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ది హో లీ బుక్స్ 
1. 

అది దేవుని వాకాము శాశ్ేత్మ ైనది మరియు మలర్పులవనిది అని అంగీకరిసాు రా? (లవవ్-
మహఫేజ్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథము 40:8 -  గడడి య ండడపో్ వునత దాని ప్ువుే వాడడపో్ వునత మన దేవుని 
వాకాము నిత్ాము నిలుచతనత.  
యోహానత స్తవార్ు 1:1-3-  కలిగియుననదేదియు ఆయన లవకుండ కలుగలవదత.  
1 పేత్ుర్ప 1:23 - ఏలయనగా స్ర్ేశ్రీర్పలు గడడినిపో్ లినవార్ప, వారి అంద మంత్యు 
గడడిప్ువుేవల  ఉననది 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:64 * ..... ఈ ప్రప్ంచంలో మరియు శుభవార్ులో శుభవార్ు ఉంది. అలలా హ్ 
మలటలలో ఎలలంటి మలర్పు ఉండదత. ఇది స్తప్రం విజయం. 
కాఫ్ 50:29 * ..... నా ప్దం మలర్చబడలవదత ... 
గమనిక: ఇసాా మిక్స చరిత్రలో, ముసాిం అంత్ర్గత్ యుదాా లు కలిగి ఉనన ఈ అంశ్ంప ై ర ండు 
వాతిరఫక అభిప్రాయలలు ఉనానయ. ఈ ప్రశ్నకు ము'తాజలవయులు "లవదత" అని అనానడు, 
మరియు అషీ్్యులు "అవునత" అని అనానర్ప. చాలలమంది ముసాింలు నేడు "అవునత." 

2. 
ఇది ప్విత్ర బ ైబిల్స దేవుని వాకాము అంగీకరిసాు రా? (తేర్ేత్, జ బూర్ & ఇనిిల్స) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 15:4 - ఏల యనగా ఓర్పువలననత, లవఖనములవలని ఆదర్ణవలననత 
మనకు నిరీక్షణ కలుగుటక్ ై ప్యర్ేమందత వరా యబడడన వనినయు మనకు బో ధ కలుగు 
నిమిత్ుము వరా యబడడ యుననవి.  
1 కొర ింథీయులకు 14:37 - ఎవడైెననత తానత ప్రవకుననియ ైననత ఆత్మస్ంబంధినని య ైననత 
త్లంచతక్ొనిన య డల, నేనత మీకు వరా యుచతననవి ప్రభువుయొకక ఆజఞలని అత్డు 
దృఢముగా తెలిసిక్ొనవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నీసా 4: 136 * ..... ఓ విశాేస్తలలరా! మీర్ప (ముందత) ఆయన ముందత వ లాడడ చేసిన 
గంీథాలలో నముమతార్ప. 
అనెబిట్ 29:46 * ..... మరియు ఇలల అంటార్ప: "మలకు బయలుప్ర్చబడడనది మరియు 
మేము మీకు తెలుప్బడడనది నముమత్ునానము. 
షురా 42:15 ..... అంటూ: "అలలా హ్ ప్ంపిన ఏ గంీథంలోనూ నేనత నముమత్ునాననత ... 
మలకు మధా ఎటువంటి వాదన ఉండదత. 
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1 కొర ింథీయులకు 14:37 - ఎవడైెననత తానత ప్రవకుననియ ైననత ఆత్మస్ంబంధినని య ైననత 
త్లంచతక్ొనిన య డల, నేనత మీకు వరా యుచతననవి ప్రభువుయొకక ఆజఞలని అత్డు 
దృఢముగా తెలిసిక్ొనవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నీసా 4: 136 * ..... ఓ విశాేస్తలలరా! మీర్ప (ముందత) ఆయన ముందత వ లాడడ చేసిన 
గంీథాలలో నముమతార్ప. 
అనెబిట్ 29:46 * ..... మరియు ఇలల అంటార్ప: "మలకు బయలుప్ర్చబడడనది మరియు 
మేము మీకు తెలుప్బడడనది నముమత్ునానము. 
షురా 42:15 ..... అంటూ: "అలలా హ్ ప్ంపిన ఏ గంీథంలోనూ నేనత నముమత్ునాననత ... 
మలకు మధా ఎటువంటి వాదన ఉండదత. 
 
 

ది హో లీ బుక్స్ 
1. 

అది దేవుని వాకాము శాశ్ేత్మ ైనది మరియు మలర్పులవనిది అని అంగీకరిసాు రా? (లవవ్-
మహఫేజ్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథము 40:8 -  గడడి య ండడపో్ వునత దాని ప్ువుే వాడడపో్ వునత మన దేవుని 
వాకాము నిత్ాము నిలుచతనత.  
యోహానత స్తవార్ు 1:1-3-  కలిగియుననదేదియు ఆయన లవకుండ కలుగలవదత.  
1 పేత్ుర్ప 1:23 - ఏలయనగా స్ర్ేశ్రీర్పలు గడడినిపో్ లినవార్ప, వారి అంద మంత్యు 
గడడిప్ువుేవల  ఉననది 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:64 * ..... ఈ ప్రప్ంచంలో మరియు శుభవార్ులో శుభవార్ు ఉంది. అలలా హ్ 
మలటలలో ఎలలంటి మలర్పు ఉండదత. ఇది స్తప్రం విజయం. 
కాఫ్ 50:29 * ..... నా ప్దం మలర్చబడలవదత ... 
గమనిక: ఇసాా మిక్స చరిత్రలో, ముసాిం అంత్ర్గత్ యుదాా లు కలిగి ఉనన ఈ అంశ్ంప ై ర ండు 
వాతిరఫక అభిప్రాయలలు ఉనానయ. ఈ ప్రశ్నకు ము'తాజలవయులు "లవదత" అని అనానడు, 
మరియు అషీ్్యులు "అవునత" అని అనానర్ప. చాలలమంది ముసాింలు నేడు "అవునత." 

