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Time After Christ Returned to Heaven 
 
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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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 After Christ Returned to Heaven 
 

People Added to the Church Christ Established 
 
Lesson 1 
First Members 
Before Jesus returned to Heaven to be with the 
Father, "He told them (His apostles), '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 24:46-49) ... "Then they returned to 
Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, 
a Sabbath day's walk from the city." (Acts 1:12) 
 
On Pentecost, 10 days following Jesus' ascension 
to Heaven, a group of 120 were in the upper room 
as Jesus had instructed. The Holy Spirit descended 
on them and immediately they were able to speak 
in languages (tongues) they did not know or 
understand. A crowd gathered so Peter told them 
about the Messiah that they had crucified and 
preached "repentance and forgiveness of sins." 
 
Pentecost Day 
To the Jews' question “Peter replied, 'Repent and 
be baptized, every one of you, in the name of Jesus 
Christ for the forgiveness of your sins. And you will 
receive the gift of the Holy Spirit. The promise is 
for you and your children and for all who are far 
off-for all whom the Lord our God will call'. With 
many other words he warned them; and he 
pleaded with them, 'Save yourselves from this 
corrupt generation'. Those who accepted his 
message were baptized, and about three thousand 
were added to their number that day." (Acts 2:38-
41) 
 
Samaritans and Simon  
"But when they believed Philip as he preached the 
good news of the kingdom of God and the name of 
Jesus Christ, they were baptized, both men and 
women. Simon himself believed and was baptized. 
And he followed Philip everywhere, astonished by 
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క్రీస్తు స్థ ప ింంబడినన బరిి కి క్రరజలు 

జోనంబడిడా్డరు 
 

పాఠము 1 

మొదటి స్భ్యు లు 

యేసు తండ్రితో ఉండడానికి స్వ రా్గనికి తిరిగి 

ర్గవడానికి ముందు, "అతను వారితో (తన 

అపొస్తలులతో) ఇలా చెపాా డు: "డ్రీసుత బాధపి 

మూడవ రోజు మృతులలో నుంి లేస్తతడు మరియు 

పశ్చా త్తతపం మరియు పాప క్షమాపణ 

బోధంచబడుతుంది" అని డ్రవాయబింది. 

యెరూషలేములో మొదలుకొని స్మస్త జనములకు 

ఆయన నామమునుబట్ట,ి మీరు వీట్టకి స్తక్షులు, నా 

తండ్రి వాగా్దనము చేసిన దానిని నేను మీకు 

పంపుచునాా ను; అయితే మీరు పైనుంి 

అధకారము ధరించువరకు ఆ పట్ణిములో 

ఉండుి. (లూకా 24:46-49) ... "అపుా డు వారు ఆలివ్ 

పరవ తం అని పిలువబడే కొండ నుంి 

యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చా రు, ఇది ఒక స్బాా త్ 

రోజున నగరం నుంి నిచి వచాి ంది." (చటి్టలు 
1:12) 
 

పంతెకొసుత నాడు, యేసు స్వ రా్గనికి ఆరోహణమైన 10 

రోజుల తరువాత, 120 మందితో కూిన స్మూహం 

యేసు సూచించినట్లుగ్ద పై గదిలో ఉనాా రు. 

పరిశుదాాతమ  వారిపై దిగివచిా  వంట్నే వారు తమకు 

తెలియని లేదా అరథం కాని భాషలలో (భాషలలో) 

మాట్టుడగలిగ్దరు. ఒక గంపు గమిగూింది కాబట్ట ి

పీట్ర్ మెస్సీ య గరించి వారికి చెపాా డు, వారు 

సిలువ వేయబి "పశ్చా త్తతపం మరియు పాప 

క్షమాపణ" బోధంచ్చరు. 
 

పంతెకొస్తు దినం 

యూదుల డ్రపశ్ా కు "పేతురు ఇలా జవాబిచా్చ డు, 

'మీలో డ్రపతి ఒకక రూ పశ్చా త్తతపపి, మీ పాపాల 

క్షమాపణ కోస్ం యేసుడ్రీసుత నామంలో బాపితస్మ ం 

తీసుకోంి. మరియు మీరు పరిశుదాాతమ  బహుమతిని 

అందుకుంట్టరు. వాగా్దనం మీకు మరియు మీ 

పిలులకు మరియు దూరంగ్ద ఉనా  వారందరిీ - 

మన దేవుడైన యెహోవా పిలిచే వారందరిీ. అనేక 

ఇతర పదాలతో అతను వారిని హెచా రించ్చడు; 

మరియు అతను వారితో, 'ఈ అవినీతి తరం నుంి 



the great signs and miracles. ... When Simon saw 
that the Spirit was given at the laying on of the 
apostles' hands, he offered them money. ... Peter 
answered: 'May your money perish with you, 
because you thought you could buy the gift of God 
with money! You have no part or share in this 
ministry, because your heart is not right before 
God. Repent of this wickedness and pray to the 
Lord. Perhaps he will forgive you for having such a 
thought in your heart. For I see that you are full of 
bitterness and captive to sin'." (Acts 8:12-13; 18; 
20-22) 
 
Eunuch from Ethiopia  
"Then Philip ran up to the chariot and heard the 
man reading Isaiah the prophet. 'Do you 
understand what you are reading?' Philip asked. 
'How can I,' he said, 'unless someone explains it to 
me?' So, he invited Philip to come up and sit with 
him. ... Then Philip began with that very passage of 
Scripture and told him the good news about Jesus. 
As they traveled along the road, they came to 
some water and the eunuch said, 'Look, here is 
water. Why shouldn't I be baptized?' And he gave 
orders to stop the chariot. Then both Philip and 
the eunuch went down into the water and Philip 
baptized him." (Acts 8:30-31; 35-38)  
 
Saul of Tarsus  
"The Lord told him, 'Go to the house of Judas on 
Straight Street and ask for a man from Tarsus 
named Saul, for he is praying. In a vision he has 
seen a man named Ananias come and place his 
hands on him to restore his sight'." ... Then 
Ananias went to the house and entered it. Placing 
his hands on Saul, he said, 'Brother Saul, the Lord-
Jesus, who appeared to you on the road as you 
were coming here-has sent me so that you may 
see again and be filled with the Holy Spirit.' 
Immediately, something like scales fell from Saul's 
eyes, and he could see again. He got up and was 
baptized, and after taking some food, he regained 
his strength. Saul spent several days with the 
disciples in Damascus. At once he began to preach 
in the synagogues that Jesus is the Son of God." 
(Acts 9:11-12; 17-20) 
 
Cornelius 
"Cornelius was expecting them and had called 

మిమమ లాి  మీరు రక్షంచుకోంి' అని వేడుకునాా డు. 

అతని స్ందేశ్చనిా  అంగీకరించిన వారు బాపిజిం 

పొందారు మరియు ఆ రోజు వారి స్ంఖ్య తో దాదాపు 

మూడు వేల మంది చేరా బడాారు. ” (అపొస్తలుల 

కారయ ములు 2:38-41) 
 

స్మారిటన్లు మరియు సైమన్ 

"అయితే ఫిలిప్ దేవుని ర్గజయ ం మరియు యేసుడ్రీసుత 

పేరు గరించి సువారత బోధంచేట్పాు డు వారు 

నమిమ నపుా డు, పురుషులు మరియు స్త్స్సతలు బాపితస్మ ం 

తీసుకునాా రు. సైమన్ స్వ యంగ్ద నమామ డు 

మరియు బాపితస్మ ం తీసుకునాా డు. మరియు అతను 

ఫిలిపుా  డ్రపతిచోట్ట అనుస్రించ్చడు, గొపా  

వయ కుతలను చూసి ఆశా్ రయ పోయాడు. స్ంకేత్తలు 

మరియు అదుు త్తలు. ... అపొస్తలుల చేతులు 

వేయబినపుా డు ఆతమ  ఇవవ బిందని సైమన్ 

చూసినపాు డు, అతను వారికి డబ్బా  ఇచా్చ డు ... 

పేతురు ఇలా జవాబిచా్చ డు: 'మీరు కొనుగోలు 

చేయగలరని మీరు అనుకునా ందున మీ డబ్బా  

మీతో పాట్ల నశంచవచుా . డబ్బా తో దేవుని 

బహుమతి!ఈ పరిచరయ లో మీకు భాగం లేదా 

భాగస్తవ మయ ం లేదు, ఎందుకంటే మీ హృదయం 

దేవుని ముందు స్రైనది కాదు, ఈ దుషతి్తవ నికి 

పశ్చా త్తతపపి డ్రపభువును డ్రపారి థంచంి. బహుశ్చ మీ 

హృదయంలో అలాంట్ట ఆలోచన ఉనా ందుకు 

అతను మిమమ లాి  క్షమించగలడు. మీరు చేదుతో 

నింిపోయి పాపానికి బందీలుగ్ద ఉనాా రని నేను 

చూసుతనాా ను. (చటి్టలు 8:12-13; 18; 20-22) 
 

ఇథియోింయా న్లంన నపంస్కుడు  

"అపుా డు ఫిలిప్ రథం దగరాికి పరిగెత్తతడు మరియు 

ఆ వయ కి త యెషయా డ్రపవక తని చదవడం వినాా డు. 

'మీరు ఏమి చదువుతునాా రో మీకు అరథమైందా?' 

ఫిలిప్ అిగ్దడు. 'ఎవరైనా నాకు వివరిస్తత తపా  నేను 

ఎలా చేయగలను?' కాబట్ట,ి అతను ఫిలిపాు ను పైకి 

వచాి  తనతో కూరాో మని ఆహ్వవ నించ్చడు. ... 

అపుా డు ఫిలిప్ ఆ లేఖ్నంతో డ్రపారంభంచి, 

యేసును గరించిన శుభవారతను అతనికి చెపాా డు, 

వారు దారిలో డ్రపయాణిసూత , వారు కొంత నీట్ట వదకాు 

వచ్చా రు మరియు నపుంస్కుడు ఇలా అనాా డు. , 

'చూడంి, ఇకక డ నీరు ఉంది, నేను ఎందుకు 

బాపిజిం పొందకూడదు?' మరియు అతను రథానిా  

ఆపమని ఆజా్ఞపించ్చడు, అపుా డు ఫిలిప్ మరియు 

నపుంస్కుడు ఇదరాూ నీట్టలోకి దిగ్దరు మరియు 



together his relatives and close friends. ... Then 
Peter began to speak: "I now realize how true it is 
that God does not show favoritism but accepts 
men from every nation who fear him and do what 
is right. ... He commanded us to preach to the 
people and to testify that he is the one whom God 
appointed as judge of the living and the dead. All 
the prophets testify about him that everyone who 
believes in him receives forgiveness of sins through 
his name. ... Then Peter said, "Can anyone keep 
these people from being baptized with water? 
They have received the Holy Spirit just as we have." 
So, he ordered that they be baptized in the name 
of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with 
them for a few days." (Acts 10:24; 34-35; 42-43; 
46b-48) 
 
Lydia  
"One of those listening was a woman named Lydia, 
a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, 
who was a worshiper of God. The Lord opened her 
heart to respond to Paul's message. When she and 
the members of her household were baptized, she 
invited us to her home. 'If you consider me a 
believer in the Lord,’ she said, ‘come and stay at my 
house.' And she persuaded us." (Acts 16:14-15) 
 
Jailer at Philippi  
"The jailer called for lights, rushed in and fell 
trembling before Paul and Silas. He then brought 
them out and asked, 'Sirs, what must I do to be 
saved?' They replied, 'Believe in the Lord Jesus, 
and you will be saved-you and your household.' 
Then they spoke the word of the Lord to him and 
to all the others in his house. At that hour of the 
night the jailer took them and washed their 
wounds; then immediately he and all his family 
were baptized" (Acts 16:29-33) 
 
Crispus, the ruler of the synagogue  
"Then Paul left the synagogue and went next door 
to the house of Titius Justus, a worshiper of God. 
Crispus, the synagogue ruler, and his entire 
household believed in the Lord; and many of the 
Corinthians who heard him believed and were 
baptized." (Acts 18:7-8) 
 
Disciples of John 
"While Apollos was at Corinth, Paul took the road 

ఫిలిప్ అతనికి బాపితస్మ ం ఇచా్చ డు." (చటి్టలు 8:30-
31; 35-38) 
 

టార్స స్ ాల్  

"డ్రపభువు అతనితో ఇలా అనాా డు: "నీవు స్త్రయిిట్ 

స్త్స్సటి్్లో ఉనా  జుడాస్ ఇంట్టకి వళ్లు, సౌలు అనే 

త్తరుీ  నుంి ఒక వయ కి తని అడగంి, అతను 

డ్రపారి థసుతనాా డు. అతను ఒక దరశ నంలో అననీయస్ 

అనే వయ కి త వచాి  అతనిపై చేతులు ఉంచడం 

చూశ్చడు. అతని దృష్ట"ి ... తర్గవ త అననియా 

ఇంట్టకి వళ్లు అందులో డ్రపవేశంచ్చడు. సౌలు మీద 

చేతులు వేసి, 'సోదరుడు సౌలు, నీవు ఇకక ికి 

వసుతండగ్ద దారిలో నీకు కనిపించిన డ్రపభువైన 

యేసు- నీవు మరల చూచి పరిశుదాాతమ తో 

నింపబడునట్లు ననుా  పంపియునాా డు' అని 

చెపాా డు. వనువంట్నే, సౌలు కళ్ ునుంి పొలుసుల 

వంట్టది పింది, అతను మళ్లు చూడగలిగ్దడు. 

అతను లేచి బాపితస్మ ం తీసుకునాా డు మరియు 

కొంచెం ఆహ్వరం తీసుకునా  తరువాత, అతను తన 

శ్కి తని తిరిగి పొందాడు. సౌలు డమస్క స్్లో శషుయ లతో 

చ్చలా రోజులు గిపాడు. అతను వంట్నే యేసు 

దేవుని కుమారుడని స్మాజ మందిర్గలోు  

బోధంచడం డ్రపారంభంచ్చడు." (అపొస్తలుల 

కారయ ములు 9:11-12; 17-20) 
 

కార్నె లియస్ 

"కొర్నా లియస్ వారి కోస్ం ఎదురు చూసుతనాా డు 

మరియు అతని బంధువులను మరియు 

స్నిా హితులను ఒకచోట్టకి పిలిచ్చడు. ... అపుా డు 

పీట్ర్ ఇలా మాట్టుడట్ం డ్రపారంభంచ్చడు: "దేవుడు 

పక్షపాతం చూపించడు, కానీ తనకు భయపి 

మరియు ఏమి చేస్త డ్రపతి దేశ్ంలోని మనుషుయ లను 

అంగీకరిస్తతడు అనేది ఎంత నిజమో ఇపుా డు నేను 

డ్రగహించ్చను. ఒపుా . ... స్జీవులకు మరియు 

చనిపోయినవారికి దేవుడు నాయ యాధపతిగ్ద 

నియమించిన వయ కి త అతనే అని డ్రపజలకు 

బోధంచమని మరియు స్తక్షయ మివవ మని ఆయన 

మనకు ఆజా్ఞపించ్చడు. ఆయనను విశ్వ సించే డ్రపతి 

ఒకక రూ ఆయన పేరు దావ ర్గ పాప క్షమాపణ 

పొందుత్తరని డ్రపవక తలందరూ అతని గరించి 

స్తక్షయ మిసుతనాా రు. ... అపుా డు పేతురు, "ఈ డ్రపజలు 

నీళ్ుతో బాపితస్మ ం తీసుకోకుండా ఎవరైనా 

నిరోధంచగలర్గ? మనలాగే వారు కూడా 

పరిశుదాాతమ ను పొందారు" అని అనాా డు. కాబట్ట,ి 



through the interior and arrived at Ephesus. There 
he found some disciples and asked them, 'Did you 
receive the Holy Spirit when you believed?' They 
answered, 'No, we have not even heard that there 
is a Holy Spirit.' So, Paul asked, 'Then what baptism 
did you receive?' 'John's baptism,' they replied. 
Paul said, 'John's baptism was a baptism of 
repentance. He told the people to believe in the 
one coming after him, that is, in Jesus.' On hearing 
this, they were baptized into the name of the Lord 
Jesus." (Acts 19:1-5) 
 
Paul writing to the Roman Christians, but 
referring to all who obey the Gospel 
"Or don't you know that all of us who were 
baptized into Christ Jesus were baptized into his 
death? We were therefore buried with him 
through baptism into death in order that, just as 
Christ was raised from the dead through the glory 
of the Father, we too may live a new life. If we have 
been united with him like this in his death, we will 
certainly also be united with him in his 
resurrection. For we know that our old self was 
crucified with him so that the body of sin might be 
done away with, that we should no longer be 
slaves to sin because anyone who has died has 
been freed from sin." (Romans 6:3-6) 
 
Questions 
1. The Holy Spirit saved the 3,000 on Pentecost 

Day when He poured out His Spirit on them.  

True ___ False ___  

2. On Pentecost Day Peter told the crowd they 
needed to repent and be baptized to:  
A. ____ receive the ability to perform miracles  
B. ____ cease being under the control of 
the Romans  
C. ____ receive the forgiveness of sins  

 3. Saul of Tarsus became the apostle Paul by direct 
action of the Holy Spirit.  
            True _____ False____  
 
4. Philip took the bowl of water he found on the 

road to Ethiopia and poured water over the 

Eunuch's head to baptism him  

వారు యేసుడ్రీసుత నామంలో బాపితస్మ ం తీసుకోవాలని 

ఆదేశంచ్చడు. అపుా డు వారు పీట్ర్్ను తమతో కొనిా  

రోజులు ఉండమని అిగ్దరు." (అపొస్తలుల 

కారయ ములు 10:24; 34-35; 42-43; 46b-48) 
 

లినయా 

"వింట్లనా వారిలో థియతీర్గ పట్ణిానికి చెందిన 

ఊదారంగ వస్త్స్తత ల వాయ పారి అయిన లిియా అనే 

స్త్స్సత దేవుని ఆర్గధకుర్గలు. పౌలు స్ందేశ్చనికి 

డ్రపతిస్ా ందించడానికి డ్రపభువు ఆమె హృదయానిా  

తెరిచ్చడు. ఆమె మరియు ఆమె ఇంట్ట స్భుయ లు 

బాపితస్మ ం తీసుకునా పుా డు. , ఆమె మమమ లాి  తన 

ఇంట్టకి ఆహ్వవ నించింది, 'మీరు ననుా  డ్రపభువును 

నమిమ న వయ కి తగ్ద భావిస్తత, ' వచాి  నా ఇంట్టకి ఉండంి' 

అని చెపిా ంది. మరియు ఆమె మమమ లాి  

ఒపిా ంచింది." (చటి్టలు 16:14-15) 
 

ఫిలిపీ్ప లో జైలర్  

"జైలర్ లైట్లు కోస్ం పిలిచ్చడు, పరుగెత్తతడు మరియు 

పాల్ మరియు స్సలస్ ముందు వణుకుతునాా డు. 

అతను వారిని బయట్కు తీసుకువచాి , 'స్తర్, నేను 

రక్షంచబడట్టనికి ఏమి చేయాలి?' వారు, 'డ్రపభువైన 

యేసును విశ్వ సించంి, అపుా డు మీరు మరియు 

మీ ఇంట్టవారు రక్షంపబడత్తరు.' అపుా డు వారు 

అతనితో మరియు అతని ఇంట్లు  ఉనా  వారందరితో 

డ్రపభువు వాకాయ నిా  చెపాా రు.ర్గడ్రతి ఆ ఘియలో 

చెరస్తల అధకారి వారిని తీసుకెళ్లు వారి గ్దయాలను 

కడుగత్తడు. వంట్నే అతను మరియు అతని 

కుట్లంబ స్భుయ లందరూ బాపితస్మ ం తీసుకునాా రు" 

(అపొస్తలుల కారయ ములు 16:29-33) 
 

క్రకిసీ్ స్, క్రార్పనా మందిర్గనికి ాలకుడు  

"అపుా డు పౌలు స్మాజమందిరమును విిచిపట్ట,ి 

దేవుని ఆర్గధకుడైన తితియస్ జస్సి్ ఇంట్టకి 

డ్రపకక న వళ్లును; స్మాజమందిర పరిపాలకుడైన 

డ్రకిసా్ స్ మరియు అతని ఇంట్టవారందరూ 

డ్రపభువును విశ్వ సించ్చరు; మరియు అతని మాట్లు 

వినా  కొరింథీయులలో చ్చలా మంది నమిమ  బాపితస్మ ం 

తీసుకునాా రు. " (చటి్టలు 18:7-8) 
 

జాన్ శిష్యు లు 

"అపొలోు  కొరింథులో ఉండగ్ద, పౌలు అంతర్గు గంలో 

ఉనా  రహదారిని తీసుకొని ఎఫెసుకు చేరుకునాా డు. 

అకక డ అతను కొంతమంది శషుయ లను కనుగొని, 



       True ___ False ___  

5. Paul stated in Romans that those who had been 

baptized into Christ were: 

A.  ____ buried through baptism into Christ death  

B. ____ raise from the dead like Jesus to a 

new life  

C.  ____ united with Christ in His resurrection  
D.  ____ A & B  
E.  ____ A & C  
F.  ____ A, B & C 
 
 
Our Choice 
Lesson 2 
The question "What must I do?” was first asked of 
Peter when Christ established his church as 
recorded in Acts 2 which you are encouraged to 
read in its entirety. 
 
"When the day of Pentecost came, they were all 
together in one place. Suddenly a sound like the 
blowing of a violent wind came from heaven (vv. 1-
2a)... When they heard this sound, a crowd came 
together in bewilderment (vs. 6a) ... Then Peter 
stood up with the Eleven, raised his voice and 
addressed the crowd (vs. 14a) ... 'Men of Israel, 
listen to this: Jesus of Nazareth was a man 
accredited by God to you by miracles, wonders and 
signs, which God did among you through him, as 
you yourselves know. This man was handed over to 
you by God's set purpose and foreknowledge; and 
you, with the help of wicked men, put him to death 
by nailing him to the cross. But God raised him 
from the dead, freeing him from the agony of 
death, because it was impossible for death to keep 
its hold on him.' (Vv. 22-24) ... 'Therefore, let all 
Israel be assured of this: God has made this Jesus, 
whom you crucified, both Lord and Christ.' When 
the people heard this, they were cut to the heart 
and said to Peter and the other apostles, 'Brothers, 
what shall we do?' Peter replied, 'Repent and be 
baptized, every one of you, in the name of Jesus 
Christ for the forgiveness of your sins. And you will 
receive the gift of the Holy Spirit.' (Vv. 36-39) ... 
Those who accepted his message were baptized, 
and about three thousand were added to their 
number that day." (vs. 41) ... They devoted 

'మీరు విశ్వ సించినపుా డు మీరు పరిశుదాాతమ ను 

పొందార్గ?' వారు, 'లేదు, పరిశుదాాతమ  ఉనాా డని 

మేము కూడా వినలేదు' అని స్మాధానమిచ్చా రు. 

కాబట్ట,ి పౌలు, 'అయితే మీరు ఏ బాపితస్మ ము 

పొందారు?' 'యోహ్వను బాపితస్మ ము' అని వారు 

స్మాధానమిచ్చా రు, పౌలు, 'యోహ్వను బాపితస్మ ము 

పశ్చా త్తతపము యొకక  బాపితస్మ ము, అతడు తన 

తరువాత వచాే  వానిని అనగ్ద యేసును 

విశ్వ సించమని డ్రపజలకు చెపాా డు.' అది విని వారు 

డ్రపభువైన యేసు నామములో బాపితస్మ ము పొందిరి." 

(చటి్టలు 19:1-5) 
 

ాల్ రోమన్ క్రైస్ువులకు క్రాస్తునెా డు, కానీ 

స్తార్ున్ల ాటించే ార్ందరినీ సూచ్చస్తునెా డు 

"లేదా డ్రీసుతయేసులోనికి బాపితస్మ ం పొందిన 

మనమందరం అతని మరణానికి బాపితస్మ ం 

తీసుకునాా మని మీకు తెలియదా? డ్రీసుత మరణానికి 

బాపిజిం దావ ర్గ బాపిజిం దావ ర్గ అతనితో పాట్ల 

పాతిపట్బిడాాము, తదావ ర్గ డ్రీసుత మృతులలో 

నుంి లేపబడాాడు. తండ్రీ, మనం కూడా కొతత 

జీవిత్తనిా  గడపవచుా , ఆయన మరణంలో మనం 

అతనితో ఇలాగే ఐకయ ంగ్ద ఉనా ట్ుయితే, అతని 

పునరుత్తథనంలో మనం కూడా ఖ్చాి తంగ్ద అతనితో 

ఐకయ మవుత్తము, ఎందుకంటే మన పాత వయ కి త శ్రీరం 

కోస్ం సిలువ వేయబిందని మనకు తెలుసు. 

పాపం నిరూమ లించబడవచుా , ఎందుకంటే మనం 

పాపానికి బానిస్లుగ్ద ఉండకూడదు ఎందుకంటే 

చనిపోయిన ఎవరైనా పాపం నుంి విముకి త 

పొందారు." (రోమనుు 6:3-6) 
 

డ్రపశ్ా లు 

2. పంతెకొసుత రోజున 3,000 మందిపై తన ఆతమ ను 

కుమమ రించినపుా డు పరిశుదాాతమ  వారిని 

రక్షంచ్చడు. 

ఒపుా  తపుా  ___ 

2. పంతెకొసుత రోజున పీట్ర్ వారు పశ్చా త్తతపపి 

బాపితస్మ ం తీసుకోవాలని డ్రపజలకు చెపాా డు: 

ఎ. ____ అదుు త్తలు చేస్త స్తమర్గథ య నిా  

అందుకుంట్టరు 

B. ____ రోమను నియండ్రతణలో ఉండట్ం 

ఆగిపోతుంది 

సి. ____ పాప క్షమాపణ పొందంి 

3. త్తరుీ కు చెందిన సౌలు పరిశుదాాతమ  డ్రపతయ క్ష చరయ  



themselves to the apostles' teaching and to the 
fellowship, to the breaking of bread and to prayer. 
(Vv. 42-43) 
 
We all have the same choice. Will we accept 
Christ's message of reconciliation or reject it? 
Some rejected the message but about 3,000 
accepted it and did the following: 
• They heard the Gospel message - Christ had been 
crucified,  
   resurrected and ascended back to the Father. 
• They were convicted of the sin. 
• They asked "what shall we do?" 
• Those who accepted the Gospel message: 

a. Repented  

b. Were immersed in the name of Jesus for 

forgiveness of sins  

   c.   Received gift of the Holy Spirit 
• About 3000 added to their number, Jesus' 
disciples. 
• They devoted themselves to 
   a.   Apostles' teaching 
   b.   Fellowship 
   c.   Breaking of bread 
   d.   Prayer  
 
It should be noted that everyone who heard made 
a decision. They either accepted or rejected the 
message of reconciliation.  
 
There are many ways one can hear the Message of 
Reconciliation - someone could personally show 
them the message directly from the Bible, they 
could learn from reading the Bible or verifying 
from the Bible the truth of lessons on the World 
Wide Web, Internet.  
 
There does not appear to be a requirement that a 
disciple or follower of Christ do the immersing, 
baptizing, as long as it is based upon a saving faith, 
by immersion in water in the name of Jesus and for 
the forgiveness of sins. 
 
Questions 
1. What is the Message of Reconciliation? 
   A ______   Christ's death   
   B ______   Christ's return to Heaven 
   C ______   Christ's burial   

దావ ర్గ అపొస్తలుడైన పౌలు అయాయ డు. 

ఒపుా  తపుా ____ 
 

6. ఫిలిప్ ఇథియోపియాకు వళ్లు దారిలో దొరికిన నీట్ట 

గినా్న ని తీసుకుని బాపిజిం ఇవవ డానికి 

నపుంస్కుడు తలపై నీళ్లు  పోశ్చడు. 

ఒపుా  తపుా  ___ 

7. డ్రీసుతలోనికి బాపితస్మ ం పొందిన వారు రోమనులో 

పౌలు ఇలా పేర్కక నాా డు: 

A. ____ బాపిజిం దావ ర్గ డ్రీసుత మరణంలోకి ఖ్ననం 

చేయబింది 

D. ____ యేసు వలె మృతులలో నుంి కొతత 

జీవిత్తనికి లేపంి 

C. ____ అతని పునరుత్తథనంలో డ్రీసుతతో 

ఐకయ మయాయ డు 
D. ____ A & B 
E. ____ A & C 
F. ____ A, B & C 
 
 

మా ఎంింక 

పాఠం 2 

డ్రపశ్ా  "నేను ఏమి చేయాలి?" అపొస్తలుల 

కారయ ములు 2లో నమోదు చేయబినట్లుగ్ద డ్రీసుత తన 

చరిా ని ్స్తథ పించినపుా డు మొదట్ పీట్ర్్ను 

అిగ్దరు, దానిని పూరితగ్ద చదవమని మీరు 

డ్రపోతీ హించబడాారు. 
 

