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Time To Decide 
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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నిర్ణయించుకోవాల్సి న సమయిం 

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 to Decide 

Why should we be concerned about what will happen after our 

lives here on earth? after all, we may think, there is still a long 

time to go. 

 Man has many opinions about what will happen to the spirit 

(or the soul) when one leaves the land of the living such as: 

 • Life does not continue to exist in the "afterlife" after death.  

• Every creature, created in the image of God, will live 

eternally with God, its creator.  

• There is an eternal life with God and an eternal death with 

the devil - Satan.  

 

This Bible study on this topic is divided into three parts:  

1. Living For Eternal Life (with God).  

2. Living For Eternal Death (in hell).  

3. Invitation from God. Note: Word and phrase underlining 

have been added for better emphasis. 

 

Are You Living For The AFTER-LIFE 

(Heaven)? 

 

People who believe there is eternal life with the creator and the 

righteous or eternal death with the devil and the unrighteous 

attempt to follow some interpretation of God’s principles, 

precepts and commands. God requires a person to be “In 

Christ” to be acceptable.  “In him we have redemption through 

his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the 

riches of his grace” (Ephesians 1:7). “Therefore, if anyone is 

in Christ, he is a new creation; old things have passed away; 

behold, all things have become new” (2 Corinthians 5:17). 

 

The lifestyle of these people will include: 

     1. Loving, honoring, glorifying, praising and worshiping 

God as He has directed in His Word 

     2. Desiring the best for everyone, even their enemies. 

     3. Providing for needs, the widows, orphans and especially 

Christians. 

 

Since redemption, the forgiveness of our sins is I Christ our 

primary concern should be learning how Christ desires us to 

live.  It should be obvious that His commands, teachings and 

examples are to be found in His Word.  One teaching is in the 

following parable: 

On one occasion an expert in the law stood up to test 

Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit 

eternal life?"  "What is written in the Law?" he replied. 

 

నిర్ణయించుకోవాల్సి న సమయిం 

భూమిపై మన జీవితాల తరా్వ త ఏమి 

జరుగుతుందనే దాని గురుంచి మనుం ఎుందుకు 

ఆుందోళన చుందాలి? అనిి  తరువాత, మనుం 

అనుకోవచ్చు , ఇుంకా చాలా సమయుం ఉుంది. 

ఒక వయ క్త ిజీవిుంచే భూమిని విడిచిపెట్టనిప్పు డు 

ఆతమ కు (లేదా ఆతమ ) ఏమి జరుగుతుందనే దాని 

గురుంచి మనిషిక్త అనేక అభిప్రాయాలు ఉన్ని యి: 

• మరణుం తరా్వ త "అనుంతర జీవితుంలో" జీవితుం 

కొనసాగదు. 

• దేవుని సా రూపుంలో సృషిుించబడిన ప్రపతి జీవి, 

దాని సృషికిర ిఅయిన దేవునితో శాశా్ తుంగా 

జీవిసి్ుంది. 

• దేవునితో శాశా్ తమైన జీవితుం మరయు డెవిల్ - 

సాతానుతో శాశా్ తమైన మరణుం ఉుంది. 

 

ఈ అుంశ్ుంపై ఈ బైబిల్ అధ్య యనుం మూడు 

భాగాలుగా విభజుంచబడిుంది: 

1. ఎటరి ల్ లైఫ్ కోసుం జీవిుంచడుం (దేవునితో). 

2. ఎటరి ల్ డెత్ (నరకుంలో) కోసుం జీవిుంచడుం. 

3. దేవుని నుుండి ఆహా్వ నుం. గమనిక: మెరుగైన 

ఉదాాటన కోసుం పదుం మరయు పదబుంధ్ుం 

అుండర్లైన్ జోడిుంచబడా్డయి. 

 

మీరు అనింతర్ జీవితిం (సవ ర్ గిం) 

కోసిం జీవిస్తునా్న రా? 

 

సృషికిరతిో శాశా్ త జీవితుం ఉుందని మరయు 

దెయయ ుంతో నీతిముంతమైన లేదా శాశా్ తమైన 

మరణుం ఉుందని నమ్మమ  వయ కిులు మరయు దేవుని 

సూప్రతాలు, సూప్రతాలు మరయు ఆదేశాలకు 

సుంబుంధుంచిన కొనిి  వివరణలను 

అనుసరుంచడ్డనిక్త అన్నయ యమైన ప్రపయతి ుం 

చేసిారు. ఒక వయ క్త ిఅుంగీకారయోగయ ుంగా ఉుండ్డలుంటే 

"ప్రీసి్లో" ఉుండ్డలని దేవుడు 

కోరుతని్న డు."ఆయన కృప యొకక  

ఐశా్ రయ మును బట్ట ిఆయన రకమిు దాా ర్వ మనకు 

విమోచనము, మన అపర్వధ్ముల క్షమాపణ" 

(ఎఫెసీయులకు 1:7).“కాబట్ట,ి ఎవరైన్న ప్రీసి్లో 



"How do you read it?"  He answered: "'Love the Lord 

your God with all your heart and with all your soul and 

with all your strength and with all your mind'; and, 'Love 

your neighbor as yourself.'"  "You have answered 

correctly," Jesus replied. "Do this and you will live."  But 

he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who 

is my neighbor" (Luke 10:25-29)? 

 

After relating the parable of the “Good Samaritan”, Jesus 

allowed the Pharisee to answer his own question. “The expert 

in the law replied, ‘The one who had mercy on him’ " (Luke 

10:37).  Jesus told him to do what he knew to do, which was to 

love his neighbor as himself. 

 

We are also told to “Be imitators of God, therefore, as dearly 

loved children and live a life of love, just as Christ loved us 

and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice 

to God” (Ephesians 5:1-2) and "If you love me, you will obey 

what I command” (John 14:15). 

There are many instructions to those In Christ to follow in 

becoming imitators of God thus living in the AFTER-LIFE 

with God. 

 

“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 

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). 

 

“This is how we know that we love the children of God: by 

loving God and carrying out his commands. This is love for 

God: to obey his commands. And his commands are not 

burdensome” (1 John 5:2-3). 

 

To those In Christ John wrote “This is the message we have 

heard from him and declare to you: God is light [all things 

good, things done in the open - love, truth, mercy, kindness, 

faithfulness]; in him there is no darkness [all thing evil, things 

done in secrete – hate, envy, false, vengeance, selfishness] at 

all. If we claim to have fellowship with him yet walk in the 

darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in 

the light, as he is in the light, we have fellowship with one 

another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all 

sin” (1 John 1:5-7). 

 

“We proclaim to you what we have seen and heard, so that you 

also may have fellowship with us. And our fellowship is with 

ఉుంటే, అతను కొత ిసృషి;ి ాత విషయాలు 

గడిచిపోయాయి; ఇదిగో, సమసమిును 

నూతనమగును” (2 కొరుంథీయులు 5:17). 

 

ఈ వయ కిుల జీవనశైలిలో ఇవి ఉుంటాయి: 

1. దేవుడు తన వాకయ ుంలో నిర్దశేుంచినట్లు 

ప్రేమిుంచడుం, గౌరవిుంచడుం, మహిమపరచడుం, 

్సి్తిుంచడుం మరయు ఆర్వధుంచడుం 

2. ప్రపతి ఒకక రీ, వార శ్ప్రతవులకు కూడ్డ ముంచి 

జరగాలని కోరుకోవడుం. 

3. అవసర్వలు, వితుంతవులు, అన్నథలు మరయు 

ముఖ్య ుంగా క్రైసవిులకు అుందిుంచడుం. 

 

విమోచనుం నుుండి, మన ాాల క్షమాపణ నేను 

ప్రీసి్ అని మన ప్రాథమిక ఆుందోళన ప్రీసి్ మనుం 

ఎలా జీవిుంచాలని కోరుకుుంట్లన్ని డో 

తెలుస్కోవడుం. ఆయన ఆజఞలు, బోధ్లు మరయు 

ఉదాహరణలు ఆయన వాకయ ుంలో ఉన్ని యని 

సు షుింగా చ ుా లి. ఒక బోధ్న ప్రక్తుంది ఉపమానుంలో 

ఉుంది: 

ఒక సుందరభ ుంలో ధ్రమ శాక్రసుింలో నిప్పణుడు 

యేస్ను పరీక్షుంచడ్డనిక్త లేచి నిలబడా్డడు. 

"బోధ్కుడ్డ, నితయ జీవానిి  పుందాలుంటే నేను 

ఏమి చేయాలి?" అని అడిగాడు. "చటుింలో ఏమి 

ప్రవాయబడిుంది?" ఆయన బదులిచాు రు. "ఎలా 

చదువుతావు?" అతను ఇలా జవాబిచాు డు: "'నీ 

పూరణహృదయముతోను నీ పూర్వణతమ తోను నీ 

పూరణబలముతోను నీ పూరణ బుదితిోను నీ 

దేవుడైన ప్రపభువును ప్రేమిుంచ్చము'; మరయు, 

'నినిు  వలే నీ పరుగువానిని ప్రేమిుంచ్చము.'" 

"నువుా  సరగాానే జవాబిచాు వు," యేస్ అని 

బదులిచాు రు. "ఇలా చేయుండి మరయు మీరు 

ప్రబతకుతారు." కానీ అతను తనను తాను 

సమరథుంచ్చకోవాలని కోరుకుని్న డు, కాబట్ట ి

అతను యేస్ను ఇలా అడిగాడు, "మరయు న్న 

పరుగువాడు ఎవరు" (లూకా 10:25-29)? 

 

“ముంచి సమరయుడు” ఉపమాన్ననిి  వివరుంచిన 

తరా్వ త, యేస్ తన ప్రపశి్ కు 

సమాధానమిచేు ుందుకు పరసయుయ డిని 

అనుమతిుంచాడు. "అతనిపై దయ చూపినవాడు" 

(లూకా 10:37) అని ధ్రమ శాక్రస ినిప్పణుడు 

జవాబిచాు డు. 



the Father and with his Son, Jesus Christ” (1 John 1:3). 

 

“If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the 

truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just 

and will forgive us our sins and purify us from all 

unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make 

him out to be a liar and his word has no place in our lives” (1 

John 1:8-10). 

 

“Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to 

see whether they are from God, because many false prophets 

have gone out into the world. This is how you can recognize 

the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus 

Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that 

does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit 

of the antichrist, which you have heard is coming and even 

now is already in the world” (1 John 4:1-3). 

 

“Then we will no longer be infants, tossed back and forth by 

the waves, and blown here and there by every wind of 

teaching and by the cunning and craftiness of men in their 

deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will 

in all things grow up into him who is the Head, that is, Christ. 

From him the whole body, joined and held together by every 

supporting ligament, grows and builds itself up in love, as 

each part does its work.  So I tell you this, and insist on it in 

the Lord, that 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 4:14-19). 

 

“Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, 

clothe yourselves with compassion, kindness, humility, 

gentleness and patience” (Colossians 3:12). 

 

“Bear with each other and forgive whatever grievances you 

may have against one another. Forgive as the Lord forgave 

you.” (Colossians 3:13) 

“Above all these put on love, which binds everything together 

in perfect harmony. (Colossians 3:14) 

 

“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.” (Colossians 3:15-16). 

 

 

“ప్రీసి్ మనలను ప్రేమిుంచి, దేవునిక్త స్వాసనగల 

అరు ణగాను బలిగాను మనకొరకు తనిు  తాను 

అరు ుంచ్చకుని టేు, ప్రేమగల పిలులవలె దేవునిని 

అనుకరుంచ్చడి మరయు ప్రేమతో జీవిుంచ్చము” 

అని కూడ్డ మనకు చపు బడిుంది (ఎఫెసీయులకు 

5:1- 2) మరయు "మీరు ననిు  ప్రేమిస్త,ి నేను 

ఆజ్ఞఞ పిుంచిన దానిని మీరు ాట్టసిారు" (యోహ్వను 

14:15). 

ప్రీసి్లో ఉని వారు భగవుంతని అనుకరుంచేవారగా 

మారడ్డనిక్త అనుసరుంచడ్డనిక్త అనేక సూచనలు 

ఉన్ని యి, తదాా ర్వ దేవునితో అనుంతర జీవితుంలో 

జీవిుంచాలి. 