2. 
ఇది ప్విత్ర బ ైబిల్స దేవుని వాకాము అంగీకరిసాు రా? (తేర్ేత్, జ బూర్ & ఇనిిల్స) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 15:4 - ఏల యనగా ఓర్పువలననత, లవఖనములవలని ఆదర్ణవలననత 
మనకు నిరీక్షణ కలుగుటక్ ై ప్యర్ేమందత వరా యబడడన వనినయు మనకు బో ధ కలుగు 
నిమిత్ుము వరా యబడడ యుననవి.  
1 కొర ింథీయులకు 14:37 - ఎవడైెననత తానత ప్రవకుననియ ైననత ఆత్మస్ంబంధినని య ైననత 
త్లంచతక్ొనిన య డల, నేనత మీకు వరా యుచతననవి ప్రభువుయొకక ఆజఞలని అత్డు 
దృఢముగా తెలిసిక్ొనవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నీసా 4: 136 * ..... ఓ విశాేస్తలలరా! మీర్ప (ముందత) ఆయన ముందత వ లాడడ చేసిన 
గంీథాలలో నముమతార్ప. 
అనెబిట్ 29:46 * ..... మరియు ఇలల అంటార్ప: "మలకు బయలుప్ర్చబడడనది మరియు 
మేము మీకు తెలుప్బడడనది నముమత్ునానము. 
షురా 42:15 ..... అంటూ: "అలలా హ్ ప్ంపిన ఏ గంీథంలోనూ నేనత నముమత్ునాననత ... 
మలకు మధా ఎటువంటి వాదన ఉండదత. 
 
 



3. 
బ ైబిలులో యూదతల ఏజ న్స్ దాేరా ప్రతేాక్టంచి బ ైబిలులో వరా యబడడన దేవుని వాక్ాాలనత 
మలటాా డటానిక్ట దేవుడు ఎనతనకునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:1-2 - అటాయతే యూదతనిక్ట కలిగిన గొప్ుత్నమేమి? స్తననతి వలన 
ప్రయోజనమేమి?  
 ప్రతివిషయమందతనత అధికమేమొదటిది ., దేవోకుు లు యూదతల ప్ర్ము చేయబడెనత. 
రోమీయులకు 9:4 - వీర్ప ఇశాీయేలీయులు; దత్ుప్ుత్రత్ేమునత మహిమయు నిబంధనలునత 
ధర్మశాస్ు ర ప్రధానమునత అర్చనాచారాదతలునత వాగాా నములునత వీరివి.   
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27..... మేము అత్నిని ఇసా్కు మరియు జాకబ్ లకు ఇచాచము. మరియు 
మేము అత్ని స్ంతానంలో ప్రవకు మరియు గంీథానిన సాా పించాము. 
జత్లు 45:16 * ..... ఇంత్కుముందత ఇశాీయేలు స్ంత్తివారిక్ట బుక్స, కమలండ్ మరియు 
ప్రవకు అనే ప్నతలనత మేము అందజఫశాము.../..... 

4. 
బ ైబిలోా ని ప్రవకులు, వార్ప దేవుని దాేరా ప్ంప్బడడన నిరాా ర్ణకు స్ుషిమ ైన అదతుతాలు 
చేయగల సామరాా ానిన దేవుడు ఇచాచడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 10:1—2 - క్ాగా య హో వా మోషే్తోఫ్రోయొదాకు వ ళ్లా మునేనే  .
య హోవానని మీర్ప తెలిసిక్ొనతనటుా నత, నేనత చేయు స్ూచకక్టయీలనత ఐగుప్ుయుల 
య దతట కనత ప్ర్చతటకు, నేనత వారియ డల జరిగించిన వాటిని వారి య దతట కలుగజఫసిన 
స్ూచకక్టయీలనత  
న్సవు న్స కుమలర్పనిక్ట న్స కుమలర్పని కుమలర్పనిక్ట ప్రచతర్ము చేయునటుా నత, నేనత అత్ని 
హృదయమునత అత్ని సేవకుల హృదయములనత కఠిన ప్ర్చితినన నత.  
హెబ్రరయులకు 2:4 - దేవుడు త్న చితాు నతసార్ముగా స్ూచకక్టయీలచేత్నత, మహతాకర్ా 
ములచేత్నత,నానావిధముల ైన అదతుత్ములచేత్నత, వివిధము ల ైన ప్రిశుదాా త్మ 
వర్ములనత అనతగీహించతటచేత్నత, వారితో కూడ సాక్షామిచతచచతండగా వినినవారిచేత్ 
మనకు దృఢ ప్ర్చబడెనత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:92 ..... మోషే్ మీకు స్ుషిమ ైన స్ూచనలత ోవచాచడు.  
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:49 * ..... అలలా హ్ స లవుదాేర  ానేనత అంధతలనత చూప్ుత్ునాననత, 
కుషుు రోగిని నయం చేసాు నత, మరియు చనిపో్యనవారిని బరతిక్టంప్జఫసాు నత ... నిశ్చయంగా, మీర్ప 
విశాేస్తలు . అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 183 * ..... (ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం ఇలల 
అంటార్ప): "నాకు ముందత నా వదాకు ప్రవకులు వచాచర్ప ... వార్ప అదతుతాలు, మరియు 
క్రర్ునలత  ోవచాచర్ప. 
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మలటాా డటానిక్ట దేవుడు ఎనతనకునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:1-2 - అటాయతే యూదతనిక్ట కలిగిన గొప్ుత్నమేమి? స్తననతి వలన 
ప్రయోజనమేమి?  
 ప్రతివిషయమందతనత అధికమేమొదటిది ., దేవోకుు లు యూదతల ప్ర్ము చేయబడెనత. 
రోమీయులకు 9:4 - వీర్ప ఇశాీయేలీయులు; దత్ుప్ుత్రత్ేమునత మహిమయు నిబంధనలునత 
ధర్మశాస్ు ర ప్రధానమునత అర్చనాచారాదతలునత వాగాా నములునత వీరివి.   
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27..... మేము అత్నిని ఇసా్కు మరియు జాకబ్ లకు ఇచాచము. మరియు 
మేము అత్ని స్ంతానంలో ప్రవకు మరియు గంీథానిన సాా పించాము. 
జత్లు 45:16 * ..... ఇంత్కుముందత ఇశాీయేలు స్ంత్తివారిక్ట బుక్స, కమలండ్ మరియు 
ప్రవకు అనే ప్నతలనత మేము అందజఫశాము.../..... 