"పంతెకోసుత దినము వచాి నపుా డు, వారందరూ ఒక 

చోట్టకి చేరిరి. అకస్తమ తుతగ్ద ఒక బలమైన గ్దలి 

వీచినట్లు స్వ రంా నుంి ఒక శ్బంా వచాి ంది (వ. 1-2a) 

... వారు ఈ శ్బాానిా  విని, ఒక గంపు గమిగూడారు. 

దిడ్రగ్దు ంతి (vs. 6a) ... అపుా డు పీట్ర్ పదకొండు 

మందితో పాట్ల లేచి నిలబి, తన స్వ రం పంచి, 

గంపును ఉదాేశంచి (vs. 14a) ... 'ఇడ్రశ్చయేలు 

డ్రపజలార్గ, ఇది వినంి: నజర్నయుడైన యేసు 

దేవునిచే గరితంపు పొందిన వయ కి త మీకు తెలిసినట్లుగ్ద, 

దేవుడు అతని దావ ర్గ మీ మధయ  చేసిన అదుు త్తలు, 

అదుు త్తలు మరియు సూచనల దావ ర్గ మీకు 

తెలుసు, ఈ వయ కి త దేవుని నిర్నశాత ఉదాేశ్య ం మరియు 

ముందసుత ్జా్ఞనం దావ ర్గ మీకు అపా గించబడాాడు 

మరియు మీరు దుషిుల స్హ్వయంతో అతనిా  

చంపారు. అతనిని సిలువకు డ్రవేలాడదీయడం 



   D ______   Christ's Resurrection 
   E ______   All the above  
   F ______   None of the above 
 
2. What did everyone who heard do? 
   A ______  Accepted the message 
   B ______  Rejected the message 
   C ______  Made a decision   
3. Those accepting the message 
   A ______   received the gift of the Holy Spirit. 
   B ______   repented.    
   C ______   were immersed. 
   D ______   all the above.  
   E ______    none of the above. 
 
4. Those who accepted devoted themselves to 
   A _____ learning more about Jesus and His 
teachings. 
   B _____ returning to their old friends and 
acquaintances. 
   C _____ associating with others who had 
accepted the message. 
   D _____ breaking bread with others who had 
accepted.         
   E _____ prayer.  
   F _____ All the above. 
   G _____ A, B, D & E.    
   H _____ A, C, D & E. 
 
5. Is the Gospel available to all mankind?  
 True ____ False ____ 
 
A New Creation 
Lesson 3 
"Therefore, if anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has passed away, behold, the new 
has come" (2 Corinthians 5:17). 
 
Death - The Old Self of Sin [Flesh or Earthly Man]  
• You were taught, with regard to your former way 
of life, to put off your old self, which is being 
corrupted by its deceitful desires. (Ephesians 4:22)  
• Do you not know that the wicked will not inherit 
the kingdom of God? Do not be deceived: Neither 
the sexually immoral nor idolaters nor adulterers 
nor male prostitutes nor homosexual offenders nor 
thieves nor the greedy nor drunkards nor 
slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of 
God. And that is what some of you were. But you 

దావ ర్గ దేవుడు అతనిని మృతులలో నుంి లేపాడు, 

మరణ వేదన నుంి అతనిని విిపించ్చడు, 

ఎందుకంటే మరణం అతనిని పటి్లకోవడం 

అస్తధయ ం. (వ. 22-24) ... 'అందుకే, 

ఇడ్రశ్చయేలీయులందరూ దీని గరించి 

నిశా్ యించుకోవాలి: మీరు సిలువ వేసిన ఈ 

యేసును దేవుడు డ్రపభువుగ్ద మరియు డ్రీసుతగ్ద 

చేస్తడు. డ్రపజలు అది విని, గండెలు బాదుకొని, 

పేతురుతోనూ, ఇతర అపొస్తలులతోనూ, 

'సోదరులార్గ, మనమేమి చేదాాము?' పేతురు ఇలా 

జవాబిచా్చ డు, 'మీలో డ్రపతి ఒకక రూ పశ్చా త్తతపపి, 

మీ పాపాల క్షమాపణ కోస్ం యేసుడ్రీసుత నామంలో 

బాపితస్మ ం తీసుకోంి. మరియు మీరు పరిశుదాాతమ  

బహుమతిని అందుకుంట్టరు.' (Vv. 36-39) ... అతని 

స్ందేశ్చనిా  అంగీకరించిన వారు బాపిజిం పొందారు 

మరియు ఆ రోజు వారి స్ంఖ్య కు దాదాపు మూడు వేల 

మంది జోించబడాారు." (vs. 41) ... వారు అపొస్తలుల 

బోధనకు మరియు దైవానికి అంకితమయాయ రు. 

స్హవాస్ం, ర్కట్టలిు విరిచేందుకు మరియు 

డ్రపార థనకు. (వి. 42-43) వారు గండెలు బాదుకొని, 

పేతురు మరియు ఇతర అపొస్తలులతో, 

'సోదరులార్గ, మనం ఏమి చేదాాం?' పేతురు ఇలా 

జవాబిచా్చ డు, 'మీలో డ్రపతి ఒకక రూ పశ్చా త్తతపపి, 

మీ పాపాల క్షమాపణ కోస్ం యేసుడ్రీసుత నామంలో 

బాపితస్మ ం తీసుకోంి. మరియు మీరు పరిశుదాాతమ  

బహుమతిని అందుకుంట్టరు.' (Vv. 36-39) ... అతని 

స్ందేశ్చనిా  అంగీకరించిన వారు బాపిజిం పొందారు 

మరియు ఆ రోజు వారి స్ంఖ్య కు దాదాపు మూడు వేల 

మంది జోించబడాారు." (vs. 41) ... వారు అపొస్తలుల 

బోధనకు మరియు దైవానికి అంకితమయాయ రు. 

స్హవాస్ం, ర్కట్టలిు విరిచేందుకు మరియు 

డ్రపార థనకు. (వి. 42-43) వారు గండెలు బాదుకొని, 

పేతురు మరియు ఇతర అపొస్తలులతో, 

'సోదరులార్గ, మనం ఏమి చేదాాం?' పేతురు ఇలా 

జవాబిచా్చ డు, 'మీలో డ్రపతి ఒకక రూ పశ్చా త్తతపపి, 

మీ పాపాల క్షమాపణ కోస్ం యేసుడ్రీసుత నామంలో 

బాపితస్మ ం తీసుకోంి. మరియు మీరు పరిశుదాాతమ  

బహుమతిని అందుకుంట్టరు.' (Vv. 36-39) ... అతని 

స్ందేశ్చనిా  అంగీకరించిన వారు బాపిజిం పొందారు 

మరియు ఆ రోజు వారి స్ంఖ్య కు దాదాపు మూడు వేల 

మంది జోించబడాారు." (vs. 41) ... వారు అపొస్తలుల 

బోధనకు మరియు దైవానికి అంకితమయాయ రు. 

స్హవాస్ం, ర్కట్టలిు విరిచేందుకు మరియు 

డ్రపార థనకు. (వి. 42-43) 



were washed, you were sanctified, you were 
justified in the name of the Lord Jesus Christ and 
by the Spirit of our God. (1 Corinthians 6:9-11) 
• At one time we too were foolish, disobedient, 
deceived and enslaved by all kinds of passions and 
pleasures. We lived in malice and envy, being 
hated and hating one another. (Titus 3:3)  
• The acts of the sinful nature are obvious: sexual 
immorality, impurity and debauchery; idolatry and 
witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, 
selfish ambition, dissensions, factions and envy; 
drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I 
did before, that those who live like this will not 
inherit the kingdom of God. (Galatians 5:19-21)  
 
Burial - Of the Sinful Body  
Like a seed that is planted into the earth and rises 
a different plant - so sinful man accepts the Word 
is buried into death of Christ and rises a new 
spiritual man to live a different life.  
• Or don't you know that all of us who were 
baptized into Christ Jesus were baptized into his 
death? We were therefore buried with him 
through baptism into death in order that, just as 
Christ was raised from the dead through the glory 
of the Father, we too may live a new life. (Romans 
6:3-4) 
• Therefore, if anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new has come! (2 
Corinthians 5:17)  
• Neither circumcision nor un-circumcision means 
anything; what counts is a new creation. (Galatians 
6:15) 
 
Resurrected - A New Creation [Spiritual Man]  
• For it is by grace you have been saved, through 
faith-and this not from yourselves, it is the gift of 
God- not by works, so that no one can boast. For 
we are God's workmanship, created in Christ Jesus 
to do good works, which God prepared in advance 
for us to do. (Ephesians 2:8-10) 
• You were taught with regard to your former way 
of life to put off your old self, which is being 
corrupted by its deceitful desires; to be made new 
in the attitude of your minds; and to put on the 
new self, created to be like God in true 
righteousness and holiness. (Ephesians 4:22-24) 
• (We) have put on the new self, which is being 
renewed in knowledge in the image of its Creator. 

 

మనందరిీ ఒకే ఎంపిక ఉంది. డ్రీసుత యొకక  

స్యోధయ  స్ందేశ్చనిా  మనం అంగీకరిస్తతమా లేదా 

తిరస్క రించ్చలా? కొందరు స్ందేశ్చనిా  

తిరస్క రించ్చరు కానీ దాదాపు 3,000 మంది దానిని 

ఆమోదించ్చరు మరియు ఈ డ్రకింది వాట్టని చేస్తరు: 

• వారు సువారత స్ందేశ్చనిా  వినాా రు - డ్రీసుత సిలువ 

వేయబడాాడు, 

పునరుత్తథనమై తిరిగి తండ్రి వదకాు ఎకాక డు. 

• వారు పాపానికి పాలా డాారు. 

• వారు "మేము ఏమి చేయాలి?" 

• సువారత స్ందేశ్చనిా  అంగీకరించిన వారు: 

c. పశ్చా త్తతపపడాాడు 

d. పాప క్షమాపణ కోస్ం యేసు నామంలో 

మునిగిపోయారు 

సి. పరిశుదాాతమ  బహుమతిని పొందారు 

• వారి స్ంఖ్య కు దాదాపు 3000 మంది 

జోించబడాారు, యేసు శషుయ లు. 

• వారు తమను త్తము అంకితం చేసుకునాా రు 

a. అపొస్తలుల బోధన 

బి. ఫెలోష్టప్ 

సి. ర్కట్ట ిపగలగొట్డిం 

ి. డ్రపార థన 
 

వినా  డ్రపతి ఒకక రూ నిర ణయం తీసుకునాా రని 

గమనించ్చలి. వారు స్యోధయ  స్ందేశ్చనిా  

అంగీకరించ్చరు లేదా తిరస్క రించ్చరు. 
 

స్యోధయ  స్ందేశ్చనిా  వినడానికి అనేక మారా్గలు 

ఉనాా యి - ఎవరైనా వయ కి తగతంగ్ద వారికి నేరుగ్ద 

బైబిల్ నుంి స్ందేశ్చనాి  చూపించగలరు, వారు 

బైబిల్ చదవడం లేదా బైబిల్ నుంి వరల్ ావైడ్ 

వబ్, ఇంట్ర్నా ట్్లోని పాఠాల స్త్తయ నిా  

ధృవీకరించడం దావ ర్గ నేరుా కోవచుా . 
 

యేసు నామంలో నీళ్ులో నిమజజనం చేయడం దావ ర్గ 

మరియు పాప క్షమాపణ కోస్ం, ఒక శషుయ డు లేదా 

డ్రీసుత అనుచరుడు ముంచడం, బాపితస్మ మివవ డం 

వంట్టవి చేయవలసిన అవస్రం కనిపించడం లేదు. 
 

డ్రపశ్ా లు 

1. స్యోధయ  స్ందేశ్ం ఏమిట్ట? 

ఒక ______ డ్రీసుత మరణం   

B ______ డ్రీసుత స్వ రా్గనికి తిరిగి ర్గవడం 

సి ______ డ్రీసుత స్మాధ   



(Colossians 3:10)  
• But I say, walk by the Spirit, and do not gratify 
the desires of the flesh. For the desires of the flesh 
are against the Spirit, and the desires of the Spirit 
are against the flesh; for these are opposed to each 
other, to prevent you from doing what you would. 
(Galatians 5:16-17) 
• And whatever you do, in word or deed, do 
everything in the name of the Lord Jesus, giving 
thanks to God the Father through him. (Colossians 
3:17)  
• But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, 
patience, kindness, goodness, faithfulness, 
gentleness and self-control. Against such things 
there is no law. Those who belong to Christ Jesus 
have crucified the sinful nature with its passions 
and desires. Since we live by the Spirit, let us keep 
in step with the Spirit. Let us not become 
conceited, provoking and envying each other. 
(Galatians 5:22-26)  
Daily Living  
• As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live 
a life worthy of the calling you have received. Be 
completely humble and gentle; be patient, bearing 
with one another in love. Make every effort to 
keep the unity of the Spirit through the bond of 
peace. (Ephesians 4:1-3). 
• You must no longer live as the Gentiles do, in the 
futility of their thinking. They are darkened in their 
understanding and separated from the life of God 
because of the ignorance that is in them due to the 
hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, 
they have given themselves over to sensuality so as 
to indulge in every kind of impurity, with a 
continual lust for more. (Ephesians 4:17-19) 
 
Ephesians 4, 5, and 6 — daily living by the new 
creation: 
• Be made new in the attitude of your minds 
• Put off falsehood and speak truthfully to your 
neighbor 
• In your anger do not sin 
• Do not let the sun go down while you are still 
angry  
• Steal no longer, but must work 
• Do not let any unwholesome talk come out of 
your mouths 
• Get rid of all bitterness, rage, brawling and 
slander, and every form of malice.  

D ______ డ్రీసుత పునరుత్తథనం 

ఇ ______ పైవనీా  

F ______ పైవేవీ కావు 
 

2. వినా  డ్రపతి ఒకక రూ ఏమి చేస్తరు? 

ఎ ______ స్ందేశ్చనిా  అంగీకరించ్చరు 

B ______ స్ందేశ్చనిా  తిరస్క రించ్చరు 

సి ______ నిర ణయం తీసుకునాా రు  

3. స్ందేశ్చనిా  అంగీకరించే వారు 

A ______ పవిడ్రత్తతమ  బహుమతిని పొందింది. 

B ______ పశ్చా త్తతపపడాాడు.   

సి ______ నిమజజనం చేశ్చరు. 

D ______ పైన ఉనా వనీా .  

ఇ ______ పైవేవీ లేవు. 
 

4. అంగీకరించిన వారు తమను త్తము అంకితం 

చేసుకునాా రు 

ఒక _____ యేసు మరియు అతని బోధనల గరించి 

మరింత నేరుా కోవడం. 

B _____ వారి పాత సా్త హితులు మరియు 

పరిచయసుతల వదకాు తిరిగి వసుతనాా రు. 

సి _____ స్ందేశ్చనిా  ఆమోదించిన ఇతరులతో 

అనుబంధం. 

D _____ అంగీకరించిన ఇతరులతో ర్కట్టలిు 

పగలగొట్డిం. 

ఇ _____ డ్రపార థన.  

F _____ పైవనీా . 
G _____ A, B, D & E. 
H _____ A, C, D & E. 
 

5. సువారత మానవాళ్ల అందరిీ అందుబాట్లలో 

ఉందా? 

ఒపుా  తపుా  ____ 
 

ఒక కొతు స్ృష్ట ి

పాఠం 3 

"కాబట్ట,ి ఎవరైనా డ్రీసుతలో ఉంటే, అతను కొతత స్ృష్ట;ి 

పాతది గతించిపోయింది, ఇదిగో కొతతది వచాి ంది" (2 

కొరింథీయులకు 5:17). 
 

మర్ణం - ారం యొకక  ాత నేనే [మాంస్ం 

లేదా భూస్ండింధమైన మనిష్ట] 

• మీ పూరవ పు జీవన విధానానికి స్ంబంధంచి, 

మోస్పూరితమైన కోరికలతో చెిపోయిన మీ పాత 

స్వ భావానిా  విడనాడాలని మీకు బోధంచబింది. 



• Be kind and compassionate 
• Forgiving each other, just as in Christ God forgave 
you  
• Live a life of love 
• Among you there must not be:  

a. A hint of sexual immorality 

b. Any kind of impurity  

c. Greed  

d. Obscenity  

e. Foolish talk  

f. Coarse joking  

 
• No immoral, impure or greedy person has any 
inheritance in the kingdom of God.  
• Do not get drunk on wine 
• Be filled with the Spirit 
• Speak to one another with psalms, hymns and 
spiritual songs 
• Sing and make music in your heart to the Lord 
• Always giving thanks to God the Father  
• Submit to one another out of reverence for Christ  
• Wives, submit to your husbands as to the Lord 
• Husbands, love your wives, as Christ loved the 
church and gave himself up for her 
• Children, obey your parents in the Lord 
• Honor your father and mother  
• Fathers do not exasperate your children 
• Slaves, obey your earthly masters with respect  
• Masters, treat your slaves in the same way. Do 
not threaten them,   
   since you know that he who is both their Master 
and yours is in  
   heaven, and there is no favoritism with him 
 
Titus 3:1-2  

• Be subject to rulers and authorities, to be 

obedient, to be ready to do whatever is good, to 

slander no one, to be peaceable and considerate, 

and to show true humility toward all men 

• Finally, be strong in the Lord and in his mighty 
power. Put on the full armor of God so that you 
can take your stand against the   devil's schemes 
 
Questions 
1. A person coming into Christ becomes a new 
creation because: 
   A ___ God miraculously changed one’s life. 

(ఎఫెస్సయులు 4:22) 

• దుషిులు దేవుని ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కారని మీకు 

తెలియదా? మోస్పోవదాు: లైంగిక దురాీ తి లేదా 

విడ్రగహ్వర్గధకులు లేదా వయ భచ్చరులు లేదా పురుష 

వేశ్య లు లేదా స్వ లింగ స్ంపరుక లు లేదా దొంగలు 

లేదా దుర్గశ్లు లేదా డ్రత్తగబోతులు లేదా 

అపవాదులు లేదా మోస్గ్దళ్లు  దేవుని ర్గజ్ఞయ నాి  

వారస్తవ ంగ్ద పొందరు. మరియు మీలో కొందరు 

అలాగే ఉనాా రు. అయితే మీరు డ్రపభువైన 

యేసుడ్రీసుత నామంలో మరియు మన దేవుని ఆతమ  

దావ ర్గ కడుగత్తరు, మీరు పవిడ్రతపరచబడాారు, మీరు 

నీతిమంతులుగ్ద తీరా బడాారు. (1 కొరింథీయులు 
6:9-11) 

• ఒకానొక స్మయంలో మనం కూడా మూరుులం, 

అవిధేయులం, మోస్ం మరియు అనిా  రకాల 

కోరికలు మరియు ఆనందాలకు బానిస్లం. మేము 

ఒకరినొకరు దేవ ష్టసూత  మరియు దేవ ష్టసూత , 

దుర్గమ రంాగ్ద మరియు అసూయతో జీవించ్చము. 

(తీతు 3:3) 

• పాపాతమ కమైన స్వ భావం యొకక  చరయ లు స్ా షంిగ్ద 

ఉనాా యి: లైంగిక అనైతికత, అపవిడ్రతత మరియు 

దుర్గమ రంా; విడ్రగహ్వర్గధన మరియు మండ్రతవిదయ ; 

దేవ షం, అస్మమ తి, అసూయ, ఆవేశ్ం, స్తవ ర థ 

ఆశ్యం, విభేదాలు, వరా్గలు మరియు అసూయ; 

మదయ పానం, ఉదేవ గం మరియు ఇలాంట్టవి. ఇలా 

జీవించేవారు దేవుని ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కారని నేను 

ఇంతకు ముందు చేసినట్లుగ్ద మిమమ లాి  

హెచా రిసుతనాా ను. (గలతీయులు 5:19-21) 
 

ఖననం - ారప శరీర్ం  

భూమిలో నాట్బిన ఒక వితతనం వలె మరియు 

వేర్కక మొకక ను లేపుతుంది - కాబట్ట ిపాపాతుమ డు 

వాకాయ నిా  అంగీకరించి డ్రీసుత మరణంలో 

పాతిపట్బిడాాడు మరియు భనా మైన జీవిత్తనిా  

గడపడానికి ఒక కొతత ఆధాయ తిమ క వయ కి తని లేపుత్తడు. 

• లేక డ్రీసుత యేసులోనికి బాపితస్మ ము పొందిన 

మనమందరం ఆయన మరణములోనికి బాపితస్మ ము 

పొందామని మీకు తెలియదా? కాబట్ట ితండ్రి మహిమ 

దావ ర్గ డ్రీసుత మృతులలోనుంి లేచినటేు, మనం 

కూడా కొతత జీవిత్తనిా  గడపడానికి బాపిజిం దావ ర్గ 

మరణానికి అతనితో పాట్ల పాతిపట్బిడాాము. 

(రోమనుు 6:3-4) 

• కాబట్ట,ి ఎవరైనా డ్రీసుతలో ఉంటే, అతను కొతత స్ృష్ట;ి 

పాతది పోయింది, కొతతది వచాి ంది! (2 



   B ___ The person resolved within themselves to 
become a  
              better person by changing their lifestyle. 
   C ___ There was a death to sin, a burial into 
Christ and God  
              resurrected the person as a new creation, 
spiritual body 
 
2. God's grace, Christ the perfect sacrifice for sin, is 
free to all but man is free to accept or reject based 
on his faith or lack of faith. 
            True _____  False _____ 
3. An individual can lose all sensitivity to what is 
right, pure and just. 
            True _____  False _____ 
 
4. A new Christian, new creation, can continue to 
live as before one’s death to sin, burial with Christ 
and resurrection as a new creation. 
            True _____  False _____ 
 
5. It is impossible for people to lose their 

sensitivity to sensuality? 

 True ___ False ____ 
 

Benefits of Being In Christ 
Lesson 4 
Previous studies have shown we must change our 
lifestyle from rebellion to righteousness. We must 
believe the Gospel message - the crucified and 
resurrected Christ. We must obey that message to 
be in Him because it is in Him and through Him, we 
have redemption and are reconciled to God. 
 
"He predestined us to be adopted as his sons 
through Jesus Christ, in accordance with his 
pleasure and will to the praise of his glorious 
grace, which he has freely given us in the One he 
loves. In him we have redemption through his 
blood, the forgiveness of sins, in accordance with 
the riches of God's grace that he lavished on us 
with all wisdom and understanding. And he made 
known to us the mystery of his will according to his 
good pleasure, which he purposed in Christ, to be 
put into effect when the times will have reached 
their fulfillment-to bring all things in heaven and 
on earth together under one head, even Christ." 
(Ephesians 1:5-10) 

కొరింథీయులు 5:17) 

• సునీత లేదా అన్-సునీత అంటే ఏదైనా కాదు; 

ముఖ్య మైనది కొతత స్ృష్ట.ి (గలతీయులు 6:15) 
 

పనరుత్థపనం చేయడినంది- ఒక కొతత స్ృష్ట ి

[ఆధాయ తిమ క మనిష్ట] 

• ఎందుకంటే మీరు విశ్చవ స్ం దావ ర్గ రక్షంపబడాారు, 

ఇది మీ నుంి కాదు, ఇది దేవుని బహుమతి- పనుల 

దావ ర్గ కాదు, తదావ ర్గ ఎవరూ గొపా లు చెపాు కోలేరు. 

మనము దేవుని పనితనము, స్త్తక రయ ములు 

చేయుట్కు డ్రీసుతయేసునందు 

స్ృజంపబినవారము, మనము చేయుట్కు దేవుడు 

ముందుగ్ద సిదపారచియునాా ము. (ఎఫెస్సయులు 
2:8-10) 

• మోస్పూరితమైన కోరికలతో చెిపోయిన మీ పాత 

స్వ భావానిా  విడనాడాలని మీ పూరవ పు జీవన 

విధానానికి స్ంబంధంచి మీకు బోధంచబింది; మీ 

మనసుీ ల వైఖ్రిలో కొతతగ్ద తయారు చేయబడాలి; 

మరియు నిజమైన నీతి మరియు పవిడ్రతతతో దేవుని 

వలె స్ృష్టంిచబిన కొతత స్వ యానిా  ధరించడం. 

(ఎఫెస్సయులు 4:22-24) 

• (మేము) దాని స్ృష్టకిర త యొకక  డ్రపతిరూపంలో 

్జా్ఞనంలో పునరుదరాించబడుతునా  కొతత స్సవ యానిా  

ధరించ్చము. (కొలొస్ీ యులు 3:10) 

• కానీ నేను చెపుతనాా ను, ఆతమ  డ్రపకారం నడుచుకోంి 

మరియు శ్రీర కోరికలను తీరా వదాు. శ్రీర కోరికలు 

ఆతమ కు వయ తిర్నకంగ్ద ఉంట్టయి మరియు ఆతమ  

యొకక  కోరికలు శ్రీర్గనికి వయ తిర్నకంగ్ద ఉంట్టయి; 

ఎందుకంటే ఇవి ఒకదానికొకట్ట వయ తిర్నకించబడాాయి, 

మీరు ఏమి చేయకుండా నిరోధంచడానికి. 

(గలతీయులు 5:16-17) 

• మరియు మీరు ఏమి చేసినా, మాట్లో లేదా 

డ్రకియలో, డ్రపభువైన యేసు నామంలో డ్రపతిదీ 

చేయంి, ఆయన దావ ర్గ తండ్రి అయిన దేవునికి 

కృతజతాలు తెలుపుతూ. (కొలొస్ీ యులు 3:17) 

• కానీ ఆతమ  యొకక  ఫలం డ్రపేమ, ఆనందం, శ్చంతి, 

ఓరుా , దయ, మంచితనం, విశ్చవ స్ం, సౌమయ త 

మరియు స్సవ య నియండ్రతణ. అలాంట్ట వాట్టకి 

వయ తిర్నకంగ్ద చట్ంి లేదు. డ్రీసుత యేసుకు చెందిన 

వారు పాపపు స్వ భావానాి  దాని కోరికలు మరియు 

కోరికలతో సిలువ వేశ్చరు. మనం ఆతమ  దావ ర్గ 

జీవిస్తతము కాబట్ట,ి మనం ఆతమ తో పాట్లగ్ద అడుగలు 

వేదాాం. మనం ఒకరినొకరు ర్నచా గొట్డిం మరియు 

అసూయపడట్ం, అహంకారంగ్ద మారకూడదు. 



 
"For Christ's love compels us, because we are 
convinced that one died for all, and therefore all 
died. And he died for all, that those who live 
should no longer live for themselves but for him 
who died for them and was raised again. So, from 
now on we regard no one from a worldly point of 
view. Though we once regarded Christ in this way, 
we do so no longer. Therefore, if anyone is in 
Christ, he is a new creation; the old has gone, the 
new has come! All this is from God, who reconciled 
us to himself through Christ and gave us the 
ministry of reconciliation: that God was reconciling 
the world to himself in Christ, not counting men's 
sins against them. And he has committed to us the 
message of reconciliation." (2 Corinthians 5:14-19)  
 
"What shall we say, then? Shall we go on sinning 
so that grace may increase? By no means! We died 
to sin; how can we live in it any longer? Or don't 
you know that all of us who were baptized into 
Christ Jesus were baptized into his death? We 
were therefore buried with him through baptism 
into death in order that, just as Christ was raised 
from the dead through the glory of the Father, we 
too may live a new life. If we have been united 
with him like this in his death, we will certainly also 
be united with him in his resurrection. For we 
know that our old self was crucified with him so 
that the body of sin might be done away with, that 
we should no longer be slaves to sin because 
anyone who has died has been freed from sin." 
(Romans 6:1-7)  
 
”See to it that no one takes you captive through 
hollow and deceptive philosophy, which depends 
on human tradition and the basic principles of this 
world rather than on Christ. For in Christ all the 
fullness of the Deity lives in bodily form, and you 
have been given fullness in Christ, who is the head 
over every power and authority. In him you were 
also circumcised, in the putting off of the sinful 
nature, not with a circumcision done by the hands 
of men but with the circumcision done by Christ, 
having been buried with him in baptism and raised 
with him through your faith in the power of God, 
who raised him from the dead." (Colossians 2:8-12)  
 
Perhaps the best benefit of being with Christ is 

(గలతీయులు 5:22-26) 

డైలీ లివంగ్ 

• డ్రపభువు కొరకు ఖైదీగ్ద ఉనా ందున, మీరు 

స్సవ కరించిన పిలుపుకు తగిన జీవిత్తనిా  గడపమని 

నేను మిమమ లాి  కోరుతునాా ను. పూరితగ్ద వినయంగ్ద 

మరియు సునిా తంగ్ద ఉండంి; ఓపికగ్ద ఉండంి, 

డ్రపేమలో ఒకరితో ఒకరు స్హించంి. శ్చంతి బంధం 

దావ ర్గ ఆతమ  యొకక  ఐకయ తను ఉంచడానికి డ్రపతి 

డ్రపయతా ం చేయంి. (ఎఫెస్సయులు 4:1-3). 