 

“ప్రపపుంచానిి  లేదా ప్రపపుంచుంలోని దేనినీ 

ప్రేమిుంచవదేు. ఎవరైన్న ప్రపపుంచానిి  ప్రేమిస్త,ి 

తుంప్రడి ప్రేమ అతనిలో ఉుండదు. ప్రపపుంచుంలోని 

ప్రపతిదానిీ - ాపిషి ిమనిషి యొకక  కోరకలు, అతని 

కళళ లోని కోరక మరయు అతను కలిగి ఉని  

మరయు చేస్త వాట్ట గురుంచి గొపు గా చప్పు కోవడుం 

తుంప్రడి నుుండి కాదు, ప్రపపుంచుం నుుండి వసి్ుంది. 

లోకము మరయు దాని కోరకలు గతిుంచ్చను గాని 

దేవుని చితమిును నెరవేరుు వాడు నితయ ము 

జీవిుంచ్చను” (1 యోహ్వను 2:15-17). 

 

“మనుం దేవుని పిలులను ప్రేమిసి్ని్న మని ఈ 

విధ్ుంగా మనకు తెలుస్: దేవుణ్ణణ ప్రేమిుంచడుం 

దాా ర్వ మరయు ఆయన ఆజఞలను ాట్టుంచడుం 

దాా ర్వ. ఇది దేవుని పటు ప్రేమ: ఆయన ఆజఞలను 

ాట్టుంచడుం. మరయు ఆయన ఆజఞలు భారమైనవి 

కావు” (1 యోహ్వను 5:2-3). 

 

ప్రీసి్లో ఉని  వారక్త జ్ఞన్ ఇలా ప్రవాశాడు: “మ్మము 

అతని నుుండి విని్న ము మరయు మీకు 

ప్రపకట్టసి్ని  సుందేశ్ుం ఇది: దేవుడు వెలుగు [అనిి  

ముంచి, బహిరుంగుంగా చేస్తవి - ప్రేమ, నిజుం, దయ, 

దయ, విశాా సుం]; అతనిలో చీకట్ట లేదు [అనిి  

చడులు, రహసయ ుంగా చేస్తవి - దాే షుం, అసూయ, 

అబదుిం, ప్రపతీకారుం, సాా ర థుం] అసస లు. మనుం 

అతనితో సహవాసుం కలిగి ఉని్న మని చప్పు కుుంటే, 

మనుం చీకట్టలో నడుసిాము, మనుం అబదుిం 

చబుతాము మరయు సతయ ుం ప్రపకారుం జీవిుంచము. 

అయితే ఆయన వెలుగులో ఉని ట్లు మనము 



“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” (Colossians 3:17) 

 

“For this very reason, make every effort to add to your faith 

goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, 

self-control; and to self-control, perseverance; and to 

perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness; 

and to brotherly kindness, love. For if you possess these 

qualities in increasing measure, they will keep you from being 

ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord 

Jesus Christ” (2 Peter 1:5-8). 

 

"In the last times there will be scoffers who will follow their 

own ungodly desires." These are the men who divide you, who 

follow mere natural instincts and do not have the Spirit.  But 

you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith 

and pray in the Holy Spirit.  Keep yourselves in God's love as 

you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to 

eternal life.  Be merciful to those who doubt; snatch others 

from the fire and save them; to others show mercy, mixed with 

fear-hating even the clothing stained by corrupted flesh (Jude 

17-23). 

 

It is clear from the above that those in Christ must grow. 

Therefore, the critical question is “How do I grow?” in order 

that my life becomes a mirror of God’s image.  What can I do 

to become more like God continually reflecting a clearer 

likeness of his essence and nature of love, truth and justice as I 

grow older? 

 

Questions 

1. The first and foremost requirement to inherit eternal life is 

love and belief in God - God is love. 

T. ___  F. ___ 

 

2. The love God desires is doing what is best for one’s eternal 

life. 

T. ___  F. ___ 

 

3. What continues to cleanse one who is in Christ 

 a. ____ Fully and completely obeying His commands 

 b. ____ Assembling together with other Christians 

 c. ____ The blood of Christ 

 d.____ Those in Christ have on sins as all past, present 

and future sins have been fully forgiven. 

 

4.  What does one need to have to bind everything into unity? 

 a. ___ Love 

వెలుగులో నడుచినటుయితే, మనము ఒకరతో 

ఒకరు సహవాసము కలిగియుని్న ము మరయు 

ఆయన కుమారుడైన యేస్ రకమిు సమస ి

ాపములనుుండి మనలను శుది ిచేసి్ుంది” (1 

యోహ్వను 1:5-7). 

 

“మీరు కూడ్డ మాతో సహవాసుం కలిగి ఉుండేలా 

మ్మము చూసిన వాట్టని మరయు విని  వాట్టని మీకు 

తెలియజేసి్ని్న ము. మరయు మన సహవాసుం 

తుంప్రడితో మరయు ఆయన కుమారుడైన 

యేస్ప్రీసి్తో ఉుంది" (1 యోహ్వను 1:3). 

 

“మనుం ాపుం లేనివారమని చప్పు కుుంటే, మనలిి  

మనుం మోసుం చేస్కుుంటాము మరయు నిజుం 

మనలో లేదు. మనుం మన ాాలను ఒప్పు కుుంటే, 

ఆయన నమమ కమైనవాడు మరయు నీతిముంతడు 

మరయు మన ాాలను క్షమిుంచి, అనిి  

అన్నయ యాల నుుండి మనలను శుది ిచేసిాడు. మనుం 

ాపుం చేయలేదని వాదిస్త,ి మనుం అతనిి  

అబదికిునిగా మారుసిాము మరయు అతని మాటకు 

మన జీవితుంలో ్సాథ నుం లేదు ”(1 యోహ్వను 1:8-10). 

 

“ప్రపియమైన మిప్రతలార్వ, ప్రపతి ఆతమ ను 

విశా్ సిుంచకుండి, కానీ ఆతమ లు దేవుని నుుండి 

వచాు యో లేదో పరీక్షుంచుండి, ఎుందుకుంటే చాలా 

ముంది తప్పు డు ప్రపవకలిు ప్రపపుంచుంలోక్త వెళ్ళళ రు. 

ఈ విధ్ుంగా మీరు దేవుని ఆతమ ను గురుించగలరు: 

యేస్ప్రీసి్ శ్రీరధారయై వచాు డని అుంగీకరుంచే 

ప్రపతి ఆతమ  దేవుని నుుండి వచిు నది, అయితే 

యేస్ను అుంగీకరుంచని ప్రపతి ఆతమ  దేవుని నుుండి 

వచిు నది కాదు. ఇది ప్రీసి్ విరోధ యొకక  ఆతమ , ఇది 

వచ్చు నని మీరు విని్న రు మరయు ఇప్పు డు కూడ్డ 

లోకములో ఉన్ని రు” (1 యోహ్వను 4:1-3). 

 

“అప్పు డు మనుం ఇకపై పసిపిలులుగా ఉుండము, 

అలలచే అటూ ఇటూ ఎగిరపోతాము మరయు ప్రపతి 

బోధ్న్న గాలి దాా ర్వ మరయు వార మోసపూరత 

కుతుంప్రతాలలో మనుషుల యొకక  కుయుక్త ి

మరయు కుట్టలతా ుం దాా ర్వ ఇకక డ మరయు 

అకక డ ఎగిరపోతాము. బదులుగా, ప్రేమలో 

సతాయ నిి  మాటాుడితే, మనుం అనిి  విషయాలలో 

శరస్స గా అుంటే ప్రీసి్గా ఎదుగుతాము. అతని 

నుుండి మొతుిం శ్రీరుం, ప్రపతి సహ్వయక 



 b. ___ Truthfulness 

 c. ___ Peace 

 

5. What keeps God’s people from being ineffective and 

unproductive? 

 a. ___ Knowledge and perseverance 

 b. ___ Self-control 

c. ___ Love  

 d. ___ Godliness 

 e ___ All the above 

 

 

 

Are you Living for the AFTER-DEATH (Hell)? 
 

Lesson 2 

Those who believe in neither an AFTER-LIFE nor AFTER-

DEATH or believe that everyone will live eternally with God 

live by the philosophy of: 

   1.  Eat, drink and be merry for tomorrow you may die. 

   2.  What is mine is mine. What is yours I will take if I want 

it. 

   3.  Whoever acquires the most in life wins. 

   4.  I fear no one, God nor man. I AM the one with the power. 

 

Consequently, they follow the action of Adam and Eve by 

yielding to their desires and doing what they want to do rather 

than what God desires.  God said to them in Genesis 2:16-17 

"Of every tree of the garden you may freely eat; but of the tree 

of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the 

day that you eat of it you shall surely die." But in Genesis 3:4-

6, 13 we read “Then the serpent said to the woman, ‘You will 

not surely die.  For God knows that in the day you eat of it 

your eyes will be opened, and you will be like God, knowing 

good and evil.’  So, when the woman saw that the tree was 

good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree 

desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She 

also gave to her husband with her, and he ate.” … “And the 

LORD God said to the woman, ‘What is this you have done?’"  

James put it this way in James 1:12-15 “Blessed is the man 

who endures temptation; for when he has been approved, he 

will receive the crown of life which the Lord has promised to 

those who love Him.  Let no one say when he is tempted, "I 

am tempted by God"; for God cannot be tempted by evil, nor 

does He Himself tempt anyone. But each one is tempted when 

he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when 

desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is 

full-grown, brings forth death.”   

 

BY the disobedience of Adam and Eve, yielding to their 

desires, sin entered the world. “Therefore, just as through one 

man’s sin entered the world, and death through sin, and thus 

death spread to all men, because all sinned” (Romans 5:12).  

 

But there is hope “For just as you presented your members as 

సిా యువుతో కలిసి మరయు కలిసి 

ఉుంచబడుతుంది, ప్రపతి భాగుం దాని పనిని 

చేసి్ని ప్పు డు ప్రేమలో పెరుగుతుంది మరయు 

నిరమ ుంచబడుతుంది. కాబట్ట ినేను మీకు ఈ 

విషయుం చపి్పని్న ను మరయు ప్రపభువులో 

పటి్లబటి్లతని్న ను, మీరు ఇకపై అనయ జనులు 

లాగా, వార ఆలోచనల వయ ర థుంతో జీవిుంచకూడదు. 

వారు తమ హృదయాలను కఠినతరుం చేయడుం 

వలు వారలో ఉని  అజ్ఞఞనుం కారణుంగా వారు తమ 

అవగాహనలో చీకట్టగా ఉన్ని రు మరయు దేవుని 

జీవితుం నుుండి విడిపోయారు. అనిి  

స్నిి తతాా నిి  కోలోు యి, వారు అనిి  రకాల 

అపవిప్రతతలలో మునిగిపోయేలా ఇుంప్రదియాలకు 

తమను తాము అపు గిుంచ్చకున్ని రు, 

 

"కాబట్ట,ి దేవుడు ఎనిు కుని  ప్రపజలు, పవిప్రతలు 

మరయు ప్రపియమైనవారుగా, మీరు కనికరుం, దయ, 

వినయుం, సౌమయ త మరయు సహన్ననిి  

ధ్రుంచ్చకోుండి" (కొలొసస యులు 3:12). 

 

“ఒకరతో ఒకరు సహిుంచుండి మరయు మీరు ఒకరపై 

మరొకరు ఏవైన్న మనోవేదనలను కలిగి ఉుంటే 

క్షమిుంచుండి. ప్రపభువు నినిు  క్షమిుంచినటేు 

క్షమిుంచ్చ.” (కొలొసస యులు 3:13) 

"వీటనిి ుంట్టీ మిుంచి ప్రేమను ధ్రుంచుండి, ఇది 

ప్రపతిదీ సుంపూరణ సామరసయ ుంతో 

బుంధసి్ుంది.(కొలొసస యులు 3:14) 

 

“ప్రీసి్ శాుంతి మీ హృదయాలలో 

పరాలిుంచనివా ుండి, ఎుందుకుంటే మీరు ఒకే శ్రీర 

అవయవాలుగా శాుంతిక్త పిలువబడా్డరు. మరయు 

కృతజఞతతో ఉుండుండి. మీరు ఒకరకొకరు బోధసిూ, 

ఉపదేశుంచ్చకుుంటూ ఉని ప్పు డు ప్రీసి్ వాకయ ుం 

మీలో సమృదిగిా నివసిసి్ుంది.” (కొలొసస యులు 

3:15-16). 

