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Time Christ on the Earth  

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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భూమిపై క్రీస్తు సమయం 
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 Christ on the Earth  

 

1. Christ - Preparing for His Ministry  

Ever since Adam's sin, which resulted in his 

fall from a perfect relationship with God, man 

has needed to be reconciled to God. He 

needed to have his sins washed away and his 

guilt removed. At just the perfect time and by 

action of the Holy Spirit, God became flesh to 

dwell among men. The Holy Spirit performed 

a miracle allowing Mary to become pregnant 

without sexual relations with man. The angel 

Gabriel announced to Mary and later an angel 

announced to Joseph about how God would 

be using them to bring the Messiah, God's 

anointed one, to earth to save mankind from 

their sins. Both were willing to become 

servants of God regardless of how people 

would treat them or what they would say 

about them. They only wanted to obey and be 

used by God. 

 

When John was baptizing in the Jordan River, 

Jesus came to be baptized. He saw “Jesus 

coming toward him and said, "Look, the Lamb 

of God, who takes away the sin of the world!” 

(John 1:29-30) “When all the people were 

being baptized, Jesus was baptized too. And 

as he was praying, heaven was opened and 

the Holy Spirit descended on him in bodily 

form like a dove. And a voice came from 

heaven: ‘You are my Son, whom I love; with 

you I am well pleased.’ Now Jesus himself was 

about thirty years old when he began his 

ministry.” (Luke 3:21-23a) 

భూమిపై క్రీస్తు సమయం 

 

1. క్రీస్తు - అతని పరిచర్య  కోసం 

సిద్ధమవుతునా్న డు 

ఆదాము చేసిన పాపం, దేవునితో 

పరిపూర్ణమైన సంబంధం నండి 

అతని పతనానికి దారితీసినపప టి 

నండి, మనిషి దేవునితో 

రాజీపడాల్సి న అవసర్ం ఉంది. 

అతన తన పాపాలన కడిగివేయాల్స 

మరియు అతని అపరాధానిి  

తొలగించాల్స. సరైన సమయంలో 

మరియు పరిశుదాాతమ  చర్య  దాా రా, 

దేవుడు మనష్యయ ల మధయ  

నివసించడానికి మంసం అయాయ డు. 

మనిషితో లంగిక సంబంధాలు 

లేకండా మేరీ గర్భ వతి అయ్యయ లా 

పరిశుదాాతమ  ఒక అద్భభ తం చేశాడు. 

మనవాళిని వారి పాపాల నండి 

ర్క్షంచడానికి దేవుని అభిషికుడైన 

మెస్సి యన భూమిపైకి 

తీసుకరావడానికి దేవుడు వారిని ఎలా 

ఉపయోగించుకంటాడో గాబ్రియ్యల్ 

దేవదూత మేరీకి బ్రపకటించాడు 

మరియు తరువాత ఒక దేవదూత 

జోసెఫ్క బ్రపకటించాడు. బ్రపజలు 

తమతో ఎలా బ్రపవరి ుస్తు రు లేదా వారి 

గురించి వారు ఏమి చెబుతారు అనే 



 

Following His baptism “Jesus, full of the Holy 

Spirit, returned from the Jordan and was led 

by the Spirit in the desert, where for forty 

days he was tempted by the devil.” (Luke 4:1-

2) He had overcome the Devil's temptations 

so he returned to His home in Nazareth. In 

their synagogue following His reading of 

Isaiah 61:1-2, he announced that He was the 

fulfillment of God's promise to send the 

Messiah. (Luke 4:21) 

 

A short time later He began selecting those 

whom He would teach to be his messengers 

following his resurrection. And at the 

appropriate time Jesus would actively begin 

proving to all with whom He came in contact 

that He was God who had come to earth to 

live among men and to become a perfect 

sacrifice for man's sins. He did this by His 

perfect life, the miracles He performed openly 

before great crowds and statements by John 

the Baptist and God himself. 

 

Many people benefited from these miracles. 

Even those full of envy, jealousy and 

covetousness had to acknowledge that 

miracles had been performed. The 

hypocritical religious leaders rejected him 

because of their desire for power and 

prestige. In doing so they even violated their 

own laws and traditions which they outwardly 

professed to uphold. 

 

His followers had heard His message, His 

parables and their explanations and 

దానితో సంబంధం లేకండా ఇద్దరూ 

దేవుని సేవకలు కావడానికి సిద్ాంగా 

ఉనాి రు. వారు దేవునికి విధేయత 

చూపాలని మరియు 

ఉపయోగించాలని మబ్రతమే 

కోరుకనాి రు. 

 

జాన్ జోరాాన్ నదిలో బాప్తుసమ ం 

తీసుకంటుని ప్పప డు, య్యసు 

బా్ప్తుసమ ం తీసుకోవడానికి వచాా డు. 

అతన “య్యసు తన ద్గ గరికి రావడం 

చూసి, “ఇదిగో, లోక పాపానిి  

మోయంచే దేవుని గొబ్రెప్తలల!” 

అనిా డు. (యోహాన 1:29-30) 

“బ్రపజలంద్రూ బాప్తుసమ ం 

తీసుకంటుని ప్పప డు, య్యసు కూడా 

బాప్తజిం పందాడు, మరియు అతన 

బ్రపారిసిుుని ప్పప డు, సా ర్ గం 

తెర్వబడింది మరియు పవిబ్రత ఆతమ  

పావుర్ంలా శరీర్ రూపంలో అతనిపైకి 

దిగింది. మరియు ఒక సా ర్ం 

వచిా ంది. సా ర్ గం: 'నవుా  నా 

కమరుడవు, నేన 

బ్రేమించుచునిా న; నీ పట్ల నేన 

సంతోషిసుునిా న.' ఇప్పప డు య్యసు 

తన పరిచర్య  బ్రపార్ంభించినప్పప డు 

దాదాప్ప ముపైప  సంవతి రాల 

వయసుి లో ఉనిా డు. (లూకా 3:21-

23a) 



witnessed His miracles. They had witnessed 

those raised from the dead, the blind made to 

see, the deaf to hear and the denial of such by 

their religious leaders. But there were many 

things they needed to know so Jesus said “I 

have much more to say to you, more than you 

can now bear. But when he, the Spirit of truth, 

comes, he will guide you into all truth. He will 

not speak on his own; he will speak only what 

he hears, and he will tell you what is yet to 

come. He will bring glory to me by taking from 

what is mine and making it known to you.” 

(John 16:12-14) 

 

As He was preparing for His atoning sacrifice, 

he prayed; “… He looked toward heaven and 

prayed: ‘Father, the time has come. Glorify 

your Son, that your Son may glorify you. For 

you granted him authority over all people that 

he might give eternal life to all those you have 

given him. Now this is eternal life: that they 

may know you, the only true God, and Jesus 

Christ, whom you have sent. I have brought 

you glory on earth by completing the work 

you gave me to do. And now, Father, glorify 

me in your presence with the glory I had with 

you before the world began. I have revealed 

you to those whom you gave me out of the 

world. They were yours; you gave them to me 

and they have obeyed your word. Now they 

know that everything you have given me 

comes from you. For I gave them the words 

you gave me and they accepted them. They 

knew with certainty that I came from you, and 

they believed that you sent me.” ... “I have 

given them your word and the world has 

 

అతని బాప్తజిం తరువాత "య్యసు, 

పరిశుదాాతమ తో నిండినవాడు, జోరాాన్ 

నండి తిరిగి వచాా డు మరియు 

ఎడారిలో ఆతమ చేత నడిప్తంచబడాాడు, 

అకక డ అతన నలభై రోజులు 

అపవాదిచే శోధంచబడాాడు." (లూకా 

4:1-2) అతన అపవాది యొకక  

శోధనలన అధగమించాడు కాబటి ి

అతన నజరేతులోని తన ఇంటికి 

తిరిగి వచాా డు. యెషయా 61:1-2 

చదివిన తరువాత వారి బ్రపార్నిా 

మందిర్ంలో, మెస్సి యన 

పంప్పతానని దేవుడు చేసిన వాగాదనానిి  

తాన నెర్వేరిా నటుల బ్రపకటించాడు. 

(లూకా 4:21) 

 

కంతకాలం తరాా త అతన తన 

ప్పనరుతిానం తరాా త తన దూతలుగా 

బోధంచే వారిని ఎంప్తక చేయడం 

బ్రపార్ంభించాడు. మరియు తగిన 

సమయంలో, య్యసు తాన ఎవరితో 

పరిచయం చేసుకనాి డో, 

మనష్యయ ల మధయ  నివసించడానికి 

మరియు మనిషి యొకక  పాపాలక 

పరిపూర్ణ తాయ గం చేయడానికి భూమిపైకి 

వచిా న దేవుడని నిరూప్తంచడం 

బ్రపార్ంభించాడు. అతన తన పరిపూర్ణ 

జీవితం దాా రా దీనిి  చేస్తడు, గొపప  



hated them, for they are not of the world any 

more than I am of the world. My prayer is not 

that you take them out of the world but that 

you protect them from the evil one. They are 

not of the world, even as I am not of it. 

Sanctify them by the truth; your word is truth. 

As you sent me into the world, I have sent 

them into the world. For them I sanctify 

myself, that they too may be truly sanctified.” 

(John 17:1-8; 14-19) 

 

His mission to proclaim the message of 

reconciliation, redemption and forgiveness of 

sin was nearing completion. At the right time 

Jesus would give his life as the atoning 

sacrifice for man's sins, the very thing He left 

Heaven to come to earth to do. 

 

"He said to them, 'This is what I told you while 

I was still with you: Everything must be 

fulfilled that is written about me in the Law of 

Moses, the Prophets and the Psalms.' Then he 

opened their minds so they could understand 

the Scriptures. He told them, "This is what is 

written: The Christ will suffer and rise from 

the dead on the third day, and repentance and 

forgiveness of sins will be preached in his 

name to all nations, beginning at Jerusalem. 

You are witnesses of these things. I am going 

to send you what my Father has promised; but 

stay in the city until you have been clothed 

with power from on high.’” (Luke 24:44-49) 

 

As He was ready to return to God, the Father 

"Jesus came to them and said, 'All authority in 

heaven and on earth has been given to me. 

సమూహాల ముంద్భ అతన 

బహిర్ంగంగా చేసిన అద్భభ తాలు 

మరియు జాన్ బాప్తసి్ట ిమరియు దేవుడు 

సా యంగా చేసిన బ్రపకట్నలు. 

 

ఈ అద్భభ తాల వలల చాలా మంది 

బ్రపయోజనం పందారు. అసూయ, 

అసూయ మరియు ద్భరాశతో నిండిన 

వారు కూడా అద్భభ తాలు చేశార్ని 

అంగీకరించాల్స. కపట్ మత పెద్దలు 

అధకార్ం మరియు బ్రపతిష ికోసం వారి 

కోరిక కార్ణంగా అతనిని 

తిర్సక రించారు. అలా చేయడం 

దాా రా వారు తమ సా ంత చటిాలు 

మరియు సంబ్రపదాయాలన కూడా 

ఉలలంఘంచారు, వారు బాహ్య ంగా 

సమరింిచార్ని చెప్పప కనాి రు. 

 

అతని అనచరులు ఆయన 

సందేశానిి , ఆయన ఉపమనాలన 

మరియు వాటి వివర్ణలన వినాి రు 

మరియు ఆయన అద్భభ తాలన 

చూశారు. మృతులలోనండి 

లేపబడిన వారిని, అంధులు 

చూడగల్సగేలా చేయబడాార్ని, 

చెవిటివారు వినడానికి వీలులేనివారిని 

మరియు వారి మత పెద్దలు 

అలాంటివారిని తిర్సక రించడానిి  

వారు చూశారు. కానీ వారు 



Therefore, go and make disciples of all 

nations, baptizing them in the name of the 

Father and of the Son and of the Holy Spirit, 

and teaching them to obey everything I have 

commanded you. And surely, I am with you 

always, to the very end of the age.’” (Matthew 

28:18-20) 

 

For the first time following the sin of Adam 

and Eve, man had a way open for them to be 

reconciled to God. 

 

Questions 
1. At what time did Jesus come to the Earth? 
   A ___ December 25, the day we refer to as 
Christmas.  
   B ___ When Israel was powerful, so many 
people would praise Him.    
   C ___ At just the right or fullness of time.  
   D ___ We do not know.  

2. Following Gabriel's appearing, Mary was 
pleased and honored to be used by God but 
Joseph was reluctant, fearing what people 
would say. 
           True ____ False _____ 
 
3. Different New Testament writers recorded 
Jesus’ lineage showing how God was faithful 
in keeping His promise to Abraham, Isaac, 
Jacob and David. 
           True ____ False _____ 
 
4. While Jesus was here on Earth, He proved 
He was God by 
   A ____ Testimony of Religious leaders 
   B ____ Testimony of John the Baptist 
   C ____ His perfect life, sinless  
   D ____ The miracles He publicly performed 
   E ____  All the above 

తెలుసుకోవలసిన విషయాలు చాలా 

ఉనాి య కాబటి ి య్యసు ఇలా 

అనిా డు: “నేన మీతో చెపప డానికి 

చాలా ఎకక వ ఉనాి య, మీరు 

ఇప్పప డు భరించగల్సగే దానికంటే 

ఎకక వ. అయతే ఆయన, 

సతయ సా రూప్తయైన ఆతమ  

వచిా నప్పప డు, ఆయన మిమమ ల్సి  

సమసు సతయ ంలోకి నడిప్తస్తుడు. 

అతన తనంతట్ తానగా మటాలడడు; 

అతన విని దానిని మబ్రతమే 

మటాలడుతాడు మరియు రాబోయ్యది 

మీక చెపాుడు. నాది తీసికని నీక 

తెల్సయజేయడం దాా రా నాక మహిమ 

తెస్తుడు” అని అనిా డు. (జాన్ 16:12-

14) 

 

అతన తన బ్రపాయశా్చ తు తాయ గం కోసం 

సిద్మావుతుని ప్పప డు, అతన 

బ్రపారింిచాడు; "... అతన సా ర్ గం వైప్ప 

చూసూు  ఇలా బ్రపారింిచాడు: 'తంబ్రీ, 

సమయం వచిా ంది. నీ కమరుడు 

నిని  మహిమపర్చునటుల నీ 

కమరుని మహిమపర్చుము. 

ఎంద్భకంటే మీరు అతనికి ఇచిా న 

వార్ంద్రికీ శాశా త జీవితానిి  

ఇవా డానికి మీరు బ్రపజలంద్రిపై 

అతనికి అధకార్ం ఇచాా రు. 

అదిా తీయ సతయ దేవుడవైన నిని న, 



   F ____  B, C & D 
 
5. What was the message Jesus preached 
during his ministry on Earth?  
   A ____ A message of redemption  
   B ____ A message of forgiveness of sins by 
God  
   C ____ A message of reconciliation to God  
   D ____ All the above 
 
2. Christ’s - Witnesses  

During Jesus' earthly ministry it was 

important that the people would come to 

believe that He was the Messiah, the Christ, 

the Son of God. There were several witnesses 

who proved this to be the truth.  

 

John the Baptist 

John preached a baptism (baptizo, a Greek 

word meaning immersion) for repentance 

and it was said all Judah came to John to be 

baptized. “Now some Pharisees who had 

been sent questioned him, ‘Why then do you 

baptize if you are not the Christ, nor Elijah, 

nor the Prophet?’ ‘I baptize with water,’ John 

replied, ‘but among you stands one you do 

not know. He is the one who comes after me, 

the thongs of whose sandals I am not worthy 

to untie.’” (John 1:24-27) ... “The next day 

John saw Jesus coming toward him and said, 

'Look, the Lamb of God, who takes away the 

sin of the world! This is the one I meant when 

I said, ‘A man who comes after me has 

surpassed me because he was before me.’ I 

myself did not know him, but the reason I 

came baptizing with water was that he might 

be revealed to Israel.’ Then John gave this 

నీవు పంప్తన య్యసుబ్రకీసుున వారు 

ఎరుగుట్య్య నితయ జీవము. నవుా  

నాక అపప గించిన పనిని పూరిు చేసి 

భూమి మీద్ నీక కీరి ు తెచాా న. 

మరియు ఇప్పప డు, తంబ్రీ, బ్రపపంచం 

బ్రపార్ంభానికి ముంద్భ నేన మీతో కల్సగి 

ఉని  మహిమతో మీ సమక్షంలో నని  

మహిమపర్చండి. లోకం నండి 

నవుా  నాక ఇచిా న వారికి నేన 

నిని  బయలుపరిచాన. వారు మీదే 

ఉనాి రు; మీరు వాటిని నాక ఇచాా రు 

మరియు వారు మీ మట్క కటిుబడి 

ఉనాి రు. నవుా  నాక ఇచిా నద్ంతా 

నీ వలేల వచిా ంద్ని ఇప్పప డు వాళ్లక 

తెలుసు. ఎంద్భకంటే మీరు నాక 

ఇచిా న మట్లన నేన వారికి 

ఇచాా న మరియు వారు వాటిని 

అంగీకరించారు. నేన మీ నండి 

వచాా నని వారికి ఖచిా తంగా తెలుసు, 

మరియు మీరు నని  పంపార్ని వారు 

నమమ రు. ... “నేన వారికి నీ మట్ 

ఇచాా న మరియు లోకం వారిని 

దేా షించింది, ఎంద్భకంటే వారు నా 

కంటే లోకసంబంధులు కాద్భ. నా 

బ్రపార్ని మీరు వారిని లోకం నండి 

బయట్క తీసుకరావాలని కాద్భ, కానీ 

చెడు నండి వారిని ర్క్షంచమని. నేన 

లోకానికి చెందినవాడిని కానటుల వారు 

లోకసంబంధులు కారు. సతయ ం దాా రా 



testimony: ‘I saw the Spirit come down from 

heaven as a dove and remain on him. I would 

not have known him, except that the one who 

sent me to baptize with water told me, 'The 

man on whom you see the Spirit come down 

and remain is he who will baptize with the 

Holy Spirit.’ I have seen and I testify that this 

is the Son of God.” (John 1:29-34)  

 

“Then Jesus came from Galilee to the Jordan 

to be baptized by John. But John tried to deter 

him, saying, ‘I need to be baptized by you, and 

do you come to me?’ Jesus replied, ‘Let it be 

so now; it is proper for us to do this to fulfill 

all righteousness.' Then John consented.” 