• మీరు ఇకపై అనుయ లలాగ్ద, వారి ఆలోచనల 

వయ ర థంతో జీవించకూడదు. వారు తమ 

హృదయాలను కఠినతరం చేయడం వలు వారిలో 

ఉనా  అజా్ఞనం కారణంగ్ద వారు తమ అవగ్దహనలో 

చీకట్టగ్ద ఉనాా రు మరియు దేవుని జీవితం నుంి 

విిపోయారు. అనిా  సునిా తత్తవ నిా  కోలాో యి, 

వారు తమను త్తము ఇండ్రదియాలకు అపా గించ్చరు, 

తదావ ర్గ డ్రపతి రకమైన అశుదంాలో మునిగిపోత్తరు, 

ఎకుక వ కోస్ం నిరంతర కోరికతో. (ఎఫెస్సయులు 4:17-
19) 
 

ఎఫెసీయులు 4, 5, మరియు 6 — కొతు స్ృష్ట ి

దావ ర్గ రోజుారీ జీవనం: 

• మీ మనసుీ ల వైఖ్రిలో నూతనంగ్ద తయారు 

చేసుకోంి 

• అబదాానిా  విిచిపట్ట,ి మీ పొరుగవారితో 

నిజ్ఞయితీగ్ద మాట్టుడంి 

• నీ కోపంలో పాపం చేయకు 

• మీరు కోపంగ్ద ఉనా పాు డే సూరుయ డు 

అస్తమించవదాు 

• ఇకపై దొంగిలించవదాు, కానీ పని చేయాలి 

• మీ నోట్ట నుంి ఎలాంట్ట హ్వనికరమైన మాట్లు 

ర్గనివవ కంి 

• అనిా  దేవ షాలు, ఆవేశ్ం, గొడవలు మరియు 

అపవాదు మరియు డ్రపతి రకమైన దుషతివ ం నుంి 

బయట్పడంి. 

• దయ మరియు దయతో ఉండంి 

• డ్రీసుతలో దేవుడు మిమమ లాి  క్షమించినటేు, 

ఒకరినొకరు క్షమించుకోవడం 

• డ్రపేమతో కూిన జీవిత్తనిా  గడపంి 

• మీలో ఉండకూడదు: 

g. లైంగిక అనైతికత యొకక  సూచన 

h. ఏ రకమైన అశుదంా 

i. దుర్గశ్ 

j. అశ్ల ులత 



when all stand before the judgment seat of God, 
the righteous have Jesus as their advocate! 
 
Questions 
1. When someone crucifies his old self with Christ, 
he is united with Him by death of his sin, having 
the assurance of eternal life and being united with 
Him in His resurrection.  
            True _____  False _____ 
 
2. Where is redemption found? 
    A ______ Only Faith in Christ 
    B ______ Prayer asking for redemption 
    C ______ The  blood of Christ 
3. How does one become a new creation? 
    A ______ When one believes Christ is their 
savior 
    B ______ When one gets into Christ by the burial 
of baptism 
    C ______ When resurrected following physical 
death 
    D ______ A & C 
    E ______ A & B 
    F ______ B & C 

4. People who have died to sin, been buried in 
water baptism and 
    resurrected to a new spiritual life are united 
with Christ. 
            True _____  False _____ 
 
5. Where does the fullness of Deity dwell? 
    A. _______ Bible     
    B. _______ Christ    
    C. _______ Apostles 
 
 
Devoured by Desires 
Lesson 5 
Paul in Romans states that the Gospel is the power 
of God unto salvation (1:16), that faith comes from 
hearing or reading in such a way that the word of 
God is understood. (10:17) When we obey God’s 
Word we die to sin. "... We died to sin; how can we 
live in it any longer? Or don't you know that all of 
us who were baptized into Christ Jesus were 
baptized into his death? We were therefore buried 
with him through baptism into death in order that, 
just as Christ was raised from the dead through the 

k. మూరుపు మాట్లు 

l. ముతక జోకింగ్ 
 

• ఏ అనైతిక, అపవిడ్రతమైన లేదా అత్తయ శ్గల వయ కి తకి 

దేవుని ర్గజయ ంలో ఎలాంట్ట వారస్తవ ం ఉండదు. 

• వైన్ త్తగి ఉండకంి 

• ఆతమ తో నింపబడంి 

• ీర తనలు, ్ ుకాలు మరియు ఆధాయ తిమ క పాట్లతో 

ఒకరితో ఒకరు మాట్టుడుకోంి 

• డ్రపభువుకు మీ హృదయంలో పాడంి మరియు 

స్ంగీతం చేయంి 

• ఎలుపుా డూ తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజతాలు 

తెలుపుతూ ఉండంి 

• డ్రీసుత పట్ు భకి తతో ఒకరికొకరు స్మరిా ంచుకోంి 

• భారయ లార్గ, డ్రపభువుకు వలే మీ భర తలకు లోబడంి 

• భర తలార్గ, డ్రీసుత చరిా ని డ్రపేమించి, ఆమె కోస్ం 

తనను త్తను అరాి ంచుకునా టేు, మీ భారయ లను 

డ్రపేమించంి 

• పిలులార్గ, డ్రపభువులో మీ తలిుదండ్రడులకు 

లోబడంి 

• మీ తండ్రి మరియు తలిుని గౌరవించంి 

• తండ్రడులు మీ పిలులను ర్నచా గొట్రిు 

• బానిస్లార్గ, మీ భూలోక యజమానులకు 

గౌరవంతో లోబడంి 

• యజమానులార్గ, మీ బానిస్ల పట్ు అదే విధంగ్ద 

వయ వహరించంి. వారిని బెదిరించవదాు, 

ఎందుకంటే వారిీ, మీకూ యజమాని అయిన 

ఆయనలో ఉనాా డని మీకు తెలుసు 

స్వ రంా, మరియు అతని పట్ు ఎలాంట్ట అభమానం 

లేదు 
 

తీతు 3:1-2  

• పాలకులకు మరియు అధకారులకు లోబి 

ఉండంి, విధేయతతో ఉండంి, ఏదైనా మంచి 

చేయడానికి సిదంాగ్ద ఉండంి, ఎవరినీ అపవాదు 

చేయకంి, శ్చంతియుతంగ్ద మరియు డ్రశ్దగా్ద 

ఉండంి మరియు డ్రపజలందరి పట్ు నిజమైన 

వినయానిా  డ్రపదరిశ ంచంి. 

• చివరగ్ద, డ్రపభువులో మరియు అతని శ్కి తవంతమైన 

శ్కి తలో బలంగ్ద ఉండంి. మీరు అపవాది 

పనాా గ్దలకు వయ తిర్నకంగ్ద నిలబడగలిగేలా దేవుని 

పూరిత కవచ్చనిా  ధరించంి 
 

డ్రపశ్ా లు 



glory of the Father, we too may live a new life." 
(Romans 6:2-4) 
 
This is the seed analogy. A seed must be planted, 
germinate and push up through the soil before it 
can become a glorious plant. As the plant 
continues to grow it may face many trials; for 
example, storms, flood, drought, fire, disease, 
bugs, birds, animals and man. Some plants may not 
be damaged at all while others may become 
deformed, broken down, eaten or cease to mature 
and die. As with plants, unpleasant things happen 
to Christians and they too may become deformed, 
broken down, devoured or just cease to mature 
and die as shown in the following scriptures. 
 
“Be self-controlled and alert. Your enemy the devil 
prowls around like a roaring lion looking for 
someone to devour." (1 Peter 5:8) 
 
“Once you were alienated from God and were 
enemies in your minds because of your evil 
behavior. But now he has reconciled you by Christ's 
physical body through death to present you holy in 
his sight, without blemish and free from accusation 
if you continue in your faith, established and firm, 
not moved from the hope held out in the gospel." 
(Colossians 1:21-23) 
 
“See to it that no one takes you captive through 
hollow and deceptive philosophy, which depends 
on human tradition and the basic principles of this 
world rather than on Christ." (Colossians 2:8) 
 
“Do not let anyone who delights in false humility 
and the worship of angels disqualify you for the 
prize. Such a person goes into great detail about 
what he has seen, and his unspiritual mind puffs 
him up with idle notions. He has lost connection 
with the Head." (Colossians 2:18-19a) 
 
“All over the world this gospel is bearing fruit and 
growing, just as it has been doing among you since 
the day you heard it and understood God's grace in 
all its truth. You learned it from Epaphras, our dear 
fellow servant, who is a faithful minister of Christ 
on our behalf." (Colossians 1:6-7) 
 
“Holding on to faith and a good conscience. Some 

1. డ్రీసుతలోకి వచాే  వయ కి త కొతత స్ృష్ట ిఅవుత్తడు 

ఎందుకంటే: 

ఒక ___ దేవుడు ఒకరి జీవిత్తనిా  అదుు తంగ్ద 

మారా్గ డు. 

బి ___ వయ కి త ఎ కావాలని తమలో త్తము 

నిర ణయించుకునాా రు 

వారి జీవనశైలిని మారుా కోవడం దావ ర్గ మంచి వయ కి త. 

సి ___ పాపానికి మరణం ఉంది, డ్రీసుత మరియు 

దేవునికి ఖ్ననం చేయబింది 

వయ కి తని కొతత స్ృష్టగి్ద, ఆధాయ తిమ క శ్రీరంగ్ద 

పునరుత్తథనం చేసింది 
 

2. దేవుని దయ, పాపానికి పరిపూరణ బలి అయిన డ్రీసుత, 

అందరిీ స్తవ చఛ గ్ద ఉంట్టడు, కానీ మనిష్ట తన 

విశ్చవ స్ం లేదా విశ్చవ స్ం లేకపోవడం ఆధారంగ్ద 

అంగీకరించడానికి లేదా తిరస్క రించడానికి 

స్తవ చఛ గ్ద ఉనాా డు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 

3. ఒక వయ కి త స్రైనది, స్వ చఛ మైనది మరియు 

నాయ యమైనదానికి స్ంబంధంచిన అనిా  

సునిా తత్తవ నిా  కోలాో వచుా . 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

4. ఒక కొతత స్త్ైస్తవుడు, కొతత స్ృష్ట,ి ఒకరి మరణానికి 

ముందు పాపం, డ్రీసుతతో స్మాధ మరియు 

పునరుత్తథనం ఒక కొతత స్ృష్టగి్ద జీవించడం 

కొనస్తగించవచుా . 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

6. డ్రపజలు ఇండ్రదియాలకు సునిా తత్తవ నిా  

కోలాో వడం అస్తధయ ం? 

ఒపుా  తపుా  ____ 
 

క్రీస్తులో ఉండటం వలు కలిగే క్రరయోజనాలు 

పాఠం 4 

మన జీవనశైలిని తిరుగబాట్ల నుంి ధర్గమ నికి 

మారుా కోవాలని మునుపట్ట అధయ యనాలు 

చూపించ్చయి. మేము సువారత స్ందేశ్చనిా  

విశ్వ సించ్చలి - సిలువ వేయబిన మరియు 

పునరుత్తథనం చేయబిన డ్రీసుత. ఆయనలో 

ఉండడానికి మనం ఆ స్ందేశ్చనిా  పాట్టంచ్చలి 

ఎందుకంటే అది ఆయనలో ఉంది మరియు ఆయన 

దావ ర్గ, మనకు విమోచన ఉంది మరియు దేవునితో 

స్మాధానపడాలి. 
 



have rejected these and so have shipwrecked their 
faith. Among them are Hymenaeus and Alexander, 
whom I have handed over to Satan to be taught 
not to blaspheme." (1 Timothy 1:19-20) 
 
“The Spirit clearly says that in later times some will 
abandon the faith and follow deceiving spirits and 
things taught by demons. Such teachings come 
through hypocritical liars, whose consciences have 
been seared as with a hot iron. They forbid people 
to marry and order them to abstain from certain 
foods, which God created to be received with 
thanksgiving by those who believe and who know 
the truth." (1 Timothy 4:1-3) 
“For the love of money is a root of all kinds of evil. 
Some people, eager for money, have wandered 
from the faith and pierced themselves with many 
griefs." (1 Timothy 6:10) 
 
“Timothy, guard what has been entrusted to your 
care. Turn away from godless chatter and the 
opposing ideas of what is falsely called knowledge, 
which some have professed and in so doing have 
wandered from the faith." (1 Timothy 6:20-21) 
 
“Avoid godless chatter, because those who indulge 
in it will become more and more ungodly. Their 
teaching will spread like gangrene. Among them 
are Hymenaeus and Philetus, who have wandered 
away from the truth. They say that the resurrection 
has already taken place." (2 Timothy 2:16-18) 
 
"For Demas, because he loved this world, has 
deserted me." (2 Timothy 4:10) 
 
“For there are many rebellious people, mere 
talkers and deceivers, especially those of the 
circumcision group. They must be silenced, 
because they are ruining whole households by 
teaching things they ought not to teach-and that 
for the sake of dishonest gain." (Titus 1:10-11) 
 
“I am astonished that you are so quickly deserting 
the one who called you by the grace of Christ and 
are turning to a different gospel." (Galatians 1:6) 
 
“If, while we seek to be justified in Christ, it 
becomes evident that we ourselves are sinners, 
does that mean that Christ promotes sin? 

"ఆయన డ్రపేమించిన వానిలో మనకు ఉచితంగ్ద 

అనుడ్రగహించిన తన మహిమానివ తమైన కృపకు 

మెచాి , తన స్ంతోషము మరియు 

చిత్తతనుస్తరముగ్ద, యేసుడ్రీసుత దావ ర్గ మనలను తన 

కుమారులుగ్ద దతతత తీసుకోవాలని ఆయన 

ముందుగ్ద నిర ణయించ్చడు. పాప క్షమాపణ, దేవుని 

కృప యొకక  ఐశ్వ ర్గయ నికి అనుగణంగ్ద, అతను పూరణ 

్జా్ఞనంతో మరియు వివేకంతో మనపై విర్గజలాుడు 

మరియు అతను డ్రీసుతలో ఉంచబడాలని 

ఉదాేశంచిన తన స్ంతోషానిా  బట్ట ితన చితత 

రహస్తయ నిా  మనకు తెలియజేస్తడు. కాలాలు వాట్ట 

న్నరవేరుా ను చేరుకునా పుా డు అమలులోకి 

వస్తతయి-పరలోకంలో మరియు భూమిపై ఉనా  

స్మస్తతనిా  ఒకే తలపైకి తీసుకుర్గవడానికి, డ్రీసుత 

కూడా." (ఎఫెస్సయులు 1:5-10) 
 

"డ్రీసుత డ్రపేమ మనలిా  బలపరుసుతంది, ఎందుకంటే 

అందరి కోస్ం ఒకరు చనిపోయారని, అందుకే 

అందరూ చనిపోయారని మేము నముమ తునాా ము. 

మరియు అతను అందరి కోస్ం మరణించ్చడు, 

జీవించే వారు ఇకపై తమ కోస్ం జీవించకూడదు, 

కానీ వారి కోస్ం మరణించి తిరిగి లేచిన వారి కోస్ం 

జీవించ్చలి. కాబట్ట ిఇపా ట్ట నుంి మనం ఎవరినీ 

డ్రపాపంచిక దృకోక ణం నుంి పరిగణించము, 

ఒకపుా డు డ్రీసుతను ఈ విధంగ్ద పరిగణించ్చము, ఇకపై 

అలా చేయము, కాబట్ట,ి ఎవరైనా డ్రీసుతలో ఉంటే, 

అతను కొతత స్ృష్ట,ి పాతది పోయింది, డ్రకొతతది 

వచాి ంది!ఇదంత్త దేవుని నుంి వచాి నది, డ్రీసుత 

దావ ర్గ మనలను తనతో స్మాధానపరిచి, మనకు 

స్మాధానపరిచే పరిచరయ ను ఇచా్చ డు: దేవుడు 

డ్రపపంచ్చనిా  డ్రీసుతలో తనతో 

స్మాధానపరుచుకునాా డు, వారిపై మనుషుయ ల 

పాపాలను లెకిక ంచలేదు మరియు అతను మనకు 

కటి్లబి ఉనాా డు. స్యోధయ  స్ందేశ్ం." (2 

కొరింథీయులు 5:14-19) 
 

"అయితే మనం ఏమి చెపాా లి? దయ పరగడానికి 

మనం పాపం చేదాామా? ఏ విధంగ్దనూ! మనం పాపం 

కోస్ం చనిపోయాము; ఇకపై మనం దానిలో ఎలా 

జీవించగలం? లేదా బాపితస్మ ం తీసుకునా  

మనమందరం మీకు తెలియదా? డ్రీసుతలోనికి యేసు 

బాపితస్మ ము పొంది అతని మరణములోనికి 

బాపితస్మ ము పొందితిర్గ?కాబట్ట ిమనము 

మరణములోనికి బాపితస్మ ము పొంది అతనితో 



Absolutely not!" (Galatians 2:17) 
 
“You are observing special days and months and 
seasons and years! I  
fear for you, that somehow I have wasted my 
efforts on you." (Galatians 4:10-11) 
 
“Mark my words! I, Paul, tell you that if you let 
yourselves be circumcised, Christ will be of no 
value to you at all. Again I declare to every man 
who lets himself be circumcised that he is 
obligated to obey the whole law. You who are 
trying to be justified by law have been alienated 
from Christ; you have fallen away from grace." 
(Galatians 5:2-4) 
“You were running a good race. Who cut in on you 
and kept you from obeying the truth?" (Galatians 
5:7) 
 
What good is it, my brothers, if a man claims to 
have faith but has no deeds? Can such faith save 
him?" (James 2:14) 
 
“In the same way, faith by itself, if it is not 
accompanied by action, is dead. (James 2:17)  
 
“Therefore, my brothers, be all the more eager to 
make your calling and election sure. For if you do 
these things, you will never fall,” (2 Peter1:10) and 
by implication if you do not do these things you 
will fall. 
 
"But there were also false prophets among the 
people, just as there will be false teachers among 
you. They will secretly introduce destructive 
heresies, even denying the sovereign Lord who 
bought them-bringing swift destruction on 
themselves." (2 Peter2:1) 
 
“Therefore, dear friends, since you already know 
this, be on your guard so that you may not be 
carried away by the error of lawless men and fall 
from your secure position." (2 Peter 3:17) 
 
“These men are blemishes at your love feasts, 
eating with you without the slightest qualm-
shepherds who feed only themselves. They are 
clouds without rain, blown along by the wind; 
autumn trees, without fruit and uprooted-twice 

స్మాధ చేయబితిమి, తదావ ర్గ డ్రీసుత 

మృతులలోనుంి తండ్రి మహిమ దావ ర్గ లేచినటేు, 

మనము కూడా డ్రకొతత జీవిత్తనిా  జీవించగలము. 

అతని మరణములో ఈవిధముగ్ద ఆయనతో ఐకయ మై 

యునాా ము, ఆయన పునరుత్తథనములో 

నిశా్ యముగ్ద ఆయనతో ఐకయ మై యుందుము, 

మనము అతనితో కూడ ఐకయ మై యుందుము, మన 

పాత స్వ యము అతనితో సిలువ వేయబిందని 

మనకు తెలుసు, తదావ ర్గ పాపపు శ్రీరం 

అంతరించిపోతుంది, మనం ఇకపై ఉండకూడదు. 

పాపానికి బానిస్లు ఎందుకంటే చనిపోయిన 

ఎవరైనా పాపం నుంి విముకి త పొందారు." (రోమనుు 
6:1-7) 
 

“డ్రీసుతపై కాకుండా మానవ స్ండ్రపదాయం మరియు 

ఈ డ్రపపంచంలోని డ్రపాథమిక సూడ్రత్తలపై 

ఆధారపిన బోలు మరియు మోస్పూరిత 

తతవ శ్చస్త్స్తం దావ ర్గ మిమమ లాి  ఎవరూ బందీలుగ్ద 

తీసుకెళ్ుకుండా చూసుకోంి. డ్రీసుతలో దేవత యొకక  

స్ంపూరణత అంత్త శ్రీర రూపంలో నివసిసుతంది 

మరియు డ్రపతి శ్కి త మరియు అధకారంపై అధపతి 

అయిన డ్రీసుతలో మీకు స్ంపూరణతవ ం ఇవవ బింది. 

అతనిలో మీరు కూడా సునా తి పొందారు, పాప 

స్వ భావానిా  విడదీయడం దావ ర్గ, మనుషుయ ల 

చేతులతో చేసిన సునా తితో కాదు, డ్రీసుత చేసిన 

సునా తితో, బాపిజింలో అతనితో స్మాధ చేయబి, 

అతనితో మీ విశ్చవ స్ం దావ ర్గ పరిగ్దరు. 

మృతులలోనుంి ఆయనను లేపిన దేవుని శ్కి త.” 

(కొలొస్ీ యులు 2:8-12) 
 

అందరూ దేవుని తీరాు  పీఠం ముందు 

నిలబినపుా డు, నీతిమంతులు యేసును తమ 

నాయ యవాదిగ్ద కలిగి ఉనా పుా డే డ్రీసుతతో ఉండట్ం 

వలు కలిగే ఉతతమ డ్రపయోజనం! 
 

డ్రపశ్ా లు 

1. ఎవరైనా డ్రీసుతతో తన పాత స్వ యానిా  సిలువ 

వేసినపుా డు, అతను తన పాపం యొకక  మరణం 

దావ ర్గ అతనితో ఐకయ మై ఉంట్టడు, నితయ జీవం 

యొకక  హ్వమీని కలిగి ఉనాా డు మరియు అతని 

పునరుత్తథనంలో అతనితో ఐకయ ంగ్ద ఉంట్టడు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

2. విముకి త ఎకక డ కనుగొనబింది? 

A ______ డ్రీసుతలో మాడ్రతమే విశ్చవ స్ం 



dead." (Jude 12) 
 
Jude clearly states others were devoured. "Though 
you already know all this, I want to remind you 
that the Lord delivered his people out of Egypt, but 
later destroyed those who did not believe. And the 
angels who did not keep their positions of 
authority but abandoned their own home-these he 
has kept in darkness, bound with everlasting chains 
for judgment on the great Day." (Jude 5-7) 
 
Questions 
1. When Paul stated in Colossians that Christ 
would present Christians holy and blameless 
"provided that you continue in the faith" he left no 
doubt that those who did not continue in the faith 
would not be presented holy and blameless. 
            True _____  False _____ 
 
2. The disciple Demas, Paul's companion, deserted 

Paul and returned to his former worldly life.  

            True _____  False _____ 
 
3. Peter warned Christians to beware lest they be 
carried away  
   from their secure position.  
            True _____  False _____ 
 
4. Even angels were carried away leaving their 
place and are being held in darkness until 
judgment.  
            True _____  False _____ 
 
5. The craving for money causes some to wander 
away from the faith.  
           True _____  False _____ 
 
 
Spiritual Clothing 
Lesson 6 
Those who have been buried into Christ through 
immersion in water upon hearing and believing 
Jesus is the Son of God, the perfect sacrifice for sin, 
have been added into His Body, that is, to the 
Church He established. "You are all sons of God 
through faith in Christ Jesus, for all of you who 
were baptized into Christ have clothed yourselves 
with Christ." (Galatians 3:26-27) 

B ______ విముకి త కోస్ం అడుగతునా  డ్రపార థన 

సి ______ డ్రీసుత రక తం 

3. ఒక కొతత స్ృష్ట ిఎలా అవుతుంది? 

ఒక ______ డ్రీసుత తమ రక్షకుడని విశ్వ సించినపుా డు 

B ______ బాపిజిం యొకక  ఖ్ననం దావ ర్గ డ్రీసుతలోకి 

డ్రపవేశంచినపుా డు 

సి ______ భౌతిక మరణం తరువాత పునరుత్తథనం 

చేయబినపుా డు 
D ______ A & C 

ఇ ______ ఎ & బి 
F ______ B & C 

4. పాపానికి మరణించిన వయ కుతలు, నీట్ట బాపిజింలో 

ఖ్ననం చేయబడాారు మరియు 

కొతత ఆధాయ తిమ క జీవిత్తనికి పునరుత్తథనం చేయబిన 

వారు డ్రీసుతతో ఐకయ మై ఉనాా రు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

5. భగవంతుని స్ంపూరణత ఎకక డ నివసిసుతంది? 

ఎ. _______ బైబిల్    

బి. _______ డ్రీసుత    

సి. _______ అపొస్తలులు 
 
 

కోరికలు క్రరంగివేయడిడా్డయి 

పాఠం 5 

రోమనులో పాల్ సువారత రక్షణకు దేవుని శ్కి త అని 

పేర్కక నాా డు (1:16), విశ్చవ స్ం దేవుని వాకాయ నిా  అరథం 

చేసుకునే విధంగ్ద వినడం లేదా చదవడం దావ ర్గ 

వసుతంది. (10:17) మనం దేవుని వాకాయ నికి 

లోబినపుా డు మనం పాపానికి మరణిస్తతము. "... 

మనము పాపమునకు చనిపోయాము; దానిలో ఇక 

ఎలా జీవించగలము? లేక డ్రీసుతయేసులోనికి 

బాపితస్మ ము పొందిన మనమందరం ఆయన 

మరణములోనికి బాపితస్మ ము పొందామని మీకు 

తెలియదా? కాబట్ట ిమనము బాపితస్మ ము దావ ర్గ 

మరణములోనికి ఆయనతో పాట్ల పాతిపట్బిడాాము. 

తండ్రి మహిమ దావ ర్గ డ్రీసుత మృతులలోనుంి 

లేచినటేు, మనం కూడా కొతత జీవిత్తనిా  

గడపగలము." (రోమనుు 6:2-4) 
 

ఇది వితతన స్తరూపయ త. ఒక వితతనం ఒక 

అదుు తమైన మొకక గ్ద మారడానికి ముందు 

తపా నిస్రిగ్ద నాట్టలి, మొలకెత్తతలి మరియు 

మట్టలిో పైకి న్నటి్టలి. మొకక  పరుగతూనే 



 
It is imperative we become more like Him. 
We must study to learn and understand the 
apostles' teaching, their letters and epistles, which 
the Holy Spirit of God guided them to write. We 
are now the Church, the sanctified, or those called 
out of sin to obedience, or simply the Body. It is by 
the things we wear or put on (not meaning 
material clothes but way of living) that the world 
will know we are His disciples.  
 
The leaders of the Jews questioned Jesus "'Teacher, 
which is the greatest commandment in the Law?' 
Jesus replied: 'Love the Lord your God with all your 
heart and with all your soul and with all your 
mind.' This is the first and greatest commandment. 
And the second is like it: 'Love your neighbor as 
yourself.' All the Law and the Prophets hang on 
these two commandments." (Matthew 22:36-40) 
Jesus also stated in John 13:34 "A new command I 
give you: Love one another. As I have loved you, so 
you must love one another."  
 
A life based upon love, first of God, then of man, 
will always seek to do good things, to serve rather 
than aiming for power, prestige, wealth or fame. 
Paul gives us a good list in Colossians 3:12-17. 
"Therefore, as God's chosen people, holy and 
dearly loved, clothe yourselves with compassion, 
kindness, humility, gentleness and patience. Bear 
with each other and forgive whatever grievances 
you may have against one another. Forgive as the 
Lord forgave you. And over all these virtues put on 
love, which binds them all together in perfect 
unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, 
since as members of one body you were called to 
peace. And be thankful. Let the word of Christ 
dwell in you richly as you teach and admonish one 
another with all wisdom, and as you sing psalms, 
hymns and spiritual songs with gratitude in your 
hearts to God. And whatever you do, whether in 
word or deed, do it all in the name of the Lord 
Jesus, giving thanks to God the Father through 
him." 
 