 

"మీరు ఏమి చేసిన్న, మాటతో లేదా ప్రక్తయతో, 

అనిి ుంట్టనీ ప్రపభువైన యేస్ న్నముంలో చేయుండి, 

ఆయన దాా ర్వ తుంప్రడి అయిన దేవునిక్త కృతజఞతలు 

చపు ుండి" (కొలొసస యులు 3:17) 

 

“ఈ కారణుంగానే, మీ విశాా సానిక్త ముంచితన్ననిి  

జోడిుంచడ్డనిక్త ప్రపతి ప్రపయతి ుం చేయుండి; 



slaves of uncleanness, and of lawlessness leading to more 

lawlessness, so now present your members as slaves of 

righteousness for holiness.  For when you were slaves of sin, 

you were free in regard to righteousness.  What fruit did you 

have then in the things of which you are now ashamed? For 

the end of those things is death.  But now having been set free 

from sin, and having become slaves of God, you have your 

fruit to holiness, and the end, everlasting life.  For the wages 

of sin is death” (Romans 6:19-23). 

 

The following are several references to things God considers 

sin, lawlessness, rebellion and disobedience. Those who 

practice such live for the AFTER-DEATH.   

 

Genesis 6:5-6 “And GOD saw that the wickedness of man 

was great in the earth, and that every imagination of the 

thoughts of his heart was only evil continually. And it repented 

the LORD that he had made man on the earth, and it grieved 

him at his heart.  

 

Genesis 13:13 “But the men of Sodom were wicked and 

sinners before the LORD exceedingly.”  

 

Genesis 19:4-5 “They called to Lot, "Where are the men who 

came to you tonight? Bring them out to us so that we can have 

sex with them."  

 

Ephesians 5:5 “For of this you can be sure: No immoral, 

impure or greedy person - such a man is an idolater - has any 

inheritance in the kingdom of Christ and of God.”  

 

Hebrews 10:26-31 “For if we sin willfully after we have 

received the knowledge of the truth, there no longer remains a 

sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment, 

and fiery indignation which will devour the adversaries.  

Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on 

the testimony of two or three witnesses.  Of how much worse 

punishment, do you suppose, will he be thought worthy who 

has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of 

the covenant by which he was sanctified a common thing, and 

insulted the Spirit of grace?  For we know Him who said, 

‘Vengeance is Mine, I will repay,’ says the Lord. And again, 

‘The LORD will judge His people.’  It is a fearful thing to fall 

into the hands of the living God.”  

 

James 1:19-21 “So then, my beloved brethren, let every man 

be swift to hear, slow to speak, slow to wrath; for the wrath of 

man does not produce the righteousness of God. Therefore, lay 

aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive 

with meekness the implanted word, which is able to save your 

souls.”  

 

2 Peter 2:4-11 “For if God did not spare the angels who 

sinned, but cast them down to hell and delivered them into 

chains of darkness, to be reserved for judgment;  and did not 

spare the ancient world, but saved Noah, one of eight people, a 

మరయు ముంచితన్ననిక్త, ్జ్ఞఞ నుం; మరయు ్జ్ఞఞ నుం, 

సీా య నియుంప్రతణ; మరయు సీా య నియుంప్రతణ, 

పటి్లదల; మరయు పటి్లదల, దైవభక్త,ి మరయు 

దైవభక్త,ి సోదర దయ; మరయు సోదర దయ, 

ప్రేమ. మీరు ఈ లక్షణాలను అధక ్సాథయిలో కలిగి 

ఉని టుయితే, అవి మన ప్రపభువైన యేస్ప్రీసి్ను 

గూరు న మీ ్జ్ఞఞ నుంలో పనిక్తమాలిన మరయు 

ఉతాు దకత లేకుుండ్డ మిమమ లిి  నిలువరసిాయి 

”(2 ేతరు 1:5-8). 

 

"చివర కాలుంలో తమ సా ుంత భక్తహిీనమైన 

కోరకలను అనుసరుంచే అపహ్వసయ ుం చేస్తవారు 

ఉుంటారు." వీరు మిమమ లిి  విభజుంచే వయ కిులు, 

వారు కేవలుం సహజ ప్రపవృతిలను అనుసరసిారు 

మరయు ఆతమ ను కలిగి ఉుండరు. కానీ మీరు, 

ప్రపియమైన మిప్రతలార్వ, మీ అతయ ుంత పవిప్రతమైన 

విశాా సుంలో మిమమ లిి  మీరు నిరమ ుంచ్చకోుండి 

మరయు పరశుదిాతమ లో ప్రార థుంచుండి. మన 

ప్రపభువైన యేస్ప్రీసి్ కనికరుం మిమమ లిి  

నితయ జీవానిక్త తీస్కుర్వవడ్డనిక్త మీరు ఎదురు 

చూసి్ని ప్పు డు దేవుని ప్రేమలో మిమమ లిి  మీరు 

నిలుప్పకోుండి. సుందేహిుంచే వార పటు దయ 

చూపుండి; అగిి  నుుండి ఇతరులను లాకొక ని వారని 

రక్షుంచుండి; ఇతరులపై కనికరుం చూపుండి, ాడైన 

మాుంసుంతో తడిసిన దుసి్లను కూడ్డ భయానిి  

దాే షిుంచుండి (యూదా 17-23). 

 

ప్రీసి్లో ఉని వారు ఎదగాలి అని పైవాట్ట నుుండి 

సు షమివుతుంది. కాబట్ట,ి ్క్త ుషమిైన ప్రపశి్  "నేను 

ఎలా ఎదగగలను?" న్న జీవితుం దేవుని 

ప్రపతిరూానిక్త అదుేం అవుతుంది. నేను పెదయేాయ క 

అతని సార్వుంశ్ుం మరయు ప్రేమ, సతయ ుం మరయు 

న్నయ యుం యొకక  సా భావుం యొకక  సు షమిైన 

పోలికను నిరుంతరుం ప్రపతిబిుంబిసిూ దేవుడిలా 

మారడ్డనిక్త నేను ఏమి చేయగలను? 

 

ప్రపశ్ి లు 

2. శాశా్ త జీవితానిి  వారసతా ుంగా పుందేుందుకు 

మొదట్ట మరయు ప్రపధానమైన ఆవశ్య కత 

దేవునిపై ప్రేమ మరయు విశాా సుం - దేవుడు 

ప్రేమ. 

T. ___ F. ___ 

 



preacher of righteousness, bringing in the flood on the world 

of the ungodly; and turning the cities of Sodom and Gomorrah 

into ashes, condemned them to destruction, making them an 

example to those who afterward would live ungodly; and 

delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy 

conduct of the wicked (for that righteous man, dwelling 

among them, tormented his righteous soul from day to day by 

seeing and hearing their lawless deeds) — then the Lord 

knows how to deliver the godly out of temptations and to 

reserve the unjust under punishment for the day of judgment, 

and especially those who walk according to the flesh in the 

lust of uncleanness and despise authority. They are 

presumptuous, self-willed. They are not afraid to speak evil of 

dignitaries, whereas angels, who are greater in power and 

might, do not bring a reviling accusation against them before 

the Lord.”  

 

2 Peter 2:12-17 “But these, like natural brute beasts made to 

be caught and destroyed, speak evil of the things they do not 

understand, and will utterly perish in their own corruption, and 

will receive the wages of unrighteousness, as those who count 

it pleasure to carouse in the daytime. They are spots and 

blemishes, carousing in their own deceptions while they feast 

with you, having eyes full of adultery and that cannot cease 

from sin, enticing unstable souls. They have a heart trained in 

covetous practices, and are accursed children. They have 

forsaken the right way and gone astray, following the way of 

Balaam the son of Beor, who loved the wages of 

unrighteousness; but he was rebuked for his iniquity: a dumb 

donkey speaking with a man's voice restrained the madness of 

the prophet. These are wells without water, clouds carried by a 

tempest, for whom is reserved the blackness of darkness 

forever.”  

 

2 Thessalonians 1:3-10 “We are bound to thank God always 

for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows 

exceedingly, and the love of every one of you all abounds 

toward each other, so that we ourselves boast of you among 

the churches of God for your patience and faith in all your 

persecutions and tribulations that you endure, which is 

manifest evidence of the righteous judgment of God, that you 

may be counted worthy of the kingdom of God, for which you 

also suffer;  since it is a righteous thing with God to repay with 

tribulation those who trouble you, and to give you who are 

troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from 

heaven with His mighty angels, in flaming fire taking 

vengeance on those who do not know God, and on those who 

do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be 

punished with everlasting destruction from the presence of the 

Lord and from the glory of His power, when He comes, in that 

Day, to be glorified in His saints and to be admired among all 

those who believe, because our testimony among you was 

believed.  

 

Revelation 20:10 “The devil, who deceived them, was cast 

into the lake of fire and brimstone where the beast and the 

2. దేవుడు కోరుకునే ప్రేమ ఒకర నితయ  జీవితానిక్త 

ఉతమిమైనది. 

T. ___ F. ___ 

 

3. ప్రీసి్లో ఉని  వయ క్తనిి ఏది శుది ిచేసి్ుంది 

 a. ____ పూరగిా మరయు పూరగిా అతని 

ఆజఞలను ాట్టుంచడుం 

 బి. ____ ఇతర క్రైసవిులతో కలిసి 

సమీకరుంచడుం 

 సి. ____ ప్రీసి్ రకుిం 

 d.____ గత, వరమిాన మరయు భవిషయ తి 

ాాలు పూరగిా క్షమిుంచబడినుందున ప్రీసి్లో 

ఉని వారు ాాలపై ఉన్ని రు. 

 

4. అనిి ుంట్టనీ ఐకయ ుంగా బుంధుంచడ్డనిక్త ఒక వయ క్తకి్త 

ఏమి అవసరుం? 

 a. ___ ప్రేమ 

 బి. ___ సతయ సుంధ్త 

 సి. ___ శాుంతి 

 

5. దేవుని ప్రపజలు అసమరుథలు మరయు 

ఉతాు దకత లేనివారుగా ఉుండకుుండ్డ ఏది 

నిరోధసి్ుంది? 

 a. ___ ్జ్ఞఞ నుం మరయు పటి్లదల 

 బి. ___ సా యుం నియుంప్రతణ 

సి. ___ ప్రేమ  

 డి. ___ దైవభక్త ి

 ఇ ___ పైవనీి  

 

 

 

మీరు మర్ణానింతర్ (నర్కిం) కోసిం 

జీవిస్తునా్న రా? 
 

ాఠుం 2 

మరణానుంతర జీవితానిి  గాని, మరణానుంతర 

జీవితానిి  గాని విశా్ సిుంచని వారు లేదా ప్రపతి 

ఒకక రూ భగవుంతనితో శాశా్ తుంగా జీవిసిారని 

విశా్ సిుంచే వారు ఈ తతా శాక్రసుిం ప్రపకారుం 

జీవిసిారు: 

1. మీరు చనిపోవచ్చు  ర్దపట్ట కోసుం తినుండి, 

ప్రతాగుండి మరయు ఉలాుసుంగా ఉుండుండి. 

2. న్నది న్నది. నీది ఏది కావాలుంటే నేను 

తీస్కుుంటాను. 

3. జీవితుంలో ఎవరు ఎకుక వ సుంాదిుంచారో వారు 



false prophet are. And they will be tormented day and night 

forever and ever.”  

 

Revelation 21:8 “But the cowardly, unbelieving, abominable, 

murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars 

shall have their part in the lake which burns with fire and 

brimstone, which is the second death."  

1 John 1:10 “If we say that we have not sinned, we make Him 

a liar, and His word is not in us”.   

Now there may be lots of debating about exactly the nature of 

the AFTER-DEATH. Is it literal or figurative, never-ending 

torment or annihilation and on and on.   

 

Regardless of the nature of the AFTER-DEATH it will be so 

terrible and so final that no one in his or her right mind would 

want to be sent there.    

 

The eternal residents will be: 

Angles who rebelled Devil (Satan) 

Beast   False Prophet  

Cowardly (fearful)  Unbelieving 

Abominable  Murderers 

Sorcerers    Idolaters 

Liars Sexually immoral  (fornicators) 

 

The good news is that it is not necessary to leave the land of 

the dying to enter the land of the dead.  Notice God’s 

invitation to Israel in Deuteronomy 30:15-20:  "See, I have set 

before you today life and good, death and evil, in that I 

command you today to love the LORD your God, to walk in 

His ways, and to keep His commandments, His statutes, and 

His judgments, that you may live and multiply; and the LORD 

your God will bless you in the land which you go to possess. 