(Matthew 3:13-15)  

 

Holy Spirit 

“As soon as Jesus was baptized, he went up 

out of the water. At that moment heaven was 

opened, and he saw the Spirit of God 

descending like a dove and lighting on him.” 

(Matthew 3:16-17a)  

 

God  

“And a voice from heaven said, ‘This is my 

Son, whom I love; with him I am well 

pleased.’” (Matthew 3:17b)  

Jesus then fasted forty days prior to publicly 

beginning His work. It was at the end of the 

forty days the Devil seized the opportunity to 

tempt Jesus in his physically weakened 

condition. Although he failed in this attempt, 

he continued to look for opportunity. Jesus 

then began His ministry. One of the first 

things He did was to select twelve men to 

వారిని పవిబ్రతం చేయండి; నీ మట్ 

నిజం. మీరు నని  ఈ లోకానికి 

పంప్తనటుల, నేన వారిని ఈ లోకంలోకి 

పంపాన. వారు కూడా నిజముగా 

పవిబ్రతపర్చబడునటుల వారి కర్క 

నని  నేన 

పరిశుద్పార్చుకనచునిా న.” (జాన్ 

17:1-8; 14-19) నేన దాని నండి లేన 

కూడా. సతయ ం దాా రా వారిని పవిబ్రతం 

చేయండి; నీ మట్ సతయ ము. మీరు 

నని  ఈ లోకానికి పంప్తనటుల, నేన 

వారిని ఈ లోకంలోకి పంపాన. వారు 

కూడా నిజముగా 

పవిబ్రతపర్చబడునటుల వారి కర్క 

నని  నేన 

పరిశుద్పార్చుకనచునిా న.” (జాన్ 

17:1-8; 14-19) నేన దాని నండి లేన 

కూడా. సతయ ం దాా రా వారిని పవిబ్రతం 

చేయండి; నీ మట్ సతయ ము. మీరు 

నని  ఈ లోకానికి పంప్తనటుల, నేన 

వారిని ఈ లోకంలోకి పంపాన. వారు 

కూడా నిజముగా 

పవిబ్రతపర్చబడునటుల వారి కర్క 

నని  నేన 

పరిశుద్పార్చుకనచునిా న.” (జాన్ 

17:1-8; 14-19) 

 

సయోధయ , విమోచన మరియు పాప 

క్షమపణ సందేశానిి  బ్రపకటించే 



train and to be witnesses of all He said and 

did, which was mostly public. He performed 

many miracles proving that God was with 

Him. 

 

Miracles, Signs and Wonders 

He received no training in the Law and 

Prophets but people recognized he spoke 

with authority; not like the learned men, the 

rabbis, priests, Pharisees, Scribes and other 

religious leaders. To these learned men He 

was very pointed in His remarks calling them 

hypocrites, and blind guides as their hearts, 

minds and attitude, were so prideful, 

arrogant, haughty, jealous and willing to stop 

at nothing to maintain their place in society. 

They even attributed His many miracles to the 

Devil rather than giving glory to God. 

Matthew records the following about them in 

chapter 23: vv.  

• 3 – "For they do not practice what they 

preach." 

• 5 – "Everything they do is done for men to 

see." 

          •  6 – They love the place of honor at 

banquets and the most important seats in the 

synagogues.” 

          • 13 – "Woe to you, teachers of the law 

and Pharisees, you hypocrites!" 

• 16 – "Woe to you, blind guides! You say ..."  

• 33 – "You snakes! You brood of vipers! How 

will you escape being condemned to hell?" 

 

Luke adds another charge in 20:47 … You 

devour, eat up, consume, exploit, prey upon 

widows’ and rob them of their resources. 

అతని లక్షయ ం పూర్ువుతోంది. సరైన 

సమయంలో య్యసు మనవుని 

పాపాలక బ్రపాయశా్చ తుమైన బల్సగా 

తన బ్రపాణానిి  అరిప స్తుడు, అతన 

భూమిపైకి రావడానికి సా రాగ నిి  

విడిచిపెటిాడు. 

 

"అతన వారితో, 'నేన మీతో 

ఉని ప్పప డు నేన మీక చెప్తప నది 

ఇదే: మోషే ధర్మ శాస్తసుంలో, బ్రపవక ులు 

మరియు కీర్ ునలలో నా గురించి 

బ్రవాయబడినవనీి  నెర్వేరాల్స." 

అప్పప డు అతన వారి మనసుి లన 

తెరిచి, వారు లేఖనాలన అర్ంి 

చేసుకనేలా వారికి చెపాప డు, “ఇలా 

బ్రవాయబడి ఉంది: బ్రకీసుు బాధపడి 

మూడవ రోజు మృతులలో నండి 

లేస్తుడు, మరియు పశాా తాుపం 

మరియు పాప క్షమపణ అతని ేరు 

మీద్ బోధంచబడుతుంది. అనిి  

దేశాలు, జెరూసలేం నండి 

మొద్లవుతాయ. మీరు ఈ 

విషయాలక స్తక్షులు. నా తంబ్రడి 

వాగాదనం చేసిన దానిని నేన మీక 

పంపబోతునిా న; అయతే మీరు పై 

నండి శకి ుని ధరించేంత వర్క 

నగర్ంలో ఉండండి.’ (లూకా 24:44-49) 

 

అతన దేవుని వద్దక తిరిగి రావడానికి 



They tried many things to trap Him into 

contradictions but failed. They challenged his 

authority but failed. See Luke 20 and Mark 12. 

 

 

Crucifixion 

Events during His Crucifixion witnessed to the 

fact He was the Christ, the Son of God. (Refer 

to Matthew 27:50-52)  

• Jesus cried out with a loud voice, and 

yielded up His spirit 

• The curtain of the temple was torn in two 

from top to bottom. 

• The earth shook and the rocks split. 

• The tombs were opened and the bodies of 

many holy people who had died were raised 

to life and they went into the holy city and 

appeared to many people. 

 

Roman Soldiers 

“When the centurion and those with him who 

were guarding Jesus saw the earthquake and 

all that had happened, they were terrified, 

and exclaimed, ‘Surely, he was the Son of 

God!’” (Matthew 27:54)  

 

Those Closest to Him - Apostles  

“Therefore, it is necessary to choose one of 

the men who have been with us the whole 

time the Lord Jesus went in and out among us, 

beginning from John's baptism to the time 

when Jesus was taken up from us. For one of 

these must become a witness with us of his 

resurrection.” (Acts 1:21-22) 

 

“That which was from the beginning, which 

సిద్ంాగా ఉని ప్పప డు, తంబ్రడి "య్యసు 

వారి ద్గ గర్క వచిా , 'పర్లోకంలో 

మరియు భూమిపై ఉని  సరాా ధకార్ం 

నాక ఇవా బడింది, కాబటి ిమీరు వెళిల, 

అనిి  దేశాలన శ్చష్యయ లనగా 

చేసుకోండి, వారి నామంలో వారికి 

బాప్తుసమ ం ఇవా ండి. తంబ్రడి మరియు 

కమరుడు మరియు పరిశుదాాతమ , 

మరియు నేన మీక ఆజాాప్తంచిన 

బ్రపతిదానిని పాటించమని వారికి 

బోధసుునిా న. మరియు నిశా యంగా, 

నేన యుగాంతం వర్క ఎలలప్పప డూ 

మీతో ఉంటాన.' (మతుయ 28:18-20) 

 

ఆదాము మరియు హ్వా ల పాపమున 

అనసరించి మొద్టిస్తరిగా, వారు 

దేవునితో సమధానపడుట్క 

మనవుడు ఒక మర్గమున తెరిచాడు. 

 

బ్రపశి లు 

1. య్యసు ఏ సమయంలో భూమికి 

వచాా డు? 

ఎ ___ డిసెంబర్ 25, మనం బ్రకిసమ స్ట 

అని సూచించే రోజు. 

B___ ఇబ్రజాయెల్ శకి ువంతంగా 

ఉని ప్పప డు, చాలా మంది బ్రపజలు 

ఆయనన ్సుుతిస్తురు. 

సి ___ సరైన సమయంలో లేదా పూరిు 

సమయంలో. 

D___ మక తెల్సయద్భ. 



we have heard, which we have seen with our 

eyes, which we have looked at and our hands 

have touched-this we proclaim concerning 

the Word of life. The life appeared; we have 

seen it and testify to it, and we proclaim to 

you the eternal life, which was with the 

Father and has appeared to us. We proclaim 

to you what we have seen and heard, so that 

you also may have fellowship with us. And our 

fellowship is with the Father and with his Son, 

Jesus Christ.” (1 John 1:1-3) 

 

Questions 

1. Immediately when Jesus come up out of 

the water following his baptism a voice 

from Heaven said that Jesus was God’s 

Son and God was well pleased with Him. 

           True ____ False _____ 

 

2. Jesus spoke as one having authority 

because He was one of the learned-men 

having been schooled in the rabbinical 

schools of the Jews.  

           True ____ False _____ 

 

3. Jesus referred to the Pharisees and Scribes 

as  

   A ___ blind guide.   . 

   B ___ hypocrites.      

   C ___ thieves.      

   D ___ only A and B 

E ___ only B and C. 

  F ___ only A and C.  

   G ___ A, B and C.  

 

2. గాబ్రియ్యల్ కనిప్తంచిన తరువాత, 

మేరీ దేవునిచే 

ఉపయోగించబడినంద్భక 

సంతోషించబడింది మరియు 

గౌర్వించబడింది, కానీ బ్రపజలు ఏమి 

చెబుతారో అని భయపడి జోసెఫ 

ఇషపిడలేద్భ. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 
 

3. అబ్రబహ్ం, ఇస్తి క, జాకబ్ మరియు 

డేవిడ్లక ఇచిా న వాగాదనానిి  

నిలబెటిుకోవడంలో దేవుడు ఎలా 

విశాా సపాబ్రతంగా ఉనాి డో చూప్తంచే 

వివిధ కతు నిబంధన ర్చయతలు 

య్యసు వంశానిి  రికార్ ాచేశారు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 
 

4. య్యసు ఇకక డ భూమిపై 

ఉని ప్పప డు, అతన దేవుడని 

నిరూప్తంచాడు 

A____ మత నాయకల స్తక్షయ ం 

B ____ జాన్ బాప్తసి్ట ియొకక  స్తక్షయ ం 

సి ____ అతని పరిపూర్ణ జీవితం, 

పాపర్హితమైనది 

D ____ అతన బహిర్ంగంగా చేసిన 

అద్భభ తాలు 

ఇ ____ పైవనీి  
F ____ B, C & D 
 

5. య్యసు భూమిపై పరిచర్య  

చేసుుని ప్పప డు బోధంచిన సందేశం 

ఏమిటి? 

ఒక ____ విమోచన సందేశం 



4. Jesus' closest friends testified as eye 

witnesses of His miracles, death, burial and 

especially His resurrection. 

           True ____ False _____ 

 

5. Why was Jesus baptized in water by John 

the Baptist?  

   A ___ To comply with the Law of Moses  

   B ___ To be forgiven of His sins  

   C ___ To be obedient and to fulfill all 

righteousness  

   D ___ None of the above  

 

 

3. Ready to Begin 

It is stated in John 1:1-4 In the beginning was 

the Word, and the Word was with God, and 

the Word was God. He was in the beginning 

with God; all things were made through him, 

and without him was not anything made that 

was made. In him was life, and the life was the 

light of men.”  

 

Therefore, God, the Son, chose to leave the 

riches and glories of Heaven with God, the 

Father, and God, the Holy Spirit, so that He 

could become the atoning sacrifice for man's 

sins. A perfect sacrifice was needed to 

reconcile man to God. He was born in 

Bethlehem, fled to Egypt and grew in favor 

with God and man. The citizens of Nazareth 

referred to Him as the son of Joseph, the 

carpenter.  

 

At the age of twelve He chose to linger in 

Jerusalem at the temple to listen to the 

ి ____ దేవుని దాా రా పాప క్షమపణ 

సందేశం 

సి ____ దేవునికి సయోధయ  సందేశం 

D ____ పైవనీి  
 

6. క్రీస్తు - సాక్షులు 

య్యసు భూసంబంధమైన పరిచర్య లో 

ఆయన మెస్సి య, బ్రకీసుు, దేవుని 

కమరుడని బ్రపజలు విశా సించడం 

బ్రపాముఖయ మైనది. ఇది నిజమని 

నిరూప్తంచిన పలువురు స్తక్షులు 

ఉనాి రు. 

 

జాన్ బాప్తసి్ట ి

జాన్ పశాా తాుపం కోసం బాప్తజిం 

(బాప్తజిో, బ్రగీక పద్ం అంటే ఇమమ ర్ షన్) 

బోధంచాడు మరియు యూదా అంతా 

బాప్తజిం తీసుకోవడానికి జాన్ వద్దక 

వచాా ర్ని చెపప బడింది. “ఇప్పప డు 

పంపబడిన కంద్రు పరిసయుయ లు, 

‘నవుా  బ్రకీసుువి కావు, ఏలీయావి కావు, 

బ్రపవక ువి కాకపోతే బాప్తుసమ ం ఎంద్భక 

తీసుకంటావు?’ అని ఆయనన 

బ్రపశి్చ ంచారు. 'నేన నీళ్లతో బాప్తుసమ ం 

తీసుకంటాన, అయతే మీ మధయ  

మీక తెల్సయని వయ కి ు ఉనిా డు. 

ఆయనే నని  వెంబడించేవాడు, 

ఎవరి చెప్పప లు విపప డానికి నేన 

అరుుడిని కాన.' (యోహాన 1:24-27) ... 



teachers and to ask and answer questions. It 

is uncertain if any of these teachers, twenty-

one years later, were among the leaders who 

sought His death. When Joseph and Mary 

questioned Jesus about His decision to stay in 

Jerusalem, He replied “‘How is it that you 

sought me? Did you not know that I must be 

in my Father's house?”’ as recorded in Luke 

2:49. Upon returning to Nazareth He “was 

obedient to them; and his mother kept all 

these things in her heart. And Jesus increased 

in wisdom and in stature, and in favor with 

God and man.” (Luke 2:51-52) 

 

About age 30 He left home to begin to 

accomplish His purpose for leaving Heaven 

and coming to Earth as the Word, in the 

person of Jesus. When John the Baptist was 

baptizing unto repentance Jesus came to him 

desiring to be baptized. John was reluctant 

“But Jesus answered him, ‘Let it be so now; 

for thus it is fitting for us to fulfill all 

righteousness.' Then he consented. And when 

Jesus was baptized, he went up immediately 

from the water, and behold, the heavens were 

opened and he saw the Spirit of God 

descending like a dove, and alighting on him; 

and lo, a voice from heaven, saying, 'This is my 

beloved Son, with whom I am well pleased’” 

(Matthew 3:15-17) confirming what John had 

said prior to Jesus’ baptism. Jesus was led to 

a deserted place where he fasted forty days. 

During this time, he was confronted by the 

Devil, tempting Him in all things like we are 

tempted as follows: 

   • Desire for food   – lust of the flesh 

"మరుసటి రోజు యోహాన య్యసు తన 

వైప్పక రావడం చూసి, 'చూడండి, లోక 

పాపమున తీసివేసే దేవుని గొబ్రెప్తలల! 

'నా తరాా త వచేా  వయ కి ు నా కంటే 

ముంద్భ ఉనిా డు కాబటి ి నని  

మించిపోయాడు' అని నేన 

చెప్తప నప్పప డు నేన ఉదేదశ్చంచినది 

ఇదే. నేన అతనిని ఎరుగన, అయతే 

నేన నీళ్లతో బాప్తుసమ మిచుా ట్క 

వచిా న కార్ణము అతడు 

ఇబ్రశాయ్యలీయులక 

బయలుపర్చబడుట్య్య.' అప్పప డు 

జాన్ ఈ స్తక్ష్యయ నిి  ఇచాా డు: 'ఆతమ  

పావుర్ంలా పర్లోకం నండి దిగి వచిా  

అతనిపై ఉండడం నేన చూశాన. 

నీళ్లతో బాప్తుసమ మివా డానికి నని  

పంప్తనవాడు, 'ఆతమ  దిగివచిా  

నిల్సచివుండుట్న నీవు చూచినవాడే 

పరిశుదాాతమ తో బాప్తుసమ మిచుా న' అని 

నాతో చెపెప న తపప  నేన అతనిని 

ఎరుగన. నేన చూశాన మరియు 

ఈయన దేవుని కమరుడని నేన 

స్తక్షయ మిసుునిా న. (జాన్ 1:29-34) 

 

“అప్పప డు య్యసు యోహానచేత 

బాప్తుసమ ము పంద్భట్క గల్సలయ 

నండి యొరాదనక వచాె న. అయతే 

యోహాన, 'నేన నీచేత బాప్తుసమ ము 

పందాల్స, నీవు నా ద్గ గర్క వస్తు వా?' 