Also in Galatians 5:22-26 "But the fruit of the Spirit 
is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness and self-control. Against 
such things there is no law. Those who belong to 

ఉనా ందున అది అనేక పరీక్షలను 

ఎదుర్కక ంట్లంది; ఉదాహరణకు, తుఫానులు, 

వరదలు, కరువు, అగిా , వాయ ధ, దోషాలు, పక్షులు, 

జంతువులు మరియు మనిష్ట. కొనిా  మొకక లు 

పూరితగ్ద దెబా తినకపోవచుా , మరికొనిా  వైకలయ ం 

చెందుత్తయి, విరిగిపోత్తయి, తినవచుా  లేదా 

పరిపకవ ం చెందడం మరియు చనిపోవడం 

మానేయవచుా . మొకక ల మాదిరిగ్దనే, స్త్ైస్తవులకు 

అస్హయ కరమైన విషయాలు జరుగత్తయి మరియు 

వారు కూడా వికృతంగ్ద మారవచుా , విచిఛ నా ం 

కావచుా , డ్రమింగివేయబడవచుా  లేదా డ్రకింది 

డ్రగంథాలలో చూపిన విధంగ్ద పరిపకవ ం చెందడం 

మరియు చనిపోవడం మానేయవచుా . 
 

“స్సవ య నియండ్రతణ మరియు అడ్రపమతతంగ్ద 

ఉండంి. మీ శ్డ్రతువైన అపవాది గరి జంచే సింహంలా 

ఎవరైనా డ్రమింగివేయాలని వతుకుతూ 

తిరుగతునాా డు.” (1 పేతురు 5:8) 
 

“ఒకస్తరి మీరు దేవునికి దూరమయాయ రు మరియు మీ 

చెడు డ్రపవర తన కారణంగ్ద మీ మనసుీ లలో 

శ్డ్రతువులుగ్ద ఉనాా రు. కానీ ఇపాు డు మీరు సువారతపై 

ఉంచబిన నిరీక్షణ నుంి కదలకుండా, ్సిథరంగ్ద 

మరియు దృఢంగ్ద మీ విశ్చవ స్ంలో కొనస్తగితే, 

కళ్ంకం లేకుండా మరియు నిందలు లేకుండా 

మిమమ లాి  ఆయన దృష్టలిో పవిడ్రతంగ్ద ఉంచడానికి 

మరణం దావ ర్గ డ్రీసుత భౌతిక శ్రీరం దావ ర్గ 

మిమమ లాి  స్మాధానపరిచ్చడు." ( కొలొస్ీ యులు 
1:21-23) 
 

"డ్రీసుతపై కాకుండా మానవ స్ండ్రపదాయం మరియు 

ఈ డ్రపపంచంలోని డ్రపాథమిక సూడ్రత్తలపై 

ఆధారపిన బోలు మరియు మోస్పూరిత 

తతవ శ్చస్త్స్తం దావ ర్గ మిమమ లాి  ఎవరూ బందీలుగ్ద 

తీసుకెళ్ుకుండా చూసుకోంి." (కొలొస్ీ యులు 2:8) 
 

“తపుా డు వినయం మరియు దేవదూతల 

ఆర్గధనలో ఆనందించే ఎవరైనా మిమమ లాి  

బహుమతికి అనరుులుగ్ద చేయనివవ వదాు. అలాంట్ట 

వయ కి త త్తను చూసిన దాని గరించి చ్చలా వివరంగ్ద 

చెబ్బత్తడు మరియు అతని ఆధాయ తిమ కం లేని 

మనసుీ  అతనిని పనికిమాలిన ఆలోచనలతో 

ఉబిా పోతుంది. అతను తలతో స్ంబంధానిా  

కోలాో యాడు." (కొలొస్సీ  2:18-19a) 
 



Christ Jesus have crucified the sinful nature with its 
passions and desires. Since we live by the Spirit, let 
us keep in step with the Spirit. Let us not become 
conceited, provoking and envying each other."  
 
"You were taught, with regard to your former way 
of life, to put off your old self, which is being 
corrupted by its deceitful desires; to be made new 
in the attitude of your minds; and to put on the 
new self, created to be like God in true 
righteousness and holiness." (Ephesians 4:22-24) 
 
In Galatians 5:19-21 Paul identifies some things not 
to do or become "The acts of the sinful nature are 
obvious: sexual immorality, impurity and 
debauchery; idolatry and witchcraft; hatred, 
discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, 
dissensions, factions and envy; drunkenness, 
orgies, and the like. I warn you, as I did before, that 
those who live like this will not inherit the kingdom 
of God."  
 
Finally, John makes it very clear in Revelation 21:8 
"But the cowardly, the unbelieving, the vile, the 
murderers, the sexually immoral, those who 
practice magic arts, the idolaters and all liars - their 
place will be in the fiery lake of burning sulfur. This 
is the second death." 
 
Paul tells us what to remove to remove from our 
life and how to live the spiritual life. "Therefore, 
each of you must put off falsehood and speak 
truthfully to his neighbor, for we are all members 
of one body. 'In your anger do not sin': Do not let 
the sun go down while you are still angry, and do 
not give the devil a foothold. He who has been 
stealing must steal no longer, but must work, doing 
something useful with his own hands, that he may 
have something to share with those in need. Do 
not let any unwholesome talk come out of your 
mouths, but only what is helpful for building others 
up according to their needs, that it may benefit 
those who listen. And do not grieve the Holy Spirit 
of God, with whom you were sealed for the day of 
redemption." (Ephesians 4:25-30)  
Having been reconciled to God by obedience to His 
message and putting on things pleasing to Him we 
grow more like Him.  
 

“డ్రపపంచమంతట్ట ఈ సువారత ఫలించుచునా ది 

మరియు పరుగతోంది, మీరు దానిని విని, దేవుని 

కృపను దాని అంతట్ట స్తయ ముతో డ్రగహించినపా ట్ట 

నుంి అది మీ మధయ  నడుసుతంది. మా తరపున 

డ్రీసుతకు నమమ కమైన పరిచ్చరకుడైన మా డ్రపియమైన 

తోట్ట స్తవకుడు ఎపడ్రఫాస్ నుంి మీరు దానిని 

నేరుా కునాా రు. ”(కొలొస్ీ యులు 1:6-7) 
 

“విశ్చవ స్ం మరియు మంచి మనస్తీ క్షని పటి్లకోంి. 

కొందరు వీట్టని తిరస్క రించ్చరు మరియు వారి 

విశ్చవ స్తనిా  ధవ ంస్ం చేశ్చరు. వారిలో హైమెనియస్ 

మరియు అలెగ్దజండర్ ఉనాా రు, వారిని నేను 

దూష్టంచకూడదని బోధంచట్టనికి స్తత్తనుకు 

అపా గించ్చను." (1 తిమోతి 1:19-20) 
 

“తరువాత కాలంలో కొందరు విశ్చవ స్తనిా  విిచిపట్ట,ి 

మోస్పూరిత ఆతమ లను మరియు దయాయ లచే 

బోధంచిన వాట్టని అనుస్రిస్తత రని ఆతమ  స్ా షంిగ్ద 

చెబ్బతుంది. అలాంట్ట బోధలు కపట్ అబదాాల 

దావ ర్గ వస్తతయి, వారి మనస్తీ క్ష వేి ఇనుముతో 

కపా బి ఉంట్లంది. వారు డ్రపజలను వివాహం 

చేసుకోకుండా నిషేధంచ్చరు మరియు కొనిా  

ఆహ్వర్గలకు దూరంగ్ద ఉండమని ఆజా్ఞపించ్చరు, 

వాట్టని నమిమ న మరియు స్త్తయ నిా  తెలిసిన వారిచే 

కృతజతా్తపూరవ కంగ్ద స్సవ కరించడానికి దేవుడు 

స్ృష్టంిచ్చడు." (1 తిమోతి 4:1-3) 

“అనిా  రకాల చెడులకు డబా్బ పై డ్రపేమ మూలం. 

కొంతమంది డబ్బా  కోస్ం ఆశ్పి, విశ్చవ స్ం నుంి 

తపిా పోయి, అనేక దుుఃఖాలతో తమను త్తము 

పొడుచుకునాా రు." (1 తిమోతి 6:10) 
 

“తిమోతీ, నీకు అపా గించబిన దానిని కాపాడుకో. 

దైవభకి త లేని కబ్బరుు మరియు ్జా్ఞనమని తపుా గ్ద 

పిలవబడే వయ తిర్నక ఆలోచనల నుంి 

విరమించుకోంి, వీట్టని కొందరు డ్రపకట్టంచి 

విశ్చవ స్ం నుంి తపిా పోయారు." (1 తిమోతి 6:20-21) 
 

“భగవంతుడు లేని కబ్బరుు మానుకోంి, ఎందుకంటే 

దానిలో మునిగిపోయే వారు మరింత భకి తహీనులుగ్ద 

మారత్తరు. వారి బోధన గ్దయ ండ్రగీన్్లా వాయ పిసుతంది. 

వారిలో హైమెనియస్ మరియు ఫిలేట్స్ ఉనాా రు, 

వారు స్త్తయ నికి దూరంగ్ద ఉనాా రు. పునరుత్తథనం 

ఇపా ట్టకే జరిగిందని వారు అంట్లనాా రు." (2 

తిమోతి 2:16-18) 
 



Questions 
1. According to Jesus the two greatest 
commandments are to love God and to love one’s 
fellowman. 
       True _____  False _____ 
 
2. What binds everything together in perfect 
unity? 
   A ___ Faith  
   B ___ Hope  
   C ___ Love 
 
3. Christians who walk by the Spirit 
   A ___ are not self-conceited.  
   B ___ do not provoke another.  
   C ___ do not envy. 
   D ___ both B and C.  
   E ___ all the above.  
 
4. Christians in Galatia were warned they would 
not enter the Kingdom of Heaven if they 
participated in the works of the flesh. 
            True _____  False _____ 
 
5. To whom was the apostle Paul referring when 
he said put away falsehood, don't steal anymore, 
speak no evil and do not grieve the Holy Spirit? 
   A ___ Christians  
   B ___ Non-Christian  
 
 
 
Functions - Within the Spiritual Body 
Lesson 7 
All who have obeyed from the heart the message 
of reconciliation have put on Christ and have  

1. died to sin 

2. been buried or immersed in water (baptism) 

3. been raised a new being 

4. been added to the Body of Christ and are in 

Him, in Christ 

 
As disciples of Christ, we constitute a spiritual body 
and just like the human body there are many 
functions the body must perform if it is to grow. All 
activity must be functioning in unity for the body 
to be effective and efficient, therefore all parts of 
the body do not do the same thing. "For as in one 

"దేమాస్, అతను ఈ డ్రపపంచ్చనిా  డ్రపేమించ్చడు 

కాబట్ట,ి ననుా  విిచిపటి్టడు." (2 తిమోతి 4:10) 
 

“ఎందుకంటే చ్చలా మంది తిరుగబాట్లదారులు 

ఉనాా రు, కేవలం మాట్టు డేవారు మరియు 

మోస్గ్దళ్లు , ముఖ్య ంగ్ద సునా తి స్మూహంలోని 

వారు. వారు బోధంచకూడని విషయాలను 

బోధంచడం దావ ర్గ మొతతం కుట్లంబాలను నాశ్నం 

చేసుతనాా రు కాబట్ట ివారు నిశ్శ బంాగ్ద ఉండాలి. 
 

"డ్రీసుత అనుడ్రగహంతో మిమమ లాి  పిలిచిన వయ కి తని 

మీరు ఇంత తవ రగ్ద విిచిపట్ట,ి వేర్న సువారత వైపు 

మొగ ాచూపుతునా ందుకు నేను ఆశా్ రయ పోయాను." 

(గలతీ 1:6) 
 

“మనం డ్రీసుతలో నీతిమంతులుగ్ద 

పరిగణించబడాలని చూసుతనా పుా డు, మనమే 

పాపులమని సా్ షమిైతే, డ్రీసుత పాపానిా  

డ్రపోతీ హిసుతనాా డని దాని అరథం? ఖ్చాి తంగ్ద కాదు!" 

(గలతీయులు 2:17) 
 

“మీరు డ్రపతేయ క రోజులు మరియు న్నలలు మరియు 

రుతువులు మరియు స్ంవతీ ర్గలను 

గమనిసుతనాా రు! I 

నేను మీ కోస్ం నా డ్రపయతా్త లను ఎలాగైనా వృధా 

చేశ్చనని మీ కోస్ం భయపడంి." (గలతీయులు 
4:10-11) 
 

"నా మాట్లు గరుత పటి్లకో! పౌలు అనే నేను మీతో 

చెపుతనాా ను, మీరు సునా తి చేయించుకుంటే, డ్రీసుత 

మీకు అస్ీ లు విలువ ఇవవ డు. తనను త్తను 

సునా తి చేయించుకోవడానికి అనుమతించే డ్రపతి 

వయ కి తకి నేను మొతతం ధరమ శ్చస్త్స్తతనికి కటి్లబి 

ఉండాలని మళ్లు  డ్రపకట్టసుతనాా ను. చట్ంి దావ ర్గ 

నీతిమంతులుగ్ద తీరా బడాలని డ్రపయతిా సుతనా  

మీరు డ్రీసుత నుంి దూరమయాయ రు; మీరు కృప 

నుంి దూరమయాయ రు." (గలతీయులు 5:2-4) 

“నువువ  మంచి ర్నసులో నడుసుతనాా వు. నినుా  

నరికివేసి, స్త్తయ నికి లోబడకుండా ఎవరు 

అడాుకునాా రు?" (గలతీయులు 5:7) 
 

నా స్హోదరులార్గ, ఒక వయ కి త తనకు విశ్చవ స్ం 

ఉందని చెపిా నపా ట్టీ, కరమ లు లేనట్ుయితే, దాని 

డ్రపయోజనం ఏమిట్ట? అలాంట్ట విశ్చవ స్ం అతనాి  

రక్షంచగలదా?" (యాకోబ్బ 2:14) 



body we have many members, and all the 
members do not have the same function so we, 
though many, are one body in Christ, and 
individually members one of another." (Romans 
12:4-5)  
 
Paul, while in prison, provided insight into spiritual 
gifts when he wrote "I, therefore, the prisoner of 
the Lord, beseech you to walk worthy of the calling 
with which you were called, with all lowliness and 
gentleness, with longsuffering, bearing with one 
another in love, endeavoring to keep the unity of 
the Spirit in the bond of peace. There is one body 
and one Spirit, just as you were called in one hope 
of your calling; one Lord, one faith, one baptism; 
one God and Father of all, who is above all, and 
through all, and in you all. But to each one of us 
grace was given according to the measure of 
Christ's gift." (Ephesians 4:1-6)  
 
"And He Himself gave some to be apostles, some 
prophets, some evangelists, and some pastors and 
teachers, for the equipping of the saints for the 
work of ministry [serving (rd)], for the edifying of 
the body of Christ, till we all come to the unity of 
the faith and of the knowledge of the Son of God, 
to a perfect man, to the measure of the stature of 
the fullness of Christ; that we should no longer be 
children, tossed to and fro and carried about with 
every wind of doctrine, by the trickery of men, in 
the cunning craftiness of deceitful plotting, but, 
speaking the truth in love, may grow up in all 
things into Him who is the head — Christ — from 
whom the whole body, joined and knit together by 
what every joint supplies, according to the 
effective working by which every part does its 
share, causes growth of the body for the edifying 
of itself in love." (Ephesians 4:9-16) 
 
Perhaps the most crucial functions are never seen 
while others are always seen.  
 
The spiritual body's functions listed below are from 
Romans 12:6-8: 
• Prophecy, let us prophesy in proportion to our 
faith 
• Service or ministry, let us use it in our serving or 
ministering 
• He who teaches, in teaching 

 

“అదే విధంగ్ద, విశ్చవ స్ం, దానితో పాట్లగ్ద చరయ  

తీసుకోకపోతే, అది చచాి పోతుంది. (జేమ్సీ  2:17) 
 

“కాబట్ట,ి నా సోదరులార్గ, మీ పిలుపును మరియు 

ఎనిా కను నిశా్ యపరచుకోవడానికి మరింత 

ఉతీ్త హంగ్ద ఉండంి. మీరు వీట్టని చేస్తత, మీరు 

ఎనా ట్టీ పడరు” (2 పేతురు 1:10) మరియు మీరు 

వీట్టని చేయకపోతే మీరు పిపోత్తరు. 
 

"అయితే మీలో తపుా డు బోధకులు ఉనా టేు, 

డ్రపజలలో కూడా అబద ాడ్రపవక తలు ఉనాా రు. వారు 

రహస్య ంగ్ద విధవ ంస్క మతవిశ్చవ శ్చలను 

డ్రపవేశ్పడత్తరు, తమను కొనుగోలు చేసిన 

స్తరవ భౌమ డ్రపభువును కూడా తిరస్క రించ్చరు - 

తమపై త్తము వేగంగ్ద విధవ ంస్ం తెచాు కుంట్టరు." 

(2 పేతురు 2:1) 
 

"కాబట్ట,ి డ్రపియమైన సా్త హితులార్గ, ఇది మీకు 

ఇపా ట్టకే తెలుసు కాబట్ట,ి మీరు చట్విిరుదమాైన 

వయ కుతల తపుా చేత మోస్పోకుండా మరియు మీ 

సురక్షతమైన ్స్తథ నం నుంి పిపోకుండా జ్ఞడ్రగతతగ్ద 

ఉండంి." (2 పేతురు 3:17) 
 

“ఈ మనుషుయ లు మీ డ్రపేమ విందుల వద ాకళ్ంకం 

కలిగి ఉనాా రు, తమను త్తము మాడ్రతమే 

పోష్టంచుకునే కొదిపాాట్ట స్ంకోచం లేకుండా మీతో 

భోజనం చేసుతనాా రు. అవి వర షం లేని మేఘాలు, 

గ్దలితో పాట్ల ఎగిరిపోత్తయి; శ్రదృతువు చెట్లు, 

పండుు లేకుండా మరియు ర్నండుస్తరుు 

చనిపోయాయి." (జూడ్ 12) 
 

ఇతరులు డ్రమింగివేయబడాారని జూడ్ స్ా షంిగ్ద 

పేర్కక నాా డు. "ఇదంత్త మీకు ఇపా ట్టకే 

తెలిసినపా ట్టీ, డ్రపభువు తన డ్రపజలను ఈజపిు 

నుంి విిపించ్చడని నేను మీకు గరుత 

చేయాలనుకుంట్లనాా ను, కానీ తరువాత నమమ ని 

వారిని నాశ్నం చేస్తడు. మరియు తమ అధకార 

్స్తథనాలను నిలబెటి్లకోని దేవదూతలు తమ స్వ ంత 

ఇంట్టని విిచిపటి్టరు - ఇవి అతను చీకట్టలో 

ఉనాా డు, గొపా  రోజున తీరుా  కోస్ం శ్చశ్వ తమైన 

గొలుసులతో బంధంచబడాాడు." (జూడ్ 5-7) 
 

డ్రపశ్ా లు 

1. పౌలు కొలొస్ీ యులలో స్త్ైస్తవులను పవిడ్రతులుగ్ద 



• He who exhorts, in exhortation 
• He who gives or contributes, with liberality 
• He who leads, with diligence 
• Perform acts of mercy with cheerfulness 
 
In performing these activities, we must continue to 
live a life pleasing to God. Romans 12 tells us how 
we are to live before God: 
• Be genuine in Love.  
• Hate what is evil, hold fast to what is good. 
• Love one another with brotherly affection. 
• Outdo one another in showing honor. 
• Never lag in zeal, be aglow [fervent] with the 
Spirit, serve the Lord. 
• Rejoice in your hope, be patient in tribulation, be 
constant in prayer. 
• Contribute to the needs of the saints, practice 
hospitality [take care of needs]. 
• Speak well of those who persecute you; bless and 
do not curse them. 
   • Rejoice with those who rejoice, weep with 
those who weep 
• Live in harmony with one another; do not be 
haughty. 
• Associate with the lowly. 
• Never be conceited. 
• Repay no one evil for evil, but take thought for 
what is noble in the sight of all. 
• If possible, so far as it depends upon you, live 
peaceably with all. 
• Beloved, never avenge yourselves, but leave it to 
the wrath of God. 
• Do good things to your enemy for by so doing 
you will heap burning coals on his head. 
 
From Ephesians 4:11-13 we see that in order to 
prepare His people for works of service to build up 
the body so it could mature and reach unity in the 
faith and in the knowledge of the Son of God He 
gave some to be: 
    ° apostles 
    ° prophets 
    ° evangelists 
    ° teaching pastors, shepherds, bishops or 
overseeing watchmen 
 
Therefore, in the Body of Christ we do not all 
perform the same functions but become servants, 
doing whatever needs to be done and give honor 

మరియు నిరాోషులుగ్ద చూపుత్తరని పేర్కక నా పుా డు, 

"మీరు విశ్చవ స్ంలో కొనస్తగితే" విశ్చవ స్ంలో 

కొనస్తగని వారు పవిడ్రతులుగ్ద మరియు నిరాోషులుగ్ద 

చూపబడరని అతను ఎట్లవంట్ట స్ందేహ్వనిా  

విిచిపటి్టడు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

3. శషుయ డు దేమాస్, పాల్ యొకక  స్హచరుడు, 

పౌలును విిచిపట్ట,ి తన పూరవ  డ్రపాపంచిక 

జీవిత్తనికి తిరిగి వచా్చ డు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

3. స్త్ైస్తవులు తీసుకెళ్ుబడకుండా జ్ఞడ్రగతతపడాలని 

పేతురు హెచా రించ్చడు 

వారి సురక్షత ్స్తథ నం నుంి. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

4. దేవదూతలు కూడా తమ ్స్థలమును విిచిపట్ట,ి 

తీరుా  వరకు చీకట్టలో ఉంచబడాారు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

5. ధనాపేక్ష కొందరిని విశ్చవ స్ం నుంి దూరం 

చేసుతంది. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 
 

ఆధ్యు తిి క దుస్తులు 

పాఠం 6 

యేసు దేవుని కుమారుడని, పాపానికి పరిపూరణమైన 

త్తయ గం అని విని, నమిమ  నీట్టలో ముంచడం దావ ర్గ 

డ్రీసుతలోనికి పాతిపట్బిిన వారు ఆయన శ్రీరంలోకి 

అంటే ఆయన ్స్తథ పించిన చరిా కి చేరా బడాారు. 

"డ్రీసుత యేసునందు విశ్చవ స్ముంచుట్ దావ ర్గ 

మీరందరు దేవుని కుమారులు, డ్రీసుతలోనికి 

బాపితస్మ ము పొందిన మీరందరు డ్రీసుతను 

ధరించుకొనియునాా రు." (గలతీయులు 3:26-27) 
 

మనం ఆయనలా మార్డం అతు వస్ర్ం. 

అపొస్తలుల బోధనలు, వారి లేఖ్లు మరియు 

లేఖ్నాలను తెలుసుకోవడానికి మరియు అరథం 

చేసుకోవడానికి మనం అధయ యనం చేయాలి, వాట్టని 

డ్రవాయడానికి దేవుని పవిడ్రత్తతమ  వారికి మారనాిర్నశా్ం 

చేసింది. మేము ఇపుా డు చరిా , పవిడ్రతం, లేదా 

పాపం నుంి విధేయతకు పిలువబినవారు లేదా 

కేవలం శ్రీరం. మనం ధరించే లేదా ధరించే 



to everyone not just to those who have a more 
public function.  
 
Questions 
1. God is the one who adds those who have put on 
Christ to the church Christ established  
            True _____  False _____ 
 
2. The body of Christ has many functions to 

perform therefore each    

individual Christian must do every function. 
            True _____  False _____ 
 
3. Functions of apostles, prophets, evangelists, 
overseeing watchmen [or teaching pastors] are to  
    A ____ assign tasks or functions to every 
Christian.  
    B ____ prepare Christians for works of service to 
mature them.                   
 
4. In order to reach unity in the church we must 
grow in knowledge of the Word and do the works 
of the Body, the Church. 
            True _____  False _____ 
 
5 Christians are servants of God, therefore we can 
select what we  want to do rather than do what 
our Master needs to have done. 
            True _____  False _____ 
 
 
 
Remaining Faithful 
Lesson 8 
Now I would remind you, brothers, of the gospel I 
preached to you, which you received, in which you 
stand, and by which you are being saved, if you 
hold fast to the word I preached to you— unless 
you believed in vain. For 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 Cor 15:14 
ESV 
 
Once someone has:  
A.  Heard the Gospel Message that Jesus  
     1. was God who came to earth in the flesh 

వసుతవుల దావ ర్గ (అంటే భౌతిక బట్లిు కాదు కానీ 

జీవన విధానం) మనం ఆయన శషుయ లమని 

డ్రపపంచం తెలుసుకుంట్లంది. 
 

యూదుల నాయకులు యేసును "'బోధకుడా, 

ధరమ శ్చస్త్స్తంలో గొపా  ఆజ ాఏది?' యేసు ఇలా 

జవాబిచా్చ డు: ‘నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ 

పూరణహృదయముతోను నీ పూర్గణతమ తోను నీ 

పూరణమనసీు తోను డ్రపేమించుము. ఇది మొదట్టది 

మరియు గొపా  ఆజ ామరియు ర్నండవది ఇలా ఉంది: 

'నినుా  వలె నీ పొరుగవాని డ్రపేమించు.' ధరమ శ్చస్త్స్తం 

మరియు డ్రపవక తలు ఈ ర్నండు ఆజలాపై ఆధారపి 

ఉనాా రు." (మతతయి 22:36-40) యేసు జ్ఞన్ 13:34లో 

కూడా "నేను మీకు ఒక కొతత ఆజ ాఇసుతనాా ను: 

ఒకరినొకరు డ్రపేమించుకోంి. నేను మిముమ ను 

డ్రపేమించినట్లు మీరు ఒకరినొకరు డ్రపేమించుకోవాలి." 
 

డ్రపేమపై ఆధారపిన జీవితం, మొదట్ దేవుడు, 

తరువాత మనిష్ట, ఎలుపుా డూ మంచి పనులు 

చేయడానికి డ్రపయతిా సుతంది, అధకారం, డ్రపతిష,ి 

స్ంపద లేదా ీరి తని లక్షయ ంగ్ద చేసుకోవడం కంటే 

స్తవ చేయడానికి. కొలొస్ీ యులకు 3:12-17లో పౌలు 

మంచి జ్ఞబిత్తను ఇచా్చ డు. "అందుచేత, దేవుడు 

ఎనుా కునా  డ్రపజలు, పవిడ్రతులు మరియు 

డ్రపియమైనవారు, కరుణ, దయ, వినయం, సౌమయ త 

మరియు స్హనం ధరించంి. ఒకరిపై మర్కకరు 

స్హనంతో ఉండంి మరియు మీరు ఒకరిపై 

మర్కకరు ఉనా  మనోవేదనలను క్షమించంి. 

డ్రపభువు మిమమ లాి  క్షమించినట్లుగ్ద క్షమించంి. ఈ 

స్దాుణాలనీా  డ్రపేమను ధరించ్చయి, ఇది 

వారందరినీ స్ంపూరణ ఐకయ తతో బంధసుతంది.డ్రీసుత 

శ్చంతి మీ హృదయాలలో పరిపాలించనివవ ంి, 

ఎందుకంటే మీరు ఒకే శ్రీరం యొకక  

అవయవాలుగ్ద శ్చంతికి పిలువబడాారు మరియు 

కృతజతాతో ఉండంి.డ్రీసుత వాకయ ం మీలో 

నివసించనివవ ంి స్మృదిగా్ద మీరు 

బోధంచేట్పాు డు మరియు స్ంపూరణ ్జా్ఞనంతో 

ఒకరినొకరు ఉపదేశంచుకుంటూ, మరియు మీరు 

దేవునికి మీ హృదయాలలో కృతజతాతో ీర తనలు, 

ీర తనలు మరియు ఆధాయ తిమ క పాట్లు పాడేట్పుా డు. 
 

అలాగే గలతీయులకు 5:22-26లో "అయితే ఆతమ  

ఫలము డ్రపేమ, స్ంతోషము, స్మాధానము, 

స్హనము, దయ, మంచితనము, విశ్చవ స్ము, 



     2. was crucified on the cross for our sins – the 
atoning sacrifice 
     3. was buried rising again on the third day 
     4. was seen by many who knew him best  
 
B.  Responds to that message by: 

1. believing He is the Son of God  

2. repenting of all unrighteousness  

3. changing one's way of life to one of godliness 

4. dying to sin, leaving the sinful body in the 

grave of baptism 

 
C. Once someone hears and responds to the 

gospel, they are resurrected from the water of 
baptism, by the power of God, as a new 
creation. They become a child of God. 

In Galatians 5:19-21 Paul identifies some things not 
to do or become "The acts of the sinful nature are 
obvious: sexual immorality, impurity and 
debauchery; idolatry and witchcraft; hatred, 
discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, 
dissensions, factions and envy; drunkenness, 
orgies, and the like. I warn you, as I did before, that 
those who live like this will not inherit the kingdom 
of God."  
 