But if your heart turns away so that you do not hear, and are 

drawn away, and worship other gods and serve them, I 

announce to you today that you shall surely perish; you shall 

not prolong your days in the land which you cross over the 

Jordan to go in and possess. I call heaven and earth as 

witnesses today against you, that I have set before you life and 

death, blessing and cursing; therefore choose life, that both 

you and your descendants may live; that you may love the 

LORD your God, that you may obey His voice, and that you 

may cling to Him, for He is your life and the length of your 

days; and that you may dwell in the land which the LORD 

swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give 

them."  

 

God’s desire is for those created in His image (His nature) to 

be reconciled to Him and have an intimate relationship with 

Him immediately following their burial into Christ’s death. 

“The Lord is not slow about his promise, as some people 

understand slowness, but is being patient with you. He does 

not want anyone to perish, but wants everyone to repent” 1 (2 

Peter 3:9).  “You see, at just the right time, when we were still 

powerless, Christ died for the ungodly. …. But God 

demonstrates his own love for us in this: While we were still 

గెలుసిారు. 

4. నేను ఎవరీ భయపడను, దేవునిక్త లేదా మనిషిక్త 

భయపడను. నేనే శ్క్త ిగల వాడిని. 

 

పరయ వసానుంగా, వారు తమ కోరకలకు లొుంగిపోయి, 

దేవుడు కోరుకునే దానికుంటే తాము 

చేయాలనుకుని ది చేయడుం దాా ర్వ ఆడమ్ 

మరయు ఈవ్ చరయ ను అనుసరసిారు. 

ఆదికాుండము 2:16-17లో దేవుడు వారతో ఇలా 

అని్న డు: "తోటలోని ప్రపతి చటి్లను మీరు 

ఉచితుంగా తినవచ్చు ; కానీ ముంచి మరయు 

చడుల తెలివినిచేు  చటి్లను మీరు తినకూడదు, 

ఎుందుకుంటే మీరు వాట్టని తినే రోజున మీరు 

తిన్నలి. తపు కుుండ్డ చనిపోతాను." కానీ 

ఆదికాుండము 3:4-6, 13లో మనుం చదువుతాము 

“అప్పు డు ాము క్రసీతిో, 'నువుా  తపు కుుండ్డ 

చనిపోవు. మీరు దాని తినే రోజున మీ కళ్ళళ  

తెరవబడతాయని మరయు మీరు ముంచి చడలాను 

తెలుస్కుని దేవునిలా ఉుంటారని దేవునిక్త తెలుస్. 

కాబట్ట,ి ఆ చటి్ల ఆహ్వర్వనిక్త ముంచిదని, కళ ుకు 

ఆహ్వుదకరుంగా ఉుందని, ్జ్ఞఞనవుంతుం కావడ్డనిక్త 

ఇషపిడే చటి్ల అని ఆ క్రసీ ిచూసినప్పు డు, ఆమె 

దాని ఫలాలను తీస్కొని తినేసిుంది. ఆమె తనతో 

ాట్ల తన భరకిు కూడ్డ ఇచిు ుంది, అతను 

తిని్న డు. … “మరయు దేవుడైన యెహోవా ఆ 

క్రసీతిో ఇలా అని్న డు. 

జేమ్స  జేమ్స  1:12-15 లో ఈ విధ్ుంగా ేరొక ని్న డు 

“ప్రపలోభాలను సహిుంచే వయ క్త ిధ్నుయ డు; ఎుందుకుంటే 

అతను ఆమోదిుంచబడినప్పు డు, ప్రపభువు తనను 

ప్రేమిుంచేవారక్త వాగేానుం చేసిన జీవ క్తరీటానిి  

పుందుతాడు. అతను శోధుంచబడినప్పు డు, "నేను 

దేవునిచే శోధుంచబడా్డను" అని ఎవరూ 

అనకూడదు; ఎుందుకుంటే దేవుడు చడుచేత 

శోధుంపబడడు, అతడే ఎవరనీ శోధుంచడు. కానీ 

ప్రపతి ఒకక రు తన సా ుంత కోరకలచే 

ఆకర షుంచబడినప్పు డు మరయు 

ప్రపలోభపెట్టనిప్పు డు శోదిుంచబడతారు. అప్పు డు, 

కోరక గరభ ుం దాలిు నప్పు డు, అది ాానిక్త 

జనమ నిసి్ుంది; మరయు ాపము సుంపూరణముగా 

ఎదిగినప్పు డు మరణమును ప్పట్టుించ్చను.” 

 

ఆడమ్ మరయు ఈవ్ యొకక  అవిధేయత దాా ర్వ, 

వార కోరకలకు లొుంగి, ాపుం ప్రపపుంచుంలోక్త 

ప్రపవేశుంచిుంది. "కాబట్ట,ి ఒక వయ క్త ియొకక  ాపుం 

దాా ర్వ ప్రపపుంచుంలోక్త ప్రపవేశుంచినట్లు, మరయు 

ాపుం దాా ర్వ మరణుం, మరయు మరణుం అుందరక్త 

వాయ పిుంచిుంది, ఎుందుకుంటే అుందరూ ాపుం 

చేసారు" (రోమనుు 5:12). 

 



sinners, Christ died for us. Since we have now been justified 

by his blood, how much more shall we be saved from God's 

wrath through him!” (Romans 5:6-10) 
1 Not a mere feeling; it has not the uncertainty of moods and sentiments. It 

is not a simple change in the weather of the soul. It is a distinct alteration 

of the focus of the intelligence; it carries with it a movement of the will; in 

short, it is a revolution in the very ground of the man's being" (The Pulpit 

Commentary, vol. 18, p. 66 quoted in REFLECTIONS #515 Al Maxey, 

January 3, 2012) 

 

 

Questions 

1. What were the sins of Adam and Eve? 

a.  ___ Eating if the forbidden fruit 

b.  ___ Hiding from God 

c.  ___ Disobeying God by yielding to their desires  

 

2. One sins when  

a.  ___ Tempted 

b.  ___ Drawn to the temptation 

c.  ___ Yielding to the temptation 

 

3. The result of sin is death? 

T. ____ F. ___ 

 

4. Who does not have an inheritance in heaven? 

 a. ___ The immoral 

 b. ___ Greedy / idolater 

 c. ___ Impure 

 d. ___ All the above 

 

5. God forgave, spared, the angels who sinned, rebelled 

against Him. 

T. ___  F. ___ 

 

6. The residents of the After-Death are: 

 a. ___ Angels who rebelled 

 b. ___ Devil (Satan) 

 c. ___ Liars 

 d. ___ Sexually Immoral (fornicators) 

 e. ___ Cowardly (fearful) 

f. ___ Unbelieving 

g. ___ Jews 

h. ___ All the above 

i.  ___ All the above except g. 

 
 

 

 

 

 

 

SELF EXAMINATION OF MY RELATIONSHIP 

WITH GOD 

కానీ నిరీక్షణ ఉుంది “మీరు మీ అవయవములను 

అపవిప్రతతకు మరయు మరుంత అన్నయ యానిక్త 

దారతీస్త అన్నయ యానిక్త బానిసలుగా చూపిుంచినటేు, 

ఇప్పు డు మీ సభుయ లను పవిప్రతత కోసుం నీతి 

దాస్లుగా ఉుంచుండి. ఎుందుకుంటే మీరు ాానిక్త 

బానిసలుగా ఉని ప్పు డు, మీరు నీతి విషయుంలో 

స్తా చఛ గా ఉన్ని రు. మీరు ఇప్పు డు సిగుపాడే 

విషయాలలో అప్పు డు మీకు ఏ ఫలుం వచిు ుంది? 

ఎుందుకుంటే వాట్ట ముగిుంప్ప మరణమ్మ. అయితే 

ఇప్పు డు ాపుం నుుండి విముక్త ిపుంది, దేవునిక్త 

దాస్లుగా మారనుందున, మీరు పవిప్రతతకు మీ 

ఫలుం మరయు ముగిుంప్ప, శాశా్ త జీవితానిి  కలిగి 

ఉన్ని రు. ఎుందుకుంటే ాానిక్త జీతుం మరణుం” 

(రోమనుు 6:19-23). 

 

దేవుడు ాపుం, అన్నయ యుం, తిరుగుబాట్ల మరయు 

అవిధేయతగా భావిుంచే విషయాలకు 

సుంబుంధుంచిన అనేక సూచనలు ప్రక్తుందివి. అలా 

ఆచరుంచే వారు మరణానుంతరుం జీవిసిారు. 

 

ఆదికిండము 6:5-6“మనుషుయ ని దుషతిా ుం 

భూమిపై గొపు దని మరయు అతని హృదయ 

ఆలోచనలలోని ప్రపతి ఊహ నిరుంతరుం చడుగా 

ఉుందని దేవుడు చూశాడు. మరయు అది 

యెహోవా భూమిపై మానవుని చేసినుందుకు 

పశాు తిాపపడిుంది మరయు అది అతని 

హృదయుంలో అతనిక్త బాధ్ కలిగిుంచిుంది. 

 

ఆదికిండము 13:13"అయితే సొదొమ మనుషుయ లు 

దుర్వమ రాులు మరయు యెహోవా దృషిలిో చాలా 

ాప్పలు." 

 

ఆదికిండము 19:4-5"వారు లోతను పిలిచారు, 

"ఈ ర్వప్రతి మీ వదకేు వచిు న ప్పరుషులు ఎకక డ 

ఉన్ని రు? మ్మము వారతో లైుంగిక సుంబుంధ్ుం కలిగి 

ఉుండటానిక్త వారని మా వదకేు తీస్కురుండి." 

 

ఎఫెసీయులు 5:5"దీని గురుంచి మీరు ఖ్చిు తుంగా 

చపు గలరు: అనైతిక, అపవిప్రతమైన లేదా 

అతాయ శ్గల వయ క్త ి- అలాుంట్ట వయ క్త ివిప్రగహ్వర్వధ్కుడు - 

ప్రీసి్ మరయు దేవుని ర్వజయ ుంలో వారసతా ుం లేదు." 

 

హెబ్రీయులు 10:26-31“సతాయ నిి  గూరు న 

్జ్ఞఞన్ననిి  పుందిన తరా్వ త మనుం ఉదేేశ్పూరా కుంగా 

ాపుం చేస్త,ి ాాల కోసుం తాయ గుం ఉుండదు, కానీ 

తీరుు  గురుంచి భయుంకరమైన నిరీక్షణ మరయు 

శ్ప్రతవులను ప్రమిుంగివేస్త కోపుం. మోషే 

ధ్రమ శాక్రసిానిి  తిరసక రుంచిన వయ క్త ిఇదరేు లేదా 

ముగురాు సాక్షుల సాక్షయ ుంపై కనికరుం లేకుుండ్డ 



Examine yourselves as to whether you are in the faith.  
Do you not know yourselves, that Jesus Christ is in you? 2 

Corinthians 13:5 

This is a self examination therefore answers cannot be 

provided. However, space has been provided for answers 

if the form is printed. 

1 Do you believe?  

a. Jesus Christ is the Son of God?              

YES __ NO ___ 

          · God so loved the world that He gave His only 

begotten Son, that whoever believes in Him should not 

perish but have everlasting life. [John 3:16]  

          · … Christ, the Son of the living God. [Matthew 

16:16b] 

          · Then Philip began with that very passage of 

Scripture and told him the good news about Jesus. Now 

as they went down the road, they came to some water. 

And the eunuch said, "See, here is water. What hinders 

me from being baptized?" Then Philip said, "If you 

believe with all your heart, you may." [Acts 8:35-37]      

 b. You are a sinner?              

YE S __ NO __ 

          · “… All have sinned and fall short of the glory of 

God,” [Romans 3:23] 

          · “If we say that we have no sin, we deceive 

ourselves, and the truth is not in us” 1 John 1:8-9] 

     c. Jesus came to die for the sins of mankind? YES 

__ NO __ 

          · … The Son of Man did not come to be served, 

but to serve, and to give His life a ransom for many. 

[Matthew 20:28]  

      d. Jesus died for you?    