4. 
బ ైబిలోా ని ప్రవకులు, వార్ప దేవుని దాేరా ప్ంప్బడడన నిరాా ర్ణకు స్ుషిమ ైన అదతుతాలు 
చేయగల సామరాా ానిన దేవుడు ఇచాచడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 10:1—2 - క్ాగా య హో వా మోషే్తోఫ్రోయొదాకు వ ళ్లా మునేనే  .
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య దతట కనత ప్ర్చతటకు, నేనత వారియ డల జరిగించిన వాటిని వారి య దతట కలుగజఫసిన 
స్ూచకక్టయీలనత  
న్సవు న్స కుమలర్పనిక్ట న్స కుమలర్పని కుమలర్పనిక్ట ప్రచతర్ము చేయునటుా నత, నేనత అత్ని 
హృదయమునత అత్ని సేవకుల హృదయములనత కఠిన ప్ర్చితినన నత.  
హెబ్రరయులకు 2:4 - దేవుడు త్న చితాు నతసార్ముగా స్ూచకక్టయీలచేత్నత, మహతాకర్ా 
ములచేత్నత,నానావిధముల ైన అదతుత్ములచేత్నత, వివిధము ల ైన ప్రిశుదాా త్మ 
వర్ములనత అనతగీహించతటచేత్నత, వారితో కూడ సాక్షామిచతచచతండగా వినినవారిచేత్ 
మనకు దృఢ ప్ర్చబడెనత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:92 ..... మోషే్ మీకు స్ుషిమ ైన స్ూచనలత ోవచాచడు.  
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:49 * ..... అలలా హ్ స లవుదాేర  ానేనత అంధతలనత చూప్ుత్ునాననత, 
కుషుు రోగిని నయం చేసాు నత, మరియు చనిపో్యనవారిని బరతిక్టంప్జఫసాు నత ... నిశ్చయంగా, మీర్ప 
విశాేస్తలు . అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 183 * ..... (ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం ఇలల 
అంటార్ప): "నాకు ముందత నా వదాకు ప్రవకులు వచాచర్ప ... వార్ప అదతుతాలు, మరియు 
క్రర్ునలత  ోవచాచర్ప. 
 
 

3. 
బ ైబిలులో యూదతల ఏజ న్స్ దాేరా ప్రతేాక్టంచి బ ైబిలులో వరా యబడడన దేవుని వాక్ాాలనత 
మలటాా డటానిక్ట దేవుడు ఎనతనకునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:1-2 - అటాయతే యూదతనిక్ట కలిగిన గొప్ుత్నమేమి? స్తననతి వలన 
ప్రయోజనమేమి?  
 ప్రతివిషయమందతనత అధికమేమొదటిది ., దేవోకుు లు యూదతల ప్ర్ము చేయబడెనత. 
రోమీయులకు 9:4 - వీర్ప ఇశాీయేలీయులు; దత్ుప్ుత్రత్ేమునత మహిమయు నిబంధనలునత 
ధర్మశాస్ు ర ప్రధానమునత అర్చనాచారాదతలునత వాగాా నములునత వీరివి.   
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27..... మేము అత్నిని ఇసా్కు మరియు జాకబ్ లకు ఇచాచము. మరియు 
మేము అత్ని స్ంతానంలో ప్రవకు మరియు గంీథానిన సాా పించాము. 
జత్లు 45:16 * ..... ఇంత్కుముందత ఇశాీయేలు స్ంత్తివారిక్ట బుక్స, కమలండ్ మరియు 
ప్రవకు అనే ప్నతలనత మేము అందజఫశాము.../..... 

4. 
బ ైబిలోా ని ప్రవకులు, వార్ప దేవుని దాేరా ప్ంప్బడడన నిరాా ర్ణకు స్ుషిమ ైన అదతుతాలు 
చేయగల సామరాా ానిన దేవుడు ఇచాచడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 10:1—2 - క్ాగా య హో వా మోషే్తోఫ్రోయొదాకు వ ళ్లా మునేనే  .
య హోవానని మీర్ప తెలిసిక్ొనతనటుా నత, నేనత చేయు స్ూచకక్టయీలనత ఐగుప్ుయుల 
య దతట కనత ప్ర్చతటకు, నేనత వారియ డల జరిగించిన వాటిని వారి య దతట కలుగజఫసిన 
స్ూచకక్టయీలనత  
న్సవు న్స కుమలర్పనిక్ట న్స కుమలర్పని కుమలర్పనిక్ట ప్రచతర్ము చేయునటుా నత, నేనత అత్ని 
హృదయమునత అత్ని సేవకుల హృదయములనత కఠిన ప్ర్చితినన నత.  
హెబ్రరయులకు 2:4 - దేవుడు త్న చితాు నతసార్ముగా స్ూచకక్టయీలచేత్నత, మహతాకర్ా 
ములచేత్నత,నానావిధముల ైన అదతుత్ములచేత్నత, వివిధము ల ైన ప్రిశుదాా త్మ 
వర్ములనత అనతగీహించతటచేత్నత, వారితో కూడ సాక్షామిచతచచతండగా వినినవారిచేత్ 
మనకు దృఢ ప్ర్చబడెనత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:92 ..... మోషే్ మీకు స్ుషిమ ైన స్ూచనలత ోవచాచడు.  
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:49 * ..... అలలా హ్ స లవుదాేర  ానేనత అంధతలనత చూప్ుత్ునాననత, 
కుషుు రోగిని నయం చేసాు నత, మరియు చనిపో్యనవారిని బరతిక్టంప్జఫసాు నత ... నిశ్చయంగా, మీర్ప 
విశాేస్తలు . అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 183 * ..... (ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం ఇలల 
అంటార్ప): "నాకు ముందత నా వదాకు ప్రవకులు వచాచర్ప ... వార్ప అదతుతాలు, మరియు 
క్రర్ునలత  ోవచాచర్ప. 
 