Rest assured the Devil will use everything at his 
disposal to get you to return to your former way of 
life. Peter wrote "If they have escaped the 
corruption of the world by knowing our Lord and 
Savior Jesus Christ and are again entangled in it 
and overcome, they are worse off at the end than 
they were at the beginning. It would have been 
better for them not to have known the way of 
righteousness, than to have known it and then to 
turn their backs on the sacred command that was 
passed on to them." (2 Peter 2:20-21) 
 
The apostle John also provided some insight when 
he wrote, "Anyone who claims to be in the light 
but hates his brother is still in the darkness." (1 
John 2:9) 
 
"Do not love the world or anything in the world. If 
anyone loves the world, the love of the Father is 
not in him. For everything in the world - the 
cravings of sinful man, the lust of his eyes and the 
boasting of what he has and does - comes not 

స్తతివ కము మరియు ఆతమ నిడ్రగహము. 

అట్లవంట్టవాట్టకి విరుదమాైన ధరమ శ్చస్త్స్తము లేదు. 

డ్రీసుతయేసుకు చెందిన వారు. పాపభరితమైన 

స్వ భావానిా  దాని కోరికలు మరియు కోరికలతో 

సిలువ వేస్తము, మనం ఆతమ  దావ ర్గ జీవిస్తతము 

కాబ్ట్ట,ి మనం ఆతమ తో అడుగలు వేదాాం. మనం 

అహంకారం, ర్నచా గొట్డిం మరియు ఒకరినొకరు 

అసూయపడకూడదు." 
 

"మీ పూరవ పు జీవన విధానానికి స్ంబంధంచి, 

మోస్పూరితమైన కోరికలచే చెిపోతునా  మీ పాత 

స్వ భావానిా  విడనాడాలని, మీ మనసుీ ల వైఖ్రిలో 

నూతనంగ్ద మార్గలని మరియు స్ృష్టంిచబిన కొతత 

స్వ యానిా  ధరించ్చలని మీకు బోధంచబింది. 

నిజమైన నీతి మరియు పవిడ్రతతలో దేవునిలా 

ఉండాలి." (ఎఫెస్సయులు 4:22-24) 
 

గలతీయులకు 5:19-21లో పౌలు చేయకూడని కొనిా  

విషయాలను గరితంచ్చడు లేదా చేయకూడనివి "పాప 

స్వ భావం యొకక  చరయ లు స్ా షంిగ్ద ఉనాా యి: 

లైంగిక అనైతికత, అపవిడ్రతత మరియు దుర్గమ రంా; 

విడ్రగహ్వర్గధన మరియు మండ్రతవిదయ ; దేవ షం, 

విభేదాలు, అసూయ, ఆవేశ్ం, స్తవ ర థ ఆశ్యం, 

విబేధాలు, కక్షలు మరియు అసూయలు; 

మదయ పానం, ఉదేవ గం మరియు ఇలాంట్టవి. ఇలా 

జీవించే వారు దేవుని ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కాదని 

నేను ఇంతకు ముందు చేసినట్లుగ్ద మిమమ లాి  

హెచా రిసుతనాా ను." 
 

చివరగ్ద, యోహ్వను డ్రపకట్న 21:8లో చ్చలా స్ా షంిగ్ద 

చెపాా డు, "కానీ పిరికివారు, అవిశ్చవ సులు, నీచులు, 

హంతకులు, లైంగిక దురాీ తి, మాయా వినాయ స్తలు 

చేస్తవారు, విడ్రగహ్వర్గధకులు మరియు 

అబదాాలకోరులు - వారి ్స్తథ నం మండుతునా  

స్రసీు లో ఉంట్లంది. మండుతునా  స్లఫ ర్. ఇది 

ర్నండవ మరణం." 
 

మన జీవితం నుంి ఏమి తీసివేయాలో మరియు 

ఆధాయ తిమ క జీవిత్తనిా  ఎలా జీవించ్చలో పౌలు మనకు 

చెపాా డు. "కాబట్ట,ి మీలో డ్రపతి ఒకక రు అబదాానిా  

విిచిపట్ట,ి తన పొరుగవారితో నిజ్ఞయితీగ్ద 

మాట్టుడాలి, ఎందుకంటే మనమందరం ఒకే 

శ్రీర్గనికి చెందినవాళ్ుం. 'మీ కోపంతో పాపం 

చేయకంి': మీరు కోపంగ్ద ఉనా పుా డే సూరుయ డు 



from the Father but from the world. The world and 
its desires pass away, but the man who does the 
will of God lives forever." (1 John 2:15-17) 
 
"Anyone who hates his brother is a murderer, and 
you know that no murderer has eternal life in 
him." (1 John 3:15) 
 
"But the cowardly, the unbelieving, the vile, the 
murderers, the sexually immoral, those who 
practice magic arts, the idolaters and all liars-their 
place will be in the fiery lake of burning sulfur. This 
is the second death." (Revelation 21:8) 
 
"Outside are the dogs, those who practice magic 
arts, the sexually immoral, the murderers, the 
idolaters and everyone who loves and practices 
falsehood." (Revelation 22:15) 
 
When a Christian returns and remains in their 
former way of life, they are not better off, but 
worse. "They promise them freedom, while they 
themselves are slaves of depravity-for a man is a 
slave to whatever has mastered him. If they have 
escaped the corruption of the world by knowing 
our Lord and Savior Jesus Christ and are again 
entangled in it and overcome, they are worse off 
at the end than they were at the beginning. It 
would have been better for them not to have 
known the way of righteousness, than to have 
known it and then to turn their backs on the 
sacred command that was passed on to them. Of 
them the proverbs are true: 'A dog returns to its 
vomit,' and, 'A sow that is washed goes back to her 
wallowing in the mud'." (2 Peter 2:19-22) 
 
The Hebrew writer makes it clear that God has no 
pleasure in those who turn back. "So do not throw 
away your confidence; it will be richly rewarded. 
You need to persevere so that when you have 
done the will of God, you will receive what he has 
promised. For in just a very little while, 'He who is 
coming will come and will not delay. But my 
righteous one will live by faith. And if he shrinks 
back, I will not be pleased with him.' But we are 
not of those who shrink back and are destroyed, 
but of those who believe and are saved." (Hebrews 
10:35-39) 
 

అస్తమించవదాు. దెయాయ నికి కాలు పట్కింి, 

దొంగతనం చేసినవాడు ఇకపై దొంగిలించకూడదు, 

కానీ తన స్వ ంత చేతులతో ఏదైనా పని చేయాలి, 

అవస్రంలో ఉనా వారితో పంచుకోవడానికి ఏదైనా 

పని చేయాలి, చెడు మాట్లు బయట్కు 

ర్గనివవ వదాు. మీ నోరు, కానీ ఇతరులను వారి 

అవస్ర్గలకు అనుగణంగ్ద నిరిమ ంచడానికి మాడ్రతమే 

ఉపయోగపడుతుంది, అది వినేవారికి డ్రపయోజనం 

చేకూరుసుతంది మరియు విమోచన దినం కోస్ం 

మీరు ముడ్రదించబిన దేవుని పరిశుదాాతమ ను 

దుుఃఖంచకంి." (ఎఫెస్సయులు 4:25-30) 

దేవుని స్ందేశ్చనికి విధేయత చూపడం దావ ర్గ 

మరియు ఆయనకు ఇషమిైన వాట్టని ధరించడం 

దావ ర్గ దేవునితో స్మాధానపడడం దావ ర్గ మనం 

ఆయనలాగ్ద ఎదుగత్తము. 
 

డ్రపశ్ా లు 

1. యేసు డ్రపకారం ర్నండు గొపా  ఆజలాు దేవుణిణ 

డ్రపేమించడం మరియు తోట్ట మనిష్టని డ్రపేమించడం. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

2. అనిా ంట్టనీ స్ంపూరణ ఐకయ తతో బంధంచేది ఏది? 

ఎ ___ విశ్చవ స్ం 

బి ___ ఆశ్ 

సి ___ డ్రపేమ 
 

3. ఆతమ  దావ ర్గ నిచే స్త్ైస్తవులు 

A___ స్సవ య అహంకారం కాదు. 

B___ మర్కకరిని ర్నచా గొట్విదాు. 

సి ___ అసూయపడకంి. 

D ___ B మరియు C ర్నండూ. 

ఇ ___ పైవనీా . 
 

4. గలతీయలోని స్త్ైస్తవులు శ్రీర డ్రకియలలో 

పాలాొంటే వారు స్వ రరా్గజయ ంలోకి డ్రపవేశంచరని 

హెచా రించబడాారు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

5. అపోస్తలుడైన పౌలు అబదాానిా  విస్రి జంచవదాు, 

ఇకపై దొంగిలించవదాు, చెడు మాట్టుడవదాు మరియు 

పరిశుదాాతమ ను దుుఃఖ్పరచవదాు అని చెపిా నపాు డు 

ఎవరిని సూచి్సుతనాా డు? 

ఎ ___ స్త్ైస్తవులు 

బి ___ స్త్ైస్తవేతరుడు 
 



It is not enough to just begin in the way of 
righteousness. One can turn back from a life in 
Christ to their former way, a life of sin. Look at the 
message given to seven Asian churches most of 
which were established a few years earlier by Paul:  
 
Ephesus “…Yet I hold this against you: You have 
forsaken your first love. Remember the height 
from which you have fallen! Repent and do the 
things you did at first. If you do not repent, I will 
come to you and remove your lamp stand from its 
place.” (Revelation 2:4-5) 
 
Smyrna “… Do not be afraid of what you are about 
to suffer. I tell you; the devil will put some of you 
in prison to test you, and you will suffer 
persecution for ten days. Be faithful, even to the 
point of death, and I will give you the crown of 
life.” (Revelation 2:10) 
 
Pergamum “… I know where you live-where Satan 
has his throne. Yet you remain true to my name. 
You did not renounce your faith in me, ... 
Nevertheless, I have a few things against you: … 
Repent therefore! Otherwise, I will soon come to 
you and will fight against them with the sword of 
my mouth.” (Revelation 2:13, 14, 16) 
 
Thyatira “… Nevertheless, I have this against you: 
You tolerate that woman Jezebel, who calls herself 
a prophetess. By her teaching she misleads my 
servants into sexual immorality and the eating of 
food sacrificed to idols.” (Revelation 2:20) 
 
Sardis “… These are the words of him who holds 
the seven spirits of God and the seven stars. I 
know your deeds; you have a reputation of being 
alive, but you are dead. Wake up! Strengthen what 
remains and is about to die, for I have not found 
your deeds complete in the sight of my God.” 
(Revelation 3:1-2) 
 
Philadelphia “… Since you have kept my command 
to endure patiently, I will also keep you from the 
hour of trial that is going to come upon the whole 
world to test those who live on the earth.” 
(Revelation 3: 10) 
 
Laodicea “… I know your deeds, that you are 

 
 

వధులు - ఆధ్యు తిి క శరీర్ంలో 

పాఠం 7 

స్యోధయ  స్ందేశ్చనిా  హృదయపూరవ కంగ్ద 

పాట్టంచిన వారందరూ డ్రీసుతను ధరించ్చరు మరియు 

కలిగి ఉనాా రు 

5. పాపకు చనిపోయాడు 

6. ఖ్ననం చేయబింది లేదా నీట్టలో 

ముంచబింది (బాపిజిం) 

7. కొతత జీవిని పంచ్చరు 

8. డ్రీసుత శ్రీర్గనికి జోించబి ఆయనలో, డ్రీసుతలో 

ఉనాా రు 
 

డ్రీసుత శషుయ లుగ్ద, మనం ఆధాయ తిమ క శ్రీర్గనిా  

ఏరా రుచుకుంట్టము మరియు మానవ శ్రీరం వలె 

శ్రీరం ఎదగ్దలంటే అనేక విధులు నిరవ హించ్చలి. 

శ్రీరం డ్రపభావవంతంగ్ద మరియు స్మరవాంతంగ్ద 

ఉండాలంటే అనిా  కారయ కలాపాలు ఐకయ ంగ్ద 

పనిచేయాలి, కాబట్ట ిశ్రీరంలోని అనిా  భాగ్దలు ఒకే 

పనిని చేయవు. "ఒక దేహంలో మనకు అనేక 

అవయవములు ఉనాా యి, మరియు అనిా  

అవయవములు ఒకే విధమైన పనిని కలిగి ఉండవు 

కాబట్ట ిమనం, అనేకమైనపా ట్టీ, డ్రీసుతలో ఒకే శ్రీరం, 

మరియు వయ కి తగతంగ్ద ఒకదానికొకట్ట అవయవాలు." 

(రోమనుు 12:4-5) 
 

పౌలు జైలులో ఉనా పుా డు ఆధాయ తిమ క బహుమతుల 

గరించి అంతరృాష్టనిి అందించ్చడు: "కాబట్ట,ి 

డ్రపభువు యొకక  ఖైదీనైన నేను, మీరు పిలిచిన 

పిలుపుకు తగినట్లుగ్ద, చ్చలా వినయం మరియు 

సౌమయ తతో, దీర ఘశ్చంతముతో, స్హనంతో 

నడుచుకోవాలని మిమమ లాి  వేడుకుంట్లనాా ను. 

ఒకరినొకరు డ్రపేమలో, శ్చంతి బంధంలో ఆతమ  యొకక  

ఐకయ తను ఉంచడానికి డ్రపయతిా సుతనాా రు.ఒకే 

శ్రీరం మరియు ఒక ఆతమ  ఉంది, మీ పిలుపును బట్ట ి

మీరు పిలిచినట్లు ఒకటే, ఒక డ్రపభువు, ఒక విశ్చవ స్ం, 

ఒక బాపిజిం; ఒకే దేవుడు మరియు అందరికి తండ్రి, 

అందరికి పైన, మరియు అందరి దావ ర్గ, మరియు 

మీ అందరిలో ఉనాా డు, అయితే మనలో డ్రపతి 

ఒకక రికి డ్రీసుత బహుమతి యొకక  కొలత డ్రపకారం 

దయ ఇవవ బింది." (ఎఫెస్సయులు 4:1-6) 
 

"మరియు ఆయన స్వ యంగ్ద కొందరిని 

అపొస్తలులుగ్ద, మరికొందరు డ్రపవక తలుగ్ద, 



neither cold nor hot. I wish you were either one or 
the other! So, because you are lukewarm-neither 
hot nor cold-I am about to spit you out of my 
mouth.” (Revelation 3: 15-16)  
 
Paul's advice is very timely: “So, if you think you 
are standing firm, be careful that you don't fall”! (1 
Corinthians 10:12)  
 
Questions 
1. Peter tells us a Christian can become worse off 
than before one knew the way of righteousness. 
            True _____  False _____ 
 
2. Paul warned the Galatian Christians that if they 
returned to the works of the flesh they would not 
inherit the Kingdom of Heaven. 
            True _____  False _____ 
 
3. John explains that a Christian can still be in 
darkness.  
            True _____  False _____ 
 
4. To whom is the wrath of God revealed? 
   A ___ Ungodly men 
   B ___ Wicked men  
   C ___ Men who suppress the truth 
   D ___ God is a God of love not a God of wrath  
   E ___ A, B & C  
 
5. The world and the lust for it will pass away but 
the will of God lives forever. 
            True _____  False _____ 
 
 
Worship 
Lesson 9 
What Is Worship? 
Misers appear to worship money and material 
things. But is this really worship?  No, worship is 
expressed through trust, obedience and love in 
expressions and actions of honor and praise. It is 
not some repetitive practice, ritual. 

• The patriarchs worshiped God by offering 

animal sacrifices. 

• The Children of Israel worshipped by sacrificing 

animal without blemishes and offerings of 

finest grains and oil.  

కొంతమంది సువారితకులుగ్ద, మరికొందరు పాస్రిుుగ్ద 

మరియు బోధకులుగ్ద, పరిచరయ  పని కోస్ం 

పరిశుదాులను స్నా దంా చేయడానికి [స్తవ (ఆరి)ా], 

డ్రీసుత శ్రీర్గనిా  మెరుగపరిచేందుకు, మనమందరం 

దేవుని కుమారుని విశ్చవ స్ం మరియు ్జా్ఞనం యొకక  

ఐకయ తకు, పరిపూరణ మనిష్టకి, డ్రీసుత యొకక  స్ంపూరణత 

యొకక  పొట్టతినానిా  కొలవడానికి వచా్చ ము; మనం 

ఇకపై పిలులుగ్ద ఉండకూడదు, అటూ ఇటూ 

విసిరివేయబడకూడదు. సిదాాంతం యొకక  డ్రపతి 

గ్దలితో, మనుషుయ ల తండ్రతంతో, మోస్పూరిత 

పనాా గం యొకక  జతుతలమారి జతుతలమారిలో, కానీ, 

డ్రపేమలో నిజం మాట్టుడట్ం, అనిా  విషయాలలో 

శరసీు  అయిన డ్రీసుతగ్ద ఎదగవచుా  - అతని నుంి 

మొతతం శ్రీరం, డ్రపతి భాగం దాని భాగస్తవ మాయ నాి  

చేస్త డ్రపభావవంతమైన పనిని బట్ట,ి డ్రపతి ఉమమ ి 

స్రఫర్గల దావ ర్గ కలిసి మరియు అలుడం,డ్రపేమలో 

తనను త్తను మెరుగపరుచుకోవడానికి శ్రీర్గనిా  

వృది ాచేసుతంది." (ఎఫెస్సయులు 4:9-16) 
 

బహుశ్చ చ్చలా ీలకమైన విధులు ఎపాు డూ 

కనిపించవు, అయితే ఇతరులు ఎలుపుా డూ 

కనిపిస్తతరు. 
 

దిగవ జ్ఞబిత్త చేయబిన ఆధాయ తిమ క శ్రీరం యొకక  

విధులు రోమనుు 12:6-8 నుంి ఉనాా యి: 

• డ్రపవచనం, మన విశ్చవ స్తనికి అనుగణంగ్ద 

డ్రపవచిదాాం 

• స్తవ లేదా పరిచరయ , దానిని మన స్తవలో లేదా 

పరిచరయ లో ఉపయోగించుకుందాం 

• బోధంచేవాడు, బోధనలో 

• ఉదాో ధంచేవాడు, డ్రపబోధంలో 

• ఉదారతతో ఇచాే వాడు లేదా స్హకరించేవాడు 

• డ్రశ్దతాో నిపించేవాడు 

• ఉలాుస్ంగ్ద దయతో కూిన చరయ లను చేయంి 
 

ఈ కారయ కలాపాలను చేయడంలో, మనం దేవునికి 

ఇషమిైన జీవిత్తనిా  కొనస్తగించ్చలి. దేవుని యెదుట్ 

మనం ఎలా జీవించ్చలో రోమనుు 12 చెబ్బతుంది: 

• డ్రపేమలో నిజమైనదిగ్ద ఉండంి. 

• చెడును దేవ ష్టంచంి, మంచిని గట్టగి్ద పటి్లకోంి. 

• సోదర డ్రపేమతో ఒకరినొకరు డ్రపేమించుకోంి. 

• గౌరవం చూపించడంలో ఒకరినొకరు 

అధగమించంి. 

• ఉతీ్త హంతో ఎపుా డూ వనుకంజ వేయకంి, 



• God so loved the world He gave His only Son.  

• Christ so loved that He offered to God His body 

as the only sacrifice to atone, remove or 

cleanse man of his sins.  

• God accepted Christ’s offering thus giving man 

the opportunity for forgiveness and 

reconciliation.  

• This gift of forgiveness is available to all who 

accept by putting their trust and obedience in 

Him. 

• Christians are to offer their bodies as “living 

sacrifices” after having died to sin being 

immersed [buried] into Christ’s death.  Their 

sacrifice must be from their inner being out of 

love and with thanksgiving for the removal of 

sin and hope of eternal life, if they remain in 

Christ. “And you, being in time past alienated 

and enemies in your mind in your evil works, 

yet now hath he reconciled in the body of his 

flesh through death, to present you holy and 

without blemish and unreproveable before 

him: if so be that ye continue in the faith, 

grounded and stedfast, and not moved away 

from the hope of the gospel” (Col 1:22-23 - 

ASV). 

 
Real or genuine worship to God originates from 
love, the giving of one’s self over to serving, 
praising and daily Godly living. Paul stated it this 
way "offer your bodies as living sacrifices, 
dedicated to God and pleasing to him. This kind of 
worship is appropriate" (Romans 12:1 GWT).  
 
Worship is a participatory activity, not a spectator 
event.  It is action from within one’s inner being 
whether alone or in a group. There are benefits 
derived when worshipping with others; e.g., one 
recognizes he is not alone in his devotion to God 
and others encourage faithfulness.  
 
“Worship is “the direct acknowledgement of God, 
of His nature, attributes, ways and claims, whether 
by the outgoing of the heart in praise and 
thanksgiving or by deeds done in such 
acknowledgement.”   (Vine, IV 236 – Instrumental 

ఆతమ తో డ్రపకాశ్వంతంగ్ద ఉండంి, డ్రపభువును 

స్తవించంి. 

• మీ ఆశ్లో స్ంతోష్టంచంి, కషిాలలో ఓపికగ్ద 

ఉండంి, డ్రపార థనలో ్సిథరంగ్ద ఉండంి. 

• స్తధువుల అవస్ర్గలకు స్హకరించంి, ఆతిథయ ం 

పాట్టంచంి [అవస్ర్గలను జ్ఞడ్రగతతగ్ద చూసుకోంి]. 

• మిమమ లాి  హింసించే వారి గరించి మంచిగ్ద 

మాట్టుడంి; ఆశ్లరవ దించంి మరియు వారిని 

శ్పించకంి. 

• స్ంతోష్టంచు వారితో స్ంతోష్టంచు, ఏడేా  వారితో 

ఏడుా  

• ఒకరితో ఒకరు స్తమరస్య ంగ్ద జీవించంి; 

అహంకారంతో ఉండకు. 

• అణకువతో స్హవాస్ం చేయంి. 

• ఎపాు డూ అహంకారంతో ఉండకంి. 

• చెడుకు డ్రపతిగ్ద ఎవరిీ చెడ ాడ్రపతిఫలం ఇవవ కంి, 

కానీ అందరి దృష్టలిో ఏది గొపా దో దాని గరించి 

ఆలోచించంి. 

• వీలైతే, మీపై ఆధారపినంత వరకు, అందరితో 

శ్చంతియుతంగ్ద జీవించంి. 

• డ్రపియులార్గ, మిమమ లాి  మీరు ఎనా ట్టీ డ్రపతీకారం 

తీరుా కోకంి, కానీ దానిని దేవుని కోపానికి 

వదిలేయంి. 

• మీ శ్డ్రతువుకు మంచి పనులు చేయంి, అలా 

చేయడం దావ ర్గ మీరు అతని తలపై మండుతునా  

బొగాలను పోగ చేస్తతరు. 
 

ఎఫెస్సయులకు 4: 11-13 నుంి మనం చూస్తతము, 

శ్రీర్గనిా  నిరిమ ంచడానికి తన డ్రపజలను స్తవా పనుల 

కోస్ం సిదంా చేయడానికి, అది పరిపకవ ం 

చెందడానికి మరియు విశ్చవ స్ంలో మరియు దేవుని 

కుమారుని ్జా్ఞనంలో ఐకయ తను చేరుకోవడానికి 

అతను కొనిా ంట్టని ఇచా్చ డు: 

° ఉపదేశ్కులు 

° డ్రపవక తలు 

° సువారితకులు 

పాస్రిుు, గొడ్రర్నల కాపరులు, బిషప్్లు లేదా 

వాచ్మెన్్లను పరయ వేక్షంచడం 
 

కావున, డ్రీసుత దేహములో మనమందరం ఒకే విధమైన 

విధులను నిరవ రి తంచము, స్తవకులుగ్ద మారుత్తము, 

చేయవలసినదంత్త చేసూత , ఎకుక వ డ్రపజ్ఞ విధులను 

కలిగి ఉనా వారికి మాడ్రతమే కాకుండా డ్రపతి ఒకక రిీ 

గౌరవానిా  అందిస్తతము. 



Music and New Testament Worship, J. D. Bales 
1973 p175) 
 
Who Is To Be Worshipped? 
Paul stated to those in Christ “I urge you, brothers, 
in view of God's mercy, to offer your bodies as 
living sacrifices, holy and pleasing to God-this is 
your spiritual act of worship” (Romans 12:1a). 
Obviously by becoming a living sacrifice, the object 
of such devotion is very important.  
 
When there is an attitude of love, peace and 
gratitude within one's inner being, there comes 
forth a desire to express it in various ways, words, 
thoughts and actions. These expressions when 
directed toward God will take various forms such 
as doing good as opportunity arises, singing 
praises, praying with thanksgiving, giving because 
of the joy of helping others, studying scripture to 
obtain a better understanding of what God desires 
and is pleasing to Him, remembering the atoning 
sacrifice made by Jesus and daily living to mirror or 
reflect God's image in offering "your bodies as 
living sacrifices, dedicated to God and pleasing to 
him. This kind of worship is appropriate" (Romans 
12:1). 
 
God is spirit and his worshipers must worship in 
spirit [not physical] and in truth [genuine not 
ritual]. "John 4:24 declares that 'God is a Spirit.' 
These words contain one of the most-simple, yet 
most profound truths which ever fell upon mortal 
ear. Their truth is one of the great glories of 
revelation, and corrects the mistaken conclusion of 
human reason. They show that: 

1.  God is absolutely free from all limitations of 

space and time, and 

     is therefore not localized in temples (Acts 7:48). 
2.  God is not material, as idolaters contend. 

3. He is not an abstract force, as [some (rd) 

scientists think, but a Being.  

4. He is lifted above all need of temples, 

sacrifices, etc., which are a benefit to man, but 

not to God (Acts 17:25). 

  [p. 149, The fourfold Gospel, J.W. McGarvey and 
Philip Pendleton] 
 

 

డ్రపశ్ా లు 

1. డ్రీసుతను ధరించిన వారిని డ్రీసుత ్స్తథ పించిన 

స్ంఘములో చేరుా వాడు దేవుడు 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

3. డ్రీసుత శ్రీర్గనికి అనేక విధులు ఉనాా యి కాబట్ట ి

డ్రపతి ఒకక ట్ట నిరవ హించడానికి 

వయ కి తగత స్త్ైస్తవుడు డ్రపతి విధని చేయాలి. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

3. అపొస్తలులు, డ్రపవక తలు, సువారితకులు, 

వాచ్మెన్్లను పరయ వేక్షంచడం [లేదా పాస్రి ును 

బోధంచడం] విధులు 

ఒక ____ డ్రపతి స్త్ైస్తవునికి పనులు లేదా విధులను 

కేట్టయించంి. 

B ____ స్త్ైస్తవులను పరిపకవ త చెందడానికి స్తవా 

కార్గయ లకు సిదంా చేయంి. 
 

4. చరిా లో ఐకయ తను చేరుకోవాలంటే మనం 

వాకాయ నిా  గూరిా న ్జా్ఞనానిా  పంచుకోవాలి మరియు 

శ్రీరం, చరిా  యొకక  పనులను చేయాలి. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

5 స్త్ైస్తవులు దేవుని స్తవకులు, కాబట్ట ిమన 

యజమాని చేయాలీి న పనిని చేయడం కంటే 

మనం ఏమి చేయాలనుకుంట్లనాా మో మనం 

ఎంచుకోవచుా . 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 
 
 

వశ్వవ స్కులుగా రగిలిపోయారు 

పాఠం 8 

స్హోదరులార్గ, నేను మీకు డ్రపకట్టంచిన సువారతను 

మీకు గరుత చేస్తతను, మీరు స్సవ కరించ్చరు, మీరు 

నిలబి ఉనాా రు మరియు మీరు 

రక్షంపబడుతునాా రు, నేను మీకు డ్రపకట్టంచిన 

వాకాయ నిా  మీరు గట్టగి్ద పటి్లకునా ట్ుయితే - మీరు 

వయ ర థంగ్ద విశ్వ సిస్తత తపా . . ఏలయనగ్ద, నేను 

పొందియునా దానిని మొదట్ట డ్రపాముఖ్య ముగ్ద నేను 

మీకు తెలియజేసితిని: డ్రీసుత మన పాపముల 

నిమితతము లేఖ్నముల డ్రపకారము మరణించెను, 

ఆయన స్మాధ చేయబడెను, లేఖ్నముల 

డ్రపకారము మూడవ దినమున లేపబడెను, 1 కొరింథీ 



When Should One Worship? 
By being a living sacrifice, one will in everything 
gives thanks, glory and praise to God while looking 
for ways to: 

a. Assist other children of God and others in 

need. 

b. Encourage others to live sacrificial lives. 

c. Spread the message - forgiveness and 

salvation is in Christ.  

d. Proclaim and defend the life, death, burial, 

resurrection, ascension and return of Jesus, 

our Redeemer. 