   • Desire for power – pride of life 

   • Desire for things – lust of the eye 

 

In each temptation he chose to be obedient 

and did not sin. Time and time again we find 

Jesus stating his decision to be about His 

Father's business and to do the will of His 

Father. We need to base our choices and 

decisions on the will of the Father. Therefore, 

it is imperative for us to be diligent in our 

study of His words and the words of the 

apostles who were guided by the Holy Spirit. 

These words referred to as the New 

Testament allow us to know what to do to 

have our sins forgiven through Christ our 

atoning sacrifice so we can be reconciled to 

God. 

Jesus faced each challenge and temptation 

by simply doing the will of the one who sent 

Him to earth. Since we were created in God's 

image, we have the same choice. Simply trust 

and obey. 

 

Questions 

1. According to John, who was in the 

beginning with God, the Father? 

   A ___ The Word  

   B ___ Holy Spirit  

   C ___ Both A and B  

 

2. God, the Son, came to earth to be the 

sinless sacrifice killed by man, who was 

created in His image, in order to provide the 

means of reconciliation.  

           True ____ False _____ 

 

య్యసు, 'ఇప్పప డు అలాగే 

ఉండనివా ండి; సమసు ధరామ నిి  

నెర్వేర్ా డానికి మనం ఇలా చేయడం 

సరైనది. అప్పప డు జాన్ 

అంగీకరించాడు. (మతుయ 3:13-15) 

 

పరిశుదా్ ఆతమ  

“య్యసు బాప్తుసమ ం తీసుకని  వెంట్నే 

నీళ్లలో నండి పైకి లేచాడు. ఆ 

సమయంలో సా ర్ గం తెర్వబడింది, 

మరియు దేవుని ఆతమ  పావుర్ంలా దిగి 

తనపై వెల్సగించడం చూశాడు. 

(మతుయ 3:16-17a) 

 

దేవుడు 

“మరియు సా ర్ గం నండి ఒక సా ర్ం, 

'ఈయన నేన బ్రేమించే నా 

కమరుడు; అతని పట్ల నేన 

సంతోషిసుునిా న.' (మతుయ 3:17b) 

య్యసు తన పనిని బహిర్ంగంగా 

బ్రపార్ంభించే ముంద్భ నలభై రోజులు 

ఉపవాసం ఉనిా డు. నలభై రోజుల 

ముగింప్పలో, స్తతాన శారీర్కంగా 

బలహీనమైన ్సితిిలో య్యసున 

బ్రపలోభపెటే ి అవకాశానిి  

ఉపయోగించుకనిా డు. ఈ 

బ్రపయతి ంలో విఫలమైనా అవకాశాల 

కోసం వెతుకతూనే ఉనిా డు. 

అప్పప డు య్యసు తన పరిచర్య న 



3. Jesus chose to be baptized by John the 

Baptist to be obedient and fulfill all 

righteousness.  

           True ____ False _____ 

 

4. Jesus did not yield to the Devil's 

temptations because He was not really 

human; i.e., not flesh and blood but spirit.  

           True ___  False _____ 

 

5. We need to study the Bible so our 

decisions can be based upon faith through 

knowledge of will of God.  

           True ____ False _____ 

 

4. Jesus - Doing His Father's Will 

John the Baptist told his followers that Jesus 

was the Lamb of God. God announced at His 

baptism that Jesus was his Son and He was 

well pleased with Him. Christ began telling the 

Jews about the Kingdom of God, proving His 

words by very powerful miracles that no one 

could deny, not even His enemies. On two 

occasions they were performed before 

thousands of people when He fed them from 

only a few pieces of fish and bread. He even 

stopped a funeral procession to bring back to 

life an only child of a widow. He healed people 

who had been blind or crippled all their lives, 

which everyone in the town knew. Lastly, he 

went to a cemetery, opened the grave and 

brought back to life a body that was already 

decaying. All these statements and miracles 

proved to the honest and sincere people that 

Jesus was the Son of God. They believed. But 

బ్రపార్ంభించాడు. అతన చేసిన 

మొద్టి పని ఏమిట్ంటే, శ్చక్షణ కోసం 

పనిె ండు మంది వయ కులన ఎంప్తక 

చేయడం మరియు అతన చెప్తప న 

మరియు చేసిన అనిి ంటికీ స్తక్షులుగా 

ఉండట్ం, ఇది ఎకక వగా 

బహిర్ంగంగా ఉండేది. దేవుడు తనతో 

ఉనిా డని నిరూప్తంచే అనేక 

అద్భభ తాలు చేశాడు. 

 

అద్భభ తాలు, సంకేతాలు మరియు 

అద్భభ తాలు 

అతన చట్ంి మరియు బ్రపవక ులపై 

ఎలాంటి శ్చక్షణ పంద్లేద్భ కానీ 

బ్రపజలు అతన అధకార్ంతో 

మటాలడినటుల గురి ుంచారు; 

విదాయ వంతులు, ర్బ్బీ లు, పూజారులు, 

పరిసయుయ లు, శాస్తసుులు మరియు 

ఇతర్ మత పెద్దల వలె కాద్భ. ఈ 

విదాా ంసులక, వారిని కపటాలనీ, 

అంధులన మర్గద్ర్శ కలనీ వారి 

హ్ృద్యాలు, మనసులు మరియు 

ద్ృకప థం అని ప్తల్సచే తన వాయ ఖయ లలో 

అతన చాలా సప షంిగా చెపాప డు, 

వారు చాలా గర్ా ంగా, గర్ా ంగా, 

అహ్ంకార్ంతో, అసూయతో మరియు 

సమజంలో తమ ్సి్తనానిి  

నిలబెటిుకోవడానికి ఏమీ ఆపడానికి 

ఇషపిడరు. వారు దేవునికి మహిమ 



the religious leaders did not believe. They 

wanted “proof.” 

 

Jesus often used parables during His short 

ministry. The twelve He had selected to be His 

witnesses asked many questions desiring to 

understand their meaning. On many 

occasions, He took them aside and explained 

the parables. All the while, He continued to 

tell everyone His Kingdom was not of this 

world, but they had difficulty understanding. 

He constantly mentioned familiar prophecies 

and how they were being fulfilled right before 

their eyes. More and more believed - but not 

the religious leaders. They began looking for 

ways to entrap and discredit Him even 

discussing ways to kill Him.  

 

Very late in His ministry Jesus began to explain 

to His disciples, especially the twelve, that He 

was going to be betrayed and be crucified. 

From the beginning of time on earth, 

everything had been planned for this 

upcoming event. The head of that serpent of 

old, the Devil, would be crushed by the 

descendant of Eve by: 

  • His complete obedience 

  • His death, the perfect sacrifice to atone for 

sin 

  • His burial, from which He would burst forth 

  • His resurrection, the triumph over death 

and the grave, opening the way for 

reconciliation to God. 

 

God demands our obedience whether we 

understand His entire purpose behind the 

ఇవా డానికి బద్భలు డెవిల్్క అతని 

అనేక అద్భభ తాలన కూడా 

ఆపాదించారు. మథ్యయ  23వ 

అధాయ యంలో వారి గురించి ఈ బ్రకింది 

వాటిని నమోద్భ చేశాడు: vv. 

• 3 – "వారు బోధంచే వాటిని 

ఆచరించరు." 

• 5 – "వారు చేసేద్ంతా మగవాళ్ళు  

చూసేలా చేస్తురు." 

• 6 – వారు వింద్భలలో గౌర్వబ్రపద్మైన 

్సలిానిి  మరియు సమజ 

మందిరాలోలని అతి ముఖయ మైన 

ఆసనాలన ఇషపిడతారు. 

• 13 – "ధర్మ శాస్తసు బోధకలారా 

మరియు పరిసయుయ లారా, 

వేషధారులారా, మీక బ్రశమ!" 

• 16 – "అయోయ , గుడి ా

మర్గద్ర్శ కలారా! మీరు 

అంటునాి రు ..." 

• 33 – "మీరు పాములు! వైపర్ ల 

సంతానం! మీరు నర్కానికి 

గురికాకండా ఎలా 

తప్తప ంచుకంటారు?" 

 

లూకా 20:47లో మరొక ఆరోపణన 

జతచేస్తుడు ... మీరు బ్రమింగివేస్తురు, 

తింటారు, తినేస్తురు, దోప్తీ చేస్తురు, 

వితంతువులన వేటాడుతునాి రు 

మరియు వారి వనరులన 



command or not. For instance, why was 

Abel's animal sacrifice more pleasing than 

Cain's offering from the fruit of the ground? 

Or, how could a large boat taking years to 

build be so important? Or, how could putting 

blood over a door prevent the death of a first-

born son? Or, how could looking upon a brass 

snake raised upon a pole cure the bite of a 

poisonous snake? We may or may not fully 

understand God's purpose but we understand 

we must obey God's commands. We must 

respond with complete trust in God and 

obedience to His commands regardless of 

how illogical it may seem to man's finite mind. 

 

So, we see Jesus in complete obedience 

setting out to Jerusalem to die, offering his life 

as the perfect sacrifice for our sins. We see 

the leaders of the Jews filled with envy, hate, 

jealousy and pride, hiring someone to betray 

Jesus into their hands so they could kill Him. 

We see a Roman judge finding Him innocent 

and undeserving of death but willing to kill 

Him to please the Jews. Jesus willingly gave 

his life as the perfect sacrifice to atone for 

man's sin so man could be reconciled to God 

through obedient faith in Him.  

 

Questions 

1. Obedience to God is doing what He 

desires because we have faith in His 

faithfulness even when we do not fully 

understand how or why. 

           True ____ False _____ 

 

దోచుకంటారు. ఆయనన 

వైరుధాయ లలో బంధంచడానికి వారు 

చాలా బ్రపయతిి ంచారు కానీ 

విఫలమయాయ రు. వారు అతని 

అధకారానిి  సవాలు చేస్తరు కానీ 

విఫలమయాయ రు. లూకా 20 మరియు 

మరుక  12 చూడండి. 

 

 

శ్చలువ వేయడం 

ఆయన సిలువ వేయబడిన 

సమయంలో జరిగిన సంఘట్నలు 

ఆయన దేవుని కమరుడైన బ్రకీసుు అనే 

వాసువానికి స్తక్షయ మిచాా య. (మతుయ 

27:50-52 చూడండి) 

• య్యసు పెద్ద సా ర్ంతో అరిచాడు, 

మరియు అతని ఆతమ న 

విడిచిపెటిాడు• దేవాలయప్ప తెర్ పై 

నండి బ్రకిందికి ెండుగా 

చిరిగిపోయంది. 

• భూమి కంప్తంచింది మరియు రాళ్ళు  

విడిపోయాయ. 

• సమధులు తెర్వబడాాయ మరియు 

చనిపోయన అనేక మంది పవిబ్రత 

వయ కుల మృతదేహాలు 

బ్రబతికించబడాాయ మరియు వారు 

పవిబ్రత నగర్ంలోకి వెళిల చాలా మందికి 

కనిప్తంచారు. 

 



2. Knowing He would die when He returned 

to Jerusalem, Jesus still went there for that 

very purpose. That was why He came to 

Earth. 

           True ____ False _____ 

 

3. What proof was given that Jesus was the 

Christ, Son of God? 

   A ____ Miracles  

   B ____ Acknowledgment by John the 

Baptist  

   C ____ Statement by God Himself 

   D ____ All the above  

 

4. Jesus went to Jerusalem near the end of 

His ministry because 

   A ___ His disciples wanted to go there for 

the Passover.  

   B ___ The Roman government required 

everyone to go here to be counted and pay 

their taxes.  

 C ___ He wanted to offer proof to the 

Pharisees and Scribes that He was the Son of 

God. 

D ___ It was time to complete His mission for 

coming to Earth by freely giving His life as an 

atoning sacrifice of mankind's sins. 

 

5. Pilate, a Roman official, found Him 

innocent. 

         True ____ False _____ 

 

5. The Good News 

God created man in His nature of love, mercy, 

peace, faithfulness and truth. He instructed 

him to tend the garden and not to eat of the 

రోమన్ సైనికలు 

"శతాధపతి మరియు అతనితో పాటు 

య్యసుక కాపలాగా ఉని వారు 

భూకంపానిి  మరియు జరిగినద్ంతా 

చూసినప్పప డు, వారు భయపడి, 

'నిశా యంగా, అతన దేవుని 

కమరుడే!' (మతుయ 27:54) 

 

అతనికి అతయ ంత సనిి హితులు - 

అపసులులు 

“కాబటి,ి యోహాన బాప్తుసమ ము 

మొద్లుకని య్యసు మన నండి 

తీసుకోబడిన సమయము వర్క 

బ్రపభువైన య్యసు మన మధయ క 

వెళిలనంత కాలం మనతో పాటు 

ఉని వారిలో ఒకరిని ఎని కోవాల్స. 

వీరిలో ఒకరు ఆయన ప్పనరుతిానానికి 

మనతో స్తక్షగా ఉండాల్స.” (చటిాలు 

1:21-22) 

 

“మొద్టినండి ఉని దీ, మనం 

విని దీ, కళ్ లతో చూసినదీ, చూచినదీ, 

చేతులు తాకినదీ – జీవ వాకాయ నిి  

గూరిా  బ్రపకటిసుునాి ం. జీవితం 

కనిప్తంచింది; మేము దానిని చూశాము 

మరియు దానికి స్తక్షయ మిచాా ము 

మరియు తంబ్రడితో ఉని  మరియు 

మక కనిప్తంచిన నితయ జీవానిి  మేము 

మీక బ్రపకటిసుునిా ము. మీరు కూడా 



tree of the knowledge of good and evil. 

Apparently, man only knew about good, 

God’s nature and not of evil. By giving man 

instructions it is clear that man was also 

created with the ability to reason and make 

decisions. This must be true as he decided to 

believe a lie and chose to act upon it. By this 

act of rebellion man separated himself from 

God and allowed Satan to control him 

through death. Man, now needed a redeemer 

to remove his sins and the power over him. 

But what would that take? Not sacrifices of 

bulls and goats. (Hebrews 10:14) 

 

A Savior Prophesied 

• Years earlier Abraham was told that 

through him all nations of the earth 

would be blessed.  

• God said that through David, a 

descendant of Isaac, Abraham’s son of 

promise, “He shall build a house for my 

name, and I will establish the throne of 

his kingdom forever.” (2 Samuel 7:13) 

• Isaiah prophesied “Therefore the Lord 

himself will give you a sign: behold, a 

virgin shall conceive, and bear a son, 

and shall call his name Immanuel 

(meaning God with us).” (Isaiah 7:14)    

• Hundreds of years later the Gabriel told 

the virgin Mary she would have a son 

and his name will be Jesus. “He will be 

great and will be called the Son of the 

Most-High. And the Lord God will give 

to him the throne of his father David, 

and he will reign over the house of 

మతో సహ్వాసం కల్సగి ఉండేలా 

మేము చూసినవాటిని, విని వాటిని 

మీక బ్రపకటిసుునిా ము. మరియు మన 

సహ్వాసం తంబ్రడితో మరియు ఆయన 

కమరుడైన య్యసుబ్రకీసుుతో ఉంది. (1 

యోహాన 1:1-3) 

 

బ్రపశి లు 

3. య్యసు బాప్తుసమ ం తీసుకని  

తరాా త నీళ్లలో నండి పైకి వచిా న 

వెంట్నే, య్యసు దేవుని 

కమరుడని మరియు దేవుడు 

ఆయన పట్ల సంతోషించాడని 

సా ర్ గం నండి ఒక సా ర్ం 

వినిప్తంచింది. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

2. య్యసు యూద్భల ర్బ్బీ ల 

పాఠశాలలోల  చద్భవుకని  

విదాయ వంతులలో ఒకడు కాబటి ి

అధకార్ం ఉని  వయ కి ుగా మటాలడాడు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

3. య్యసు పరిసయుయ లు మరియు 

శాస్తసుులన ఇలా సూచించాడు 

ఒక ___ ్బెల లండ గైడ.  . 

B___ కపట్వాద్భలు.    

సి ___ దంగలు.   

D ___ మబ్రతమే A మరియు B 



Jacob forever, and of his kingdom there 

will be no end." (Luke 1:31-33)   

 

Testimony about the Savior 

• The Messiah’s birth was announced by 
the angel to shepherds 

• John, the Baptist, testified "Behold, the 
Lamb of God, who takes away the sin 
of the world!” (John 1:29)   

• At his immersion in the Jordan River by 
John “a voice from heaven said, ‘This, is 
my beloved Son, with whom I am well 
pleased.’” (Matthew 3:17) 

• In the synagogue in his home town of 
Nazareth Jesus read from the prophet 
Isaiah “The Spirit of the Lord is upon 
me, because he has anointed me to 
proclaim good news to the poor” and 
He then to them “Today this Scripture 
has been fulfilled in your hearing.” 
(Luke 4:18a-21) 

 
To confirm these statements Jesus publicly 

healed many sick, blind, deaf and raised up 

some who had died, one whose body was 

decaying.  

 

The Atoning Sacrifice 

A sinless blood sacrifice was needed to 

remove sin from man. Therefore, Christ 

offered to God His earthly body as that 

sacrifice allowing the Romans and Jews to 

crucify Him. He was buried in a borrowed 

tomb. God accepted His offering by 

resurrecting Him which removed all doubt 

that Jesus was God who came to earth in the 

flesh of man, His creation. This was 

necessary as men need to know they could 

E ___ మబ్రతమే B మరియు C. 