 

3. 
బ ైబిలులో యూదతల ఏజ న్స్ దాేరా ప్రతేాక్టంచి బ ైబిలులో వరా యబడడన దేవుని వాక్ాాలనత 
మలటాా డటానిక్ట దేవుడు ఎనతనకునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:1-2 - అటాయతే యూదతనిక్ట కలిగిన గొప్ుత్నమేమి? స్తననతి వలన 
ప్రయోజనమేమి?  
 ప్రతివిషయమందతనత అధికమేమొదటిది ., దేవోకుు లు యూదతల ప్ర్ము చేయబడెనత. 
రోమీయులకు 9:4 - వీర్ప ఇశాీయేలీయులు; దత్ుప్ుత్రత్ేమునత మహిమయు నిబంధనలునత 
ధర్మశాస్ు ర ప్రధానమునత అర్చనాచారాదతలునత వాగాా నములునత వీరివి.   
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27..... మేము అత్నిని ఇసా్కు మరియు జాకబ్ లకు ఇచాచము. మరియు 
మేము అత్ని స్ంతానంలో ప్రవకు మరియు గంీథానిన సాా పించాము. 
జత్లు 45:16 * ..... ఇంత్కుముందత ఇశాీయేలు స్ంత్తివారిక్ట బుక్స, కమలండ్ మరియు 
ప్రవకు అనే ప్నతలనత మేము అందజఫశాము.../..... 

4. 
బ ైబిలోా ని ప్రవకులు, వార్ప దేవుని దాేరా ప్ంప్బడడన నిరాా ర్ణకు స్ుషిమ ైన అదతుతాలు 
చేయగల సామరాా ానిన దేవుడు ఇచాచడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 10:1—2 - క్ాగా య హో వా మోషే్తోఫ్రోయొదాకు వ ళ్లా మునేనే  .
య హోవానని మీర్ప తెలిసిక్ొనతనటుా నత, నేనత చేయు స్ూచకక్టయీలనత ఐగుప్ుయుల 
య దతట కనత ప్ర్చతటకు, నేనత వారియ డల జరిగించిన వాటిని వారి య దతట కలుగజఫసిన 
స్ూచకక్టయీలనత  
న్సవు న్స కుమలర్పనిక్ట న్స కుమలర్పని కుమలర్పనిక్ట ప్రచతర్ము చేయునటుా నత, నేనత అత్ని 
హృదయమునత అత్ని సేవకుల హృదయములనత కఠిన ప్ర్చితినన నత.  
హెబ్రరయులకు 2:4 - దేవుడు త్న చితాు నతసార్ముగా స్ూచకక్టయీలచేత్నత, మహతాకర్ా 
ములచేత్నత,నానావిధముల ైన అదతుత్ములచేత్నత, వివిధము ల ైన ప్రిశుదాా త్మ 
వర్ములనత అనతగీహించతటచేత్నత, వారితో కూడ సాక్షామిచతచచతండగా వినినవారిచేత్ 
మనకు దృఢ ప్ర్చబడెనత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:92 ..... మోషే్ మీకు స్ుషిమ ైన స్ూచనలత ోవచాచడు.  
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:49 * ..... అలలా హ్ స లవుదాేర  ానేనత అంధతలనత చూప్ుత్ునాననత, 
కుషుు రోగిని నయం చేసాు నత, మరియు చనిపో్యనవారిని బరతిక్టంప్జఫసాు నత ... నిశ్చయంగా, మీర్ప 
విశాేస్తలు . అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 183 * ..... (ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం ఇలల 
అంటార్ప): "నాకు ముందత నా వదాకు ప్రవకులు వచాచర్ప ... వార్ప అదతుతాలు, మరియు 
క్రర్ునలత  ోవచాచర్ప. 
 
 



5. 
మలర్పు మరియు అవిన్సతి నతండడ త్న ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలనినటిన్స క్ాప్ాడాలని దేవుడు 
క్ోర్పకుంటునానడా? (ప్ర్ుస్ / నూాట్స) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథము 14:24 & 26-27 - స ైనాములకధిప్తియగు య హోవ  ాప్రమలణ ప్యర్  ేకముగ  ాఈలలగు 
స లవిచతచచతనానడు నేనత ఉదాేశంచినటుా  నిశ్చయముగ  ాజర్పగునత నేనత యోచించినటుా  సాిర్ప్డునత.  
స్ర్ేలోకమునతగూరిచ నేనత చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద చాప్బడడన బాహఫవు ఇదే.  
 స ైనాములకధిప్తియగు య హోవా దాని నియమించి యునానడు ర్దతా ప్ర్చగలవాడెవడు? 
బాహఫవు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిరప్ుగలవాడెవడు?  
మత్త య సువ రా్త 24:35 - ఆక్ాశ్మునత భూమియు గతించతనత గాని నా మలటలు ఏ 
మలత్రమునత గతింప్వు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హిజ్రర 15: 9 * ..... మనకు అనతమలనం లవకుండా, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము, మరియు 
దానిని మేము క్ాప్ాడుకుంటాము.  
సాఫత్ 37: 3 & 7 * ..... 3. రిమ ైండర్ క్ోస్ం చదివి (ప్దం) ... 7. ప్రతి మోస్ప్యరిత్మ ైన 
దెయాంతో దానిని ర్క్డంచతకుంటాము. 

6. 
త్న ప్విత్ర గీంథాలనినటిని మలర్పు మరియు అవిన్సతి నతండడ క్ాప్ాడటానిక్ట దేవుడు 
"చేయగలడు"? (ప్వర్ / కుదేరట్స) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగర ింథము 46:9-10 - చాల ప్యర్ేమున జరిగినవాటిని జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతడడ 
దేవుడనత నేనే మరి ఏ దేవుడునత లవడు నేనత దేవుడనత ననతన పో్ లినవాడెవడునత లవడు.  
 నా ఆలోచన నిలుచతననియు నా చిత్ుమంత్యు న ర్ వేర్పచక్ొన దననియు, చెప్ుుక్ొనతచత 
ఆదినతండడ నేనే కలుగబో వువాటిని తెలియజఫయు చతనాననతప్యర్ేక్ాలమునతండడ . నేనే 
యంక జర్పగనివాటిని తెలియజఫయుచతనాననత.  