 
Christians will not abandon being with, edifying or 
fellowshipping others in Christ, regardless of when 
or where they assemble. They will be faithful to 
their Savior, to His Message, to His people and not 
be ashamed of their chosen way of life.  
 
Therefore, worshipping God by serving, teaching, 
singing, admonishing and meeting together is not 
limited to any specific day or place.  
 
Where Is One To Worship? 
Jesus told the Samaritan woman "Believe me, 
woman, a time is coming when you will worship 
the Father neither on this mountain [Mt. Gerizim] 
nor in Jerusalem” (John 4:21). So, going to some 
specific building or location to worship is not what 
God desires. One worships from within rather than 
some physical location. Assembling with others of 
common faith edifies by increasing the emotions 
of one’s inner being.  
 
How Is One To Worship? 
Understanding the what, who, when and where of 
worship should help in understanding the how of 
worshipping. The giving ourselves as a living 
sacrifice is a lifestyle of service motivated out of a 
desire to be more like Christ while giving Him 
glory, honor, praise and adoration.  
 
Man is to worship in his spiritual inner being, his 
seat of emotion, and in genuineness not some 
routine done without feeling. Consequently, one 
incapable of performing a physical act can still 
worship and serve God. 

15:14 ESV 
 

ఎవరైనా కలిగి ఉంటే: 

ఎ. యేసు అనే సువారత స్ందేశ్చనిా  వినాా ను 

1. శ్రీరంతో భూమిపైకి వచాి న దేవుడు 

2. మన పాపాల కోస్ం సిలువపై సిలువ వేయబడాాడు 

- డ్రపాయశా తత త్తయ గం 

3. మూడవ రోజున మళ్లు పరిగి పాతిపట్బిింది 

4. అతనికి బాగ్ద తెలిసిన చ్చలా మంది చూస్తరు 
 

B. ఆ స్ందేశ్చనికి ఇలా డ్రపతిస్ా ందించ్చరు: 

5. అతను దేవుని కుమారుడని నమమ డం 

6. అనిా  అధరమ ం గరించి పశ్చా త్తతపం 

7. ఒకరి జీవన విధానానిా  దైవభకి తతో 

మారుా కోవడం 

8. పాపానికి చనిపోవడం, బాపిజిం యొకక  

స్మాధలో పాప శ్రీర్గనిా  వదిలివేయడం 
 

E. ఎవరైనా సువారతను విని మరియు 

డ్రపతిస్ా ందించిన తర్గవ త, వారు బాపిజిం 

యొకక  నీట్ట నుంి, దేవుని శ్కి త దావ ర్గ, కొతత 

స్ృష్టగి్ద పునరుత్తథనం చేయబడత్తరు. వారు 

దేవుని బిడలాుగ్ద మారత్తరు. 

గలతీయులకు 5:19-21లో పౌలు చేయకూడని కొనిా  

విషయాలను గరితంచ్చడు లేదా చేయకూడనివి "పాప 

స్వ భావం యొకక  చరయ లు స్ా షంిగ్ద ఉనాా యి: 

లైంగిక అనైతికత, అపవిడ్రతత మరియు దుర్గమ రంా; 

విడ్రగహ్వర్గధన మరియు మండ్రతవిదయ ; దేవ షం, 

విభేదాలు, అసూయ, ఆవేశ్ం, స్తవ ర థ ఆశ్యం, 

విబేధాలు, కక్షలు మరియు అసూయలు; 

మదయ పానం, ఉదేవ గం మరియు ఇలాంట్టవి. ఇలా 

జీవించే వారు దేవుని ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కాదని 

నేను ఇంతకు ముందు చేసినట్లుగ్ద మిమమ లాి  

హెచా రిసుతనాా ను." 
 

మీరు మీ పూరవ పు జీవన విధానానికి తిరిగి ర్గవడానికి 

డెవిల్ తన వద ాఉనా  డ్రపతిదానిా  ఉపయోగిస్తతడని 

నిశా్ యించుకోంి. పీట్ర్ ఇలా డ్రవాశ్చడు, "వారు 

మన డ్రపభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుడ్రీసుతను 

తెలుసుకోవడం దావ ర్గ డ్రపపంచంలోని అవినీతి 

నుంి తపిా ంచుకుని, మళ్లు దానిలో చికుక కొని, 

అధగమించినట్ుయితే, వారు మొదట్లు  

ఉనా దానికంటే చివరికి అధావ నా ంగ్ద ఉంట్టరు. 

వారికి మంచిది. నీతి మారా్గనిా  తెలుసుకోకుండా, 

ఆపై వారికి పంపబిన పవిడ్రతమైన ఆజకాు 



 
Therefore, if one’s thoughts and emotions are 
based upon a knowledge of God and he has an 
intimate relationship with Him, he has trained his 
whole being to love, adore and praise God with 
genuineness of heart and desire to please him. He 
is now prepared to be a living sacrifice serving God 
in spirit and truth.  
 
Vain Worship 
Since good works that benefit man while glorifying 
God and inner being, spiritual, activity, in the form of 
songs, prayers, expressions of adoration, praise is 
real and genuine worship, then any worship activity 
not from one’s heart is unacceptable worship, for 
instance: 

• Prayers offered to satisfy personal desires 

• Money given for personal recognition 

• Songs of praise to God sung to the listener 

with no thought of God. 

• Lessons taught for praise of man. 

• Lord’s Supper may be partaken of without 

considering Christ’s atoning sacrifice and 

without any thanksgiving for the forgiveness, 

redemption and reconciliation resulting 

thereof. 

• Good works done for self-satisfaction  

If the Kingdom of God is truly within you, then 
your character will be one of love, joy, peace, 
patience, kindness, faithfulness, goodness and 
self-control and your actions will reflect this 
character. 
 
 
Questions 

1. Who is to be worshipped? 

A. ____ Ali 

B. ____ Buddha 

C. ____ Jehovah God 

D. ____ Hindu shrine 

 
2. How often should one worship? 

A. ____ Every Sunday 

B. ____ Three times a week 

C. ____ Daily living sacrifices 

వనుదిరగడం కంటే." (2 పేతురు 2:20-21) 
 

అపొస్తలుడైన యోహ్వను కూడా "త్తను వలుగలో 

ఉనాా నని చెపుా కొని తన స్హోదరుని 

దేవ ష్టంచువాడు చీకట్టలోనే ఉనాా డు" అని 

డ్రవాసినపుా డు కొంత అంతరృాష్టనిి కూడా 

అందించ్చడు. (1 యోహ్వను 2:9) 
 

"డ్రపపంచ్చనిా  లేదా డ్రపపంచంలోని దేనినీ 

డ్రపేమించవదాు. ఎవరైనా డ్రపపంచ్చనిా  డ్రపేమిస్తత, 

తండ్రి డ్రపేమ అతనిలో ఉండదు. డ్రపపంచంలోని 

డ్రపతిదానిీ - పాపిష్ట ిమనిష్ట యొకక  కోరికలు, అతని 

కళ్ు లోని కోరికలు మరియు దేని గరించి 

డ్రపగలాు లు. అతను కలిగి ఉనాా డు మరియు 

చేస్తతడు - తండ్రి నుంి కాదు, డ్రపపంచం నుంి 

వచా్చ డు. డ్రపపంచం మరియు దాని కోరికలు 

గతించిపోత్తయి, కానీ దేవుని చితతం చేస్త వయ కి త 

శ్చశ్వ తంగ్ద జీవిస్తతడు." (1 యోహ్వను 2:15-17) 
 

"తన స్హోదరుని దేవ ష్టంచువాడు నరహంతకుడు, 

ఏ హంతకుడు వానిలో నితయ జీవము లేడని నీకు 

తెలియును." (1 యోహ్వను 3:15) 
 

"కానీ పిరికివారు, అవిశ్చవ సులు, నీచులు, 

హంతకులు, లైంగిక దుర్గమ రాులు, మండ్రతవిదయ లు 

చేస్తవారు, విడ్రగహ్వర్గధకులు మరియు 

అబదాాలకోరులు - వారి ్స్తథ నం మండుతునా  

గంధకపు స్రసీు లో ఉంట్లంది. ఇది ర్నండవ 

మరణం." (డ్రపకట్న 21:8) 
 

"బయట్ కుకక లు, ఇండ్రదజ్ఞలం చేస్తవారు, లైంగిక 

అనైతికత, హంతకులు, విడ్రగహ్వర్గధకులు మరియు 

అస్త్తయ నిా  ఇషపిడే మరియు ఆచరించే డ్రపతి 

ఒకక రూ ఉనాా రు." (డ్రపకట్న 22:15) 
 

ఒక స్త్ైస్తవుడు తిరిగి వచాి  వారి పూరవ పు జీవన 

విధానములో నిలిచినపుా డు, వారు మంచివారు 

కాదు, అధావ నా ంగ్ద ఉంట్టరు. "వారు వారికి 

స్తవ తంత్ర్గయ నిా  వాగా్దనం చేస్తతరు, వారు త్తము 

అధోకరణానికి బానిస్లుగ్ద ఉంట్టరు-ఎందుకంటే 

ఒక వయ కి త తనను స్తవ ధీనం చేసుకునా  దేనిైనా 

బానిస్. వారు మన డ్రపభువు మరియు రక్షకుడైన 

యేసుడ్రీసుతను తెలుసుకోవడం దావ ర్గ 

డ్రపపంచంలోని అవినీతి నుంి తపిా ంచుకుని, మళ్లు 

దానిలో చికుక కుంటే మరియు జయించంి, వారు 



 
3. One must go to a church building or temple 

to worship? 

True ____ False ____ 

 

4. Worship is  

A. ____ Bowing down to an idol or 

shrine? 

B. ____ Rituals performed by a priest? 

C. ____ Inner being adoration and 

honor toward God? 

 
5. Worship activity cannot be in vain as any 

type of worship is acceptable to God.  

True ___ False ___ 
 
 
Choosing Everlasting Life or Eternal Death 
Lesson 10 
God told Abraham "By myself I have sworn, 
declares the LORD, because you have done this 
and have not withheld your son, your only son, I 
will surely bless you, and I will surely multiply your 
offspring as the stars of heaven and as the sand 
that is on the seashore. And your offspring shall 
possess the gate of his enemies, and in your 
offspring shall all the nations of the earth be 
blessed, because you have obeyed my voice" 
(Genesis 22 16-18).  
 
Years later God said of one of Abraham’s 
descendants “'I have found that David, the son of 
Jesse, is a man after my own heart, who will carry 
out all my wishes.' It was from this man's 
descendants that God, as he promised, brought to 
Israel a Savior, who is Jesus” (Act 13:22-3).   
 
One will find many prophets in the Old Testament 
foretold that through Abraham and the Children of 
Israel a savior would come. He would be a 
redeemer to restore mankind back into fellowship 
with man’s creator.  
 
“So with us; when we were children, we were 
slaves to the elemental spirits of the universe. But 
when the time had fully come, God sent forth his 
Son, born of woman, born under the law, to 

మొదట్లు  ఉనా దానికంటే చివరికి అధావ నా ంగ్ద 

ఉనాా రు, వారికి ధరమ మారంా తెలియకపోవడమే 

మంచిది, అది తెలుసుకుని, ఆమోదించిన 

పవిడ్రతమైన ఆజకాు వనుదిరిగే కంటే. వాట్ట గరించిన 

స్తమెతలు నిజం: 'కుకక  వాంతికి తిరిగి వసుతంది,' 

మరియు 'కిగిన పంది బ్బరదలో వాలుతునా  దాని 

వదకాు తిరిగి వళ్లతంది'." (2 పేతురు 2:19-22) 
 

వనకుక  తిరిగేవారిలో దేవునికి స్ంతోషం లేదని 

హెడ్రీ రచయిత సా్ షంి చేశ్చడు. "కాబట్ట ిమీ 

విశ్చవ స్తనిా  డ్రతోసివేయవదాు; దానికి గొపా  డ్రపతిఫలం 

లభసుతంది. మీరు దేవుని చిత్తతనిా  న్నరవేరిా నపుా డు, 

ఆయన వాగా్దనం చేసిన వాట్టని మీరు పొందేట్ట్లు 

మీరు పటి్లదలతో ఉండాలి. ఎందుకంటే కొదిసా్తపట్లు , 

'ఆయన ర్గకడ వచుా ను, ఆలస్య ము చేయడు, 

అయితే నా నీతిమంతుడు విశ్చవ స్మువలన 

జీవించును, అతడు వనుకకు 

ముడుచుకొనినయెడల నేను అతని పట్ు 

స్ంతోష్టంచను.' అయితే మేము వనుకకు 

ముడుచుకుపోయిన మరియు నాశ్నమయేయ  వారిది 

కాదు, కానీ నమిమ  రక్షంచబిన వారిది." 

(హెడ్రీయులు 10:35-39) 
 

కేవలం ధరమ మారంాలో డ్రపారంభస్తత స్రిపోదు. ఒకరు 

డ్రీసుతలోని జీవితం నుంి తమ పూరవ  మారా్గనికి, 

పాపపు జీవిత్తనికి తిరిగి ర్గవచుా . ఏడు ఆసియా 

చరిా లకు ఇచాి న స్ందేశ్చనిా  చూడంి, వాట్టలో 

చ్చలా వరకు కొనిా  స్ంవతీ ర్గల డ్రకితం పాల్ 

్స్తథ పించ్చరు: 
 

ఎఫెస్స్“...అయినపా ట్టీ నేను మీకు వయ తిర్నకంగ్ద 

ఈ విషయానిా  కలిగి ఉనాా ను: మీరు మీ మొదట్ట 

డ్రపేమను విిచిపటి్టరు. మీరు పిపోయిన ఎతుతను 

గరుతంచుకో! పశ్చా త్తతపపి మొదట్ మీరు చేసిన 

పనులను చేయంి. మీరు పశ్చా త్తతపపడకపోతే, 

నేను మీ దగరాకు వచాి  మీ దీపస్తంభానిా  దాని ్స్థలం 

నుంి తీసివేస్తతను. (డ్రపకట్న 2:4-5) 
 

స్మి ర్గె “... మీరు బాధపడే దాని గరించి 

భయపడకంి. నేను మీకు చెపుతనాా ను; మిమమ లాి  

పరీక్షంచడానికి అపవాది మీలో కొందరిని 

చెరస్తలలో వేస్తతడు, మరియు మీరు 

పదిరోజులపాట్ల హింస్కు గరవుత్తరు. మరణం 

వరకు కూడా నమమ కంగ్ద ఉండంి, నేను మీకు జీవ 



redeem those who were under the law, so that we 
might receive adoption as sons. And because you 
are sons, God has sent the Spirit of his Son into our 
hearts” (Galatians 4:3-5 - RSV). All prophecies were 
fulfilled in Jesus. According to Matthew Jesus 
stated "Do not think that I have come to abolish 
the Law or the Prophets; I have not come to 
abolish them but to fulfill them. For truly, I say to 
you, until heaven and earth pass away, not an iota, 
not a dot, will pass from the Law until all is 
accomplished” (Matthew 5:17, 18).   

Then Jesus came to Nazareth, where he had been 
raised. As was his custom, he went into the 
synagogue on the Sabbath day. When he stood up 
to read, the scroll of the prophet Isaiah was 
handed to him. Unrolling the scroll, he found the 
place where it was written, 'The Spirit of the Lord 
is upon me; he has anointed me to tell the good 
news to the poor. He has sent me to announce 
release to the prisoners [those in Hades, the abode 
of the dead souls (rd)]and recovery of sight to the 
blind [those following traditions rather than “the 
law and prophets” (rd)], to set oppressed people 
free, and to announce the year of the Lord's favor.' 
Then he rolled up the scroll, gave it back to the 
attendant, and sat down. While the eyes of 
everyone in the synagogue were fixed on him, he 
began to say to them, 'Today this Scripture has 
been fulfilled, as you've heard it read aloud"' (Luke 
4:16-21). 

Jesus said to him, "Today salvation has come to 
this house, since he also is a son of Abraham. 10 
For the Son of Man came to seek and to save the 
lost." Luke 19:9-10 

Therefore, Jesus, Immanuel (God with us), not 
having sinned offered Himself to God as the 
atoning sacrifice. God accepted His offering by 
resurrecting Him from death and the grave. This 
sacrifice and resurrection became the way for 
forgiveness of sins.  
 
Everyone who:  

a. puts their faith and trust in Christ  

b. dies to his sinful life 

c. calls upon God to forgive 

కిరీట్టనిా  ఇస్తతను. (డ్రపకట్న 2:10) 
 

పర్మాుమ్“... మీరు ఎకక డ నివసిసుతనాా రో నాకు 

తెలుసు-స్తత్తను సింహ్వస్నం ఎకక డ ఉందో నాకు 

తెలుసు. అయినా నువువ  నా పేరుకు కటి్లబి 

ఉనాా వు. మీరు నాపై మీ విశ్చవ స్తనిా  తయ జంచలేదు, 

... అయినపా ట్టీ, నేను మీకు వయ తిర్నకంగ్ద కొనిా  

విషయాలు కలిగి ఉనాా ను: ... కాబట్ట ి

పశ్చా త్తతపపడంి! లేకుంటే నేను తవ రలోనే నీ 

దగరాకు వచాి  నా నోట్ట ఖ్డంాతో వారితో యుదాం 

చేస్తతను.” (డ్రపకట్న 2:13, 14, 16) 
 

తు తీర్గ“... అయినపా ట్టీ, నేను మీకు వయ తిర్నకంగ్ద 

ఇలా చెబ్బతునాా ను: తనను త్తను డ్రపవక త అని 

చెపుా కునే జెజెబెల్ అనే స్త్స్సతని మీరు స్హిసుతనాా రు. 

ఆమె బోధంచడం దావ ర్గ ఆమె నా స్తవకులను 

లైంగిక దురాీ తిలోకి మరియు విడ్రగహ్వలకు 

అరిా ంచిన ఆహ్వర్గనిా  తినడానికి తపుా దోవ 

పట్టసిుతంది. (డ్రపకట్న 2:20) 
 

స్రిసి్“... ఇవి దేవుని ఏడు ఆతమ లను మరియు ఏడు 

నక్షడ్రత్తలను కలిగి ఉనా  వయ కి త యొకక  మాట్లు. నీ 

పనులు నాకు తెలుసు; మీరు స్జీవంగ్ద ఉనాా రు, 

కానీ మీరు చనిపోయారు. మెలొక నుట్! 

మిగిలియునా వి మరియు చనిపోవబోతునా  వాట్టని 

బలపరచుము, ఎందుకంటే నా దేవుని దృష్టలిో నీ 

డ్రకియలు పూరితకాలేదు.” (డ్రపకట్న 3:1-2) 
 

ఫిలడెలిి యా"... ఓపికతో స్హించమని మీరు నా 

ఆజనాు పాట్టంచ్చరు కాబట్ట,ి భూమిపై 

నివసించేవారిని పరీక్షంచడానికి డ్రపపంచం అంతట్ట 

ర్గబోతునా  పరీక్షల గంట్ నుంి నేను నినుా  

కాపాడుత్తను." (డ్రపకట్న 3:10) 
 

లావోనస్మయా“... మీరు చలుగ్ద లేదా వేిగ్ద 

ఉండరని మీ పనులు నాకు తెలుసు. మీరు ఒకరు 

లేదా మర్కకరు అని నేను కోరుకుంట్లనాా ను! కాబట్ట,ి 

మీరు గోరువచా గ్ద ఉనాా రు - వేిగ్ద లేదా చలుగ్ద 

ఉండరు - నేను నినుా  నా నోట్ట నుంి 

ఉమిమ వేయబోతునాా ను. (డ్రపకట్న 3: 15-16) 
 

పాల్ స్లహ్వ చ్చలా స్మయానుకూలమైనది: “కాబట్ట,ి 

మీరు ్సిథరంగ్ద ఉనాా రని మీరు అనుకుంటే, మీరు 

పడకుండా జ్ఞడ్రగతతపడంి”! (1 కొరింథీయులు 10:12) 
 



d. is immersed into Christ 

e. is raised by God a forgiven spiritual being. 

f. clothe themselves in the fruits of the Spirit 

"But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, 

patience, kindness, goodness, faithfulness, 

gentleness, and self-control (Galatians 5:22-

23b). 

g. remaining faithful they will inherit the 

Kingdom of Heaven receiving everlasting life 

with God and all the redeemed (Colossians 

1:23). 

 "Not everyone who keeps saying to me, 'Lord, 
Lord,' will get into the kingdom from heaven, 
(Matthew 7:21). 
 
Do you not know that the unrighteous will not 

inherit the kingdom of God? (1 Corinthians 6:9). 

 

Everlasting Life – Heaven 

Heaven is the abode of God and all the righteous 

and described in human terms as magnificent and 

splendor. 

a. “I saw a throne in heaven with a person seated 

on the throne. The person sitting there looked 

like jasper and carnelian, and there was a 

rainbow around the throne that looked like an 

emerald. Around the throne were 24 other 

thrones, and on these thrones sat 24 elders 

wearing white robes and gold victor's crowns 

on their heads (Revelation 4:2-4). 

 

b. He will wipe every tear from their eyes. There 

won't be death anymore. There won't be any 

grief, crying, or pain, because the first things 

have disappeared"(Revelation 21:4).   

 

c. A voice came from the throne, saying, "Praise 

our God, all who serve and fear him, from the 

least important to the most important." Then I 

heard what sounded like the voice of a large 

crowd, like the sound of raging waters, and like 

the sound of powerful thunderclaps, saying, 

డ్రపశ్ా లు 

1. ఒక స్త్ైస్తవుడు నీతి మారా్గనిా  తెలుసుకునే 

ముందు కంటే అధావ నా ంగ్ద మారగలడని పీట్ర్ 

మనకు చెపాా డు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

2. పౌలు గలతీయుల స్త్ైస్తవులను హెచా రించ్చడు, 

వారు శ్రీర్గనికి స్ంబంధంచిన పనులకు తిరిగి వస్తత 

వారు పరలోక ర్గజ్ఞయ నిా  వారస్తవ ంగ్ద పొందలేరు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

3. ఒక స్త్ైస్తవుడు ఇంకా చీకట్టలో ఉండగలడని జ్ఞన్ 

వివరించ్చడు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

4. దేవుని ఉడ్రగత ఎవరికి వలుి  చేయబింది? 

ఎ ___ భకి తహీనులు 

బి ___ చెడ ాపురుషులు 

సి ___ స్త్తయ నిా  అణచివేస్త పురుషులు 

D ___ దేవుడు డ్రపేమ యొకక  దేవుడు కాదు కోపం 

యొకక  దేవుడు 
E ___ A, B & C 
 

5. లోకము మరియు దాని కొరకు మోహము 

గతించును గ్దని దేవుని చితతము శ్చశ్వ తముగ్ద 

జీవించును. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 
 

ఆర్గధన 

పాఠం 9 

ఏరటిఆర్గధనా? 

దుర్గచ్చరులు డబ్బా  మరియు భౌతిక వసుతవులను 

పూజంచడం కనిపిసుతంది. అయితే ఇది నిజంగ్ద 

ఆర్గధనా? కాదు, ఆర్గధన విశ్చవ స్ం, విధేయత 

మరియు డ్రపేమ దావ ర్గ వయ ీ తకరణలు మరియు 

గౌరవం మరియు డ్రపశ్ంస్ల చరయ ల దావ ర్గ 

వయ ీ తకరించబడుతుంది. ఇది కొనిా  పునర్గవృత 

అభాయ స్ం, ఆచ్చరం కాదు. 

• పితృదేవతలు జంతుబలులు స్మరిా ంచి 

దేవుిని పూజంచ్చరు. 

• ఇడ్రజ్ఞయెల్ పిలులు మచా లు లేని జంతువులను 

బలి ఇవవ డం దావ ర్గ పూజస్తతరు మరియు 

అతుయ తతమ ధానాయ లు మరియు నూన్నను 

స్మరిా ంచ్చరు. 



"Hallelujah! The Lord our God, the Almighty, is 

reigning (Revelation 19:5-6).   

 

d. I saw no temple in it, because the Lord God 

Almighty and the lamb are its temple. The city 

doesn't need any sun or moon to give it light, 

because the glory of God gave it light, and the 

lamb was its lamp. The nations will walk in its 

light, and the kings of the earth will bring their 

glory into it. Its gates will never be shut at the 

end of the day—because there will be no night 

there (Revelation 21:22-25).   

 
Those who refuse the free gift of God, the 

forgiveness of sins, have chosen to follow the 

desires of the world offered by the Devil. They will 

not inherit the Kingdom of heaven. They are 

doomed to eternal death with the Devil in Hell 

with all the wicked and rebellious.  

Eternal Death - Hell 

Hell is the abode of the Devil, his angles and the 
wicked.  
 
a. “All the nations will be assembled in front of 

him, and he will cull them out, one from 

another, like a shepherd separates sheep from 

goats. He will put the sheep on his right but the 

goats on his left.” … “Then shall he say also unto 

them on the left hand, Depart from me, ye 

cursed, into the eternal fire which is prepared 

for the devil and his angels” (Matthew 25:32-33 

… 41).  

 
b. Hell is also referred to the lake that burns with 

fire and sulfur, which is the second death 

(Revelation 21:8b) where “The Son of Man will 

send his angels, and they will gather out of his 

kingdom all causes of sin and all law-breakers, 

and throw them into the fiery furnace. In that 

place there will be weeping and gnashing of 

teeth” (Matthew 13:41).  

 

• దేవుడు డ్రపపంచ్చనిా  ఎంతగ్దనో డ్రపేమించ్చడు, 

అతను తన ఏైక కుమారుిని ఇచా్చ డు. 

• డ్రీసుత ఎంతగ్దనో డ్రపేమించ్చడు, అతను తన 

శ్రీర్గనిా  దేవునికి అరిా ంచ్చడు, మనిష్ట తన 

పాపాలను పరిహరించడానికి, తొలగించడానికి 

లేదా శుడ్రభపరచడానికి ఏైక త్తయ గం. 

• దేవుడు డ్రీసుత స్మరా ణను అంగీకరించ్చడు, 

తదావ ర్గ మనిష్టకి క్షమాపణ మరియు 

స్యోధయ కు అవకాశ్ం ఇచా్చ డు. 

• ఆయనపై నమమ కం మరియు విధేయతను 

ఉంచడం దావ ర్గ అంగీకరించే వారందరిీ ఈ 

క్షమాపణ బహుమతి లభసుతంది. 

• స్త్ైస్తవులు తమ శ్రీర్గలను "స్జీవ బలులు"గ్ద 

అరాి స్తతరు, పాపానికి మరణించిన తర్గవ త డ్రీసుత 

మరణంలో మునిగిపోయారు. వారి త్తయ గం వారి 

అంతరంగం నుంి డ్రపేమ నుంి మరియు 

పాపానిా  తొలగించినందుకు కృతజతాతో 

మరియు వారు డ్రీసుతలో ఉంిపోయినట్ుయితే, 

నితయ జీవం యొకక  నిరీక్షణతో ఉండాలి. 

“మరియు మీరు, గతంలో మీ చెడు పనులలో మీ 

మనసుీ లో పర్గయివారై మరియు శ్డ్రతువులుగ్ద 

ఉనాా రు, అయితే ఇపాు డు అతను మిమమ లాి  

పవిడ్రతంగ్ద మరియు నిరోాష్టగ్ద మరియు అతని 

ముందు ఖ్ంించలేనిదిగ్ద ఉంచడానికి మరణం 

దావ ర్గ తన శ్రీరంతో ర్గజీ పడాాడు: అలా అయితే 

మీరు విశ్చవ స్ంలో కొనస్తగంి, ్సిథరంగ్ద మరియు 

్సిథరంగ్ద ఉండంి మరియు సువారత యొకక  

నిరీక్షణ నుంి దూరంగ్ద ఉండకంి" (కోల్ 1:22-
23 - ASV). 

 

దేవునికి నిజమైన లేదా నిజమైన ఆర్గధన అనేది 

డ్రపేమ నుంి ఉదు వించింది, స్తవ చేయడం, 

్సుతతించడం మరియు రోజువారీ దైవిక జీవనం కోస్ం 

తన స్వ యానిా  ఇవవ డం. పాల్ ఈ విధంగ్ద 

పేర్కక నాా డు "మీ శ్రీర్గలను స్జీవ త్తయ గ్దలుగ్ద 

స్మరిా ంచంి, దేవునికి అంకితం చేసి, ఆయనకు 

డ్రపీతికరమైనది. ఈ రకమైన ఆర్గధన తగినది" 

(రోమనుు 12:1 GWT). 
 