F ___ మబ్రతమే A మరియు C. 

జి ___ ఎ, ి మరియు సి. 

 

4. య్యసు యొకక  అతయ ంత 

సనిి హితులు ఆయన అద్భభ తాలు, 

మర్ణం, ఖననం మరియు ముఖయ ంగా 

ఆయన ప్పనరుతిానానికి బ్రపతయ క్ష 

స్తక్షులుగా స్తక్షయ మిచాా రు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

5. బాప్తసి్ట ిజాన్ దాా రా య్యసు ఎంద్భక 

నీటిలో బాప్తుసమ ం తీసుకనిా డు? 

A ___ మోషే ధర్మ శాస్తస్తునికి 

అనగుణంగా 

B___ అతని పాపాలన క్షమించటానికి 

సి ___ విధేయతతో మరియు అనిి  

ధరామ లన నెర్వేర్ా డానికి 

D ___ పైవేవీ కాద్భ 

 

 

7. క్రార్ంభంచడానికి సిద్ధంగా 

ఉంది 

ఇది యోహాన 1:1-4లో చెపప బడినది 

ఆదియంద్భ వాకయ ము, మరియు 

వాకయ ము దేవునితో ఉండెన మరియు 

వాకయ ము దేవుడు. అతడు ఆదియంద్భ 

దేవునితో ఉనిా డు; సమసుము ఆయన 

దాా రానే చేయబడెన మరియు 



put their trust in Christ and in His power and 

authority to forgive sins.  

 

The masses had heard His teachings but did 

not understand. They were so different than 

their traditions. His was a message of Love.  

As shown in the following scriptures.  

• Luke 19:10 – “For the Son of Man came to 
seek and to save the lost."  

• Matthew 11:28 – “Come to me, all who 
labor and are heavy laden, and I will give 
you rest.” 

• 2 Peter 3:9 – “The Lord is not slow to 
fulfill his promise as some count 
slowness, but is patient toward you, not 
wishing that any should perish, but that 
all should reach repentance.” 

• Acts 4:11-12 – “This Jesus is the stone 
that was rejected by you, the builders, 
which has become the cornerstone.  And 
there is salvation in no one else, for there 
is no other name under heaven given 
among men by which we must be saved."  

• Ephesians 1:6-9 – “In him (Christ) we have 
redemption through his blood, the 
forgiveness of our trespasses, according 
to the riches of his grace 8 which he 
lavished upon us.” 

 

The Good News - Gospel 

Therefore, since redemption is found in 

Christ, then Christ must be the Good News, 

the Gospel, which is summed up as follows: 

°  In the beginning was the Word, Jesus, Christ, 

Anointed One.    

°  The Word became flesh and lived among 

men. 

°  Christ had no sin. 

ఆయన లేకండా ఏదీ చేయబడలేద్భ. 

ఆయనలో జీవముండెన మరియు 

జీవము మనష్యయ లక వెలుగుగా 

ఉండెన.” 

 

కాబటి,ి దేవుడు, కమరుడైన, దేవుడు, 

తంబ్రడి మరియు దేవుడు, 

పరిశుదాాతమ తో సా ర్ గం యొకక  

ఐశా రాయ నిి  మరియు మహిమలన 

విడిచిపెటిాలని ఎంచుకనిా డు, 

తదాా రా అతన మనిషి యొకక  

పాపాలక బ్రపాయశా్చ తు తాయ గం 

అయాయ డు. మనిషిని దేవునితో 

సమధానపర్చడానికి పరిపూర్ణ తాయ గం 

అవసర్ం. అతన బెతెలహేములో 

జనిమ ంచాడు, ఈజిపి్పక పారిపోయాడు 

మరియు దేవుని మరియు మనిషికి 

అనకూలంగా పెరిగాడు. నజరేతు 

పౌరులు ఆయనన వబ్రడంగి అయన 

జోసెఫ కమరునిగా ేరొక నాి రు. 

 

పనిె ండేళ్ల వయసులో, అతన 

బోధకల మట్లు వినడానికి మరియు 

బ్రపశి లు అడగడానికి మరియు 

సమధానం ఇవా డానికి జెరూసలేం 

ఆలయంలో ఆలసయ మయ్యయ లా 

ఎంచుకనిా డు. ఇర్వై ఒకక  

సంవతి రాల తరువాత, ఈ 

ఉపాధాయ యులలో ఎవరైనా ఆయన 



°  Jesus was obedient to the Father’s will even 

His death on the cross. 

°  God resurrected Him from the grave 

thereby conquering death, freeing man from 

Satan’s grip - the result of sin. 

°  Christ ascended back from where He 

descended, Heaven. 

°  He taught that those who were cleansed of 

sin following their death to sin and burial by 

immersion in water into his death and who 

continued to walk faithfully in his Word would 

live eternally with Him.  

 

It is in Christ we are reconciled for "Jesus 

answered, 'I am the way and the truth and 

the life. No one comes to the Father except 

through me.’” (John 14:6) And "This is love 

for God: to obey his commands. And his 

commands are not burdensome." (1 John 

5:3) 

 

 Questions 

1. Jesus was God who came to earth in 

human form to become the atoning 

sacrifice for man’s sins? 

           True ___ False _____ 

 

2. There is no proof or witnesses that Jesus 

had the authority and power of God. 

True ___ False _____ 

 

3. Where is salvation found 

A. ____    Hindu deities 

B. ____    Jesus, the Christ 

C. ____    Muhammad 

D. ____    Moses 

మర్ణానిి  కోరిన నాయకలలో 

ఉనాి రా అనేది అనిశా్చ తంగా ఉంది. 

యెరూషలేములో ఉండాలనే 

నిర్ ణయానిి  గురించి యోసేప్ప 

మరియు మేరీ య్యసున 

బ్రపశి్చ ంచినప్పప డు, అతన ఇలా 

జవాిచాా డు: "'మీరు నని  ఎలా 

వెతికారు? లూకా 2:49లో నమోద్భ 

చేయబడినటులగా, నేన నా తంబ్రడి 

ఇంట్లల  ఉండాలని మీక తెల్సయదా? 

నజరేతుక తిరిగి వచిా న తరాా త 

ఆయన “వారికి విధేయత 

చూప్తంచాడు; మరియు అతని తల్సల ఈ 

విషయాలనిి ంటినీ తన 

హ్ృద్యంలో ఉంచుకంది. మరియు 

య్యసు ్జాానములో మరియు 

పటితినములో మరియు దేవుని 

మరియు మనష్యయ ల ద్యలో వృదిా 

చెందాడు. (లూకా 2:51-52) 

 

దాదాప్ప 30 సంవతి రాల వయసుి లో 

అతన య్యసు వయ కి ులో, సా రాగనిి  

విడిచిపెటి,ి భూమికి వాకయ ంగా 

రావడానికి తన ఉదేదశాయ నిి  

నెర్వేరుా కోవడానికి ఇంటిని 

విడిచిపెటిాడు. జాన్ బాప్తసి్ట ి

పశాా తాుపం కోసం బాప్తుసమ ం 

తీసుకంటుని ప్పప డు య్యసు బాప్తజిం 

పందాలని కోరుతూ అతని వద్దక 



E. ____    Pope 

 

4. The Good News is Christ, His life, death, 

burial, resurrection and ascension that 

provided man the opportunity to be 

forgiven of their sins and be reconciled to 

God? 

True ____    False ____ 

 

5. There are many ways to come and be 

reconciled to the Father? 

True ____    False ____  

 

6. Christ’s Church 

“Because it is impossible for the blood of 

bulls and goats to take away sins. Therefore, 

when Christ came into the world, he said: 

‘Sacrifice and offering you did not desire, but 

a body you prepared for me; … “then he 

said, ‘Here I am, I have come to do your will.’ 

He sets aside the first to establish the 

second. And by that will, we have been made 

holy through the sacrifice of the body of 

Jesus Christ once for all.” … “Then hath he 

said, Lo, I am come to do thy will. He taketh 

away the first, that he may establish the 

second.  By which will we have been 

sanctified through the offering of the body of 

Jesus Christ once for all.” … “But when this 

priest had offered for all time one sacrifice 

for sins, he sat down at the right hand of 

God. Since that time, he waits for his 

enemies to be made his footstool, because 

by one sacrifice he has made perfect forever 

those who are being made holy.” (Hebrews 

10:4-5, 9-10, 12-14) This is the atoning 

వచాా డు. జాన్ అయషంిగా ఉనిా డు 

“అయతే య్యసు అతనికి 

జవాిచాా డు, 'ఇప్పప డు అలాగే 

ఉండనివా ండి; ఈ విధంగా మనం 

అనిి  ధరామ లన నెర్వేర్ా డం 

తగినది. అప్పప డు అతన 

అంగీకరించాడు. మరియు య్యసు 

బాప్తుసమ ం తీసుకని  వెంట్నే, అతన 

నీటి నండి పైకి వెళ్ళు డు, మరియు 

ఇదిగో, ఆకాశం తెర్వబడింది మరియు 

దేవుని ఆతమ  పావుర్ంలా దిగి, 

అతనిపైకి దిగడం చూశాడు. మరియు 

ఇదిగో, పర్లోకం నండి ఒక సా ర్ం 

వినిప్తంచింది, 'ఈయన నా బ్రప్తయ 

కమరుడు, ఈయనన బటి ి నేన 

సంతోషిసుునిా న'” (మతుయ 3:15-17) 

య్యసు బాప్తుస్తమ నికి ముంద్భ యోహాన 

చెప్తప నదానిని ధృవీకరిసుుంది. య్యసు 

నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉని  నిర్ జన 

బ్రపదేశానికి తీసుకెళ్లబడాాడు. ఈ 

సమయంలో, అతన డెవిల్ చేత 

ఎద్భరొక నిా డు, 

• ఆహార్ం కోసం కోరిక - మంసం 

యొకక  కామం 

• అధకార్ం కోసం కోరిక - జీవితం 

యొకక  అహ్ంకార్ం 

• వసుువులపై కోరిక - కంటికి కోరిక 

 



sacrifice to destroy the sting of death caused 

by sin and to cleanse man of his sins. 

 

During His ministry, Jesus asked His disciples 

“‘But what about you?’ he asked. ‘Who do 

you say I am?’ Simon Peter answered, ‘You are 

the Christ, the Son of the living God.’ – ‘And I 

tell you, you are Peter, and on this rock, I will 

build my church (His called-out people), and 

the powers of death shall not prevail against 

it.’” (Matthew 16:15-16-18) Therefore, the 

foundation of “my church” is the person 

Jesus, the Son of God. 

 

Before “my church” could become reality, 

death needed to be conquered and the 

sacrifice for sin had to be made. Following the 

mockery of a trial with its perverted justice, 

the Romans crucified the innocent Son of 

God. The judicial charge against Him, JESUS 

OF NAZARETH, KING OF THE JEWS, was 

fastened to the cross.  

 

The hypocritical Jewish religious leaders 

mocked Him and looked upon his crucifixion 

with great pleasure, but that was soon 

interrupted as darkness fell over Jerusalem 

for three hours just before His death. John 

tells us in John 19:30 that just, before He died, 

Jesus said, "It is finished”. He had completed 

His mission for the redemption of mankind by 

His atoning sacrifice. The way was open for 

man to be reconciled to God. 

 

Jews 

బ్రపతి టంేషిన్లల  అతన విధేయతని 

ఎంచుకనిా డు మరియు పాపం 

చేయలేద్భ. య్యసు తన తంబ్రడి 

వాయ పార్ం గురించి మరియు తన 

తంబ్రడి చితుం చేయాలనే తన 

నిర్ ణయానిి  చెపప డానిి  మనం 

ఎపప టికప్పప డు కనగొంటాము. మన 

ఎంప్తకలు మరియు నిర్ ణయాలన 

తంబ్రడి చితుం మీద్ ఆధార్పడాల్స. 

కావున, ఆయన మట్లన మరియు 

పరిశుదాాతమ చే నడిప్తంచబడిన 

అపసులుల మట్లన మనము 

బ్రశద్గాా అధయ యనం చేయడం 

తపప నిసరి. బ్రకతు నిబంధనగా 

సూచించబడిన ఈ పదాలు మన 

పాపపరిహారార్ ి బల్స అయన బ్రకీసుు 

దాా రా మన పాపాలు 

క్షమించబడటానికి ఏమి చేయాలో 

తెలుసుకోగలుగుతాము, తదాా రా 

మనం దేవునితో సమధానపడగలము. 

యేస్త తనను భూమికి పంపిన వాని 

చిత్తునిా  చేయడం ద్వా రా క్రపతి 

సవాలును మరియు శోధనను 

ఎదురొ్క నా్న డు.మనం దేవుని 

సా రూపంలో సృషింిచబడాాము కాబటి,ి 

మనక అదే ఎంప్తక ఉంది. కేవలం 

విశా సించండి మరియు పాటించండి. 

 

బ్రపశి లు 



On Pentecost Day 10 days after Christ 

ascended back to heaven His Spirit was 

poured out to all men. Then Peter and the 

other apostles proclaimed to those gathered 

that forgiveness of sins was now available as 

the atoning sacrifice had been made when 

Christ was crucified, resurrected by God and 

returned to be with the Father having 

conquered death, Satan’s hold over man. 

Some 3,000 heard this message, repented 

asking “what shall we do,” and were 

immersed into Christ death (Acts 2:14-38). 

Then God added them to Christ’s church also 

referred to as Body of Christ. (Acts 2:41) 

 

Gentiles 

“I delivered to you as of first importance what 

I also received: that Christ died for our sins in 

accordance with the Scriptures, that he was 

buried, that he was raised on the third day in 

accordance with the Scriptures.” (1 

Corinthians 15:3-5) “Do you not know that all 

of us who have been baptized into Christ 

Jesus were baptized (immersed) into his 

death?  We were buried therefore with him 

by baptism into death, in order that, just as 

Christ was raised from the dead by the glory 

of the Father, we too might walk in newness 

of life. For if we have been united with him in 

a death like his, we shall certainly be united 

with him in a resurrection like his.” (Romans 

6:3-5)  

 

Summary 

“The Lamb of God who takes away the sin of 

the world” (John 1:29-30)! 

1. జాన్ బ్రపకార్ం, తంబ్రడి అయన 

దేవునితో బ్రపార్ంభంలో ఎవరు 

ఉనాి రు? 

ఎ ___ పద్ం 

ి ___ పవిబ్రతాతమ  

C ___ A మరియు B ెండూ 

 

2. దేవుడు, కమరుడు, సయోధయ  

మరాగలన అందించడానికి, తన 

సా రూపంలో సృషింిచబడిన 

మనవునిచే చంపబడిన పాపము లేని 

తాయ గంగా భూమిపైకి వచాా డు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

3. య్యసు విధేయత చూపడానికి 

మరియు అనిి  నీతిని నెర్వేర్ా డానికి 

బాప్తసి్ట ిజాన్ దాా రా బాప్తజిం 

పందాలని ఎంచుకనిా డు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

4. య్యసు డెవిల్ యొకక  బ్రపలోభాలక 

లంగలేద్భ ఎంద్భకంటే అతన 

నిజంగా మనవుడు కాద్భ; అనగా, 

ర్క ుము కాద్భ, ఆతమ . 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

5. మనం బైిలున అధయ యనం 

చేయాల్స కాబటి ిమన నిర్ ణయాలు 

దేవుని చితాునికి సంబంధంచిన ్జాానం 



• Christ’s mission was to remove sin 

from man 

• Jesus lived among men without sin 

• God made Jesus to be sin  

• Christ died with the man’s sins place 

upon Him 

• Christ removes sins through trust and 

obedience when man 

o Dies to sin  

o Is buried with their sins into 

Christ’s death  

o Is raised a new creation by God 

free of past sins  

o Is put by God into Christ’s 

spiritual body, His Church 

 

Christ’s church is not building or an 

organization as some think. It is people called 

out of sin into righteousness, put into Christ 

Body to be living sacrifices by worshipping in 

songs, prayers and the doing of good works, 

thus glorifying God daily. They assemble 

together to encourage each other unto 

faithfulness by singing, praying, disciplining, 

giving and evangelizing and remembering 

Christ who gave Himself as the only atoning 

sacrifice for forgiveness of sins known as the 

Lord’s Supper. 

 

Questions 

1. Christ offered His sinless body to God 

to atone for man’s sins   

True ____ False _____ 

 

2. These saved people, those put into 

Christ’s body, are a living organism 

దాా రా విశాా సంపై ఆధార్పడి 

ఉంటాయ. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

8. యేస్త - అతని తంక్రి చితుం 

చేయడం 

జాన్ బాప్తసి్ట ితన అనచరులక య్యసు 

దేవుని గొబ్రెప్తలల అని చెపాప డు. దేవుడు 

తన బాప్తజిం సమయంలో య్యసు తన 

కమరుడని బ్రపకటించాడు మరియు 

అతన అతని పట్ల బాగా 

సంతోషిసుునిా డు. బ్రకీసుు దేవుని 

రాజయ ం గురించి యూద్భలక 

చెపప డం బ్రపార్ంభించాడు, తన 

శబ్రతువులన కూడా ఎవరూ కాద్నలేని 

అతయ ంత శకి ువంతమైన అద్భభ తాల 

దాా రా తన మట్లన నిరూప్తంచాడు. 