YES __ NO __  

         · But we see Jesus, who was made a little lower 

than the angels, for the suffering of death crowned with 

glory and honor, that He, by the grace of God, might 

taste death for everyone. [Hebrews 2:9] 

2. Have you?  

      a. Repented of your sins?  

YES __ NO __ 

          · I tell you, no; but unless you repent you will all 

likewise perish. [Luke 13:3] 

          · Truly, these times of ignorance God overlooked, 

మరణ్ణసిాడు. దేవుని కుమారుడిని కాళుక్తుంద తొక్తక న, 

అతను పవిప్రతమైన ఒడుంబడిక రకిానిి  సాధారణ 

విషయుంగా పరగణ్ణుంచి, కృప యొకక  ఆతమ ను 

అవమానిుంచిన అతను ఎుంత ఘోరమైన శక్షకు 

అరుుడు అని మీరు అనుకుుంట్లన్ని ర్వ? 

ఎుందుకుంటే, 'పగతీరుు కోవడుం న్నది, నేను 

ప్రపతిఫలుం చలిుసిాను' అని చపిు న వయ క్త ిమనకు 

తెలుస్. మరలా, 'యెహోవా తన ప్రపజలకు తీరుు  

తీరుు ను.' సజీవుడైన దేవుని చేతిక్త చికక డుం 

భయుంకరమైన విషయుం. 

 

జేమ్సి  1:19-21“కాబట్ట,ి న్న ప్రపియ సహోదరులార్వ, 

ప్రపతి మనుషుయ డు వినుటకు శీప్రరముగాను, 

మాటలాడుటలోను, ఆప్రగహమునకు నిదానముగాను 

ఉుండవలెను; మానవుని ఉప్రగత దేవుని నీతిని 

ఉతు తి ిచేయదు. కావున, సమస ికలమ షములను 

మరయు దుషతిా ము ప్రపవహిుంచ్చటను విడిచిపెట్ట,ి 

మీ ఆతమ లను రక్షుంచగలిగిన న్నటబడిన 

వాకయ మును సాతిా కముతో సీా కరుంచ్చము.” 

 

2 పేతురు 2:4-11“దేవుడు ాపుం చేసిన 

దేవదూతలను విడిచిపెటకిపోతే, వారని నరకానిక్త 

పడవేసి, తీరుు  కోసుం ప్రపతేయ క్తుంచబడటానిక్త వారని 

చీకట్ట గొలుస్లలోక్త పుంపిుంచాడు; మరయు 

ప్పర్వతన ప్రపపుంచానిి  విడిచిపెటలిేదు, కానీ 

ఎనిమిది ముంది వయ కిులలో ఒకరైన నోహ్ను 

రక్షుంచాడు, నీతి బోధ్కుడు, భక్తహిీనుల 

ప్రపపుంచుంలో వరదను తీస్కువచాు డు; మరయు 

సొదొమ మరయు గొమొప్రర్వ నగర్వలను బూడిదగా 

మారు డుం, వాట్టని న్నశ్నుం చేయడ్డనిక్త 

ఖ్ుండిుంచారు, తరువాత భక్తహిీనుంగా జీవిుంచే వారక్త 

వాట్టని ఒక ఉదాహరణగా మార్వు రు; మరయు 

దుర్వమ రాుల నీతిమాలిన ప్రపవరనితో 

అణచివేయబడిన నీతిముంతడైన లోతను 

విడిపిుంచాడు (ఆ నీతిముంతని కోసుం, వార మధ్య  

నివసిుంచే, వార అన్నయ యమైన పనులను చూసి 

మరయు వినడుం దాా ర్వ అతని నీతిముంతడైన 

ఆతమ ను రోజురోజుకు బాధ్పెటిాడు) - అప్పు డు 

ప్రపభువుకు ఎలా విడిపిుంచాలో తెలుస్ ప్రపలోభాల 

నుుండి దైవభక్తతిో మరయు తీరుు  రోజున 

అన్నయ యమైన వారని శక్షలో ఉుంచడ్డనిక్త, మరయు 

ముఖ్య ుంగా అపవిప్రతత అనే కోరకతో శ్రీర్వనిి  

అనుసరుంచే వారు మరయు అధకార్వనిి  

తృణీకరుంచేవారు. వారు గరా షిులు, సా యుం 

సుంకలు ుం కలవారు. వారు ప్రపముఖుల గురుంచి 

చడుగా మాటాుడటానిక్త భయపడరు, అయితే 

ఎకుక వ శ్క్త ిమరయు శ్క్త ిఉని  దేవదూతలు వారపై 

దూషిుంచే నిుందను ప్రపభువు ముుందు తీస్కుర్వరు. 

 



but now commands all men everywhere to repent. [Acts 

17:30]  

b. Confessed your faith in Christ?  

YES __ NO __ 

          · Therefore whoever confesses Me before men, 

him I will also confess before My Father who is in 

heaven. But whoever denies Me before men, him I will 

also deny before My Father who is in heaven. [Matthew 

10:32-33]  

c. Been baptized for the remission of sins? YES 

__ NO _ 

 · Then Peter said to them, "Repent, and let every one of 

you be baptized in the name of Jesus Christ for the 

remission of sins; and you shall receive the gift of the 

Holy Spirit. For the promise is to you and to your 

children, and to all who are afar off, as many as the Lord 

our God will call." [Acts 2:38-39] 

 

3. Do you?  

       a. Study the Bible with any consistency?  

YES __ NO __ 

          · Be diligent to present yourself approved to God, a 

worker who does not need to be ashamed, rightly 

dividing the word of truth. [2 Timothy 2:15]        

       b. Pray with any consistency?  

YES __ NO __ 

         · Rejoice always, pray without ceasing, in 

everything give thanks; for this is the will of God in 

Christ Jesus for you. [1 Thessalonians 5:16-18]  

d. Believe the Bible is the authoritative Word of 

God?  

YES __ NO __ 

        · All Scripture is given by inspiration of God, and is 

profitable for doctrine, for reproof, for correction, for 

instruction in righteousness, that the man of God may be 

complete, thoroughly equipped for every good work. [2 

Timothy 3:16-17]  

e. Believe the Bible will judge us when Jesus 

comes?  

YES __ NO __ 

   · And if anyone hears My words and does not believe, I 

do not judge him; for I did not come to judge the world 

but to save the world. He who rejects Me, and does not 

receive My words, has that which judges him — the 

word that I have spoken will judge him in the last day. 

2 పేతురు 2:12-17“కానీ ఇవి, సహజమైన ప్రకూర 

జుంతవులను పటి్లకుని న్నశ్నుం చేయడ్డనిక్త, 

తమకు అరథుం కాని విషయాల గురుంచి చడుగా 

మాటాుడి, తమ సా ుంత అవినీతిలో పూరగిా 

నశుంచిపోతాయి మరయు అన్నయ యానిక్త 

సుంబుంధుంచిన వేతన్ననిి  పుందుతాయి, వాట్టని 

కేరుంతలు చేయడుం ఆనుందుంగా భావిుంచేవారు. 

పగట్టపూట. అవి మచు లు మరయు మచు లు, 

వారు మీతో విుందు చేసి్ని ప్పు డు వార సా ుంత 

మోసాలకు ాలు డుతన్ని రు, వయ భిచారుంతో 

నిుండిన కళ్ళళ  కలిగి ఉుంటారు మరయు అవి ాపుం 

నుుండి విముక్త ిపుందలేవు, అసిథరమైన ఆతమ లను 

ప్రపలోభపెటిాయి. వారు అతాయ శ్తో కూడిన 

అభాయ సాలలో శక్షణ పుందిన హృదయానిి  కలిగి 

ఉన్ని రు మరయు శ్పిుంచబడిన పిలులు. వారు 

సరైన మారా్వనిి  విడిచిపెట్ట,ి అన్నయ యప్ప జీతానిి  

ప్రేమిుంచే బెయోరు కుమారుడైన బిలాము 

మారా్వనిి  అనుసరుంచారు; కానీ అతని దోషుం కోసుం 

అతను ముందలిుంచబడా్డడు: ఒక మూగ గాడిద 

మనిషి గొుంతతో మాటాుడటుం ప్రపవక ియొకక  

పిచిు ని నిరోధుంచిుంది. ఇవి నీరు లేని బావులు, 

తఫాను దాా ర్వ మోస్కెళ్ళళ  మ్మఘాలు, 

 

2 థెసి లొనీకయులు 1:3-10“సహోదరులార్వ, మీ 

కోసుం మ్మము ఎలుప్పు డూ దేవునిక్త కృతజఞతలు 

చపు డ్డనిక్త కటి్లబడి ఉని్న ము, అది 

సముచితమైనది, ఎుందుకుంటే మీ విశాా సుం 

విపరీతుంగా పెరుగుతుంది మరయు మీలో ప్రపతి 

ఒకక ర ప్రేమ ఒకరకొకరు పెరుగుతుంది, తదాా ర్వ 

మ్మము మీ గురుంచి దేవుని చరు ల మధ్య  గొపు గా 

చప్పు కుుంటాము. మీరు సహిుంచే మీ అనిి  

హిుంసలు మరయు కషి్టలలో మీ సహనుం మరయు 

విశాా సుం కోసుం, ఏదిదేవుని నీతియుకమిైన తీరుు కు 

ప్రపతయ క్ష సాక్షయ ుం, మీరు దేవుని ర్వజ్ఞయ నిక్త అరుులుగా 

పరగణ్ణుంచబడతారు, దాని కోసుం మీరు కూడ్డ 

బాధ్పడతారు; నుుండిఅదిమిమమ లిి  ఇబబ ుంది 

పెటేవిారక్త మరయు వారక్త ప్రపతిప్రక్తయతో 

ప్రపతిఫలమివా డ్డనిక్త దేవునిక్త నీతిముంతమైన 

విషయుంఇసిాయిదేవుణ్ణణ ఎరుగని వారపై, మన 

ప్రపభువైన యేస్ప్రీసి్ స్వారకిు లోబడని వారపై 

ప్రపతీకారుం తీరుు కునే అగిి లో ముండుతని  

అగిి లో, తన శ్క్తవిుంతమైన దేవదూతలతో 

ప్రపభువైన యేస్ పరలోకుం నుుండి బయలు 

దేరనప్పు డు, కలత చుందిన మీరు మాతో విప్రశాుంతి 

తీస్కోుండి. వారు ప్రపభువు సనిి ధ నుుండి మరయు 

ఆయన శ్క్త ిమహిమ నుుండి నితయ  న్నశ్నముతో 

శక్షుంచబడతారు. ఆయన వచిు నప్పు డు, ఆ రోజున, 

ఆయన పరశుదిులలో మహిమపరచబడటానిక్త 

మరయు విశా్ సిుంచే వారుందరలో 



For I have not spoken on My own authority; but the 

Father who sent Me gave Me a command, what I should 

say and what I should speak. [John 12:47-49] 

 

f. Take care of those in need when the 

opportunity and need are present?  

Yes ___ No ___ 

          · "When the Son of Man comes in His glory, and 

all the holy angels with Him, then He will sit on the 

throne of His glory. All the nations will be gathered 

before Him, and He will separate them one from another, 

as a shepherd divides his sheep from the goats. And He 

will set the sheep on His right hand, but the goats on the 

left. Then the King will say to those on His right hand, 

'Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom 

prepared for you from the foundation of the world: for I 

was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you 

gave Me drink; I was a stranger and you took Me in; I 

was naked and you clothed Me; I was sick and you 

visited Me; I was in prison and you came to Me.' 

[Matthew 25:31-36] 

 

g. Show any interest in those who are lost? YES 

__ NO __          

       · "I am the true vine, and My Father is the vine 

dresser. Every branch in Me that does not bear fruit He 

takes away; and every branch that bears fruit He prunes, 

that it may bear more fruit. You are already clean 

because of the word which I have spoken to you. [John 

15:1-3] 

 

h. Give as you should?  

YES __ NO __  

        · On the first day of the week let each one of you lay 

something aside, storing up as he may prosper. [1 

Corinthians 16:2]  

i. Love the church as Jesus does?  

YES __ NO __ 

          · Husbands, love your wives, just as Christ also 

loved the church and gave Himself for her, that He might 

sanctify and cleanse her with the washing of water by the 

word, that He might present her to Himself a glorious 

church, not having spot or wrinkle or any such thing, but 

that she should be holy and without blemish. [Ephesians 

5:25-27]  

మెచ్చు కోబడటానిక్త, ఎుందుకుంటే మీ మధ్య  మా 

సాక్షయ ుం నమమ బడిుంది. 