మ రా్కు సువ రా్త త్ 12:24 - అందతకు యేస్తమీర్ప లవఖనములనతగాని దేవుని శ్క్టునిగాని 
య ర్పగక పో్ వుటవలననే పొ్ ర్బడు చతనానర్ప.  
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యూనస్ 10:64 * ..... అలలా హ్ మలటలలో ఏ మలర్పు ఉండదత. ఇది స్తప్రం విజయం.  
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క్ోర్పకుంటునానడా? (ప్ర్ుస్ / నూాట్స) 
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దానిని మేము క్ాప్ాడుకుంటాము.  
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దెయాంతో దానిని ర్క్డంచతకుంటాము. 

6. 
త్న ప్విత్ర గీంథాలనినటిని మలర్పు మరియు అవిన్సతి నతండడ క్ాప్ాడటానిక్ట దేవుడు 
"చేయగలడు"? (ప్వర్ / కుదేరట్స) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగర ింథము 46:9-10 - చాల ప్యర్ేమున జరిగినవాటిని జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతడడ 
దేవుడనత నేనే మరి ఏ దేవుడునత లవడు నేనత దేవుడనత ననతన పో్ లినవాడెవడునత లవడు.  
 నా ఆలోచన నిలుచతననియు నా చిత్ుమంత్యు న ర్ వేర్పచక్ొన దననియు, చెప్ుుక్ొనతచత 
ఆదినతండడ నేనే కలుగబో వువాటిని తెలియజఫయు చతనాననతప్యర్ేక్ాలమునతండడ . నేనే 
యంక జర్పగనివాటిని తెలియజఫయుచతనాననత.  
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దేవుడనత నేనే మరి ఏ దేవుడునత లవడు నేనత దేవుడనత ననతన పో్ లినవాడెవడునత లవడు.  
 నా ఆలోచన నిలుచతననియు నా చిత్ుమంత్యు న ర్ వేర్పచక్ొన దననియు, చెప్ుుక్ొనతచత 
ఆదినతండడ నేనే కలుగబో వువాటిని తెలియజఫయు చతనాననతప్యర్ేక్ాలమునతండడ . నేనే 
యంక జర్పగనివాటిని తెలియజఫయుచతనాననత.  

మ రా్కు సువ రా్త త్ 12:24 - అందతకు యేస్తమీర్ప లవఖనములనతగాని దేవుని శ్క్టునిగాని 
య ర్పగక పో్ వుటవలననే పొ్ ర్బడు చతనానర్ప.  
లూక  ాసువ రా్త 21:33 - ఆక్ శా్మునత భూమియు గతించతనత గాని న  ామలటలవమలత్రమునత గతింప్వు. 
యోహాను సువ రా్త 10:35 - లవఖనము నిర్రా్కము క్ానేర్దత గదా, దేవుని వాకామ వరిక్ట వచెచనో 
వారఫ దైెవములని చెపిునయ డలనేనత దేవుని కుమలర్పడనని చెపిునందతకు 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనమ్ 6: 115 ..... అత్ని మలటలు మలర్గల ఏమీ లవదత.  
యూనస్ 10:64 * ..... అలలా హ్ మలటలలో ఏ మలర్పు ఉండదత. ఇది స్తప్రం విజయం.  
జిన్ 72: 26-28 * ..... 27. తానత ఎనతనకునన ప్రతి దూత్కు, మరియు అత్నత త్న ముందత 
మరియు అత్ని వ నతక నడుస్తు నన స్ంర్క్షకులనత ప్ంప్ుతాడు. 28. వాస్ువానిక్ట వార్ప 
స్ందేశానిన ప్ంపినటుా  ఆయనకు తెలుస్త. 
 

 



7. 
సాతానత, రాక్షస్తలు లవదా మలనవాళిని అత్నత త్న ప్విత్ర గంీథాల యొకక అస్లు ప్ాఠానిన 
మలర్చడం మరియు ప్ాడుచేస్ూు  అత్ని సొ ంత్ "ప్రయోజనం" మరియు "శ్క్టు" లనత 
అడుి కునేందతకు అనతమతించాలల? (తాహిిఫ్ బాయల్స-లలఫి్జ) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథము 55:11 - నిషేలముగా నాయొదాకు మర్లక అది నాకు అనతకూలమ ైనదాని 
న ర్వేర్పచనత నేనత ప్ంపిన క్ార్ామునత స్ఫ్లముచేయునత.  
లూక  ాసువ రా్త  16:17 - ధర్మశాస్ు రములో ఒక పొ్ లాయన త్పిు పో్ వుటకంటె ఆక్ాశ్మునత 
భూమియు గతించిపో్ వుట స్తలభము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్్జ 22:52 * ..... మమేు మీ ముందత ఒక దూత్ లవదా ప్రవకునత ప్ంప్లవదత, క్ాని ... 
సాతానత త్న క్ోరికనత క్ొనిన క్ోరికలలో ప్డవేసాడు. క్ాన్స అలలా హ్ సాతానత ఏమి 
చెదర్గొటాి డు. అప్ుుడు అలలా హ్ త్న స్ూచనలనత నిర్ూపించాడు. అలలా హ్ స్ర్ేజ్ఞఞ డు ...  
సాఫఫట్ 37: 3 & 7 ..... 3. చదవండడ (ప్దం) ... 7. ప్రతి మోస్ప్యరిత్ డెవిల్స నతండడ భదరత్తో 
మేము దానిని ర్క్డంచతకుంటాము.  
హకాు 69: 44-47 & 51 * ..... 44. 45. మమేు అత్నిని కుడడ చేతిలో ప్టుి క్ొని, అత్ని 
ప్రా ణానిన ధేంస్ం చేశాము, మరియు మీలో ఒకడు ఆయననతండడ మనలిన 
ఉంచతక్ోలవకపో్యలడు. 51. ఇది స్ంప్యర్ణమ ైనది స్త్ాం. 