ెండు సంద్రాభ లలో వేల మంది 

బ్రపజల ముంద్భ కనిి  చేపలు మరియు 

రొటలి నండి మబ్రతమే 

తినిప్తంచినప్పప డు వాటిని 

బ్రపద్రిశ ంచారు. అతన ఒక వితంతువు 

యొకక  ఏకైక ిడనా తిరిగి 

బ్రబతికించడానికి ఒక అంతయ బ్రకియల 

ఊరేగింప్పన కూడా నిల్సప్తవేశాడు. 

అతన వారి జీవితమంతా అంధులు 

లేదా వికలాంగులన సా సపిరిచాడు, 

ఇది పట్ణింలోని అంద్రికీ తెలుసు. 

చివర్గా, అతన ఒక సమ శానవాటికక 



doing the will of God, not an 

organization.  

     True ____ False _____ 

 

3. The church is people called out of sin 

into God righteousness                

    True ____ False _____ 

 

4. The foundation of Christ’s church is 

A. ____ The apostles 

B. ____ Temples and church 

sanctuaries 

C. ____ Jesus, the Christ, the Son of 

God  

 

5. People are added to Christ’s Body, His 

church, by 

A. ____ Inheritance 

B. ____ Vote of members 

C. ____ God 

 

7. Choices of Bible Characters 

Every day we make many decisions, most of 

which are routine such as what we eat or 

wear and where we go. Occasionally man's 

choices result in unexpected joy and 

happiness while others bring disappointment 

and heartache. Often, we are called upon to 

make major choices that affect entire family 

relationships which could involve religion, 

jobs with possible relocation or life and death 

matters. Probably all of us have known 

individuals who have made some bad 

decisions and others who have made some 

good decisions. Regardless of whether good 

or bad our choices have some type of 

consequence.  

వెళిల, సమధని తెరిచి, అపప టికే 

కళిు పోతుని  శరీరానిి  తిరిగి 

బ్రబతికించాడు. ఈ బ్రపకట్నలు మరియు 

అద్భభ తాలనీి  నిజాయతీగల 

మరియు నిజాయతీగల బ్రపజలక 

య్యసు దేవుని కమరుడని 

నిరూప్తంచాయ. వారు నమమ రు. కానీ 

మత పెద్దలు నమమ లేద్భ. వారికి 

"రుజువు" కావాల్స. 

 

య్యసు తన చిని  పరిచర్య లో తర్చుగా 

ఉపమనాలన ఉపయోగించాడు. 

అతన తన స్తక్షులుగా ఎంప్తక 

చేసుకని  పనిె ండు మందిని వాటి 

అరిానిి  అర్ంి చేసుకోవడానికి చాలా 

బ్రపశి లు అడిగారు. చాలా 

సంద్రాభ లలో, అతన వాటిని పకక క 

తీసుకెళిల, ఉపమనాలన 

వివరించాడు. అనిి  సమయాలలో, 

అతన తన రాజయ ం ఈ లోకానికి 

చెందినది కాద్ని అంద్రికీ చెపప డం 

కనస్తగించాడు, కానీ వారు అర్ంి 

చేసుకోవడం కషంి. సుపరిచితమైన 

బ్రపవచనాలన మరియు వారి కళ్ ల 

ముంద్భ అవి ఎలా 

నెర్వేరుతునాి యో అతన 

నిర్ంతర్ం బ్రపస్తువించాడు. మరింత 

ఎకక వగా నముమ తారు - కానీ మత 

పెద్దలు కాద్భ. వారు అతనిని వలలో 



 

The following are some examples in the Bible 

of:  

 
Decisions - Consequences 

° Adam & Eve eat of forbidden fruit - Death, 

banned from Eden and pain 

° Cain offered an unacceptable sacrifice - 

Reprimanded by God  

° Cain killed his brother - Became a marked 

wanderer 

° Noah built the ark - Considered righteous & 

saved man  

° Abraham sacrificed his son - Received 

promises  

° Moses chose God - Became the leader of 

great nation 

° Mary desired to be used by God - Birth of 

Jesus who became our sin sacrifice  

° Judas betrayed Jesus for money - 

Committed suicide  

° Paul repented, obeyed and was baptized - 
Became the Apostle to the Gentiles 
 

Each day we face choices involving our growth 

in the knowledge of God and in our 

understanding of how we can obey his 

commands so we can please Him. Consider 

the following: 

°  Will we be honest in our business, family 

and spiritual life? 

°  Will we be faithful to our self, spouse and 

children? 

°  Will we control our mind, eyes and tongue? 

°  Will we give thanks to God in all things? 

వేసుకోవడానికి మరియు అపఖ్యయ తి 

పాలయ్యయ  మరాగలన వెతకడం 

బ్రపార్ంభించారు, అతనిని చంపడానికి 

మరాగలన కూడా చరిా సుునాి రు. 

 

తన పరిచర్య లో చాలా ఆలసయ ంగా 

య్యసు తన శ్చష్యయ లక, ముఖయ ంగా 

పనిె ండు మందికి, తాన బ్రదోహ్ం 

చేయబడతానని మరియు సిలువ 

వేయబడబోతునిా నని వివరించడం 

బ్రపార్ంభించాడు. భూమిపై సమయం 

బ్రపార్ంభం నండి, ఈ రాబోయ్య 

ఈవెంట్ కోసం బ్రపతిదీ ్పాలన్ 

చేయబడింది. పాత పాము యొకక  

తల, డెవిల్, ఈవ్ యొకక  వార్సులచే 

నల్సగిపోతుంది: 

• అతని పూరిు విధేయత 

• అతని మర్ణం, పాపానికి 

బ్రపాయశా్చ తుం చేయడానికి పరిపూర్ణ 

తాయ గం 

• అతని ఖననం, దాని నండి అతన 

బయట్క వచేా వాడు 

• అతని ప్పనరుతిానం, మర్ణం 

మరియు సమధపై విజయం, 

దేవునితో సయోధయ క మర్గం 

తెర్వడం. 

 

ఆజ ా వెనక ఉని  అతని మొతుం 

ఉదేదశాయ నిి  మనం అర్ంి 



° Will we humble ourselves and obey God so 

we can be reconciled to Him?  

 

Questions 

1. Every decision in life is a major decision. 

           True ___ False _____ 

 

2. Often our decisions have major 

consequences on our lives.  

           True ___ False _____ 

 

3. Bible examples of choices reveal that 

choices of disobedience bring pain and 

sadness while choice of obedience brings joy 

and happiness.   

          True ___ False _____ 

 

4. Since one does not have total control over 

what he sees and hears, he is forced to 

linger on them.  

True ___ False ____    

 

5. People have a choice in who they accept 

and obey. 

      True ___ False _____ 

 

8. Choice - Belief in Jesus as God 

The same Jesus who preached repentance 

also preached:  

“... whoever lives and believes in me shall 

never die. Do you believe this?” (John 11:26) 

 

“The kingdom of God is near. Repent and 

believe the good news!” (Mark 1:15) 

 

చేసుకనిా మ లేదా అని దేవుడు 

మన విధేయతన కోర్తాడు. 

ఉదాహ్ర్ణక, కయీన నేల పండు 

నండి అరిప ంచే నైవేద్య ం కంటే 

హేబెల్ జంతుబల్స ఎంద్భక 

సంతోషానిి చిా ంది? లేదా, ఒక పెద్ద 

పడవ నిరిమ ంచడానికి సంవతి రాలు 

పట్డిం ఎంత ముఖయ మైనది? లేదా, 

ఒక తలుప్ప మీద్ ర్కాునిి  ఉంచడం 

మొద్టి ప్పటిని కడుక మర్ణానిి  

ఎలా నిరోధంచగలద్భ? లేదా, 

్సుంభంపై పెరిగిన ఇతుడి పామున 

చూడట్ం ఎలా విషపూరిత పాము 

కాటున నయం చేసుుంది? మనం 

దేవుని ఉదేదశానిి  పూరిుగా అర్ంి 

చేసుకోవచుా  లేదా అర్ంి 

చేసుకోకపోవచుా  కానీ మనం దేవుని 

ఆజలాక లోబడాలని అర్ంి 

చేసుకనిా ము. మనిషి యొకక  

పరిమిత మనసుి క ఎంత 

అశాస్తస్సుయంగా అనిప్తంచినా మనం 

భగవంతునిపై పూరిు నమమ కంతో 

మరియు అతని ఆజలాక విధేయతతో 

బ్రపతిసప ందించాల్స. 

 

కాబటి,ి య్యసు పూరిుగా విధేయతతో 

చనిపోవడానికి యెరూషలేముక 

బయలుదేర్డానిి  మనం చూస్తుము, 

మన పాపాలక పరిపూర్ణమైన బల్సగా 



“Then Jesus cried out, 'When a man believes 

in me, he does not believe in me only, but in 

the one who sent me. When he looks at me, 

he sees the one who sent me. I have come 

into the world as a light, so that no one who 

believes in me should stay in darkness. As for 

the person who hears my words but does not 

keep them, I do not judge him. For I did not 

come to judge the world, but to save it. There 

is a judge for the one who rejects me and does 

not accept my words; that very word which I 

spoke will condemn him at the last day. For I 

did not speak of my own accord, but the 

Father who sent me commanded me what to 

say and how to say it. I know that his 

command leads to eternal life. So, whatever I 

say is just what the Father has told me to say.’” 

(John 12:44-50) 

 

“If anyone loves me, he will obey my teaching. 

My Father will love him, and we will come to 

him and make our home with him. He who 

does not love me will not obey my teaching. 

These words you hear are not my own; they 

belong to the Father who sent me.” (John 

14:23-24)  

 

“For God so loved the world that he gave his 

one and only Son, that whoever believes in 

him shall not perish but have eternal life.” 

(John 3:16)  

 

“Then Jesus came to them and said, ‘All 

authority in heaven and on earth has been 

given to me. Therefore, go and make disciples 

of all nations, baptizing them in the name of 

తన జీవితానిి  అరిప ంచాడు. 

అసూయ, దాే షం, అసూయ మరియు 

గర్ా ంతో నిండిన యూద్భల 

నాయకలు, య్యసున తమ చేతులోల కి 

అపప గించడానికి ఒకరిని 

నియమించుకోవడం మనం 

చూస్తుము. ఒక రోమన్ నాయ యమూరిు 

ఆయనన నిరోదషిగా మరియు 

మర్ణానికి అరుుడు కాద్ని గురి ుంచడం 

మనం చూస్తుము, అయతే 

యూద్భలన సంతోషపెట్డిానికి 

ఆయనన చంపడానికి సిద్ాంగా 

ఉనిా డు. మనవుని పాపానికి 

బ్రపాయశా్చ తుం చేయడానికి య్యసు 

ఇషపిూర్ా కంగా తన జీవితానిి  

పరిపూర్ణ తాయ గంగా ఇచాా డు, తదాా రా 

మనవుడు విధేయతతో కూడిన 

విశాా సం దాా రా దేవునితో 

రాజీపడగలడు. 

 

బ్రపశి లు 

1. దేవునికి విధేయత అంటే ఆయన 

కోరుకని ది చేయడం, ఎంద్భకంటే 

మనక ఎలా లేదా ఎంద్భక అని 

పూరిుగా అర్ంికానపప టికీ ఆయన 

విశా సనీయతపై మనక విశాా సం 

ఉంది. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 



the Father and of the Son and of the Holy 

Spirit, and teaching them to obey everything I 

have commanded you. And surely, I am with 

you always, to the very end of the age.’” (Matt 

28:18-20)  

 

We were created in the likeness of God, given 

the ability to make choices, and told to work. 

We have also seen prophecies and their 

fulfillment. We have seen how God provided 

a way, a method, and a plan for man to be 

reconciled unto Him. Jesus preached 

repentance, a turning away from sin and all 

ungodliness. He taught us love, goodness and 

righteousness. He also preached belief that 

He was the Messiah, the Christ, who came to 

Earth as the perfect sacrifice for our sins and 

that obedience to His commands proves our 

faith in Him.  

 

His teachings were with authority, in fact, all 

authority was given unto Him following His 

resurrection. His teachings were different 

from anything seen or taught, requiring a 

change in attitude toward fellowman and 

God. His message was of love of God rather 

than self, a change in lifestyle.  

 

“This is love for God: to obey his commands. 

And his commands are not burdensome.” (1 

John 5:3) 

“And this is love: that we walk in obedience to 

his commands. As you have heard from the 

beginning, his command is that you walk in 

love.” (2 John 1:6)  

 

2. యెరూషలేముక తిరిగి 

వచిా నప్పప డు తాన చనిపోతానని 

తెల్ససి, య్యసు ఇపప టికీ ఆ పని కోసమే 

అకక డికి వెళ్ళలడు. అంద్భకే భూలోకానికి 

వచాా డు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

3. య్యసు బ్రకీసుు, దేవుని కమరుడని ఏ 

రుజువు ఇవా బడింది? 

ఎ ____ అద్భభ తాలు 

B ____ జాన్ ది బాప్తసి్ట ిదాా రా 

అకాి లెడెజమ ంట్ 

సి ____ దేవుడు సా యంగా చేసిన 

బ్రపకట్న 

D ____ పైవనీి  

 

4. య్యసు తన పరిచర్య  ముగిసే 

సమయానికి యెరూషలేముక 

వెళ్ళు డు 

ఎ ___ అతని శ్చష్యయ లు పాస్ట ఓవర్ 

కోసం అకక డికి వెళ్ళల లనకనాి రు. 

B ___ రోమన్ బ్రపభుతా ం బ్రపతి ఒకక రూ 

ఇకక డక వెళిల లెకిక ంచబడాలని 

మరియు వారి పని లు చెల్సలంచాలని 

కోరింది. 

సి ___ అతన దేవుని కమరుడని 

పరిసయుయ లు మరియు లేఖరులక 

రుజువు ఇవాా లనకనిా డు. 



“A new command I give you: Love one 

another. As I have loved you, so you must love 

one another.” (John 13:34)  

“That which was from the beginning, which 

we have heard, which we have seen with our 

eyes, which we have looked at and our hands 

have touched-this we proclaim concerning 

the Word of life. The life appeared; we have 

seen it and testify to it, and we proclaim to 

you the eternal life, which was with the Father 

and has appeared to us.” (1 John 1:1-2) 

 

Questions 

1. Jesus has all authority. 

           True ____ False _____ 

 

2. A person can believe Jesus but does not 

have to do what Jesus requires; i.e., obey. 

           True ____ False _____ 

 

3. Jesus preached  

   A ___ only believe on me.  

   B ___ believe and change lifestyle, repent.  

   C ___ make disciples and baptize them. 

   D ___ A & B  

   E ___ B & C 

 

4. Jesus requires a change in attitude toward 

   A ___ self. 

   B ___ neighbor.  

   C ___ God. 

   D ___ all the above.  

 

5. As a witness of Jesus what did the apostle 

John say?  

   A ___ I saw Him         

D ___ మనవజాతి పాపాలక 

బ్రపాయశా్చ తుంగా తన జీవితానిి  

ఉచితంగా ఇవా డం దాా రా భూమిపైకి 

రావడానికి అతని మిషన్ పూరిు 

చేయడానికి ఇది సమయం. 

 

5. రోమన్ అధకారి ప్తలాతు ఆయనన 

నిరోదషిగా గురి ుంచాడు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

9. శుభవార్ు 

దేవుడు మనిషిని బ్రేమ, ద్య, శాంతి, 

విశాా సం మరియు సతయ ం యొకక  

సా భావంతో సృషింిచాడు. అతన 

తోట్న మేపమని మరియు మంచి 

చెడలా తెల్సవినిచేా  చెటిు ఫలాలు 

తినకూడద్ని ఆదేశ్చంచాడు. సప షంిగా, 

మనిషికి మంచి గురించి మబ్రతమే 

తెలుసు, దేవుని సా భావం మరియు 

చెడు గురించి కాద్భ. మనిషికి 

సూచనలు ఇవా డం దాా రా, మనిషి 

కూడా తరిక ంచే మరియు నిర్ ణయాలు 

తీసుకనే స్తమర్ియ ంతో 

సృషింిచబడాాడని సప షమివుతుంది. 

అతన అబదాానిి  నమమ లని 

నిర్ ణయంచుకనిా డు మరియు 

దానిపై చర్య  తీసుకోవాలని 

నిర్ ణయంచుకనిా డు కాబటి ి ఇది 

నిజం అయ ఉండాల్స. ఈ తిరుగుబాటు 



   B ___ I Heard Him                                

   C ___ I touched Him                                   

   D ___ He is Eternal Life 

   E ___ All the above    

   F ___ None of the above 

 

 

9. Obedience - The Proof of Love 

“This is love for God: to obey his commands. 

And his commands are not burdensome.” (1 

John 5:3)  

 

“Love involves the desire to please the object 

of that love - our God. "And this is love: that 

we walk in obedience to his commands. As 

you have heard from the beginning, his 

command is that you walk in love.” (2 John 

1:6) 

 

Jesus preached a message of love, belief in 

Him as God, change in lifestyle away from the 

world and its sinful ways, and obedience to 

His commands so man could be reconciled to 

God the Father, Christ the Son and the Holy 

Spirit.  

 

Now obedience because of love is not doing 
something because you are in agreement 
with it or even thinking it is the best 
alternative. Obedience cannot be forced upon 
you by threat of force or economic sanctions. 
It is performing something desired, requested 
or commanded even when it appears 
unreasonable, illogical or unnecessary. 
Obedient love is a voluntary action taken just 
because the one you love wants it done and 
because you desire to please Him.  