ఆర్గధన అనేది భాగస్తవ మయ  కారయ కలాపం, డ్రపేక్షకుల 

కారయ డ్రకమం కాదు. ఇది ఒంట్రిగ్ద లేదా స్మూహంలో 

ఒకరి అంతరతా జీవి నుంి చరయ . ఇతరులతో కలిసి 

ఆర్గధంచడం వలు కలిగే డ్రపయోజనాలు ఉనాా యి; 

ఉదా, దేవుని పట్ు తనకునా  భకి తలో త్తను ఒంట్రిగ్ద 



c. For those who have chosen Eternal Death rather 

than Everlasting Life for all eternity Jesus said 

"Not everyone who keeps saying to me, 'Lord, 

Lord,' will get into the kingdom from heaven, 

but only the person who keeps doing the will of 

my Father in heaven. (Matthew 7:21).  

 
d. The Apostle Paul was very specific on the 

lifestyle they chose “You know that wicked 

people will not inherit the kingdom of God, 

don't you? Stop deceiving yourselves! Sexually 

immoral people, idolaters, adulterers, male 

prostitutes, homosexuals, thieves, greedy 

people, drunks, slanderers, and robbers will not 

inherit the kingdom of God” (1 Corinthians 6:9-

10). “Now the actions of the flesh are obvious: 

sexual immorality, impurity, promiscuity, 

idolatry, witchcraft, hatred, rivalry, jealously, 

outbursts of anger, quarrels, conflicts, factions, 

envy, murder, drunkenness, wild partying, and 

things like that. I am telling you now, as I have 

told you in the past, that people who practice 

such things will not inherit the kingdom of God” 

(Galatians 5:19-21).  

 

e. Lastly the Apostle John records “But people who 

are cowardly, unfaithful, detestable, murderers, 

sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all 

liars will find themselves in the lake that burns 

with fire and sulfur. This is the second death." 

(Revelation 21:8). 

 
One’s daily choice of actions will determine where 
they will spend eternity. What decisions will you 
make today? Are you going to live for the After-
Life with the redeemed or the After-Death with 
the condemned? Decide today – Eternity is a long 
time to be without the love of God!!! 
 
Questions 

1. Did God send a savior to redeem man? 

Yes ____ No ___ 
 

2. Who is the Savior? 

లేడని ఒకరు గరితస్తత రు మరియు ఇతరులు 

విశ్చవ స్తనిా  డ్రపోతీ హిస్తతరు. 
 

"ఆర్గధన అనేది "దేవుని యొకక  డ్రపతయ క్ష అంగీకారం, 

అతని స్వ భావం, గణాలు, మారా్గలు మరియు 

వాదనలు, డ్రపశ్ంస్లు మరియు కృతజతా్తపూరవ కంగ్ద 

హృదయపూరవ కంగ్ద వయ ీ తకరించడం దావ ర్గ లేదా 

అట్లవంట్ట అంగీకారంలో చేస్త పనుల దావ ర్గ." 

(వైన్, IV 236 – ఇన్్స్త్సిుమెంట్ల్ మూయ జక్ అండ్ నూయ  

ట్టస్మిెంట్ వరి షప్, JD బేలీ్  1973 p175) 
 

WHOపూజంచాలా? 

పౌలు డ్రీసుతలో ఉనా  వారితో ఇలా చెపాా డు 

"స్హోదరులార్గ, దేవుని దయను దృష్టలిో 

ఉంచుకుని, మీ శ్రీర్గలను స్జీవ త్తయ గ్దలుగ్ద, 

పవిడ్రతంగ్ద మరియు దేవునికి ఇషమిైనదిగ్ద 

అరిా ంచమని నేను మిమమ లాి  కోరుతునాా ను - ఇది 

మీ ఆధాయ తిమ క ఆర్గధన" (రోమనుు 12:1a). 

స్హజంగ్దనే స్జీవ త్తయ గం చేయడం దావ ర్గ, 

అట్లవంట్ట భకి త యొకక  వసుతవు చ్చలా ముఖ్య మైనది. 
 

ఒకరి అంతర్గు గంలో డ్రపేమ, శ్చంతి మరియు 

కృతజతా్త దృకా థం ఉనా పుా డు, దానిని వివిధ 

మారా్గలోు , పదాలు, ఆలోచనలు మరియు చరయ లలో 

వయ ీ తకరించ్చలనే కోరిక ముందుకు వసుతంది. ఈ 

వయ ీ తకరణలు దేవుని వైపు మళ్లునపాు డు మంచి 

చేయడం, కృతజతాతో డ్రపారి థంచడం, 

కృతజతా్తపూరవ కంగ్ద డ్రపారి థంచడం, ఇతరులకు 

స్హ్వయం చేయడంలో ఉనా  ఆనందం కారణంగ్ద 

ఇవవ డం, దేవుడు కోరుకునేది మరియు ఆయనను 

స్ంతోషపట్డిం గరించి బాగ్ద అరథం చేసుకోవడానికి 

లేఖ్నాలను అధయ యనం చేయడం వంట్ట వివిధ 

రూపాలను తీసుకుంట్లంది. , యేసు చేసిన 

డ్రపాయశా తత త్తయ గం మరియు రోజువారీ జీవనానిా  

గరుతచేసుకుంటూ "మీ శ్రీర్గలను స్జీవ బలులుగ్ద 

అరిా ంచడంలో దేవుని డ్రపతిరూపానిా  

డ్రపతిబింబించేలా లేదా డ్రపతిబింబించేలా చేయడం, 

దేవునికి అంకితం చేయబినవి మరియు ఆయనకు 

నచాి నవి. ఈ రకమైన ఆర్గధన తగినది" (రోమనుు 
12:1). 
 

దేవుడు ఆతమ  మరియు అతని ఆర్గధకులు ఆతమ తో 

ఆర్గధంచ్చలి [భౌతికం కాదు] మరియు నిజం 

[వాస్తవమైన కరమ  కాదు]."జ్ఞన్ 4:24 'దేవుడు ఆతమ ' 

అని డ్రపకట్టసుతంది. ఈ పదాలు మరతయ  చెవిలో పిన 



A. God, the Father 

B.   Jesus, the Christ 

C. Satan, the Deceiver 

D. A man-made object 

E.  None of the above 

 
3. Must those in Christ remain faithful to 

Christ? 

   True _____ False _____ 
 
4. Those who put their trust in Christ message of 
Salvation and obey will inherit Everlasting Life with 
God and the righteous. 
      True ____ False _____ 
 
5. Those who reject God’s free gift of Salvation will 
receive Eternal   Death with the Devil and His 
angels. 
     True _____ False _____ 
 
 
Judgment and Eternity 
Lesson 11 
It is difficult for our finite minds to comprehend 
eternity, but before the creation of the Earth God 
already existed and He will continue to exist after 
the end of time on Earth. When Christ comes again 
everyone will face his Creator, the Almighty God, to 
give an account of his actions while on Earth. 
 
How great it will be to have Jesus, our Advocate, 
beside us on that day. He will speak up on behalf of 
His obedient, faithful disciples because: "We were 
therefore buried with him through baptism into 
death in order that, just as Christ was raised from 
the dead through the glory of the Father, we too 
may live a new life." (Romans 6:4) Then God will 
welcome us into His presence. We will be so 
overjoyed that we will sing His praises and give 
thanks forever. Christ died so we could live in 
Heaven where there will be no fear, no sorrow, no 
pain, no weeping and no darkness, but only love, 
peace, truth and righteousness, forever and ever 
without end. 
There is another group of people. They are those 
who will not have that advocate on their side. 
What about them? They lived in rebellion 
satisfying their human desires refusing to obey or 

అతయ ంత స్రళ్మైన, ఇంకా అతయ ంత లోతైన 

స్త్తయ లలో ఒకట్ట ఉనాా యి.వాట్ట నిజం దోయ తకం 

యొకక  గొపా  మహిమలలో ఒకట్ట మరియు మానవ 

హేతువు యొకక  తపుా  ముగింపును స్రిచేసుతంది. 

3. దేవుడు ్స్థలం మరియు స్మయం యొకక  అనిా  

పరిమితుల నుంి పూరితగ్ద విముకి త పొందాడు 

అందువలు దేవాలయాలలో ్స్తథ నిీకరించబడలేదు 

(చటి్టలు 7:48). 

4. విడ్రగహ్వర్గధకులు వాదిసుతనా ట్లుగ్ద దేవుడు 

భౌతికమైనది కాదు.3. [కొంతమంది (RD) 

శ్చస్త్స్తవేతతలు భావించినట్లు అతను ఒక అమూరత శ్కి త 

కాదు, కానీ ఒక జీవి. 4. దేవాలయాలు, బలులు 

మొదలైన అనిా  అవస్ర్గల కంటే అతను 

ఎతతబడాాడు, అవి మనిష్టకి డ్రపయోజనం, కానీ 

దేవునికి కాదు (అపొస్తలుల కారయ ములు 17:25). 

[p. 149, ది ఫోరోఫ ల్ ాగ్దరా ల్, JW మెక్్గ్దర్నవ  మరియు 

ఫిలిప్ పంిలని్] 
 

ఎపీ డుఎవరైనా పూజంచాలా? 

స్జీవ త్తయ గం చేయడం దావ ర్గ, ఒక వయ కి త డ్రపతిదానిలో 

దేవునికి కృతజతాలు, మహిమ మరియు ్సోత డ్రత్తలను 

అందజేస్తతడు: 

e. దేవుని ఇతర పిలులకు మరియు అవస్రమైన 

ఇతరులకు స్హ్వయం చేయంి. 

f. త్తయ గపూరితమైన జీవిత్తలను గడపడానికి 

ఇతరులను డ్రపోతీ హించంి. 

g. స్ందేశ్చనిా  వాయ పిత చేయంి - క్షమాపణ 

మరియు మోక్షం డ్రీసుతలో ఉంది. 

h. మన విమోచకుడైన యేసు జీవితం, మరణం, 

ఖ్ననం, పునరుత్తథనం, ఆరోహణం మరియు 

తిరిగి ర్గవడానిా  డ్రపకట్టంచంి మరియు 

రక్షంచంి. 
 

స్త్ైస్తవులు ఎపుా డు లేదా ఎకక డ స్మావేశ్మైనా, 

డ్రీసుతలో ఇతరులతో ఉండట్టనిా , మెరుగపరచడం 

లేదా స్హవాస్ం చేయడానిా  విిచిపట్రిు. వారు 

తమ రక్షకునికి, ఆయన స్ందేశ్చనికి, ఆయన 

డ్రపజలకు నమమ కంగ్ద ఉంట్టరు మరియు వారు 

ఎంచుకునా  జీవన విధానానికి సిగాపడరు. 
 

కాబట్ట,ి స్తవ చేయడం, బోధంచడం, పాడడం, 

ఉపదేశంచడం మరియు కలిసి కలుసుకోవడం 

దావ ర్గ దేవుిని ఆర్గధంచడం ఏ నిరిషా ిరోజు లేదా 

డ్రపదేశ్చనికి పరిమితం కాదు. 
 



even acknowledge the presence of Almighty God. 
"But because of your stubbornness and your 
unrepentant heart, you are storing up wrath 
against yourself for the day of God's wrath, when 
his righteous judgment will be revealed. God 'will 
give to each person according to what he has 
done'. To those who by persistence in doing good, 
seek glory, honor and immortality, he will give 
eternal life. But for those who are self-seeking and 
who reject the truth and follow evil, there will be 
wrath and anger. There will be trouble and distress 
for every human being who does evil: first for the 
Jew, then for the Gentile; but glory, honor and 
peace for everyone who does good: first for the 
Jew, then for the Gentile." (Romans 2:1-10) 
 
"But now he (Jesus) has appeared once for all at 
the end of the ages to do away with sin by the 
sacrifice of himself. Just as man is destined to die 
once, and after that to face judgment, so Christ 
was sacrificed once to take away the sins of many 
people; and he will appear a second time, not to 
bear sin, but to bring salvation to those who are 
waiting for him." (Hebrews 9:26b-28)  
 
What Will Happen At The End Of Time 
Let the Word of God tell us in passages that deal 
with the Second Coming of Jesus.  
1.  The Lord will appear [a spectacular thing]  
“For the Lord himself will come down from 
heaven, with a loud command, and the voice of 
the archangel and with the trumpet call of God..." 
(2 Thessalonians 4:16a). Every human being living 
on the face of the earth, whenever that day is, will 
hear that trumpet and our attention will be 
suddenly captured on a moment's notice. 
 
2.  The dead will be raised   
"The dead in Christ will be raised first." (2 
Thessalonians 4:16b) That is corroborated in I 
Corinthians 15:52 "in a flash, in the twinkling of an 
eye, at the last trumpet. For the trumpet will 
sound, the dead will be raised imperishable.”  
When Jesus comes again, the graves are going to 
be emptied all of those that we have known.  
3. The living are going to be changed  
"Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep 
(i.e. die), but we will all be changed - in a flash, in 
the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the 

ఎకక డఒకరిని పూజంచాలా? 

యేసు స్మారిట్న్ స్త్స్సతతో ఇలా చెపాా డు "స్త్స్సత, ననుా  

నమమ ంి, ఈ పరవ తం [గెరిజమ్స] లేదా 

యెరూషలేములో మీరు తండ్రిని ఆర్గధంచే 

స్మయం ర్గబోతుంది" (జ్ఞన్ 4:21) కాబట్ట,ి ఏదైనా 

నిరిషా ిభవనం లేదా డ్రపదేశ్చనికి వళ్ుడం. 

ఆర్గధంచడం అనేది భగవంతుడు కోరుకునేది 

కాదు.ఒకరు భౌతిక ్స్తథ నంలో కాకుండా లోపల నుంి 

ఆర్గధస్తతరు. స్తధారణ విశ్చవ స్ం ఉనా  ఇతరులతో 

స్మావేశ్మై ఒకరి అంతరతా జీవి యొకక  

భావోదేవ గ్దలను పంచడం దావ ర్గ 

మెరుగపరుసుతంది. 
 

ఎలాఒకరిని పూజంచాలా? 

ఏమి, ఎవరు, ఎపుా డు మరియు ఎకక డ ఆర్గధన 

చేయాలో అరథం చేసుకోవడం ఎలా ఆర్గధంచ్చలో 

అరథం చేసుకోవడంలో స్హ్వయపడుతుంది. మనలిా  

మనం స్జీవ త్తయ గంగ్ద స్మరిా ంచుకోవడం అనేది 

డ్రీసుతకు మహిమ, గౌరవం, డ్రపశ్ంస్లు మరియు 

ఆర్గధనలను ఇసూత  మరింతగ్ద డ్రీసుతలా ఉండాలనే 

కోరికతో డ్రపేర్నపించబిన స్తవా జీవన విధానం. 
 

మనిష్ట తన ఆధాయ తిమ క అంతరంగంలో, తన 

భావావేశ్పు ్స్తథ నంతో పూజంచ్చలి, మరియు 

యథారథతతో ఏ విధమైన అనుభూతి లేకుండా 

చేయకూడదు. తతఫ లితంగ్ద, భౌతిక చరయ  చేయలేని 

వయ కి త ఇపా ట్టీ దేవుణిణ ఆర్గధంచవచుా  మరియు 

స్తవించవచుా . 
 

కాబట్ట,ి ఒకరి ఆలోచనలు మరియు భావోదేవ గ్దలు 

భగవంతుని గరించిన ్జా్ఞనంపై ఆధారపి ఉంటే 

మరియు అతనితో స్నాి హిత స్ంబంధానిా  కలిగి 

ఉనా ట్ుయితే, అతను హృదయపూరవ కమైన 

హృదయంతో మరియు అతనిని స్ంతోషపటి్టలనే 

కోరికతో దేవుణిణ డ్రపేమించడానికి, ఆర్గధంచడానికి 

మరియు ్సుతతించడానికి అతని మొతతం జీవికి శక్షణ 

ఇచా్చ డు. అతను ఇపుా డు ఆతమ తో మరియు 

స్తయ ంతో దేవుణిణ స్తవిసూత  స్జీవ త్తయ గం చేయడానికి 

సిదంాగ్ద ఉనాా డు. 
 

వు ర్ పమైన ఆర్గధన 

భగవంతుని మరియు అంతరంగ్దనిా , ఆధాయ తిమ క, 

కార్గయ చరణ, పాట్లు, డ్రపార థనలు, ఆర్గధన 

వయ ీ తకరణలు, డ్రపశ్ంస్లు వంట్ట రూపాలోు  మనిష్టకి 

డ్రపయోజనం చేకూర్నా  మంచి పనులు నిజమైన 



trumpet will sound, the dead will be raised 
imperishable, and we will be changed. For the 
perishable must clothe itself with the 
imperishable, and the mortal with immortality." (1 
Corinthians 15:51) 
 
These first three things are all going to happen 
practically simultaneously: 

a) A trumpet will sound 

b) The voice of the archangel 

c) The dead will come out of the graves, and 

the living at that time will be caught in the 

air with them, all of humanity, from the 

beginning of time.  

 
4.  A Great Separation—Judgment 
"When the Son of Man comes in his glory, and all 
the angels with him, he will sit on his throne in 
heavenly glory. All the nations will be gathered 
before him, and he will separate the people one 
from another as a shepherd separates the sheep 
from the goats. He will put the sheep [the 
righteous] on his right hand and the goats [the 
wicked] on his left." (Matthew 25:31) 
 
5. Inheritance for the Righteous 
"Then the King will say to those on his right, 
'Come, you who are blessed by my Father; take 
your inheritance, the kingdom prepared for you 
since the creation of the world." (Matthew 25:34)  
 
6. Sentence Pronounced on the Disobedient 
"Then he will say to those on his left, 'Depart from 
me, you who are cursed, into the eternal fire 
prepared for the devil and his angels." (Matthew 
25:41)  
 
John writes (having seen that revelation), “And I 
saw the dead, great and small, standing before the 
throne, and the books were opened. Another book 
was opened, which is the book of life. The dead 
were judged according to what they had done as 
recorded in the books." (Revelation 20:12) 
 
 
7. The destruction of the earth   
"The day of the Lord will come like a thief. The 
heavens1 will disappear with a roar; the elements 

మరియు నిజమైన ఆర్గధన కాబట్ట,ి ఒకరి హృదయం 

నుంి లేని ఏ ఆర్గధన అయినా ఆమోదయోగయ ం 

కాదు, ఉదాహరణకు. : 

• వయ కి తగత కోరికలు తీరుా కోవడానికి డ్రపార థనలు 

చేస్తతరు 

• వయ కి తగత గరితంపు కోస్ం డబ్బా  ఇవవ బింది 

• భగవంతుని గరించిన ఆలోచన లేకుండా 

డ్రోతలకు భగవంతుని ్సుతతించే పాట్లు. 

• మనిష్ట మెపుా  కోస్ం పాఠాలు నేర్గా రు. 

• డ్రీసుత యొకక  డ్రపాయశా తత త్తయ గ్దనిా  

పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా మరియు క్షమాపణ, 

విమోచన మరియు దాని ఫలితంగ్ద ఏరా ిన 

స్యోధయ  కోస్ం ఎట్లవంట్ట కృతజతా లేకుండా 

డ్రపభువు ర్గడ్రతి భోజనంలో పాలాొనవచుా . 

• ఆతమ  తృపిత కోస్ం చేస్త మంచి పనులు 

దేవుని ర్గజు ం నిజంగా మీలో ఉనె టుయితే, మీ 

ాక్రత క్రేమ, ఆనందం, శ్వంతి, స్హనం, దయ, 

వశ్వవ స్ం, మంచ్చతనం మరియు సీవ య 

నియంక్రతణన్ల కలిగి ఉంటంది మరియు మీ 

బర్ు లు ఈ ాక్రతన్ల క్రరతిబంబ ుా యి. 
 
 

డ్రపశ్ా లు 

6. ఎవరిని పూజంచ్చలి? 

A. ____ అలీ 

B. ____ బ్బదాుడు 

C. ____ యెహోవా దేవుడు 

D. ____ హిందూ పుణయ క్షేడ్రతం 
 

7. ఎంత తరచుగ్ద పూజంచ్చలి? 

A. ____ డ్రపతి ఆదివారం 

B. ____ వార్గనికి మూడు స్తరుు 

C. ____ రోజువారీ జీవన త్తయ గ్దలు 
 

8. పూజ చేయడానికి ఎవరైనా చరిా  భవనానికి 

లేదా ఆలయానికి వళ్లు లి? 

ఒపుా  తపుా  ____ 

 

9. ఆర్గధన అంటే 

A. ____ విడ్రగహ్వనికి లేదా మందిర్గనికి 

నమస్క రిసుతనాా ర్గ? 

B. ____ పూజ్ఞరి చేస్త ఆచ్చర్గలు? 

C. ____ దేవుని పట్ు ఆర్గధన మరియు 



will be destroyed by fire, and the earth and 
everything in it will be laid bare." (2 Peter 3:10) 
1 [The Aerial or atmospheric heavens, as 
"birds of heaven" or "clouds of heaven and 
the Sidereal heavens, the region of the "sun," 
"moon," and "stars]  
 
Time on earth has ended. It is too late to accept 
God’s gift of salvation. Accept Him NOW as “Today 
is the day of salvation. 
 
Questions 
1. At the Judgment Day Christians have an 
advocate or attorney, Christ, beside them to 
explain that His blood through immersion into him 
[baptized into His death] has washed away the 
stains of sin. 
             True _____  False _____ 
 
2. Satan, that rebellious angel, stands ready to 
welcome all rebellious ones who refused Christ's 
invitation.  
            True _____  False _____ 
 
3. Man created in God's image is without excuse as 
God’s eternal power and deity are clearly 
perceived in things God made.  
            True _____  False _____ 
 
4. When Jesus returns at the end of time on earth, 
He will send angels to remove from his Kingdom 
evildoers and throw them into the furnace of fire. 
            True _____  False _____ 
 
5. The furnace of fire or Eternal fire was prepared 
for the Devil and his angels.  
            True _____  False _____ 
 
 
 

గౌరవం అంతరతాంగ్ద ఉందా? 
 

10. ఏ రకమైన ఆర్గధన అయినా దేవునికి 

ఆమోదయోగయ మైనది కాబట్ట ిఆర్గధన 

కారయ కలాపం వయ ర థం కాదు. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 
 

ఎవర్గు స్మంిగ్ లైఫ్ లేదా ఎటరె్ ల్ డెత్ 

ఎంచుకోవడం 

పాఠం 10 

దేవుడు అడ్రబాహ్వముతో ఇలా అనాా డు: “నీవు ఇలా 

చేశ్చవు, నీ ఒకక గ్దనొకక  కుమారుడైన నీ కుమారునికి 

అడాు చెపా లేదు గనుక నా చేత నేను డ్రపమాణం 

చేశ్చను, నేను నిశా్ యంగ్ద నినుా  ఆశ్లరవ దిస్తతను, నీ 

స్ంత్తనానిా  ఆకాశ్ నక్షడ్రత్తలవలె విస్తరింపజేస్తతను. 

స్ముడ్రదతీరంలో ఉనా  ఇసుక మరియు నీ స్ంత్తనం 

తన శ్డ్రతువుల దావ రం స్తవ ధీనం చేసుకుంట్లంది, 

మరియు నీ స్ంత్తనం దావ ర్గ భూమి యొకక  అనిా  

జ్ఞతులు ఆశ్లరవ దించబడత్తయి, ఎందుకంటే మీరు 

నా మాట్ను పాట్టంచ్చరు" (ఆదికాండము 22 16-18). 
 

స్ంవతీ ర్గల తర్గవ త దేవుడు అడ్రబాహ్వము 

వంశ్సుథలోు  ఒకరి గరించి ఇలా అనాా డు: "'యెషషయి 

కుమారుడైన దావీదు నా ఇషిానుస్తరమైన వయ కి త అని 

నేను కనుగొనాా ను, అతను నా కోరికలనిా ంట్టనీ 

న్నరవేరుస్తతడు.' ఈ మనుషుయ ని స్ంతతి నుంి 

దేవుడు వాగా్దనము చేసినట్లుగ్ద, ఇడ్రశ్చయేలీయులకు 

యేసు అనే రక్షకుని తీసుకువచా్చ డు” (చట్ంి 13:22-
3). 
 

అడ్రబాహ్వము మరియు ఇడ్రశ్చయేలు స్ంతతి దావ ర్గ 

రక్షకుడు వస్తత డని పాత నిబంధనలో చ్చలా మంది 

డ్రపవక తలు చెపాా రు. మానవుని స్ృష్టకిర తతో 

స్హవాస్ంలోకి మానవజ్ఞతిని పునరుదరాించడానికి 

అతను విమోచకుిగ్ద ఉంట్టడు.  
 

“కాబట్ట ిమాతో; మేము చినా పిలులుగ్ద ఉనా పుా డు, 

విశ్వ ంలోని మూలకమైన ఆతమ లకు బానిస్లుగ్ద 

ఉనాా ము. అయితే స్మయం పూరితగ్ద వచాి నపుా డు, 

దేవుడు తన కుమారుిని పంపాడు, స్త్స్సత నుంి 

జనిమ ంచ్చడు, ధరమ శ్చస్త్స్తం డ్రపకారం జనిమ ంచ్చడు, 

ధరమ శ్చస్త్స్తం డ్రకింద ఉనా వారిని విమోచించ్చడు, 

తదావ ర్గ మనం కుమారులుగ్ద దతతత 

తీసుకుంట్టము. మరియు మీరు కుమారులు కాబట్ట,ి 



దేవుడు తన కుమారుని ఆతమ ను మన 

హృదయాలలోకి పంపాడు” (గలతీయులు 4: 3-5 - 

RSV). డ్రపవచనాలనీా  యేసులో న్నరవేర్గయి. మాథ్యయ  

జీస్స్ డ్రపకారం, "నేను ధరమ శ్చస్త్స్తతనిా  లేదా 

డ్రపవక తలను రదాు చేయడానికి వచా్చ నని అనుకోవదాు; 

నేను వాట్టని రదాు చేయడానికి ర్గలేదు, వాట్టని 

న్నరవేరా డానికి వచా్చ ను. ఆకాశ్ం మరియు భూమి 

అంతరించే వరకు నేను నిజంగ్ద మీతో చెపుతనాా ను. 

అయోట్ట, ఒక చుకక  కాదు, అనీా  న్నరవేర్న వరకు 

చట్ంి నుంి వళ్లతుంది ”(మతతయి 5:17, 18). 

అపుా డు యేసు త్తను పరిగిన నజర్నతుకు వచా్చ డు. 

అతని అలవాట్ల డ్రపకారం, అతను విడ్రశ్చంతి రోజున 

స్మాజ మందిర్గనికి వళ్లు డు. అతను చదవడానికి 

లేచి నిలబినపాు డు, యెషయా డ్రపవక త డ్రగంథం 

అతనికి ఇవవ బింది. డ్రగంథపు చుట్నిు విపాు తూ, 

'డ్రపభువు ఆతమ  నాపై ఉంది; పేదలకు శుభవారత 

చెపా డానికి ననుా  అభషేకించ్చడు. ఖైదీలకు 

[హేిస్్లో ఉనా వారు, చనిపోయిన ఆతమ ల నివాస్ం 

(RD)] మరియు అంధులకు [“చట్ంి మరియు 

డ్రపవక తలు” (RD) కాకుండా స్ండ్రపదాయాలను 

అనుస్రించే వారికి చూపు పునరుదరాణ గరించి 

డ్రపకట్టంచడానికి అతను ననాు  పంపాడు. 

అణచివేతకు గరైన డ్రపజలను విిపించంి 

మరియు డ్రపభువు అనుడ్రగహం యొకక  స్ంవతీ ర్గనిా  

డ్రపకట్టంచంి. తర్గవ త ఆ డ్రగంథానిా  చుట్ట,ి 

పరిచ్చరకునికి తిరిగి ఇచాి  కూరుా నాా డు. స్మాజ 

మందిరంలో ఉనా వాళ్ుందరి కళ్లు  ఆయనపైనే 

నిలువగ్ద, ఆయన వాళ్ుతో ఇలా చెపా డం 

మొదలుపటి్టడు, ‘ఈ రోజు ఈ లేఖ్నం న్నరవేరింది. 

యేసు అతనితో, "ఈ రోజు రక్షణ ఈ ఇంట్టకి 

వచాి ంది, ఎందుకంటే అతను కూడా అడ్రబాహ్వము 

కుమారుడు. 10 ఎందుకంటే మనుషయ కుమారుడు 

తపిా పోయిన వారిని వతకడానికి మరియు 

రక్షంచడానికి వచా్చ డు." లూకా 19:9-10 

కాబట్ట,ి యేసు, ఇమామ నుయేల్ (దేవుడు మనతో 

ఉనాా డు), పాపం చేయకుండా తనను త్తను దేవునికి 

డ్రపాయశా తత బలిగ్ద స్మరిా ంచుకునాా డు. మరణం 

మరియు స్మాధ నుంి ఆయనను పునరుత్తథనం 

చేయడం దావ ర్గ దేవుడు అతని స్మరా ణను 

అంగీకరించ్చడు. ఈ త్తయ గం మరియు పునరుత్తథనం 

పాప క్షమాపణకు మారంా అయాయ యి. 
 