 

బ్రరకటన 20:10 "వారని మోసగిుంచిన దెయయ ుం, 

మృగుం మరయు తప్పు డు ప్రపవక ిఉని  అగిి  

మరయు గుంధ్కప్ప సరస్స లో పడవేయబడా్డడు. 

మరయు వారు పగలు మరయు ర్వప్రతి ఎపు ట్టీ 

మరయు ఎపు ట్టీ హిుంసిుంచబడతారు. 

 

బ్రరకటన 21:8"కానీ పిరక్తవారు, అవిశాా స్లు, 

అసహయ కరమైనవారు, హుంతకులు, లైుంగిక 

అనైతికత, ముంప్రతగాళ్ళళ , విప్రగహ్వర్వధ్కులు 

మరయు అబదిాలకోరులు అగిి  మరయు 

గుంధ్కుంతో ముండే సరస్స లో తమ ాప్రతను కలిగి 

ఉుంటారు, ఇది రుండవ మరణుం." 

1 యోహాను 1:10"మనము ాపము చేయలేదని 

చబితే, ఆయనను అబదికిునిగా చేసిాుం, మరయు 

ఆయన మాట మనలో లేదు." 

ఇప్పు డు మరణానుంతర సా భావుం గురుంచి చాలా 

చరు లు ఉుండవచ్చు . ఇది అక్షర్వరథమా లేదా 

అలుంకారకమా, ఎపు ట్టీ అుంతుం లేని హిుంస లేదా 

విన్నశ్నుం మరయు కొనసాగుతుంది. 

 

మరణానుంతర సా భావుంతో సుంబుంధ్ుం లేకుుండ్డ 

అది చాలా భయుంకరుంగా మరయు అుంతిముంగా 

ఉుంట్లుంది, అతని లేదా ఆమె సరైన మనస్స లో 

ఉని వారని అకక డిక్త పుంపడ్డనిక్త ఇషపిడరు. 

 

శాశా్ త నివాస్లు: 

తిరుగుబాట్ల చేసిన కోణాలు డెవిల్ (సాతాను) 

మృగుం   తప్పు డు ప్రపవక ి

పిరక్త (భయుంతో)  నమమ కుం లేని 

అసహయ కరమైన  హుంతకులు 

ముంప్రతగాళ్ళళ    విప్రగహ్వర్వధ్కులు 

దగాకోరులు లైుంగిక అనైతిక (వయ భిచారులు) 

 

శుభవార ిఏమిటుంటే, చనిపోయినవార దేశ్ుంలోక్త 

ప్రపవేశుంచడ్డనిక్త మరణ్ణసి్ని  భూమిని 

విడిచిపెటిాలిస న అవసరుం లేదు. 

దాి తీయోపదేశ్కాుండము 30:15-20లో ఇప్రశాయేలుకు 

దేవుని ఆహా్వ న్ననిి  గమనిుంచుండి: "చూడుండి, ఈ 

రోజు నేను మీ ముుందు జీవితుం మరయు ముంచి, 

మరణుం మరయు చడులను ఉుంచాను, మీ 

దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమిుంచమని, ఆయన 

మారా్వలోు  నడవమని నేను ఈ రోజు మీకు 

ఆజ్ఞఞ పిుంచాను. నీవు జీవిుంచి వృది ిచుందునట్లు 

ఆయన ఆజఞలను, ఆయన కటడిలను, ఆయన 

తీరుు లను గైకొనునట్లు, నీవు 

సాా ధీనపరచ్చకొనుటకు వెళ్ళు  దేశ్ముందు నీ 



4. If you should die right this moment, do you feel you 

would die?  

LOST ___ SAVED ___ 

If your response is LOST or if there is doubt about your 

situation then:  

    · Wash yourselves, make yourselves clean; Put away 

the evil of your doings from before My eyes. Cease to do 

evil [Isaiah 1:16] 

    · Draw near to God and He will draw near to you. 

Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, 

you double-minded. [James 4:8] 

    · Repent therefore and be converted, that your sins 

may be blotted out, [Acts 3:19] 

    · Repent, and let every one of you be baptized in the 

name of Jesus Christ for the remission of sins; and you 

shall receive the gift of the Holy Spirit. [Acts 2:38] 

Summary 
Hear   

• Study diligently and read what Christ taught for they 

are the Words of life. 

Understand   

• All men are sinful having disobeyed God’s righteous 

ways and commands  

• All have sinned and not living according to God’s 

commands 

• One’s sin will result in their eternal death   

• One must be forgiven to have eternal life with God 

•  Christ is the only way for one to be forgiven of all their 

sins 

Believe 

• Jesus Was and is God 

• He came to earth in human flesh as Jesus of Nazareth 

•   He lived among men 

•   He willingly gave His sinless physical life as the perfect 

sacrifice for my sins, being crucified 

•   He was buried 

•   God raised Him from the grave on the third day 

•   He appeared to hundreds following His resurrection 

•   He ascended back to heaven to be with the Father 

Repent 

• Change from sin and disobedience to trust and obedience 

Confess 

• Acknowledge publicly your belief that Jesus is the Son of 

God. 

Seek 

• Call upon God to forgive you of your sins 

Die  

• Put to death your old, sinful, worldly life 

Be Buried  

• Bury your sinful life you put to death in the grave of 

baptism by 

   water immersion into the death, burial and resurrection of    

దేవుడైన యెహోవా నినిు  ఆశీరా దిుంచ్చను; 

దూరుంగా లాగబడి, ఇతర దేవతలను ఆర్వధుంచి, 

వాట్టని స్తవిుంచుండి, మీరు ఖ్చిు తుంగా 

నశుంచిపోతారని నేను ఈ రోజు మీకు 

ప్రపకట్టసి్ని్న ను; మీరు జోరా్వన్ దాట్ట వెళ్లు 

సాా ధీనపరచ్చకునే దేశ్ుంలో మీరు మీ రోజులను 

పడిగిుంచకూడదు. నేను సా రుాం మరయు భూమిని 

పిలుసిాను. ఈ రోజు నీకు వయ తిర్దకుంగా సాక్షులు, 

నేను జీవితానిి  మరయు మరణానిి  మీ ముుందు 

ఉుంచాను, దీవెన మరయు శ్పిుంచ్చట; కాబట్ట ిమీరు 

మరయు మీ వారస్లు జీవిుంచేలా జీవితానిి  

ఎుంచ్చకోుండి; మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను 

ప్రేమిుంచేలా, ఆయన సా ర్వనిక్త లోబడేలా, 

మరయు మీరు ఆయనను అుంట్టపెటి్లకుని 

ఉుంటారు, ఎుందుకుంటే ఆయనే మీ జీవితుం 

మరయు మీ రోజుల పడవు; మరయు యెహోవా 

మీ పితరులైన అప్రబాహ్వము, ఇసాస కు, యాకోబులకు 

ఇసిానని వారతో ప్రపమాణుం చేసిన దేశ్ుంలో మీరు 

నివసిుంచాలి.” 

 

దేవుని కోరక ఏమిటుంటే, తన సా రూపుంలో (అతని 

సా భావుం) సృషిుించబడిన వారు తనతో 

ర్వజీపడ్డలని మరయు ప్రీసి్ మరణుంలో ఖ్ననుం 

చేయబడిన వెుంటనే అతనితో సనిి హిత 

సుంబుంధానిి  కలిగి ఉుండ్డలని కోరుకుుంట్లన్ని రు. 

"ప్రపభువు తన వాగేానమును గూరు  ఆలసయ ము 

చేయడు, కొుంత ముంది నిదానమును అరథము 

చేసికొనుచ్చని్న రు, అయితే మీపటు ఓపిక 

చూపిసి్ని్న రు. ఎవా రూ నశుంచిపోవాలని ఆయన 

కోరుకోడు, కానీ ప్రపతి ఒకక రూ పశాు తిాపపడ్డలని 

కోరుకుుంట్లని్న డు” 1 (2 ేతరు 3:9).“మీరు 

చూడుండి, సరైన సమయుంలో, మనుం ఇుంకా 

శ్క్తహిీనులుగా ఉని ప్పు డు, ప్రీసి్ భక్తహిీనుల కోసుం 

మరణ్ణుంచాడు. …. కానీ దేవుడు మనపటు తన 

సా ుంత ప్రేమను ఇుందులో ప్రపదరశ ుంచాడు: మనుం 

ాప్పలుగా ఉని ప్పు డే, ప్రీసి్ మన కోసుం 

మరణ్ణుంచాడు. మనుం ఇప్పు డు ఆయన రకిానిి  

బట్ట ినీతిముంతలుం అయాయ ము గనుక ఆయన 

దాా ర్వ దేవుని ఉప్రగత నుుండి మనుం ఎుంత 

ఎకుక వగా రక్షుంచబడతామో! (రోమనుు 5:6-10) 
1కేవలుం అనుభూతి కాదు; ఇది మానసిక ్సిథతి మరయు 

భావాల యొకక  అనిశు తిని కలిగి ఉుండదు. ఇది ఆతమ  

యొకక  వాతావరణుంలో సాధారణ మారుు  కాదు. ఇది 

మ్మధ్స్స  యొకక  దృషి ియొకక  విభిని మైన మారుు ; అది 

సుంకలు ుం యొకక  కదలికను తీస్కువెళ్ళతుంది; ్కుుపుింగా 

చ ుా లుంటే, ఇది మనిషి యొకక  ఉనిక్తలో ఒక విపువుం" (ది 

పలిు ట్ కామెుంటరీ, వాలూయ ుం. 18, ేజ. 66 రఫెుక్షన్స  #515 

అల్ మాీస , జనవర 3, 2012లో కోట్ చేయబడిుంది) 

 

 

ప్రపశి్ లు 



Christ, allowing God to raise you from the grave as a new 

Creation, cleansed of sin. 

Receive 

• The Holy Spirit as a deposit guaranteeing what is to come 

Become 

• As a new Christian God added you as His adopted child 

to    

 the other children into the Church Christ established. 

 

 

Live   

• Continue to live steadfastly and obediently to Christ and 

the apostle’s teachings “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). 

 

Now is the time for decision. 

And now why are you waiting? Arise and be baptized, 

and wash away your sins, calling on the name of the 

Lord. [Acts 22:16]. Therefore, seek out someone who 

will baptize you just as the Bible states – by being buried. 

Go into the water, go by the authority of Jesus, be 

completely covered, washed, by water into the name of 

God the Father, God the Son and God the Holy Spirit; 

being raised from the grave of water cleansed of all sins, 

pure and Holy having been adopted by God as a new 

spiritual being receiving the Holy Spirit as a gift or 

deposit who will intercede to God for you as you 

continue to walk with Jesus.  
 

 

 

4. ఆడమ్ మరయు ఈవ్ చేసిన ాాలు ఏమిట్ట? 

d. ___ నిషేధుంచబడిన పుండు అయితే 

తినడుం 

e. ___ దేవుని నుుండి దాచడుం 

f. ___ వార కోరకలకు లొుంగి దేవునిక్త 

అవిధేయత చూపడుం 

 

5. ఒకడు ఎప్పు డు ాపుం చేసిాడు 

d. ___ టుంపెడి్ 

e. ___ టుంేషిన్్కు ఆకర షుంచబడిుంది 

f. ___ టుంేషిన్్కు లొుంగిపోవడుం 

 

6. ాానిక్త ఫలితుం మరణమా? 

T. ____ F. ___ 

 

4. పరలోకుంలో ఎవరక్త వారసతా ుం లేదు? 

 a. ___ అనైతిక 

 బి. ___ అతాయ శ్ / విప్రగహ్వర్వధ్కుడు 

 సి. ___ అపరశుప్రభమైనది 

 డి. ___ పైవనీి  

 

5. దేవుడు క్షమిుంచాడు, తపిు ుంచ్చకుని్న డు, ాపుం 

చేసిన దేవదూతలను, అతనిక్త వయ తిర్దకుంగా 

తిరుగుబాట్ల చేశారు. 