చర్య  దాా రా మనిషి తనన తాన 

దేవుని నండి వేరుచేసుకనిా డు 

మరియు మర్ణం దాా రా అతనిని 

నియంబ్రతించడానికి స్తతాన 

అనమతించాడు. మనిషి, ఇప్పప డు 

అతని పాపాలన మరియు అతనిపై 

అధకారానిి  తొలగించడానికి ఒక 

విమోచకడు అవసర్ం. కానీ అది ఏమి 

పడుతుంది? ఎద్భదలు, మేకల బల్స 

కాద్భ. (హెబ్రబ్బయులు 10:14) 

 

ఒక ర్క్షకడు బ్రపవచించాడు 

• అబ్రబాహాము దాా రా భూమిలోని 

అనిి  జనాంగాలు 

ఆశీర్ా దించబడతాయని 

సంవతి రాల బ్రకితం 

చెపప బడింది. 

• అబ్రబాహాము వాగాదన కమరుడైన 

ఇస్తి క వంశసిుడైన దావీద్భ 

దాా రా, “అతడు నా నామమునక 

మందిర్మున కటింిచున, నేన 

అతని రాజయ  సింహాసనమున 

నితయ ము ్సిరి్పర్చెద్న” అని 

దేవుడు చెపాప డు. (2 శామూయ ల్ 

7:13) 

• యెషయా బ్రపవచించాడు, "కాబటి ి

బ్రపభువు సా యంగా మీక ఒక 

సూచన ఇస్తుడు: ఇదిగో, ఒక కనయ  

గర్భ ం దాల్సా  కమరుని 



 
Several examples of this type of obedience 
have been seen in previous lessons. 
• Noah spent years building an ark to exact 
specifications. 
• Following the flood and his return to dry 
land Noah built an altar and offered a sacrifice 
to God, an act of worship because of love. 
• Abraham circumcised all males within his 
household - something that by human 
standards and reason was totally 
unreasonable but he did so since God wanted 
it done. 
• Abraham took his only son of promise to a 
mountain and built an altar to offer him as a 
sacrifice to God. By man's standards this is 
murder and no normal man would do such 
thing but Abraham did because of his 
complete trust in God. 
 
The terrified Israelites reached the Red Sea 
with Pharaoh and his army in pursuit close 
behind. By what logic could anyone expect 
the sea to part allowing the Israelites to cross? 
But Moses, putting his faith, belief and trust 
in the God he loved, obeyed and the sea 
opened for them to cross. 
 
Finally, Jesus, having spent three years 
teaching and establishing that He was the Son 
of God by his miracles, set His face toward 
Jerusalem. He was determined to go there 
even though He knew the Jews, with the help 
of Roman officials, were going to kill him. But 
He willingly went giving His life because that 
was why He left Heaven. His prayer to God 
shows his complete obedience with death on 
the cross at hand " ... He went away a second 
time and prayed, 'My Father, if it is not 
possible for this cup to be taken away unless I 
drink it, may your will be done'." (Matthew 
26:42)  

కంటుంది, అతనికి 

ఇమమ నయ య్యల్ (మనతో ఉని  

దేవుడు అని అర్ంి) అని ేరు 

పెటిాడు." (యెషయా 7:14) 

• వంద్ల సంవతి రాల తరువాత, 

గాబ్రియ్యల్ కనయ  మేరీకి ఆమెక 

ఒక కమరుడు ఉంటాడని 

మరియు అతని ేరు య్యసు అని 

చెపాప డు. “ఆయన గొపప వాడై 

సరాో ని తుని కమరుడని 

ప్తలువబడున. మరియు 

బ్రపభువైన దేవుడు అతనికి అతని 

తంబ్రడి దావీద్భ సింహాసనానిి  

ఇస్తుడు, అతన యాకోబు 

ఇంటిని శాశా తంగా 

పరిపాల్సస్తుడు, అతని రాజాయ నికి 

అంతం ఉండద్భ. ”(లూకా 1:31-

33) 

 

ర్క్షకని గురించిన స్తక్షయ ం 

• మెస్సి య ప్పటిుకన దేవదూత 

గొబ్రెల కాపరులక బ్రపకటించాడు 

• బాప్తసి్ట ిఅయన యోహాన "ఇదిగో, 

లోక పాపానిి  మోయంచే దేవుని 

గొబ్రెప్తలల!" (జాన్ 1:29) 

• జాన్ దాా రా జోరాాన్ నదిలో అతని 

నిమజజనం సమయంలో "సా ర్ గం 

నండి ఒక సా ర్ం, 'ఇతడు నా 

బ్రప్తయమైన కమరుడు, ఇతని 



 
Therefore, when it comes to obedience to 
God's requirements for reconciliation, we 
must obey because we love him, regardless 
of how unreasonable we think it is. Like 
Jesus, our desire must be "thy will be done.” 
 
Questions 
1. Love for someone is doing something they 
desired because 
   A _____ we think is it is the right thing to do.  
   B _____ it appears to be the better of all 
other alternatives.  
   C _____ we think it will please the one we 
love. 
 
2. Love can be obtained by family pressures, 
economic or political sanctions, threats or 
even gifts. 
           True _____  False _____ 
 
3. Jesus’ desire to go to Jerusalem was to 
observe the Passover even if it resulted in His 
arrest.  
           True _____  False _____ 
 
4. Our response to Jesus’ teaching on 
salvation should be whatever 
    You, Jesus, want.  
           True _____  False _____ 
 
5. Everyone will be reconciled to God even 
those who do not obey 
    His commands because Jesus died for all 
mankind. 
            True _____  False _____ 
 
 

పట్ల నేన సంతోషిసుునిా న.' 

(మతుయ 3:17) 

• తన సా సలిమైన నజరేత్లోని 

యూద్భల బ్రపార్నిా మందిర్ంలో 

య్యసు బ్రపవక ు యెషయా నండి 

“బ్రపభువు ఆతమ  నాపై ఉంది, 

ఎంద్భకంటే ేద్లక శుభవార్ ు 

బ్రపకటించడానికి ఆయన నని  

అభిషేకించాడు” మరియు 

తరువాత వారికి “ఈ రోజు ఈ 

లేఖనం నెర్వేరింది. మీ 

వినికిడిలో." (లూకా 4:18a-21) 
 

ఈ బ్రపకట్నలన ధృవీకరించడానికి 

య్యసు చాలా మంది రోగులన, 

గుడివాారిని, చెవిటివారిని బహిర్ంగంగా 

సా సపిరిచాడు మరియు చనిపోయన 

కంద్రిని, శరీర్ం కళిు పోతుని  

వారిని లేపాడు. 

 

బ్రపాయశా్చ తు తాయ గం 

మనిషి నండి పాపానిి  

తొలగించడానికి పాపర్హిత ర్క ు తాయ గం 

అవసర్ం. కాబటి,ి బ్రకీసుు తన 

భూసంబంధమైన శరీరానిి  దేవునికి 

అరిప ంచాడు, రోమనల మరియు 

యూద్భలు తనన సిలువ వేయడానికి 

అనమతించాడు. అతన అరువు 

తెచుా కని  సమధలో ఖననం 

చేయబడాాడు. దేవుడు అతనిని 

ప్పనరుతిానం చేయడం దాా రా అతని 



సమర్ప ణన అంగీకరించాడు, ఇది 

య్యసు మనవ శరీర్ం, అతని సృషిలిో 

భూమిపైకి వచిా న దేవుడు అనే 

సందేహానిి  తొలగించింది. వారు 

బ్రకీసుుపై మరియు పాపాలన క్షమించే 

శకి ు మరియు అధకార్ంపై విశాా సం 

ఉంచగలర్ని ప్పరుష్యలు 

తెలుసుకోవలసిన అవసర్ం 

ఉని ంద్భన ఇది అవసర్ం. 

 

జనాలు ఆయన బోధనలు వినాి రు 

కానీ అర్ంి చేసుకోలేద్భ. వారు తమ 

సంబ్రపదాయాలక భిని ంగా 

ఉండేవారు. అతనిది బ్రేమ సందేశం. 

కింది బ్రగంథాలలో చూప్తన విధంగా. 

• లూకా 19:10–"మనషయ కమరుడు 

తప్తప పోయన వారిని వెద్కట్క 

మరియు ర్క్షంచుట్క వచాె న." 

• మతుయ 11:28- "బ్రపయాణంచే 

మరియు భార్ంగా ఉని వార్ంద్రూ 

నా ద్గ గర్క ర్ండి, నేన మీక 

విబ్రశాంతి ఇస్తున." 

• 2 ేతురు 3:9- "కంద్రు నిదానంగా 

భావించినటులగా బ్రపభువు తన 

వాగాదనానిి  నెర్వేర్ా డానికి 

ఆలసయ ము చేయడు, కానీ మీ పట్ల 

ఓప్తకగా ఉంటాడు, ఎవరూ 

నశ్చంచాలని కోరుకోరు, కానీ 

అంద్రూ పశాా తాుపానిి  

చేరుకోవాల్స." 



• అపసులుల కార్య ములు 4:11-12– 

“ఈ య్యసయయ  మీచేత 

తిర్సక రించబడిన రాయ, 

అటివిారు, అది మూలరాయగా 

మరింది. మరియు మెవరిలోనూ 

మోక్షం లేద్భ, ఎంద్భకంటే మనం 

ర్క్షంపబడవలసిన మనష్యయ లలో 

ఆకాశము బ్రకింద్ మరొక ేరు లేద్భ." 

• ఎఫెస్సయులు 1:6-9– “ఆయన 

(బ్రకీసుు)లో ఆయన ర్క ుము దాా రా 

మనక విమోచనము, అనగా మన 

అపరాధముల క్షమపణ, ఆయన 

కృప యొకక  ఐశా ర్య మున బటి ి8 

ఆయన మనపై బ్రపస్తదించాము.” 

 

శుభవార్ు - సువార్ు 

కాబటి,ి బ్రకీసుులో విమోచన 

కనగొనబడినంద్భన, బ్రకీసుు 

తపప నిసరిగా సువార్ు, సువార్ు, ఇది 

బ్రకింది విధంగా సంబ్రగహించబడింది: 

° బ్రపార్ంభంలో వాకయ ం, య్యసు, బ్రకీసుు, 

అభిషికుడు. 

° వాకయ ము శరీర్ముగా మరి 

మనష్యయ ల మధయ  జీవించెన. 

° బ్రకీసుుక పాపం లేద్భ. 

య్యసు శ్చలువ మర్ణం కూడా తంబ్రడి 

చితాునికి విధేయత చూపాడు. 

దేవుడు అతనిని సమధ నండి 

ప్పనరుతిానం చేస్తడు, తదాా రా 

మర్ణానిి  జయంచాడు, స్తతాన 



పటిు నండి మనిషిని విడిప్తంచాడు - 

పాపం ఫల్సతం. 

°బ్రకీసుు తాన దిగివచిా న చోట్ నండి 

తిరిగి ఆరోహ్ణమయాయ డు, సా ర్ గం. 

° తన మర్ణంలో నీటిలో ముంచడం 

దాా రా పాపం మరియు పాతిపెటిని 

వారి మర్ణం తరువాత పాపం నండి 

శుది ా చేయబడి, తన వాకయ ంలో 

నమమ కంగా నడుచుకనే వారు తనతో 

శాశా తంగా జీవిస్తు ర్ని ఆయన 

బోధంచాడు. 

 

ఇది క్రీస్తులో మనం రాజీ పడాాము 

"యేస్త సమాధానమిచా్చ డు, 'నేనే 

మార్గం మరియు సతయ ం మరియు 

జీవం. న్న ద్వా రా తపప  ఎవరూ 

తంక్రి వద్దకు రారు.' (జాన్ 14:6) 

మరియు "ఇది దేవుని పట్ల క్రేమ: 

అతని ఆజ్ఞలను ాటంచ్చలి. 

మరియు అతని ఆజ్ఞలు భార్మైనవి 

కావు.(1 యోహాన 5:3) 

 

బ్రపశి లు 

7. మనవుని పాపాలక బ్రపాయశా్చ తుం 

చేయడానికి మనవ రూపంలో 

భూమిపైకి వచిా న య్యసు దేవుడా? 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 



8. య్యసుక దేవుని అధకార్ం 

మరియు శకి ు ఉని టుల రుజువులు 

లేదా స్తక్షులు లేవు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

9. మోక్షం ఎకక డ దరుకతుంది 

F. ____ హిందూ దేవతలు 

G. ____ య్యసు, బ్రకీసుు 

H. ____ ముహ్మమ ద్ 

I. ____ మోసెస్ట 

J. ____ పోప్ 

 

10. శుభవార్ ు బ్రకీసుు, అతని జీవితం, 

మర్ణం, ఖననం, ప్పనరుతిానం 

మరియు ఆరోహ్ణం మనిషికి వారి 

పాపాలన క్షమించి, దేవునితో 

రాజీపడే అవకాశానిి  కల్సప ంచింది? 

ఒప్పప  తప్పప  ____ 

 

11. తంబ్రడికి వచిా  

సమధానపడటానికి అనేక 

మరాగలు ఉనాి యా? 

ఒప్పప  తప్పప  ____ 

 

12. క్రీస్తు చరిా  

“ఎంద్భకంటే ఎద్భదల మరియు మేకల 

ర్క ుం పాపాలన పోగొట్డిం అస్తధయ ం. 

కాబటి,ి బ్రకీసుు బ్రపపంచంలోకి 

వచిా నప్పప డు, అతన ఇలా 



అనిా డు: 'బల్స మరియు సమర్ప ణ 

మీరు కోరుకోలేద్భ, కానీ మీరు నా కోసం 

సిద్ంా చేసిన శరీరానిి ;…”tఅతన, 

'ఇదిగో ఉనిా న, నీ చితుం 

చేయడానికి వచాా న' అనిా డు. 

అతన ెండవదానిి  ్సి్తప్తంచడానికి 

మొద్టిదానిి  పకక న పెటిాడు. 

మరియు ఆ సంకలప ం వలలనే, 

య్యసుబ్రకీసుు శరీర్ం యొకక  బల్స దాా రా 

మనం ఒకక స్తరిగా 

పవిబ్రతులమయాయ ము. … “అప్పప డు 

అతన చెపాప డు, ఇదిగో, నేన నీ 

ఇషిానిి  నెర్వేర్ా డానికి వచాా న. 

అతన ెండవదానిి  ్సి్తప్తంచడానికి 

మొద్టిదానిి  తీసివేస్తుడు. 

య్యసుబ్రకీసుు శరీరానిి  ఒకక స్తరే 

అరిప ంచడం దాా రా మనం 

పరిశుద్పార్చబడాాము.” … “అయతే 

ఈ పూజారి పాపాల కోసం ఒకే బల్స 

అరిప ంచినప్పప డు, అతన దేవుని 

కడిపార్శ ా ంలో కూరుా నిా డు. ఆ 

సమయం నండి, అతన తన 

శబ్రతువులు తన పాద్పీఠం కోసం 

ఎద్భరు చూసుునిా డు, ఎంద్భకంటే 

అతన ఒక తాయ గం దాా రా పవిబ్రతం 

చేయబడిన వారిని శాశా తంగా 

పరిపూర్ణం చేస్తడు. (హెబ్రబ్బయులు 

10:4-5, 9-10, 12-14) పాపం వలల కల్సగే 

మర్ణానిి  నాశనం చేయడానికి 



మరియు అతని పాపాలన 

శుబ్రభపర్చడానికి ఇది బ్రపాయశా్చ తు 

తాయ గం. 

 

తన పరిచర్య  సమయంలో, య్యసు తన 

శ్చష్యయ లన "'అయతే మీ సంగతేంటి?' 

అతన అడిగాడు. 'నేన ఎవర్ని 

అంటునిా వు?' స్సమోన ేతురు, 

'నవుా  సజీవుడైన దేవుని కమరుడైన 

బ్రకీసుువు' అని జవాిచాా డు. - 'మరియు 

నేన మీక చెప్పునిా న, మీరు ే తురు, 

మరియు ఈ బండపై, నేన నా చరిా ని 

(అతని ప్తల్సచిన బ్రపజలు) నిరిమ స్తున, 

మరియు మర్ణ శకులు దానిపై 

బ్రపబలంగా ఉండవు." (మతుయ 16:15-

16- 18) కాబటి,ి "నా చరిా " యొకక  

ప్పనాది దేవుని కమరుడైన య్యసు 

అనే వయ కి ు. 

 

"నా చరిా " రియాల్సటీ కావడానికి 

ముంద్భ, మర్ణానిి  జయంచాల్సి న 

అవసర్ం ఉంది మరియు పాపం కోసం 

తాయ గం చేయాల్స.వికృతమైన 

నాయ యంతో విచార్ణన అపహాసయ ం 

చేసిన తరువాత, రోమనల 

నిర్పరాధుడైన దేవుని కమరుడిని 

సిలువ వేశారు. యూద్భల రాజు, 

నజరేయుడైన య్యసు, అతనిపై 



నాయ యపర్మైన అభియోగం సిలువక 

ిగించబడింది. 

 

కపట్మైన యూద్భ మత పెద్దలు 

ఆయనన ఎగతాళి చేస్తరు మరియు 

అతని సిలువన ఎంతో ఆనంద్ంతో 

చూశారు, కానీ ఆయన మర్ణానికి 

ముంద్భ మూడు గంట్లపాటు 

జెరూసలేం మీద్ చీకటి 

కముమ కోవడంతో అది వెంట్నే 

అంతరాయం కల్సగింది. యోహాన 

19:30లో, తాన చనిపోయ్య ముంద్భ, 

య్యసు చెపాప డు, "ఇది పూర్ుయంది". 