డ్రపతి ఒకక రూ: 

h. డ్రీసుతపై వారి విశ్చవ స్ం మరియు నమమ కానిా  

ఉంచుతుంది 

i. తన పాపపు జీవిత్తనికి మరణిస్తతడు 

j. క్షమించమని దేవుిని పిలుసుతంది 

k. డ్రీసుతలో లీనమై ఉనాా డు 

l. క్షమించబిన ఆధాయ తిమ క జీవిగ్ద దేవునిచే 

పంచబడాాడు. 

m. ఆతమ  యొకక  ఫలాలను ధరించంి "అయితే 

ఆతమ  యొకక  ఫలం డ్రపేమ, ఆనందం, శ్చంతి, 

స్హనం, దయ, మంచితనం, విశ్చవ స్ం, 

సౌమయ త మరియు స్సవ య నియండ్రతణ (గలతీ 
5:22-23b). 

n. విశ్చవ స్కులుగ్ద ఉంటూ వారు దేవునితో 

మరియు విమోచించబిన వారందరితో 

నితయ జీవానిా  పొందే పరలోక ర్గజ్ఞయ నిా  

వారస్తవ ంగ్ద పొందుత్తరు (కొలొస్ీ యులు 
1:23). 

"డ్రపభూ, డ్రపభువా, అని నాతో చెపుా కునే డ్రపతి ఒకక రూ 

పరలోకం నుంి ర్గజయ ంలోకి డ్రపవేశంచరు, (మతతయి 
7:21). 
 

అనీతిమంతులు దేవుని ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కారని 

మీకు తెలియదా? (1 కొరింథీయులు 6:9). 

 

నితు  జీవతం - స్వ ర్ంా 

స్వ రంా దేవుని నివాస్ం మరియు అనిా  

నీతిమంతులు మరియు మానవ పరంగ్ద 

అదుు తమైన మరియు వైభవంగ్ద వరి ణంచబింది. 

e. “నేను స్వ రంాలో సింహ్వస్నంపై కూరుా నా  వయ కి తని 

చూశ్చను. అకక డ కూరుా నా  వయ కి త జ్ఞస్ా ర్ 

మరియు కార్నా లియన్ లాగ్ద ఉనాా డు, మరియు 

సింహ్వస్నం చుటిూ పచా గ్ద కనిపించే 

ఇండ్రదధనసుీ  ఉంది. సింహ్వస్నం చుటిూ మరో 

24 సింహ్వస్నాలు ఉనాా యి, మరియు ఈ 

సింహ్వస్నాలపై 24 మంది పదలాు తెలుని 

వస్త్స్తతలు మరియు తలపై బంగ్దరు విజేత 

కిరీట్టలు ధరించ్చరు (డ్రపకట్న 4:2-4). 

 

f. ఆయన వారి కనుా ల డ్రపతి బాషా బిందువును 



తుిచివేయును. ఇక మరణం ఉండదు. ఏ 

దుుఃఖ్ం, ఏడుపు లేదా బాధ ఉండదు, 

ఎందుకంటే మొదట్ట విషయాలు 

అదృశ్య మయాయ యి" (డ్రపకట్న 21:4). 

 

g. సింహ్వస్నం నుంి ఒక స్వ రం వినిపించింది, 

"మా దేవుణిణ ్సుతతించంి, ఆయనను స్తవించే 

మరియు ఆయనకు భయపడే వారందరూ, అతి 

ముఖ్య మైన వారి నుంి ముఖ్య మైన వారి వరకు." 

అపుా డు పద ాజనస్మూహం యొకక  స్వ రంలా, 

ఉధృతమైన నీట్ట శ్బంాలా, మరియు 

శ్కి తవంతమైన ఉరుముల శ్బంాలా వినిపించడం 

నేను వినాా ను, "హలెులూయా! 

స్రవ శ్కి తమంతుడైన మన దేవుడైన డ్రపభువు 

పరిపాలిసుతనాా డు (డ్రపకట్న 19:5-6). ) 

 

h. నేను దానిలో ఏ దేవాలయానిా  చూడలేదు, 

ఎందుకంటే స్రవ శ్కి తమంతుడైన దేవుడు 

మరియు గొడ్రర్నపిలు దాని ఆలయం. నగర్గనికి 

వలుగ ఇవవ డానికి సూరుయ డు లేదా చండ్రదుడు 

అవస్రం లేదు, ఎందుకంటే దేవుని మహిమ 

దానికి వలుగనిచాి ంది మరియు గొడ్రర్నపిలు దాని 

దీపం. దేశ్చలు దాని వలుగలో నడుస్తతయి, 

భూమిపై ర్గజులు తమ మహిమను దానిలోకి 

తీసుకువస్తతరు. పగట్టపూట్ దాని దావ ర్గలు 

ఎపా ట్టీ మూసివేయబడవు-ఎందుకంటే అకక డ 

ర్గడ్రతి ఉండదు (డ్రపకట్న 21:22-25). 

 

దేవుని ఉచిత బహుమతిని, పాప క్షమాపణను 

తిరస్క రించేవారు, డెవిల్ అందించే డ్రపపంచ 

కోరికలను అనుస్రించడానికి ఎంచుకునాా రు. వారు 

పరలోక ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కారు. వారు అనిా  

దుషిులు మరియు తిరుగబాట్లదారులతో నరకంలో 

డెవిల్్తో శ్చశ్వ త మరణానికి విచ్చరకరంగ్ద ఉంట్టరు. 

ఎటర్ె ల్ డెత్ - హెల్ 

నరకం డెవిల్, అతని కోణాలు మరియు చెడవాారి 

నివాస్ం. 
 

f. “అనిా  దేశ్చలు అతని ముందు 



స్మావేశ్మవుత్తయి, మరియు గొడ్రర్నల కాపరి 

మేకలనుంి గొడ్రర్నలను వేరుచేసినట్లుగ్ద అతను 

వారిని ఒకదానికొకట్ట బయట్కు తీస్తతడు. అతను 

గొడ్రర్నలను తన కుి వైపున ఉంచుకుంట్టడు, కానీ 

మేకలను ఎడమ వైపున ఉంచుకుంట్టడు. … 

“అపుా డు అతను ఎడమ వైపున ఉనా  వారితో 

కూడా ఇలా అంట్టడు, శ్చపడ్రగసుతలార్గ, నా నుంి 

బయలుదేరంి, డెవిల్ మరియు అతని 

దేవదూతల కోస్ం సిదంా చేసిన శ్చశ్వ తమైన 

అగిా లోకి వళ్ుంి” (మతతయి 25:32-33 ... 41). 

 

g. నరకం అగిా  మరియు స్లఫ ర్్తో కాలిపోయే 

స్రసీు  అని కూడా సూచించబింది, ఇది 

ర్నండవ మరణం (డ్రపకట్న 21:8b) ఇకక డ 

“మనుషయ కుమారుడు తన దూతలను 

పంపుత్తడు, మరియు వారు అతని ర్గజయ ం నుంి 

పాపానికి కారణమైన అనిా ంట్టని మరియు 

అనిా ంట్టని స్తకరించ్చరు. చటి్టనిా  

ఉలుంఘంచేవారు, మరియు వారిని మండుతునా  

కొలిమిలో విసిర్నయంి. ఆ ్స్థలంలో ఏడుపు 

మరియు పళ్లు  కొరుకుతూ ఉంట్లంది” (మతతయి 

13:41). 

 

h. నితయ జీవానికి బదులు శ్చశ్వ తమైన మరణానిా  

ఎనుా కునా  వారి కోస్ం యేసు ఇలా అనాా డు: 

"నాతో 'డ్రపభూ, డ్రపభువా' అని చెపాే  డ్రపతి ఒకక రూ 

పరలోకం నుంి ర్గజ్ఞయ నికి ర్గరు, కానీ నా చిత్తతనిా  

కొనస్తగించే వయ కి త మాడ్రతమే పరలోకంలో ఉనా  

తండ్రి (మతతయి 7:21). 

 

i. అపొస్తలుడైన పౌలు వారు ఎంచుకునా  జీవనశైలి 

గరించి చ్చలా నిరిషాంిగ్ద చెపాా డు “దుషిులు 

దేవుని ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కారని మీకు తెలుసు, 

కాదా? మిమమ లాి  మీరు మోస్ం చేసుకోవడం 

మానేయంి! లైంగిక దుర్గమ రాులు, 

విడ్రగహ్వర్గధకులు, వయ భచ్చరులు, మగ వేశ్య లు, 

స్వ లింగ స్ంపరుక లు, దొంగలు, అత్తయ శ్పరులు, 

త్తగబోతులు, అపవాదు మరియు దోపిి 

చేస్తవారు దేవుని ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కారు” (1 



కొరింథీయులు 6:9-10). “ఇపుా డు శ్రీరం యొకక  

చరయ లు స్ా షంిగ్ద ఉనాా యి: లైంగిక అనైతికత, 

అపవిడ్రతత, వయ భచ్చరం, విడ్రగహ్వర్గధన, 

మండ్రతవిదయ , దేవ షం, పోటీ, అసూయ, కోపం, 

గొడవలు, గొడవలు, వరా్గలు, అసూయ, హతయ , 

మదయ పానం, డ్రకూరమైన పారీలిు మరియు 

అలాంట్టవి. . అలాంట్ట వాట్టని ఆచరించే వారు 

దేవుని ర్గజ్ఞయ నికి వారసులు కారని నేను గతంలో 

మీకు చెపాి నట్లు ఇపాు డు మీకు చెపుతనాా ను” 

(గలతీ 5:19-21). 

 

j. చివరగ్ద అపొస్తలుడైన యోహ్వను ఇలా డ్రవాశ్చడు: 

“కానీ పిరికివారు, నమమ కడ్రదోహులు, 

అస్హయ కరమైనవారు, హంతకులు, లైంగిక 

దుర్గమ రాులు, మండ్రతగ్దళ్లు , విడ్రగహ్వర్గధకులు 

మరియు అబదాాలకోరు వయ కుతలు అగిా  మరియు 

స్లఫ ర్్తో మండే స్రసీు లో తమను త్తము 

కనుగొంట్టరు. ఇది ర్నండవ మరణం." (డ్రపకట్న 

21:8). 

 

ఒక వయ కి త యొకక  రోజువారీ ఎంపిక చరయ లు వారు 

శ్చశ్వ తత్తవ నిా  ఎకక డ గడపాలో నిర ణయిస్తతయి. 

ఈరోజు మీరు ఎలాంట్ట నిర ణయాలు తీసుకుంట్టరు? 

మీరు విమోచించబిన వారితో మరణానంతర 

జీవిత్తనికి లేదా ఖ్ంించబిన వారితో 

మరణానంతర జీవిత్తనాి  గడపబోతునాా ర్గ? ఈరోజే 

నిర ణయించుకోంి - దేవుని డ్రపేమ లేకుండా 

ఉండట్టనికి శ్చశ్వ తతవ ం చ్చలా కాలం !!! 
 

డ్రపశ్ా లు 

4. మనిష్టని విమోచించడానికి దేవుడు 

రక్షకుిని పంపాడా? 

అవును కాదు ___ 
 

5. రక్షకుడు ఎవరు? 

F. దేవుడు, తండ్రి 

G. యేసు, డ్రీసుత 

H. స్తత్తను, మోస్గ్దడు 

I. మానవ నిరిమ త వసుతవు 

J. పైవేవీ కాదు 
 



6. డ్రీసుతలో ఉనా వారు డ్రీసుతకు నమమ కంగ్ద 

ఉండాలా? 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

4. డ్రీసుత రక్షణ స్ందేశ్ంపై విశ్చవ స్ం ఉంచి, 

పాట్టంచేవారు దేవునితో మరియు నీతిమంతులతో 

నితయ జీవానిా  వారస్తవ ంగ్ద పొందుత్తరు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

5. దేవుని ఉచిత బహుమానమైన స్తలేవ షన్్ను 

తిరస్క రించే వారు డెవిల్ మరియు అతని 

దేవదూతలతో శ్చశ్వ తమైన మరణానిా  పొందుత్తరు. 

 ఒపుా  తపుా  _____ 
 
 

తీరీు  మరియు శ్వశవ తతవ ం 

పాఠం 11 

మన పరిమిత మనసుీ లకు శ్చశ్వ తత్తవ నిా  అరథం 

చేసుకోవడం కషంి, కానీ భూమిని స్ృష్టంిచడానికి 

ముందు దేవుడు ఉనికిలో ఉనాా డు మరియు 

భూమిపై స్మయం ముగిసిన తర్గవ త అతను 

ఉనికిలో ఉంట్టడు. డ్రీసుత మళ్లు వచాి నపుా డు డ్రపతి 

ఒకక రూ భూమిపై ఉనా పుా డు అతని చరయ లకు 

ఖాత్త ఇవవ డానికి అతని స్ృష్టకిర త, 

స్రవ శ్కి తమంతుడైన దేవుణిణ ఎదుర్కక ంట్టరు. 
 

ఆ రోజున మన నాయ యవాది అయిన యేసు మన 

పకక న ఉండడం ఎంత గొపా  విషయం. ఆయన తన 

విధేయులైన, విశ్చవ స్పాడ్రతులైన శషుయ ల తరపున 

మాట్టుడత్తరు ఎందుకంటే: "కాబట్ట,ి తండ్రి మహిమ 

దావ ర్గ డ్రీసుత మృతులలోనుంి లేచినటేు, మనం 

కూడా డ్రకొతతగ్ద జీవించడానికి బాపిజిం దావ ర్గ మరణం 

దావ ర్గ అతనితో పాట్ల పాతిపట్బిడాాము. జీవితం." 

(రోమనుు 6:4) అపుా డు దేవుడు మనలను తన 

స్నిా ధలోకి స్తవ గతిస్తతడు. ఎపా ట్టీ ఆయన 

్సోత డ్రత్తలను పాి కృతజతా్తసుతతులు చెలిుస్తత ం కాబట్ట ి

మనం ఎంతో స్ంతోష్టస్తత ం. డ్రీసుత మరణించ్చడు 

కాబట్ట ిమనం పరలోకంలో జీవించగలిగ్దము, అకక డ 

భయం, దుుఃఖ్ం, నొపిా , ఏడుపు మరియు చీకట్ట 

ఉండదు, కానీ డ్రపేమ, శ్చంతి, స్తయ ం మరియు నీతి 

మాడ్రతమే ఎపా ట్టీ అంతం లేకుండా ఉంట్లంది. 

ఇంకో స్మూహం కూడా ఉంది. ఆ నాయ యవాది తమ 

పక్షాన ఉండని వారు. వారి స్ంగతి ఏంట్ట? వారు 

స్రవ శ్కి తమంతుడైన దేవుని స్నిా ధకి విధేయత 

చూపడానికి లేదా అంగీకరించడానికి నిర్గకరించడం 



దావ ర్గ వారి మానవ కోరికలను తీరుా కుంటూ 

తిరుగబాట్లలో జీవించ్చరు. "అయితే నీ 

మొంితనం మరియు పశ్చా త్తతపపడని హృదయం 

కారణంగ్ద, దేవుని ఉడ్రగత దినం కోస్ం నీ మీద 

కోపానిా  భడ్రదపరుచుకుంట్లనాా వు, అపుా డు అతని 

నీతియుక తమైన తీరుా  వలుి  అవుతుంది. దేవుడు 

డ్రపతి వయ కి తకి అతను చేసిన దాని డ్రపకారం అతనికి 

ఇస్తతడు. వారికి మేలు చేయడంలో పటి్లదలతో, ీరి త, 

గౌరవం మరియు అమరతవ ం కోస్ం అతను శ్చశ్వ త 

జీవిత్తనిా  ఇస్తతడు. చెడు చేస్త డ్రపతి మనిష్టకి: 

మొదట్ యూదులకు, తరువాత అనయ జనులకు; కానీ 

ీరి త, 
 

"కానీ ఇపాు డు అతను (యేసు) యుగ్దంతంలో తనని 

త్తను త్తయ గం చేయడం దావ ర్గ పాపానిా  పోగొట్డిానికి 

ఒకస్తరి డ్రపతయ క్షమయాయ డు. మనిష్ట ఒకస్తరి 

చనిపోవాలని మరియు ఆ తర్గవ త తీరాు ను 

ఎదురోక వాలని నిర ణయించుకునా టేు, డ్రీసుత ఒకస్తరి 

బలి ఇవవ బడాాడు. చ్చలా మంది డ్రపజల పాపాలను 

తీసివేయడానికి; మరియు అతను ర్నండవస్తరి 

కనిపిస్తతడు, పాపం భరించడానికి కాదు, కానీ తన 

కోస్ం వేచి ఉనా వారికి మోక్షానిా  తీసుకుర్గవడానికి." 

(హెడ్రీయులు 9:26b-28) 
 

స్మయం ముగింపలో ఏర జరుగుతుంది 

యేసు ర్నండవ ర్గకడతో వయ వహరించే భాగ్దలలో 

దేవుని వాకయ ం మనకు తెలియజేయంి. 

1. క్రరభ్యవు క్రరతు క్షమగున్ల[ఒక అదుు తమైన 

విషయం] 

“ఏలయనగ్ద డ్రపభువు స్వ రమాు నుంి గొపా  

ఆజతాోను, డ్రపధాన దేవదూత స్వ రముతోను, దేవుని 

బాకా పిలుపుతోను వచాు ను...." (2 

థెస్ీ లొనీకయులు 4:16ఎ). భూమి, ఆ రోజు 

వచాి నపుా డలాు , ఆ డ్రట్ంపట్ వింట్లంది మరియు 

మన దృష్ట ిఒకక  క్షణం నోటీసుపై హఠాతుతగ్ద 

బంధంచబడుతుంది. 
 

2. బనిపోయినారు లేరడిడత్థరు 

"డ్రీసుతలో చనిపోయినవారు మొదట్ లేపబడత్తరు." 

(2 థెస్ీ లొనీకయులు 4:16b) అది I కొరింథీయులు 

15:52లో ధృవీకరించబింది "ఒక మెరుపులో, 

ర్నపా పాట్లలో, చివరి డ్రట్ంపట్ వద.ా డ్రట్ంపట్ 

డ్రమోగతుంది, చనిపోయినవారు నాశ్నంగ్ద 

లేపబడత్తరు." యేసు మళ్లు వచాి నపుా డు, మనకు 



తెలిసిన స్మాధులనీా  ఖాళ్ల చేయబడత్తయి. 

3. జీవంచ్చ ఉనె ారు మార్ి డిడత్థరు 

"వినంి, నేను మీకు ఒక రహస్య ం చెపుతనాా ను: 

మనమందరం నిడ్రదపోము (అంటే చనిపోత్తము), 

కానీ మనమందరం మారా బడత్తము - ఒకక  

క్షణంలో, ర్నపా పాట్లలో, చివరి డ్రట్ంపట్ వద,ా 

డ్రట్ంపట్ ధవ నిసుతంది, చనిపోయినవారు 

పాడైపోకుండా లేపబడత్తము, మరియు మనం 

మారా బడత్తము, ఎందుకంటే పాడైపోయేది 

నాశ్నమైన వాట్టని మరియు మరతయ మైన వాట్టని 

అమరతవ ంతో ధరించ్చలి." (1 కొరింథీయులు 15:51) 
 

ఈ మొదట్ట మూడు విషయాలు ఆచరణాతమ కంగ్ద 

ఏకకాలంలో జరుగత్తయి: 

d) డ్రట్ంపట్ డ్రమోగతుంది 

e) డ్రపధాన దేవదూత యొకక  స్వ రం 

f) చనిపోయినవారు స్మాధుల నుంి బయట్కు 

వస్తతరు, మరియు ఆ స్మయంలో జీవించి 

ఉనా వారు వారితో పాట్ల, మానవాళ్ల అంత్త, 

స్మయం డ్రపారంభం నుంి గ్దలిలో 

చికుక కుంట్టరు. 
 

4. ఒక గొరీ  వభజన-తీరీు  

"మనుషయ కుమారుడు తన మహిమతో, మరియు 

అతనితో పాట్ల దేవదూతలందరూ వచాి నపుా డు, 

అతను పరలోక మహిమతో తన సింహ్వస్నంపై 

కూరుా ంట్టడు. అతని యెదుట్ స్మస్త జనులు 

స్మూహపరచబడత్తరు, మరియు ఒక గొడ్రర్నల కాపరి 

వేరుచేసినట్లు అతను డ్రపజలను ఒకదానికొకట్ట వేరు 

చేస్తతడు. మేకల నుంి గొఱ్ఱలెను తన కుివైపున 

[నీతిమంతులను] తన ఎడమవైపున మేకలను 

[దుషిులను] ఉంచును." (మతతయి 25:31) 
 

5. నీతిమంతులకు ార్స్తవ ం 

"అపుా డు ర్గజు తన కుి వైపున ఉనా  వారితో ఇలా 

అంట్టడు, 'నా తండ్రిచే ఆశ్లరవ దించబిన 

వారలార్గ, రంి; డ్రపపంచం స్ృష్టంిచినపా ట్ట నుంి 

మీ కోస్ం సిదంా చేయబిన ర్గజ్ఞయ నిా  మీ 

వారస్త్తవ నిా  తీసుకోంి." (మతతయి 25:34) 
 

6. అవధేయతపై ాకు ం ఉబఛ రి ుా రు 

"అపుా డు అతను తన ఎడమ వైపున ఉనా  వారితో 

ఇలా అంట్టడు, 'శ్చపడ్రగసుతలార్గ, ననుా  విిచిపట్ట,ి 

అపవాది మరియు అతని దేవదూతల కోస్ం సిదంా 



చేయబిన శ్చశ్వ తమైన అగిా లోకి వళ్ు ంి." 

(మతతయి 25:41) 
 

జ్ఞన్ డ్రవాశ్చడు (ఆ దోయ తకం చూసి), “మరియు 

చనిపోయినవారు, పదవాారు మరియు చినా వారు, 

సింహ్వస్నం ముందు నిలబి ఉండట్ం నేను 

చూశ్చను మరియు పుస్తకాలు తెరవబడాాయి. మర్కక 

పుస్తకం తెరవబింది, ఇది జీవిత పుస్తకం. 

చనిపోయినవారు పుస్తకాలలో డ్రవాయబిన దాని 

డ్రపకారం వారు తీరుా  తీరా బడాారు." (డ్రపకట్న 20:12) 
 
 

7. భూర నాశనం 

"డ్రపభువు దినము దొంగవలె వచుా ను. ఆకాశ్ము1 

గర జనతో మాయమగను; మూలకములు అగిా చేత 

నాశ్నమగను, భూమి మరియు దానిలోని స్మస్తము 

బయలుపరచబడును." (2 పేతురు 3:10) 
1[వైమానిక లేదా వాత్తవరణ స్వ రా్గనిా , "స్వ రంా 

యొకక  పక్షులు" లేదా "స్వ రంా యొకక  

మేఘాలు మరియు సైడ్రియల్ స్వ రంా, 

"సూరుయ డు," "చండ్రదుడు" మరియు "నక్షడ్రత్తల 

డ్రపాంతం) 
 

భూమిపై స్మయం ముగిసింది. భగవంతుని 

బహుమానమైన మోక్షానిా  అంగీకరించడం చ్చలా 

ఆలస్య ం. ఇపాు డు అతనిని అంగీకరించంి 

"ఈరోజు మోక్ష దినం. 
 

డ్రపశ్ా లు 

1. జిజమెంట్ డేలో స్త్ైస్తవులు తమ పకక న ఒక 

నాయ యవాది లేదా నాయ యవాది, డ్రీసుతను కలిగి 

ఉంట్టరు, అతని రకాతనిా  అతనిలో ముంచడం 

దావ ర్గ [అతని మరణంలోకి బాపిజిం] పాపపు 

మరకలు కిగివేయబిందని వివరించడానికి. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

2. స్తత్తను, ఆ తిరుగబాట్లదారుడైన దేవదూత, 

డ్రీసుత ఆహ్వవ నానిా  తిరస్క రించిన 

తిరుగబాట్లదారులందరినీ స్తవ గతించడానికి 

సిదంాగ్ద ఉనాా డు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

3. భగవంతుని యొకక  శ్చశ్వ తమైన శ్కి త మరియు 

దేవత దేవుడు చేసిన వసుతవులలో సా్ షంిగ్ద 

డ్రగహించబినందున దేవుని స్వ రూపంలో 



స్ృష్టంిచబిన మనిష్ట క్షమించబడడు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

4. యేసు భూమిపైకి తిరిగి వచాి నపుా డు, అతను తన 

ర్గజయ  దుర్గమ రాులను తొలగించి అగిా  కొలిమిలో 

పడవేయడానికి దేవదూతలను పంపుత్తడు. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 

5. అగిా  లేదా ఎట్రా ల్ అగిా  యొకక  కొలిమి డెవిల్ 

మరియు అతని దేవదూతల కోస్ం సిదంా 

చేయబింది. 

ఒపుా  తపుా  _____ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Additional Studies - అదనపు అధ్ాయనాలు - 
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Today's Church Practices - నేటి చరిు పదధత్ లు - 
Compiling and Translating the Bible - బ ైబిల క్ంప్ ైలింగ్ మరియు అనతవ్ాదం - 
Shadows, Types and Prophecies - షాడోస్, రక్ాలు మరియు పవోచనాలు 
Teachings & Practices after AD 100 - AD 100 త్రాేత్ బో ధ్నలు & అభాాస్ాలు 
God's Sabbath - దేవున్న స్బాీత్ - 
Promises Now and For Evermore - ఇపుుడు మరయిు ఎపుటిక్ర వ్ాగాద నాలు - 
God's Rebuilding Process - దేవున్న పునరిిరామణ పోక్ియీ - 
Living The Maximum Life - గ్రిషి జీవిత్ాన్ని గ్డపడం - 
Real Men are Godly Men - న్నజమ నై పురుష లు ద వైభక్ిు గ్ల పురుష లు - 
Living For One Another - ఒక్ర ిక్ోస్ం ఒక్రు జీవించడం - 
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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Randolph Dunn, President 
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ఇంట్ర్నా షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ఇనీి ిటూయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరియు ఆయన స్ంకలీ ం గురించ్చ మరింత తెలుస్తకోాలనే ఆస్కి ు ఉనె  ఎవరిైనా బైబల్ ాఠాలన్ల అందుబాటలో 

ఉంబడం ఇనిస ిట్యు ట్ యొకక  లక్షు ం ాఠాలన్ల క్రింంట్ చేయడ్డనికి డౌన్స్థలోడ్ చేస్తకోవచిు , ఆన్స్థలైన్స్థలో అధు యనం 

చేయవచిు  లేదా వు కుులు లేదా బరిి ల దావ ర్గ ఇమెయిల్ మంక్రతితవ  శ్వఖలో ఉరయోగింబవచిు . ఇంటరె్న షనల్ బైబల్ నాలెడ్ ్

ఇనిస ిట్యు ట్ (IBKI) న్లంన నప్లుమా స్ంాదింబడ్డనికి ఒక వదాు రిప తరీ నిస్రిగా నాలుగు అవస్ర్మైన కోరుస లు మరియు 7 ఎంింక 

ాఠాలన్ల పూరిు చేస్మ ఉండ్డలి. అడ్డవ న్స స్థడ్ స్థస్సిస్ "BKS" (బైబల్ నాలెడ్ ్ాక లర్) అారాున్ల అందుకోవడ్డనికి, ఒక వదాు రిప నప్లుమా 

స్ంాదింబడంతో ాట అనిె  ఎలకివి్ ాఠాలు మరియు 7 అదనప అధు యనాలన్ల పూరిు చేస్మ ఉండ్డలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోరుస  “మర్ి ము  

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

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష్ట 

Christ, The Mystery of God |  డ్రీసుత - దేవుని రహస్య ం  

Myths About God |  దేవుని గరించిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుస  ర్నండు - అతని స్ందేశ్వనికి వధేయత 
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Time To Decide    నిరణయించే స్మయం  
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Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుస  మూడు -క్రీస్తులో కొతు ఆధ్యు తిి క జీవతం  
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Life to Death - The Mortal Life 
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Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శ్రీరం, ఆతమ , ఆతమ  - మీరు చనిపోయినపుా డు వారు 

ఎకక ికి వళ్త్తరు?         
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