T. ___ F. ___ 

 

6. మరణానుంతర నివాసితలు: 

 a. ___ తిరుగుబాట్ల చేసిన దేవదూతలు 

 బి. ___ డెవిల్ (సాతాను) 

 సి. ___ దగాకోరులు 

 డి. ___ లైుంగిక అనైతిక (వయ భిచారులు) 

 ఇ. ___ పిరక్తతనుం (భయుంతో) 

f. ___ అవిశాా సుం 

g. ___ యూదులు 

h. ___ పైవనీి  

i. ___ పైన ేరొక ని వనీి  g తపు . 

 
 

 

 

 

 

 

దేవునితో న్న సింబింధానిా  సీవ య 

రరిశీలన 

మీరు విశాా సుంలో ఉని్న ర్వ లేదా అని 

మిమమ లిి  మీరు పరీక్షుంచ్చకోుండి. 



యేస్ప్రీసి్ మీలో ఉని్న డని మీకే తెలియదా? 2 

కొరుంథీయులు 13:5 

ఇది సీా య పరీక్ష కాబటి్ట సమాధాన్నలు 

అుందిుంచలేము. అయితే, ఫారమ్్ను ప్రపిుంట్ 

చేస్త ిసమాధాన్నల కోసుం ్సథలుం 

అుందిుంచబడిుంది. 

1 మీరు నముు తున్నా రా?  

j. యేస్తబ్రీస్తు దేవుని కుమారుడా?  

అవును __ కాదు ___ · దేవుడు ప్రపపుంచానిి  

ఎుంతగానో ప్రేమిుంచాడు, అతను తన ఏైక 

కుమారుడిని ఇచాు డు, ఆయనను విశ్ా సిుంచే 

ప్రపతి ఒకక రూ నశుంచకుుండ్డ శాశ్ా త జీవితానిి  

పుందాలి. [జ్ఞన్ 3:16] · … ప్రీసి్, సజీవ దేవుని 

కుమారుడు. [మతయిి 16:16b] · అప్పు డు 

ఫిలిప్ ఆ లేఖ్న్నలతో ప్రారుంభిుంచి, యేస్ 

గురుంచిన శుభవారనిు అతనిక్త చ ుా డు. 

ఇప్పు డు వారు రోడాుపైక్త వెళ్లళ నప్పు డు, వారు 

కొుంత నీట్టక్త వచాు రు. మరయు నప్పుంసకుడు, 

"చూడుండి, ఇకక డ నీరు ఉుంది. బాపిసిమ ుం 

తీస్కోవడ్డనిక్త న్నకు ఏది అడాు?" అప్పు డు 

ఫిలిప్, "నీవు హృదయపూరా కుంగా విశా్ సిస్త,ి 

నీవు నమమ వచ్చు ." [అపసలిుల కారయ ములు 

8:35-37] 

బి. నువువ  పాపాతుు డివా? 

అవును __ కాదు __ · “... అుందరూ ాపుం చేసి 

దేవుని మహిమకు దూరమయాయ రు,” [రోమనుు 

3:23] · “మనకు ాపుం లేదని చప్పు కుుంటే, 

మనలిి  మనుం మోసుం చేస్కుుంటాము 

మరయు నిజుం మనలో లేదు” 1 యోహ్వను 1:8-

9] 

సి. యేస్ మానవాళ్ల ాాల కోసుం 

చనిపోవడ్డనిక్త వచాు డ్డ? అవును __ కాదు __ · 

… మనుషయ కుమారుడు స్తవ చేయడ్డనిక్త 

ర్వలేదు, స్తవ చేయడ్డనిక్త మరయు 

అనేకముంది కోసుం తన జీవితానిి  విమోచన 

ప్రకయధ్నుంగా ఇవా డ్డనిక్త వచాు డు. [మతయిి 

20:28] 

డి. యేస్ నీ కొరకు చనిపోయాడ్డ? 



అవును __ కాదు __ · అయితే దేవదూతల 

కుంటే కొుంచుం తకుక వ చేయబడిన యేస్, 

మరణ బాధ్ల కోసుం ీర ిమరయు గౌరవుంతో 

క్తరీటానిి  ధ్రుంచడుం మనుం చూసిాము, 

అతను దేవుని దయతో అుందరీ మరణానిి  

రుచి చూడగలడు. [హెప్రీయులు 2:9] 

2. మీకు ఉిందా? 

a. మీ ాాలకు పశాు తిాపపడా్డర్వ? 

అవును __ లేదు __ · నేను మీకు చపి్పని్న ను, 

కాదు; కానీ మీరు పశాు తిాపపడకపోతే 

మీరుందరూ అలాగే నశసిారు. [లూకా 13:3] · 

నిజుంగా, ఈ అజ్ఞఞన కాలాలను దేవుడు 

పట్టుించ్చకోలేదు, కానీ ఇప్పు డు ప్రపతిచోటా 

ఉని  మనుషులుందరనీ పశాు తిాపపడమని 

ఆజ్ఞఞ పిుంచాడు. [అపసలిుల కారయ ములు 

17:30] 

k. బ్రీస్తుపై మీ విశ్వవ సానాి  

ఒప్పు కున్నా రా? 

అవును __ కాదు __ · కాబట్ట ిమనుషుయ ల 

ముుందు ఎవరు ననుి  ఒప్పు కుుంటారో, నేను 

కూడ్డ పరలోకుంలో ఉని  న్న తుంప్రడి ముుందు 

ఒప్పు కుుంటాను. అయితే మనుషుయ ల యెదుట 

ఎవరైతే ననుి  తిరసక రసిారో, పరలోకుంలో 

ఉని  న్న తుంప్రడి ముుందు నేను కూడ్డ అతనిి  

తిరసక రసిాను. [మతయిి 10:32-33] 

l. పార విముక్త ు కోసిం బాప్తుసు ిం 

తీస్తకున్నా రా?అవును కాదు _ 

· అప్పు డు ేతరు వారతో ఇలా అని్న డు: 

"పశాు తిాపపడుండి, మరయు మీలో ప్రపతి 

ఒకక రూ ాప విమోచన కొరకు యేస్ప్రీసి్ 

న్నముంలో బాపిసిమ ుం పుందుండి; మరయు మీరు 

పరశుదిాతమ  బహుమతిని పుందుతారు. 

ఎుందుకుంటే వాగేానుం మీకు మరయు మీ కోసుం. 

మన దేవుడైన యెహోవా ఎుంతముందిని 

పిలుసిాడో అుంతముందిని, పిలులను, దూరుంగా 

ఉని  వారుందరనీ." [చటిాలు 2:38-39] 

 

3. మీరు చేసాు రా? 

a. ఏదైన్న ్సిథరతా ుంతో బైబిల్్ను అధ్య యనుం 

చేయాలా? 



అవును __ కాదు __ · సతయ వాకాయ నిి  సరగాా 

విభజుంచి, సిగుాపడ్డలిస న అవసరుం లేని 

పనివాడు, దేవునిక్త మిమమ లిి  మీరు 

ఆమోదిుంచినట్లు చూపిుంచడ్డనిక్త ప్రశ్ద ి

వహిుంచుండి. [2 తిమోతి 2:15] 

బి. ఏదైన్న ్సిథరతా ుంతో ప్రార థన చేయాలా? 

అవును __ కాదు __ · ఎలుప్పు డూ 

సుంతోషిుంచుండి, ఎడతెగకుుండ్డ ప్రార థుంచుండి, 

ప్రపతిదానిలో కృతజఞతలు చపు ుండి; 

ఎుందుకుంటే ఇది మీ కోసుం ప్రీసి్ యేస్లో 

దేవుని చితుిం. [1 థెసస లొనీకయులు 5:16-18] 

m. బైబిల్ దేవుని అధికరిక వాకయ మని 

నముు తున్నా రా?  

అవును __ కాదు __ · అనిి  ప్రగుంథాలు దేవుని 

ప్రేరణతో ఇవా బడా్డయి మరయు దేవుని 

మనిషి సుంపూరణుంగా, ప్రపతి ముంచి పనిక్త పూరగిా 

సని దుిం కావడ్డనిక్త సిదిాుంతానిక్త, 

ముందలిుంచడ్డనిక్త, సరదిదడే్డనిక్త, నీతిలో 

ఉపదేశానిక్త లాభదాయకుంగా ఉుంది. [2 తిమోతి 

3:16-17] 

n. యేస్త వచ్చి నప్పు డు బైబిల్ మనకు 

తీరుు  ఇస్తుిందని నముు తున్నా రా?  

అవును కాదు __ 

· మరయు ఎవరైన్న న్న మాటలు విని 

నమమ కపోతే, నేను అతనిక్త తీరుు  తీరు ను; 

ఎుందుకుంటే నేను ప్రపపుంచానిక్త తీరుు  

తీరు డ్డనిక్త ర్వలేదు, లోకానిి  రక్షుంచడ్డనిక్త 

వచాు ను. ననుి  తిరసక రుంచి, న్న మాటలను 

అుందుకోని వాడిక్త తీరుు  తీర్దు ది ఉుంది - నేను 

చపిు న మాట చివర రోజు అతనిక్త తీరుు  

తీరుసి్ుంది. నేను న్న సా ుంత అధకారుంతో 

మాటాుడలేదు; అయితే ననుి  పుంపిన తుంప్రడి 

నేనేుం మాటాుడ్డలి, ఏుం మాటాుడ్డలి అనే ఆజఞ 

ఇచాు డు. [జ్ఞన్ 12:47-49] 

 

o. అవకశిం, అవసర్ిం ఉనా ప్పు డు 

అవసర్మైన వారిని ఆదుకుింటారా?  

అవును ___ కాదు ___ · "మనుషయ కుమారుడు 

తన మహిమతో, మరయు అతనితో ాట్ల 

అనిి  పవిప్రత దేవదూతలు వచిు నప్పు డు, 



అతను తన మహిమ యొకక  సిుంహ్వసనుంపై 

కూరుు ుంటాడు. అనిి  దేశాలు అతని ముుందు 

సమీకరుంచబడతాయి మరయు అతను వారని 

వేరు చేసిాడు. ఒక గొప్రరల కాపర తన గొప్రరలను 

మ్మకలనుుండి విడదీసినట్లు మరొకర నుుండి, 

అతను గొప్రరలను తన కుడి వైప్పన 

ఉుంచ్చతాడు, కానీ మ్మకలను ఎడమ వైప్పన 

ఉుంచ్చతాడు, అప్పు డు ర్వజు తన కుడి వైప్పన 

ఉని  వారతో ఇలా అుంటాడు, 'న్న నుుండి 

ఆశీరా దిుంచబడినవారలార్వ, మీరు రుండి. 

తుంప్రీ, ప్రపపుంచప్ప ప్పన్నది నుుండి నీ కోసుం 

సిదుిం చేసిన ర్వజ్ఞయ నిి  వారసతా ుంగా పుందు: 

ఎుందుకుంటే నేను ఆకలితో ఉని్న ను మరయు 

మీరు న్నకు ఆహ్వరుం ఇచాు రు, న్నకు దాహుం 

వేసిుంది మరయు మీరు న్నకు ప్రతాగుండి; నేను 

అపరచితడిని మరయు మీరు ననుి  

తీస్కున్ని రు; నేను నగి ుంగా ఉని్న ను 

మరయు మీరు దుసి్లు ధ్రుంచారు. నేను 

అన్నరోగయ ుంతో ఉని్న ను మరయు మీరు ననుి  

సుందరశ ుంచారు; నేను జైలులో ఉని్న ను 

మరయు మీరు న్న దగరాకు వచాు రు. [మతయిి 

25:31-36] 

 

p. పోగొట్టుకునా  వారి రటల ఏమైన్న 

ఆసక్త ు చూపాలా?అవును కాదు __ 

· "నేను నిజమైన ప్రదాక్ష తీగను, న్న తుంప్రడి ప్రదాక్ష 

తీగను పెుంచేవాడు. న్నలో ఫలిుంచని ప్రపతి 

కొమమ ను ఆయన తీసివేసిాడు; మరయు 

ఫలాలను ఇచేు  ప్రపతి కొమమ  మరుంత 

ఫలిుంచేలా అతను కతిరిుంచాడు. మీరు 

ఇపు ట్టకే శుప్రభుంగా ఉని్న రు ఎుందుకుంటే నేను 

మీతో చపిు న మాట. [యోహ్వను 15:1-3] 

 

q. ఇవావ ల్సి నింత ఇవావ లా?  