8. 
ప్ుర్పషులు వారిక్ట త్ప్ుుగా అరా్ం చేస్తక్ోవడం దాేరా లవదా త్ప్ుుగా అరా్ం చేస్తక్ోవడం 
దాేరా ప్విత్ర గీంథాలనత వక్రీకరించడం సాధామల? (త్హిఫ్ బాయల్స-మలనా) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
తీత్ుకు 1:10—11 - అనేకులు, విశేషముగా స్తననతి స్ంబంధతలునత, అవిధేయులునత 
వదర్పబో త్ులునత మోస్ప్ుచతచవార్పన ై యునానర్ప.  
వారి నోళ్లా  మూయంప్వల నతఅటిివార్ప ఉప్దేశంప్కూడనివాటిని దతరాా భముక్ొర్కు ఉప్  .
దేశంచతచత, కుటుంబములకు కుటుంబములనే ప్ాడుచేయు చతనానర్ప.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల ైహిస్్లలం 3:78 * ..... వారి గంీథం వచనం నతండడ వచిచనప్ుుడు లవఖనాల నతండడ వార్ప ఏమి 
చెబుత్ునానర్ని మీర్ప అనతక్ోవచతచ. మరియు వార్ప అలలా హ్ నతండడ లవర్ప, మరియు వార్ప 
అలలా హ్ గురించి అబదాా లు చెబుత్ునానర్ప. 
 
 

7. 
సాతానత, రాక్షస్తలు లవదా మలనవాళిని అత్నత త్న ప్విత్ర గంీథాల యొకక అస్లు ప్ాఠానిన 
మలర్చడం మరియు ప్ాడుచేస్ూు  అత్ని సొ ంత్ "ప్రయోజనం" మరియు "శ్క్టు" లనత 
అడుి కునేందతకు అనతమతించాలల? (తాహిిఫ్ బాయల్స-లలఫి్జ) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథము 55:11 - నిషేలముగా నాయొదాకు మర్లక అది నాకు అనతకూలమ ైనదాని 
న ర్వేర్పచనత నేనత ప్ంపిన క్ార్ామునత స్ఫ్లముచేయునత.  
లూక  ాసువ రా్త  16:17 - ధర్మశాస్ు రములో ఒక పొ్ లాయన త్పిు పో్ వుటకంటె ఆక్ాశ్మునత 
భూమియు గతించిపో్ వుట స్తలభము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్్జ 22:52 * ..... మమేు మీ ముందత ఒక దూత్ లవదా ప్రవకునత ప్ంప్లవదత, క్ాని ... 
సాతానత త్న క్ోరికనత క్ొనిన క్ోరికలలో ప్డవేసాడు. క్ాన్స అలలా హ్ సాతానత ఏమి 
చెదర్గొటాి డు. అప్ుుడు అలలా హ్ త్న స్ూచనలనత నిర్ూపించాడు. అలలా హ్ స్ర్ేజ్ఞఞ డు ...  
సాఫఫట్ 37: 3 & 7 ..... 3. చదవండడ (ప్దం) ... 7. ప్రతి మోస్ప్యరిత్ డెవిల్స నతండడ భదరత్తో 
మేము దానిని ర్క్డంచతకుంటాము.  
హకాు 69: 44-47 & 51 * ..... 44. 45. మమేు అత్నిని కుడడ చేతిలో ప్టుి క్ొని, అత్ని 
ప్రా ణానిన ధేంస్ం చేశాము, మరియు మీలో ఒకడు ఆయననతండడ మనలిన 
ఉంచతక్ోలవకపో్యలడు. 51. ఇది స్ంప్యర్ణమ ైనది స్త్ాం. 
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తీత్ుకు 1:10—11 - అనేకులు, విశేషముగా స్తననతి స్ంబంధతలునత, అవిధేయులునత 
వదర్పబో త్ులునత మోస్ప్ుచతచవార్పన ై యునానర్ప.  
వారి నోళ్లా  మూయంప్వల నతఅటిివార్ప ఉప్దేశంప్కూడనివాటిని దతరాా భముక్ొర్కు ఉప్  .
దేశంచతచత, కుటుంబములకు కుటుంబములనే ప్ాడుచేయు చతనానర్ప.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల ైహిస్్లలం 3:78 * ..... వారి గంీథం వచనం నతండడ వచిచనప్ుుడు లవఖనాల నతండడ వార్ప ఏమి 
చెబుత్ునానర్ని మీర్ప అనతక్ోవచతచ. మరియు వార్ప అలలా హ్ నతండడ లవర్ప, మరియు వార్ప 
అలలా హ్ గురించి అబదాా లు చెబుత్ునానర్ప. 
 
 

7. 
సాతానత, రాక్షస్తలు లవదా మలనవాళిని అత్నత త్న ప్విత్ర గంీథాల యొకక అస్లు ప్ాఠానిన 
మలర్చడం మరియు ప్ాడుచేస్ూు  అత్ని సొ ంత్ "ప్రయోజనం" మరియు "శ్క్టు" లనత 
అడుి కునేందతకు అనతమతించాలల? (తాహిిఫ్ బాయల్స-లలఫి్జ) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథము 55:11 - నిషేలముగా నాయొదాకు మర్లక అది నాకు అనతకూలమ ైనదాని 
న ర్వేర్పచనత నేనత ప్ంపిన క్ార్ామునత స్ఫ్లముచేయునత.  
లూక  ాసువ రా్త  16:17 - ధర్మశాస్ు రములో ఒక పొ్ లాయన త్పిు పో్ వుటకంటె ఆక్ాశ్మునత 
భూమియు గతించిపో్ వుట స్తలభము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్్జ 22:52 * ..... మమేు మీ ముందత ఒక దూత్ లవదా ప్రవకునత ప్ంప్లవదత, క్ాని ... 
సాతానత త్న క్ోరికనత క్ొనిన క్ోరికలలో ప్డవేసాడు. క్ాన్స అలలా హ్ సాతానత ఏమి 
చెదర్గొటాి డు. అప్ుుడు అలలా హ్ త్న స్ూచనలనత నిర్ూపించాడు. అలలా హ్ స్ర్ేజ్ఞఞ డు ...  
సాఫఫట్ 37: 3 & 7 ..... 3. చదవండడ (ప్దం) ... 7. ప్రతి మోస్ప్యరిత్ డెవిల్స నతండడ భదరత్తో 
మేము దానిని ర్క్డంచతకుంటాము.  
హకాు 69: 44-47 & 51 * ..... 44. 45. మమేు అత్నిని కుడడ చేతిలో ప్టుి క్ొని, అత్ని 
ప్రా ణానిన ధేంస్ం చేశాము, మరియు మీలో ఒకడు ఆయననతండడ మనలిన 
ఉంచతక్ోలవకపో్యలడు. 51. ఇది స్ంప్యర్ణమ ైనది స్త్ాం. 