అతన మనవజాతి విమోచన కోసం 

తన మిషన్్న పూరిు చేస్తడు.అతని 

బ్రపాయశా్చ తు తాయ గం దాా రా.మనిషికి 

దేవునితో సమధానపడడానికి మర్గం 

తెర్వబడింది. 

 

యూద్భలు 

బ్రకీసుు సా రాగనికి తిరిగి వెళిలన 10 రోజుల 

తరాా త పెంతెకసుు రోజున ఆయన 

ఆతమ  మనష్యలంద్రిపై 

కమమ రించబడింది. అప్పప డు 

ేతురు మరియు ఇతర్ అపసులులు 

బ్రకీసుు సిలువ వేయబడి, దేవునిచే 

ప్పనరుతిానం చేయబడి, మర్ణానిి  

జయంచి తంబ్రడితో తిరిగి 

వచిా నప్పప డు, పాప క్షమపణ ఇప్పప డు 



అంద్భబాటులో ఉంద్ని, మనవునిపై 

స్తతాన పటిుకనాి ర్ని 

బ్రపకటించారు. దాదాప్ప 3,000 మంది ఈ 

సందేశానిి  వినాి రు, పశాా తాుపపడి 

"మేము ఏమి చేయాల్స" అని అడిగారు 

మరియు బ్రకీసుు మర్ణంలో 

మునిగిపోయారు (చటిాలు 2:14-38). 

అప్పప డు దేవుడు వారిని బ్రకీసుు చరిా కి 

చేరాా డు, దీనిని బ్రకీసుు శరీర్ం అని 

కూడా ప్తలుస్తురు. (చటిాలు 2:41) 

 

అనయ లు 

"నేన కూడా పందింది మొద్టి 

బ్రపాముఖయ మైనదిగా నేన మీక 

అంద్జేశాన: లేఖనాల బ్రపకార్ం బ్రకీసుు 

మన పాపాల కోసం మర్ణంచాడు, 

అతన పాతిపెట్బిడాాడు, అతన 

లేఖనాల బ్రపకార్ం మూడవ రోజున 

లేపబడాాడు." (1 కరింథీయులు 15:3-5) 

“బ్రకీసుు య్యసులోనికి బాప్తుసమ ం 

తీసుకని  మనమంద్ర్ం ఆయన 

మర్ణంలో బాప్తుసమ ం తీసుకనిా మని 

మీక తెల్సయదా? కాబటి ి తంబ్రడి 

మహిమ దాా రా బ్రకీసుు 

మృతులలోనండి లేచినటేల, మనము 

కూడా నూతన జీవితములో 

నడవడానికి బాప్తజిం దాా రా 

మర్ణానికి అతనితో పాటు 

పాతిపెట్బిడాాము. ఎంద్భకంటే మనం 



అతని వంటి మర్ణంలో అతనితో 

ఐకయ మై ఉని ట్లయతే, అతని వంటి 

ప్పనరుతిానంలో మనం ఖచిా తంగా 

అతనితో ఐకయ మవుతాము. (రోమనల 

6:3-5) 

 

స్తరాంశం 

"లోక పాపమున తీసివేసే దేవుని 

గొబ్రెప్తలల" (యోహాన 1:29-30)! 

• మనిషి నండి పాపానిి  

తొలగించడమే బ్రకీసుు లక్షయ ం 

• య్యసు పాపం లేకండా 

మనష్యల మధయ  జీవించాడు 

• దేవుడు య్యసున పాపంగా 

చేస్తడు 

• మనిషి యొకక  పాపాలు 

అతనిపై ఉంచడంతో బ్రకీసుు 

మర్ణంచాడు 

• మనిషి ఉని ప్పప డు విశాా సం 

మరియు విధేయత దాా రా బ్రకీసుు 

పాపాలన తొలగిస్తుడు 

o పాపానికి మర్ణస్తుడు 

o బ్రకీసుు మర్ణంలో వారి 

పాపాలతో సమధ 

చేయబడింది 

o గత పాపాలు లేకండా 

దేవుని దాా రా కతు సృషినిి 

పెంచారు 



o బ్రకీసుు యొకక  ఆధాయ తిమ క 

శరీర్ం, అతని చరిా లో 

దేవునిచే ఉంచబడింది 

 

కంద్రు అనకని టులగా బ్రకీసుు చరిా  

భవనం లేదా సంస ి కాద్భ. పాపం 

నండి నీతిలోకి ప్తలువబడే వయ కులు, 

పాట్లు, బ్రపార్నిలు మరియు 

సతాక రాయ లోల  ఆరాధంచడం దాా రా 

సజీవ తాయ గాలుగా బ్రకీసుు శరీర్ంలోకి 

బ్రపవేశ్చంచారు, తదాా రా బ్రపతిరోజూ 

దేవుణణ మహిమపరుస్తురు. పాడట్ం, 

బ్రపారింిచడం, బ్రకమశ్చక్షణ ఇవా డం, 

ఇవా డం మరియు సువార్ు 

బ్రపకటించడం మరియు బ్రపభువు 

భోజనం అని ప్తలువబడే పాప 

క్షమపణ కోసం తనన తాన మబ్రతమే 

బ్రపాయశా్చ తుం చేసిన బ్రకీసుున 

సమ రించుకోవడం దాా రా 

విశా సనీయతక ఒకరినొకరు 

బ్రపోతి హించడానికి వారు కల్ససి 

సమవేశమవుతారు. 

 

బ్రపశి లు 

6. మనవుని పాపాలక 

బ్రపాయశా్చ తుం చేయడానికి బ్రకీసుు 

తన పాపర్హిత శరీరానిి  

దేవునికి సమరిప ంచాడు 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 



 

7. ఈ ర్క్షంపబడిన బ్రపజలు, బ్రకీసుు 

శరీర్ంలోకి బ్రపవేశ్చంచినవారు, 

దేవుని చితాునిి  చేసే సజీవ జీవి, 

ఒక సంస ికాద్భ. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

8. చరిా  అనేది పాపం నండి 

దేవుని నీతిలోకి ప్తలువబడే 

వయ కులు 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

9. బ్రకీసుు చరిా  ప్పనాది 

D. ____ అపసులులు 

E. ____ దేవాలయాలు మరియు 

చరిా  అభయార్ణాయ లు 

F. ____ య్యసు, బ్రకీసుు, దేవుని 

కమరుడు 

 

10. బ్రపజలు బ్రకీసుు శరీరానికి, 

అతని చరిా కి జోడించబడాారు 

D. ____ వార్సతా ం 

E. ____ సభుయ ల ఓటు 

F. ____ దేవుడు 

 

2. బైబిల్ ాక్రతల ఎంపికలు 

బ్రపతిరోజూ మనం అనేక నిర్ ణయాలు 

తీసుకంటాము, వాటిలో చాలా వర్క 

మనం ఏమి తింటాము లేదా ధరిస్తుము 



మరియు మనం ఎకక డికి వెళ్తాము 

వంటి స్తధార్ణమైనవి. అప్పప డప్పప డు 

మనిషి యొకక  ఎంప్తకలు ఊహించని 

ఆనంద్ం మరియు ఆనందానిి  

కల్సగిస్తుయ, అయతే ఇతరులు నిరాశ 

మరియు హ్ృద్య వేద్నన తెస్తురు. 

తర్చుగా, మేము మొతుం కటుంబ 

సంబంధాలన బ్రపభావితం చేసే 

బ్రపధాన ఎంప్తకలన చేయమని 

ప్తలుస్తుము, ఇంద్భలో మతం, 

స్తధయ మైన ప్పనరావాసం లేదా జీవితం 

మరియు మర్ణ విషయాలతో కూడిన 

ఉదోయ గాలు ఉంటాయ. బహుశా 

మనంద్రికీ తెల్ససిన వయ కులు కనిి  

చెడు నిర్ ణయాలు తీసుకని  మరియు 

కనిి  మంచి నిర్ ణయాలు తీసుకని  

ఇతరులు. మంచి లేదా చెడు అనే 

దానితో సంబంధం లేకండా మన 

ఎంప్తకలు కనిి  ర్కాల పరిణామలన 

కల్సగి ఉంటాయ. 

 

బైిల్్లోని కనిి  ఉదాహ్ర్ణలు 

బ్రకిందివి: 

న్నరణయాలు - పరిణామాలు 
° ఆడమ్ & ఈవ్ న్నషటదధ  పండలనత త్తంటారు - 
మరణం, ఈడ న్ నతండి న్నషేధ ంచబడింద  
మరియు నొప్టు  



 ° క్ ైన్ ఆమోదయోగ్ాం క్ాన్న త్ాాగ్ం 
అరిుంచాడు - దేవుడు మందలించాడు   
° క్ ైన్ త్న స్ర దరుడిన్న చంపాడు - 
గ్ురిుంచబడిన స్ంచారి  
 ° నోహ్ ఓడనత న్నరిమంచాడు - నీత్తమంత్ డిగా 
పరిగ్ణించబడాా డు మరియు రక్ించబడిన 
మన్నషట  
 ° అబహోం త్న క్ుమారుడిన్న బలి ఇచాుడు - 
వ్ాగాా నాలు అందతక్ునాిడు  
 మోషే దేవుణిణ  ఎనతిక్ునాిడు - గొపు 
దేశాన్నక్ి నాయక్ుడయాాడు 
 ° మేరీ దేవున్న దాేరా ఉపయోగించబడాలన్న 
క్ోరుక్ుంద  - మన పాప త్ాాగ్ం అయిన యిేస్త 
జననం  
 ° జుడాస్ డబుీ క్ోస్ం యిేస్త దోోహం - 
ఆత్మహత్ా  
° పాల పశాుత్ాు పపడాా డు, పాటించాడు 
మరియు బాప్టుస్మం తీస్తక్ునాిడు - 
అనాజనతలక్ు అపర స్ులుడయాాడు 
 

బ్రపతిరోజు మనం దేవుని గురించిన 

్జాానంలో మరియు ఆయన ఆజలాన 

ఎలా పాటించగలమో అర్ంి 



చేసుకోవడంలో మన పెరుగుద్లక 

సంబంధంచిన ఎంప్తకలన 

ఎద్భరొక ంటాము. కింది వాటిని 

పరిగణంచండి: 

° మన వాయ పార్ం, కటుంబం మరియు 

ఆధాయ తిమ క జీవితంలో మనం 

నిజాయతీగా ఉంటామ? 

° మనం మన జీవిత్తనికి, జీవిత 

భాగసాా మికి మరియు పిలలలకు 

నమమ కంగా ఉంటామా? 

° మన మనస్తు , కళ్ళు  మరియు 

న్నలుకను మనం 

నియంక్రతించుకుంటామా? 

° మనం అనిా  విషయాలలో 

దేవునికి కృతజ్ఞతలు 

తెలుపుత్తమా? 

° మనం మనలిా  మనం 

తగ్ గంచుకుని, దేవునికి 

లోబడత్తమా, తద్వా రా మనం 

ఆయనతో సమాధానపడత్తమా?  

 

బ్రపశి లు 

1. జీవితంలో బ్రపతి నిర్ ణయం ఒక 

బ్రపధాన నిర్ ణయం. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

2. తర్చుగా మన నిర్ ణయాలు మన 

జీవితాలపై బ్రపధాన పరిణామలన 

కల్సగి ఉంటాయ. 



ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

3. బైిల్ ఎంప్తకల ఉదాహ్ర్ణలు 

అవిధేయత యొకక  ఎంప్తకలు బాధన 

మరియు విచారానిి  తెస్తుయ, అయతే 

విధేయత యొకక  ఎంప్తక ఆనంద్ం 

మరియు ఆనందానిి  తెసుుంది. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

6. అతన చూసే మరియు 

విని దానిపై పూరిు నియంబ్రతణన 

కల్సగి లేనంద్భన, అతన వాటిపై 

ఆలసయ ం చేయవలసి వసుుంది. 

నిజమే___ తప్పప డు ____ 

 

7. బ్రపజలు ఎవరిని అంగీకరించాల్స 

మరియు పాటించాల్స అనే ఎంప్తక 

ఉంటుంది. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

3. ఎంపిక - యేస్తను దేవుిగా 

నమమ డం 

పశాా తాుపానిి  బోధంచిన అదే య్యసు 

కూడా ఇలా బోధంచాడు: 

“... ఎవరైతే జీవించి, నని  

విశా సిస్తు రో వారు ఎపప టికీ చనిపోరు. 

మీరు దీనిి  నముమ తారా?" (జాన్ 11:26) 

 



“దేవుని రాజయ ం సమీప్తంచింది. 

పశాా తాుపపడి శుభవార్ ున 

విశా సించండి! (మరుక  1:15) 

 

“అప్పప డు య్యసు ఇలా అనిా డు: ఒక 

వయ కి ు నని  నమిమ నప్పప డు, అతన 

నని  మబ్రతమే నమమ డు, కానీ నని  

పంప్తన వానిని నముమ తాడు. అతన 

నని  చూసేు, అతన నని  పంప్తన 

వయ కి ుని చూస్తుడు. నని  విశా సించే 

వాెవరూ చీకటిలో ఉండకూడద్ని 

నేన వెలుగుగా ఈ లోకంలోకి వచాా న. 

నా మట్లు విని వాటిని పాటించని 

వయ కి ు విషయానికసేు, నేన అతనికి 

తీరుప  తీర్ా న. ఎంద్భకంటే నేన 

బ్రపపంచానికి తీరుప  తీర్ా డానికి 

రాలేద్భ, ర్క్షంచడానికి వచాా న. 

నని  తిర్సక రించి నా మట్లన 

అంగీకరించని వాడికి నాయ యాధపతి 

ఉనిా డు; నేన మటాలడిన ఆ మటే 

చివరి రోజున అతనిి  ఖండిసుుంది. 

ఎంద్భకంటే నేన నా ఇషిానస్తర్ం 

మటాలడలేద్భ, కానీ నని  పంప్తన 

తంబ్రడి ఏమి చెపాప లో మరియు ఎలా 

చెపాప లో నాక ఆజాాప్తంచాడు. ఆయన 

ఆజ ా నితయ జీవానికి దారితీసుుంద్ని 

నాక తెలుసు. కాబటి,ి నేన చెేప ది 

తంబ్రడి నాతో చెప్తప నటులగానే 

ఉంటుంది.’ (యోహాన 12:44-50) 



 

“ఎవరైనా నని  బ్రేమిసేు, అతన నా 

బోధనక లోబడతాడు. నా తంబ్రడి 

అతనిని బ్రేమిస్తుడు, మరియు మేము 

అతని వద్దక వచిా  అతనితో మ ఇలుల 

చేస్తుము. నని  బ్రేమించనివాడు నా 

ఉపదేశానికి లోబడడు. మీరు 

వింటుని  ఈ మట్లు నా సా ంతం 

కాద్భ; అవి నని  పంప్తన తంబ్రడికి 

చెందినవి.” (జాన్ 14:23-24) 

 

"దేవుడు బ్రపపంచానిి  ఎంతగాన్ల 

బ్రేమించాడు, అతన తన ఏకైక 

కమరుడిని ఇచాా డు, అతనిని 

విశా సించే బ్రపతి ఒకక రూ నశ్చంచరు, 

కానీ శాశా త జీవితానిి  పంద్భతారు." 

(జాన్ 3:16) 

 

"అప్పప డు య్యసు వారి ద్గ గర్క వచిా , 

'పర్లోకంలో మరియు భూమిపై 

సరాా ధకార్ం నాక ఇవా బడింది. 

కాబటి ి మీరు వెళిల, అనిి  దేశాలన 

శ్చష్యయ లనగా చేసుకోండి, తంబ్రడి 

మరియు కమరుడు మరియు 

పరిశుదాాతమ  నామంలో వారికి బాప్తుసమ ం 

ఇవా ండి మరియు నేన మీక 

ఆజాాప్తంచిన బ్రపతిదానిని 

పాటించమని వారికి బోధంచండి. 

మరియు నిశా యంగా, నేన 



యుగాంతం వర్క ఎలలప్పప డూ మీతో 

ఉంటాన.'' (మతుయ 28:18-20) 

 

మనము దేవుని పోల్సకలో 

సృషింిచబడాాము, ఎంప్తకలు 

చేయగల స్తమర్ియ ం ఇవా బడింది 

మరియు పని చేయమని 

చెపప బడింది. మనం బ్రపవచనాలు 

మరియు వాటి నెర్వేరుప న కూడా 

చూశాము. మనిషి తనతో 

సమధానపడటానికి దేవుడు ఒక 

మరాగనిి , ఒక పద్ాతిని మరియు 

బ్రపణాళికన ఎలా అందించాడో మనం 

చూశాము. య్యసు పశాా తాుపానిి  

బోధంచాడు, పాపం మరియు అనిి  

భకి ుహీనత నండి వైదలగడం. ఆయన 

మనక బ్రేమ, మంచితనం మరియు 

ధరామ నిి  బోధంచాడు. మన పాపాలక 

పరిపూర్ణ బల్సగా భూమిపైకి వచిా న 

మెస్సి య, బ్రకీసుు అని మరియు ఆయన 

ఆజలాక విధేయత చూపడం 

ఆయనపై మనకని  విశాా స్తనిి  

రుజువు చేసుుంద్ని అతన నమమ డు. 

 

అతని బోధలు అధకార్ంతో ఉనాి య, 

వాసువానికి, అతని ప్పనరుతిానం 

తరువాత అతనికి అనిి  అధకార్ం 

ఇవా బడింది. అతని బోధలు చూసిన 

లేదా బోధంచే దేనికైనా భిని ంగా 



ఉంటాయ, తోటి మనిషి మరియు 

దేవుని పట్ల వైఖరిలో మరుప  

అవసర్ం. అతని సందేశం స్సా య 

కంటే దేవుని బ్రేమ, జీవనశైల్సలో 

మరుప . 