అవును __ కాదు __ · వారుంలోని మొదట్ట 

రోజున మీలో ప్రపతి ఒకక రు ఏదో ఒక పకక న 

పెటుిండి, అతను అభివృది ిచుందడ్డనిక్త 

వీలుగా వాట్టని నిలా  చేస్కోుండి. [1 

కొరుంథీయులు 16:2] 

r. యేస్తలా చరిి ని బ్రపేమిసాు రా?  



అవును __ కాదు __ · భరలిార్వ, మీ భారయ లను 

ప్రేమిుంచుండి, ప్రీసి్ కూడ్డ చరు ని ప్రేమిుంచి, 

ఆమె కోసుం తనను తాను అరు ుంచ్చకుని టేు, 

అతను ఆమెను పవిప్రతుం చేసి, వాకయ ుం దాా ర్వ 

నీట్టతో కడగడుం దాా ర్వ ఆమెను పవిప్రతుం 

చేసిాడు, అతను ఆమెను ఒక అదుభ తమైన 

చరు గా సమరు ుంచ్చకుుంటాడు. , మచు  లేదా 

ముడతలు లేదా అలాుంట్టదేమీ లేదు, కానీ 

ఆమె పవిప్రతుంగా మరయు మచు  లేకుుండ్డ 

ఉుండ్డలి. [ఎఫెసీయులు 5:25-27] 

4. మీరు ఈ క్షణింలోనే చనిపోతే, మీరు 

చనిపోతార్ని భావిస్తునా్న రా? 

కోలోు యిుంది ___ స్తవ్ చేయబడిుంది ___ 

మీ ప్రపతిసు ుందన తపిు పోయినటుయితే లేదా 

మీ పరసిథతిపై సుందేహుం ఉుంటే: · మిమమ లిి  

మీరు కడుకోక ుండి, మిమమ లిి  మీరు శుప్రభుం 

చేస్కోుండి; న్న కనుి ల యెదుటనుుండి నీ 

చేషలి చడును తీసివేయుము. చడు చేయడుం 

మానేయుండి [యెషయా 1:16] · దేవునిక్త 

దగరావా ుండి మరయు ఆయన మీకు 

దగరావుతాడు. ాప్పలార్వ, మీ చేతలను 

శుప్రభపరచ్చకోుండి; మరయు మీ హృదయాలను 

శుది ిచేస్కోుండి, మీరు దిా మనస్క లు. 

[యాకోబు 4:8] · కాబట్ట ిపశాు తిాపపడి, 

మారుమనస్స  పుందుండి, తదాా ర్వ మీ 

ాాలు తడిచివేయబడతాయి, [అపసలిుల 

కారయ ములు 3:19] · పశాు తిాపపడుండి మరయు 

మీలో ప్రపతి ఒకక రూ ాప విముక్త ికోసుం 

యేస్ప్రీసి్ న్నముంలో బాపిసిమ ుం పుందుండి; 

మరయు మీరు పవిప్రతాతమ  బహుమతిని 

అుందుకుుంటారు. [అపసలిుల కారయ ములు 

2:38] 

సారాింశిం 

విను 

• ప్రశ్దగిా అధ్య యనుం చేయుండి మరయు 

ప్రీసి్ బోధుంచిన వాట్టని చదవుండి 

ఎుందుకుంటే అవి జీవిత పదాలు. 

అర్థిం చేస్తకోిండి 

• మనుషుయ లుందరూ దేవుని నీతియుకమిైన 

మారా్వలను మరయు ఆజఞలను ధకక రుంచి 

ాాతమ లు 

• అుందరూ ాపుం చేసారు మరయు దేవుని 

ఆజఞల ప్రపకారుం జీవిుంచలేదు 



• ఒకర ాపుం వార శాశా్ త మరణానిక్త దార 

తీసి్ుంది 

• దేవునితో నితయ జీవుం పుందాలుంటే 

క్షమిుంచబడ్డలి 

•  వార ాాలనిి ట్ట నుుండి క్షమాపణ 

పుందటానిక్త ప్రీసి్ ఏైక మారుాం 

నము కిం 

• యేస్దేవుడు ఉని్న డు మరయు ఉని్న డు 

• అతను సినజర్దయుడైన జీసస్గా మానవ 

శ్రీరుంతో భూమిపైక్త వచాు ను 

• అతనుమనుషుల మధ్య  జీవిుంచాడు 

• సిలువ వేయబడిన న్న ాాలకు పరపూరణ 

తాయ గుంగా తన ాపరహిత భౌతిక జీవితానిి  

ఇషపిూరా కుంగా ఇచాు డు 

• అతనుఖ్ననుం చేయబడిుంది 

• దేవుడు ఆయనను మూడవ రోజు సమాధ 

నుుండి లేాడు 

• అతనుఅతని ప్పనరుతాథనుం తరువాత వుందల 

ముందిక్త కనిపిుంచిుంది 

• అతనుతుంప్రడితో ఉుండేుందుకు తిరగి సా రా్వనిక్త 

చేరుకుని్న రు 

రశి్వ తాుపానాి  

• ాపుం మరయు అవిధేయత నుుండి నమమ కుం 

మరయు విధేయతకు మారుండి 

అింగీకరిస్తునా్న ను 

• యేస్ దేవుని కుమారుడని మీ నమమ కానిి  

బహిరుంగుంగా అుంగీకరుంచుండి. 

కోరుకుింటారు 

• మీ ాాలను క్షమిుంచమని దేవుణ్ణణ 

ప్రార థుంచుండి 

చావిండి 

• మీ ాత, ాపభరతమైన, ప్రాపుంచిక జీవితానిక్త 

మరణశక్ష విధుంచుండి 

ఖననిం చేయాల్స 

• బరీ వైమా ాపప్ప జీవితానిి  మీరు బాపిజిుం 

సమాధలో చుంారు 

మరణుం, ఖ్ననుం మరయు ప్పనరుతాథనుం లోక్త నీరు 

ముుంచడుం 

ప్రీసి్, ాపుం నుుండి శుది ిచేయబడిన కొత ిసృషిగిా 

మిమమ లిి  సమాధ నుుండి లేపడ్డనిక్త దేవుడు 

అనుమతిుంచాడు. 

సీవ కరిించిండి 

• ర్వబోయే వాట్టక్త హ్వమీ ఇచేు  డిాజట్్గా 

పవిప్రతాతమ  

అవవ ిండి 

• ఒక కొత ిక్రైసవిుడిగా దేవుడు మిమమ లిి  తన 

దతపి్పప్రతడిగా చేరుు కుని్న డు 

ప్రీసి్ ్సాథ పిుంచిన చరు లోక్త ఇతర పిలులు. 

 



 

బ్రరతయ క్షిం 

• ప్రీసి్కు మరయు అపసలిుడి బోధ్నలకు 

్సిథరుంగా మరయు విధేయతతో జీవిుంచడుం 

కొనసాగిుంచుండి “మీరు సాీ కరుంచిన పిలుప్పకు 

తగిన జీవితానిి  గడపమని నేను మిమమ లిి  

కోరుతని్న ను. పూరగిా వినయుంగా మరయు 

స్నిి తుంగా ఉుండుండి; ఓపికగా ఉుండుండి, 

ప్రేమలో ఒకరతో ఒకరు సహిుంచుండి. శాుంతి 

బుంధ్ుం దాా ర్వ ఆతమ  యొకక  ఐకయ తను 

కాాడుకోవడ్డనిక్త ప్రపతి ప్రపయతి ుం చేయుండి” 

(ఎఫెసీయులకు 4:1-3). 

 

ఇప్పు డు నిర్ణయిం తీస్తకోవాల్సి న 

సమయిం వచ్చి ింది. 

మరయు ఇప్పు డు మీరు ఎుందుకు వేచి 

ఉన్ని రు? లేచి బాపిసిమ ము పుంది, ప్రపభువు 

న్నమమునుబట్ట ిమీ ాపములను 

కడుకొక నుము. [అపసలిుల కారయ ములు 

22:16]. కావున, బైబిలు చపిు నట్లు మీకు 

బాపిసిమ మిచేు  వయ క్తనిి వెతకుండి - ఖ్ననుం 

చేయడుం దాా ర్వ. నీట్టలోక్త వెళుుండి, యేస్ 

యొకక  అధకారుం దాా ర్వ వెళళ ుండి, పూరగిా 

కపు బడి, కడుగుతారు, దేవుని తుంప్రడి, దేవుడు 

కుమారుడు మరయు దేవుని పవిప్రతాతమ  అనే 

ేరుతో; అనిి  ాాల నుుండి శుది ిచేయబడిన 

నీట్ట సమాధ నుుండి లేచి, పవిప్రతమైనది 

మరయు పవిప్రతమైనదిగా దేవుడు సీా కరుంచిన 

కొత ిఆధాయ తిమ క జీవిగా పవిప్రతాతమ ను 

బహుమతిగా లేదా డిాజట్్గా సీా కరుంచడుం 

దాా ర్వ మీరు యేస్తో నడవడుం 

కొనసాగిుంచినప్పు డు మీ కోసుం దేవునిక్త 

మధ్య వరతిా ుం చేసిారు. 
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దేవుడు మరియు ఆయన సింకలు ిం గురిించ్చ మరిింత తెలుస్తకోవాలనే ఆసక్త ు ఉనా  ఎవరికైన్న బైబిల్ పాఠాలను అిందుబాట్టలో 

ఉించడిం ఇనిి ిట్యయ ట్ యొకక  లక్షయ ిం పాఠాలను బ్రప్తింట్ చేయడానిక్త డౌన్లోడ్ చేస్తకోవచిు , ఆన్లైన్లో అధ్య యనిం 

చేయవచిు  లేదా వయ కుులు లేదా చరిి ల దావ రా ఇమెయల్ మింబ్రితవ  శ్వఖలో ఉరయోగించవచిు . ఇింటరా్న షనల్ బైబిల్ న్నలెడ్ ్

ఇనిి ిట్యయ ట్ (IBKI) నుిండి డిప్లలమా సింపాదిించడానిక్త ఒక విదాయ రిథ తరు నిసరిగా న్నలుగు అవసర్మైన కోరుి లు మరియు 7 ఎింప్తక 

పాఠాలను పూరిు చేసి ఉిండాల్స. అడావ ని ్డ్ ్సుస్ "BKS" (బైబిల్ న్నలెడ్ ్సాక లర్) అవారుును అిందుకోవడానిక్త, ఒక విదాయ రిథ డిప్లలమా 

సింపాదిించడింతో పాట్ట అనిా  ఎలక్త ువ్ పాఠాలు మరియు 7 అదనప్ప అధ్య యన్నలను పూరిు చేసి ఉిండాల్స.  

Course One - The Message | మొదటి కోరుి  “మర్ు ము  

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

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిషి 

Christ, The Mystery of God |  ప్రీసి్ - దేవుని రహసయ ుం  

Myths About God |  దేవుని గురుంచిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుి  రిండు - అతని సిందేశ్వనిక్త విధేయత 

Time Before Christ   ప్రీసి్కు ముుందు సమయుం 

Time Christ On Earth  భూమిపై ప్రీసి్ సమయుం  

Time After Christ   ప్రీసి్ తరా్వ త సమయుం  

Time To Decide    నిరణయిుంచే సమయుం  

From Death Through The Cross to Life   మరణుం నుుండి సిలువ జీవితానిక్త  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుి  మూడు -బ్రీస్తులో కొతు ఆధాయ ిు క జీవితిం  

Baptism into Christ   |  ప్రీసి్లోక్త బాపిజిుం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతలతో చేయని ర్వజయ ుం 

Servants In The Kingdom   | ర్వజయ ుంలో స్తవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసలి్స  నుుండి సుందేశ్ుం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరయు సతయ ుంతో దేవుణ్ణణ ఆర్వధుంచుండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుి  న్నలుగు - బ్రీస్తులో రరిరకవ త 

Jesus Of Nazareth | నజర్దయుడైన యేస్ 

Life Of Christ |  ప్రీసి్ జీవితుం 

United In Christ   ప్రీసి్లో ఐకయ ుం 

Spiritual Milk |  ఆధాయ తిమ క ాలు 

Living Liberated |  లివిుంగ్ లిబర్దటడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేస్ ప్రీసి్ యొకక  ప్రపతయ క్షత 

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

ఎకక డిక్త వెళతారు?         
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