8. 
ప్ుర్పషులు వారిక్ట త్ప్ుుగా అరా్ం చేస్తక్ోవడం దాేరా లవదా త్ప్ుుగా అరా్ం చేస్తక్ోవడం 
దాేరా ప్విత్ర గీంథాలనత వక్రీకరించడం సాధామల? (త్హిఫ్ బాయల్స-మలనా) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
తీత్ుకు 1:10—11 - అనేకులు, విశేషముగా స్తననతి స్ంబంధతలునత, అవిధేయులునత 
వదర్పబో త్ులునత మోస్ప్ుచతచవార్పన ై యునానర్ప.  
వారి నోళ్లా  మూయంప్వల నతఅటిివార్ప ఉప్దేశంప్కూడనివాటిని దతరాా భముక్ొర్కు ఉప్  .
దేశంచతచత, కుటుంబములకు కుటుంబములనే ప్ాడుచేయు చతనానర్ప.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల ైహిస్్లలం 3:78 * ..... వారి గంీథం వచనం నతండడ వచిచనప్ుుడు లవఖనాల నతండడ వార్ప ఏమి 
చెబుత్ునానర్ని మీర్ప అనతక్ోవచతచ. మరియు వార్ప అలలా హ్ నతండడ లవర్ప, మరియు వార్ప 
అలలా హ్ గురించి అబదాా లు చెబుత్ునానర్ప. 
 
 



9. 
బ ైబిల్స మలర్చబడడంది లవద  ాప్ాడైెపో్ త్ుందని చెప్ుుకునే వాకుు లు దేవుని యొకక ప్ాత్ర మరియు 
స్ేభావ లక్షణాలనత దూషి్ంచే నేర రాోప్ణ చేశ రా్ని, లవద  ాదేవునిక్ట తెలియదత, లవదా అత్నత బ ైబిలు 
గురించి ఏమీ చేయలవదని మలర్చబడడంది? (ఎల్స-అలాిమ్, ఎర్-ర హమలన్స, ఎర్-ర్హ ం, ఎల్స కదీర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
య షయల గంీథము 14:24 & 27 - స ైనాములకధిప్తియగు య హో వా ప్రమలణ ప్యర్ే 
కముగా ఈలలగు స లవిచతచచతనానడు నేనత ఉదాేశంచినటుా  నిశ్చయముగా జర్పగునత నేనత 
యోచించినటుా  సాిర్ప్డునత. స ైనాములకధిప్తియగు య హో వా దాని నియమించి యునానడు 
ర్దతా ప్ర్చగలవాడెవడు? బాహఫవు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిరప్ుగలవాడెవడు?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బఖర  ా2:20, 255 * ..... 20. అలలా హ్ అనినంటికనాన అధిక్ార్ం కలిగి ఉంటాడు. 255. అలలా హ్! 
ఎవర ైతే దేవుడే లవడు, ఆయన జీవించి ఉననవాడు, ఎటర్నల్స. నిదరపో్ వడమో, నిదరపో్యనా అత్నిన 
అధిగమిస్తు ంది ... అత్ని సింహాస్నము స్ేర్గం మరియు భూమిని కలుప్ుత్ుంటుంది, మరియు 
ఇదార్ూ వాటిని నిలబ టుి క్ోవటానిక్ట అత్నిని టైెర్్ చేస్తు ంది.  
నీస  ా4: 158 ..... అలలా హ్ ... విని అనిన విషయలలనత చూసాు డు. 

10. 
బ ైబిలు దేవుడడప ైన సాతానతనత ఎతిు  చూప్ుత్ునన అప్రాధిగా బ ైబిలు మలర్చబడడందని లవదా 
ప్ాడైెనటుా  చెప్ుుకునేవార్ప దేవుని-స్ర్ేశ్క్టుప ై బ ైబిలు క్ోస్ం యుదాా నిన గ లిచాడని 
స్ూచిస్తు నానరా? (ఎల్స-అజీజ్, ఎల్స-గాలిబ్, ఎల్స-జ బబర్, ఎల్స-ముక్ దిర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
క్రర్ునల గీంథము 94:7-9 -8.   విధవరాండరనత ప్ర్దేశులనత చంప్ుచతనానర్ప త్ండడరలవనివ రిాని 
హత్ముచేయుచతనానర్ప. జనతలల  ోప్శుప్రాయులలర  ాదీనిని ఆలోచించతడడ బుదాిహ నతలలర ,ా 
మీర ప్ుుడు బుదాిమంత్ులవుదతర్ప?  చెవులనత కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని 
నిరిమంచినవాడు క్ానకుండునా?  
చాప్ట ర్ 4:12-13 -  12 ఎందతకనగ  ాదేవుని వ కాాము స్జీవమ ై బలముగలదైె ర ండంచతలుగల 
య టువంటి ఖడగముకంటెనత వాడడగ  ాఉండడ, ప్రా ణాత్మలనత క్రళా్నత మూలుగనత విభ 
జించతనంత్మటుి కు దూర్పచత, హృదయముయొకక త్లం ప్ులనత ఆలోచనలనత శోధించతచతననది.  
13 మరియు ఆయన దృషిి్క్ట కనబడని స్ృషుము ఏదియు లవదత. మనమ వనిక్టల కక 
యొప్ుచెప్ువలసియుననదో ఆ దేవుని కనతనలకు స్మస్ుమునత మర్పగులవక తేటగ  ాఉననది.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:21 * ..... మల వ లాడడక్ట వాతిరఫకంగా క్ొనిన ప్నానగాలు ... ఖచిచత్ంగా మన 
దేవదూత్లు మీ కుటరలనత రిక్ార్పి  చేస్తు నానర్ప.  
హిజ్రర 15: 9 ..... మనకు అనతమలనం లవదత, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము మరియు దానిని 
క్ాప్ాడుక్ోము.  
త్హా 20: 5 & 51-52 * ..... 5. సింహాస్నంప ై సాా పించబడడన క్ార్పణా దేవుడు ... 51. 
మునతప్టి త్రాల సాితి ఏమిటి? ... 52. ఇది నా జాఞ నంతో ఒక ప్ుస్ు కంలో ఉంది. నా ప్రభువు 
ఎననడూ త్ప్ుుదోవ ప్టిించడు, లవదా మర్చిపో్ డు. 
 