 

“ఇది దేవుని పట్ల బ్రేమ: ఆయన 

ఆజలాన పాటించడం. మరియు 

ఆయన ఆజలాు భార్మైనవి కావు.” (1 

యోహాన 5:3) 

“ఇది బ్రేమ: మనం ఆయన ఆజలాక 

విధేయతతో నడుచుకోవడం. మీరు 

మొద్టి నండి వింటుని టులగా, మీరు 

బ్రేమలో నడవాలని ఆయన ఆజ.ా” (2 

యోహాన 1:6) 

 

“నేన మీక ఒక కతు ఆజ ాఇసుునిా న: 

ఒకరినొకరు బ్రేమించుకోండి. నేన 

నిని  బ్రేమించినటేల మీరు కూడా 

ఒకరినొకరు బ్రేమించుకోవాల్స.” (జాన్ 

13:34) 

“మొద్టినండి ఉని దీ, మనం 

విని దీ, కళ్ లతో చూసినదీ, చూచినదీ, 

చేతులు తాకినదీ – జీవ వాకాయ నిి  

గూరిా  బ్రపకటిసుునాి ం. జీవితం 

కనిప్తంచింది; మేము దానిని చూచి 

స్తక్షయ మిచాా ము మరియు తంబ్రడితో 

ఉని  మరియు మక బ్రపతయ క్షమైన 



నితయ జీవమున మీక 

బ్రపకటిసుునిా ము. (1 యోహాన 1:1-2) 

 

బ్రపశి లు 

1. య్యసుక అనిి  అధకార్ం ఉంది. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

4. ఒక వయ కి ు య్యసున విశా సించగలడు 

కానీ య్యసు కోరినది చేయవలసిన 

అవసర్ం లేద్భ; అంటే, 

పాటించండి. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 

 

3. య్యసు బోధంచాడు 

ఒక ___ నని  మబ్రతమే నముమ . 

B___ నమమ కం మరియు జీవనశైల్సని 

మర్ా ండి, పశాా తాుపపడండి. 

సి ___ శ్చష్యయ లన తయారు చేయండి 

మరియు వారికి బాప్తజిం ఇవా ండి. 

డి ___ ఎ & ి 

ఇ ___ ి & సి 

 

4. య్యసు పట్ల వైఖరిలో మరుప  

అవసర్ం 

ఒక ___ స్సా య. 

ి ___ పరుగు. 

సి ___ దేవుడు. 

D___ పైన ఉని వనీి . 

 



5. య్యసు స్తక్షగా అపసులుడైన 

యోహాన ఏమి చెపాప డు? 

ఎ ___ నేన అతనిని చూశాన  

   

ి ___ నేన అతనిని వినిా న   

సి ___ నేన అతనిని తాకాన 

D ___ అతడే నితయ  జీవుడు 

ఇ ___ పైవనీి  

F ___ పైవేవీ కాద్భ 

 

 

4. విధేయత - క్రేమ యొకొ  

రుజువు 

“ఇది దేవుని పట్ల బ్రేమ: ఆయన 

ఆజలాన పాటించడం. మరియు 

ఆయన ఆజలాు భార్మైనవి కావు.” (1 

యోహాన 5:3) 

 

“బ్రేమ అనేది ఆ బ్రేమ యొకక  

వసుువున - మన దేవుడిని 

సంతోషపెటిాలనే కోరికన కల్సగి 

ఉంటుంది. "మరియు ఇది బ్రేమ: 

మనము ఆయన ఆజలాక విధేయతతో 

నడుచుకనట్. మీరు మొద్టినండి 

వినాి రుగా, ఆయన ఆజనా మీరు 

బ్రేమలో నడుచుకనవలెన." (2 

యోహాన 1:6) 

 

య్యసు బ్రేమ సందేశానిి  బోధంచాడు, 



ఆయనన దేవుడిగా విశా సించడం, 

బ్రపపంచం మరియు దాని పాపప్ప 

మరాగల నండి జీవనశైల్సలో మరుప  

మరియు అతని ఆజలాక విధేయత 

చూపడం దాా రా మనవుడు తంబ్రడి 

అయన దేవునితో, కమరుడైన 

బ్రకీసుుతో మరియు పరిశుదాాతమ తో 

రాజీపడగలడు. 

 

ఇప్పప డు బ్రేమ కార్ణంగా విధేయత 

అనేది మీరు దానితో ఏకీభవించడం 

లేదా ఉతుమ బ్రపతాయ మి యంగా 

భావించడం వలల ఏదైనా చేయడం 

లేద్భ. బలవంతం లేదా ఆరికి ఆంక్షల 

బెదిరింప్పల దాా రా విధేయత మీపై 

బలవంతంగా ఉండద్భ. ఇది 

అసమంజసంగా, అశాస్తస్సుయంగా లేదా 

అనవసర్ంగా కనిప్తంచినప్పప డు 

కూడా కోరుకని , అభయ రింిచిన లేదా 

ఆదేశ్చంచిన పనిని బ్రపద్రిశ సుుంది. 

విధేయతతో కూడిన బ్రేమ అనేది 

మీరు ఇషపిడే వయ కి ు దానిని పూరిు 

చేయాలని కోరుకంటుని ంద్భన 

మరియు మీరు అతనిని 

సంతోషపెటిాలని కోరుకోవడం వలల 

తీసుకనే సా చఛ ంద్ చర్య . 
 

ఈ ర్కమైన విధేయత యొకక  అనేక 

ఉదాహ్ర్ణలు మునపటి పాఠాలలో 

చూడబడాాయ. 



• న్లహ్ ఖచిా తమైన నిరే దశాలక ఓడన 

నిరిమ ంచడానికి సంవతి రాలు 

గడిపాడు. 

• వర్ద్ మరియు పడి భూమికి తిరిగి 

వచిా న తరువాత న్లహ్ ఒక 

బల్సపీఠానిి  నిరిమ ంచాడు మరియు 

దేవునికి బల్స అరిప ంచాడు, బ్రేమ 

కార్ణంగా ఆరాధన. 

• అబ్రబహ్ం తన ఇంటిలోని 

ప్పరుష్యలంద్రికీ సుని తి చేస్తడు - 

మనవ బ్రపమణాలు మరియు హేతువు 

బ్రపకార్ం ఇది పూరిుగా 

అసమంజసమైనది, కానీ దేవుడు 

దానిని చేయాలనకనిా డు కాబటి ి

అతన అలా చేశాడు. 

• అబ్రబహ్ం వాగాదనం చేసిన తన 

ఒకక గానొకక  కమరుడిని ఒక 

పర్ా తానికి తీసుకవెళ్ళలడు మరియు 

అతనిని దేవునికి బల్సగా 

అరిప ంచడానికి ఒక బల్సపీఠానిి  

నిరిమ ంచాడు. మనిషి బ్రపమణాల 

బ్రపకార్ం ఇది హ్తయ  మరియు స్తధార్ణ 

మనిషి అలాంటి పని చేయడు కానీ 

అబ్రబహాము దేవునిపై తనకని  పూరిు 

నమమ కం కార్ణంగా చేశాడు. 
 

భయబ్రభాంతులక గురైన 

ఇబ్రశాయ్యలీయులు ఫారో మరియు 

అతని సైనయ ంతో కల్ససి ఎబ్రర్ 

సముబ్రదానికి చేరుకనాి రు. 

ఇబ్రశాయ్యలీయులన దాట్డానికి 

సముబ్రద్ం విడిపోతుంద్ని ఎవరైనా ఏ 

తర్క ం దాా రా ఆశ్చంచవచుా ? కానీ 



మోషే, తాన బ్రేమించిన దేవునిపై 

తన విశాా సం, విశాా సం మరియు 

నమమ కానిి  ఉంచి, పాటించాడు 

మరియు వారు దాట్డానికి సముబ్రద్ం 

తెర్వబడింది. 
 

చివర్గా, య్యసు, తన అద్భభ తాల 

దాా రా తాన దేవుని కమరుడని 

బోధసూు  మూడు సంవతి రాలు గడిప్త, 

యెరూషలేము వైప్ప తన ముఖ్యనిి  

ఉంచాడు. రోమన్ అధకారుల 

సహాయంతో యూద్భలు తనన 

చంపబోతునాి ర్ని తెల్ససినపప టికీ 

అతన అకక డికి వెళ్ళల లని 

నిశా యంచుకనిా డు. కానీ అతన 

ఇషపిూర్ా కంగా తన బ్రపాణానిి  

ఇచాా డు ఎంద్భకంటే అతన 

సా రాగ నిి  విడిచిపెటిాడు. దేవునికి 

అతని బ్రపార్ని అతని పూరిు 

విధేయతన చూప్తసుుంది "... అతన 

ెండవస్తరి వెళిు పోయాడు మరియు 

బ్రపారింిచాడు, 'నా తంబ్రీ, నేన 

బ్రతాగకపోతే ఈ కప్పప  తీసివేయడం 

స్తధయ ం కాకపోతే, మే నీ సంకలప ం 

నెర్వేరుతుంది." (మతుయ 26:42) 
 

కాబటి,ి సయోధయ  కోసం దేవుడు కోరిన 

వాటికి విధేయత చూపడం విషయానికి 

వసేు, మనం ఎంత అసమంజసమని 

భావించినపప టికీ, మనం ఆయనన 

బ్రేమిసుుని ంద్భన మనం 

తపప నిసరిగా కటిుబడి ఉండాల్స. 



య్యసులాగే, మన కోరిక కూడా "నీ చితుం 

నెర్వేరాల్స" అని ఉండాల్స. 
 

బ్రపశి లు 

1. ఒకరి పట్ల బ్రేమ అనేది వారు 

కోరుకని  పనిని చేయడం 

ఒక _____ ఇది సరైన పని అని మేము 

భావిసుునిా ము. 

B _____ ఇది అనిి  ఇతర్ 

బ్రపతాయ మి యాల కంటే మెరుగైనదిగా 

కనిప్తసుుంది. 

సి _____ అది మనం ఇషపిడే వయ కి ుని 

సంతోషపరుసుుంద్ని మేము 

భావిసుునిా ము. 
 

2. కటుంబ ఒతిుళ్ళల , ఆరికి లేదా 

రాజకీయ ఆంక్షలు, బెదిరింప్పలు లేదా 

బహుమతుల దాా రా కూడా బ్రేమన 

పంద్వచుా . 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 
 

3. యెరూషలేముక వెళ్ళల లనే య్యసు 

కోరిక అతనిని అెసిు చేసినపప టికీ 

పస్తక న ఆచరించడమే. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 
 

4. ర్క్షణపై య్యసు బోధక మన 

బ్రపతిసప ంద్న ఏమైనా ఉండాల్స 

మీరు, య్యసు, కావాల్స. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 
 

5. బ్రపతి ఒకక రూ లోబడని వారు కూడా 

దేవునితో సమధానపడతారు 



య్యసు అనిి  మనవజాతి కోసం 

మర్ణంచాడు ఎంద్భకంటే అతని 

ఆదేశాలు. 

ఒప్పప  తప్పప  _____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Bible Knowledge Institute – ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటటియాట్ - 
Electives Studies - ఐచిిక్ అధ్ాయనాలు - 

Mortal Man From Life to Death - మరుయ మన్నషట జీవిత్ం నతండి మరణం వరక్ు - 
Planned Redemption – పణోాళిక్ాబదధమ ైన విముక్ిు - 

     Creation before Genesis - ఆద క్ాండము ముందత స్ృషటి  - 
What Shall We Do? మనం ఏంచదేాా ం? 

End of Time on Earth - భూమిప్ ై స్మయం ముగింపు - 
Marriage and Divorce - వివ్ాహం మరయిు విడాక్ులు - 
Silence of the Scriptures - గ్ీంథాల న్నశ్శబాం - 
Daniel  - డేన్నయల 

First Principles of Christ - క్రీస్తు  మొదట ిస్ూత్ాోలు - 
Holy Spirit - పరిశుదధ ఆత్మ - 
Types and Metaphors - రక్ాలు మరయిు రూపక్ాలు - 

Additional Studies - అదనపు అధ్ాయనాలు - 
Today's Church Practices - నేటి చరిు పదధత్ లు - 
Compiling and Translating the Bible - బ ైబిల క్ంప్ ైలింగ్ మరియు అనతవ్ాదం - 
Shadows, Types and Prophecies - షాడోస్, రక్ాలు మరియు పవోచనాలు 
Teachings & Practices after AD 100 - AD 100 త్రాేత్ బో ధ్నలు & అభాాస్ాలు 
God's Sabbath - దేవున్న స్బాీత్ - 
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Promises Now and For Evermore - ఇపుుడు మరయిు ఎపుటిక్ర వ్ాగాా నాలు - 
God's Rebuilding Process - దేవున్న పునరిిరామణ పోక్ియీ - 
Living The Maximum Life - గ్రిషి జీవిత్ాన్ని గ్డపడం - 
Real Men are Godly Men - న్నజమ నై పురుష లు ద వైభక్ిు గ్ల పురుష లు - 
Living For One Another - ఒక్ర ిక్ోస్ం ఒక్రు జీవించడం - 
Greatest Questions Ever Asked - ఇపుటివరక్ు అడిగే గొపు పోశ్ిలు - 
Wonderful Words Of Life - జీవిత్ం యొక్క అదతుత్మ ైన పదాలు - 
Lessons From The Cross - సటలువ నతండి పాఠాలు - 
Jehovah's Witnesses church - యిెహో వ్ాస్ాక్షుల చరిు 

Interesting but not required for BKS award - BKS అవ్ారా క్ోస్ం ఆస్క్ిుక్రమ నై క్ానీ అవస్రం లేదత - 
Outlined Bible - వివరించిన బ ైబిల - 
Summarized - స్ారాంశ్ం - 

LESSONS AND SERVICES PROVIDED BY INTERNATIONAL BIBLE KNOWLEDGE INSTITUTE ARE FREE OF CHARGE. 

YOU WILL NEVER BE ASK FOR TUITION OR ANY OTHER FEE. IBKI IS NOT AN ACCREDITED INSTITUTION. 

ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటిటయాట్ అంద ంచే పాఠాలు మరియు సేవలు ఉచిత్ం. మీరు టయాషన్ లేదా మరదే నైా ఫజీు క్ోస్ం 
ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇంట్రేి షనల్ బైిల్ నాలెడజ ఇనిి ిట్యయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరియు ఆయన సంకలప ం గురించి మరింత తెలుస్తకోవాలనే ఆసకి ు ఉనా  ఎవరికైన్న బైబిల్ ాఠాలను అందుబాటులో 

ఉంచడం ఇనిు ిట్యయ ట్ యొకొ  లక్ష్య ం ాఠాలను క్రపింట్ చేయడానికి డౌన్్లోడ్ చేస్తకోవచాు , ఆన్్లైన్్లో అధయ యనం 

చేయవచాు  లేద్వ వయ కుులు లేద్వ చరిా ల ద్వా రా ఇమెయిల్ మంక్రతితా  శాఖలో ఉపయోగ్ంచవచాు . ఇంట్రా్న షనల్ బైబిల్ న్నలెడ్ ్

ఇనిు ిట్యయ ట్ (IBKI) నుంి ిప్లలమా సంాదించడానికి ఒక విద్వయ రి ితపప నిసరిగా న్నలుగు అవసర్మైన కోరుు లు మరియు 7 ఎంపిక 

ాఠాలను పూరిు చేసి ఉండాలి. అడాా న్ు ్డ్ ్సడీస్ "BKS" (బైబిల్ న్నలెడ్ ్సాొ లర్) అవారాును అందుకోవడానికి, ఒక విద్వయ రి ిిప్లలమా 

సంాదించడంతో ాటు అనిా  ఎలకి డీవ్ ాఠాలు మరియు 7 అద్నపు అధయ యన్నలను పూరిు చేసి ఉండాలి.  

Course One - The Message | మొద్ట కోరుు  “మర్మ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ బ్రపతిదీ ఎలా వచిా ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయన మనిషి 

Christ, The Mystery of God |  బ్రకీసుు - దేవుని ర్హ్సయ ం  

Myths About God |  దేవుని గురించిన అపోహ్లు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుు  రండు - అతని సందేశానికి విధేయత 

Time Before Christ   బ్రకీసుుక ముంద్భ సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై బ్రకీసుు సమయం  

Time After Christ   బ్రకీసుు తరాా త సమయం  

Time To Decide    నిర్ణయంచే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మర్ణం నండి సిలువ జీవితానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుు  మూడు -క్రీస్తులో కొతు ఆధాయ తిమ క జీవితం  
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Baptism into Christ   |  బ్రకీసుులోకి బాప్తజిం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతులతో చేయని రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో సేవకలు 

Message From The Epistles   |   ఎప్తసలిి్  నండి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరియు సతయ ంతో దేవుణణ ఆరాధంచండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుు  న్నలుగు - క్రీస్తులో పరిపకా త 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన య్యసు 

Life Of Christ |  బ్రకీసుు జీవితం 

United In Christ   బ్రకీసుులో ఐకయ ం 

Spiritual Milk |  ఆధాయ తిమ క పాలు 

Living Liberated |  ల్సవింగ్ ల్సబరేటడ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  య్యసు బ్రకీసుు యొకక  బ్రపతయ క్షత 

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

ఎకక డికి వెళ్తారు?         
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