 

9. 
బ ైబిల్స మలర్చబడడంది లవద  ాప్ాడైెపో్ త్ుందని చెప్ుుకునే వాకుు లు దేవుని యొకక ప్ాత్ర మరియు 
స్ేభావ లక్షణాలనత దూషి్ంచే నేర రాోప్ణ చేశ రా్ని, లవద  ాదేవునిక్ట తెలియదత, లవదా అత్నత బ ైబిలు 
గురించి ఏమీ చేయలవదని మలర్చబడడంది? (ఎల్స-అలాిమ్, ఎర్-ర హమలన్స, ఎర్-ర్హ ం, ఎల్స కదీర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
య షయల గంీథము 14:24 & 27 - స ైనాములకధిప్తియగు య హో వా ప్రమలణ ప్యర్ే 
కముగా ఈలలగు స లవిచతచచతనానడు నేనత ఉదాేశంచినటుా  నిశ్చయముగా జర్పగునత నేనత 
యోచించినటుా  సాిర్ప్డునత. స ైనాములకధిప్తియగు య హో వా దాని నియమించి యునానడు 
ర్దతా ప్ర్చగలవాడెవడు? బాహఫవు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిరప్ుగలవాడెవడు?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బఖర  ా2:20, 255 * ..... 20. అలలా హ్ అనినంటికనాన అధిక్ార్ం కలిగి ఉంటాడు. 255. అలలా హ్! 
ఎవర ైతే దేవుడే లవడు, ఆయన జీవించి ఉననవాడు, ఎటర్నల్స. నిదరపో్ వడమో, నిదరపో్యనా అత్నిన 
అధిగమిస్తు ంది ... అత్ని సింహాస్నము స్ేర్గం మరియు భూమిని కలుప్ుత్ుంటుంది, మరియు 
ఇదార్ూ వాటిని నిలబ టుి క్ోవటానిక్ట అత్నిని టైెర్్ చేస్తు ంది.  
నీస  ా4: 158 ..... అలలా హ్ ... విని అనిన విషయలలనత చూసాు డు. 

10. 
బ ైబిలు దేవుడడప ైన సాతానతనత ఎతిు  చూప్ుత్ునన అప్రాధిగా బ ైబిలు మలర్చబడడందని లవదా 
ప్ాడైెనటుా  చెప్ుుకునేవార్ప దేవుని-స్ర్ేశ్క్టుప ై బ ైబిలు క్ోస్ం యుదాా నిన గ లిచాడని 
స్ూచిస్తు నానరా? (ఎల్స-అజీజ్, ఎల్స-గాలిబ్, ఎల్స-జ బబర్, ఎల్స-ముక్ దిర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
క్రర్ునల గీంథము 94:7-9 -8.   విధవరాండరనత ప్ర్దేశులనత చంప్ుచతనానర్ప త్ండడరలవనివ రిాని 
హత్ముచేయుచతనానర్ప. జనతలల  ోప్శుప్రాయులలర  ాదీనిని ఆలోచించతడడ బుదాిహ నతలలర ,ా 
మీర ప్ుుడు బుదాిమంత్ులవుదతర్ప?  చెవులనత కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని 
నిరిమంచినవాడు క్ానకుండునా?  
చాప్ట ర్ 4:12-13 -  12 ఎందతకనగ  ాదేవుని వ కాాము స్జీవమ ై బలముగలదైె ర ండంచతలుగల 
య టువంటి ఖడగముకంటెనత వాడడగ  ాఉండడ, ప్రా ణాత్మలనత క్రళా్నత మూలుగనత విభ 
జించతనంత్మటుి కు దూర్పచత, హృదయముయొకక త్లం ప్ులనత ఆలోచనలనత శోధించతచతననది.  
13 మరియు ఆయన దృషిి్క్ట కనబడని స్ృషుము ఏదియు లవదత. మనమ వనిక్టల కక 
యొప్ుచెప్ువలసియుననదో ఆ దేవుని కనతనలకు స్మస్ుమునత మర్పగులవక తేటగ  ాఉననది.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:21 * ..... మల వ లాడడక్ట వాతిరఫకంగా క్ొనిన ప్నానగాలు ... ఖచిచత్ంగా మన 
దేవదూత్లు మీ కుటరలనత రిక్ార్పి  చేస్తు నానర్ప.  
హిజ్రర 15: 9 ..... మనకు అనతమలనం లవదత, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము మరియు దానిని 
క్ాప్ాడుక్ోము.  
త్హా 20: 5 & 51-52 * ..... 5. సింహాస్నంప ై సాా పించబడడన క్ార్పణా దేవుడు ... 51. 
మునతప్టి త్రాల సాితి ఏమిటి? ... 52. ఇది నా జాఞ నంతో ఒక ప్ుస్ు కంలో ఉంది. నా ప్రభువు 
ఎననడూ త్ప్ుుదోవ ప్టిించడు, లవదా మర్చిపో్ డు. 
 
 

9. 
బ ైబిల్స మలర్చబడడంది లవద  ాప్ాడైెపో్ త్ుందని చెప్ుుకునే వాకుు లు దేవుని యొకక ప్ాత్ర మరియు 
స్ేభావ లక్షణాలనత దూషి్ంచే నేర రాోప్ణ చేశ రా్ని, లవద  ాదేవునిక్ట తెలియదత, లవదా అత్నత బ ైబిలు 
గురించి ఏమీ చేయలవదని మలర్చబడడంది? (ఎల్స-అలాిమ్, ఎర్-ర హమలన్స, ఎర్-ర్హ ం, ఎల్స కదీర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
య షయల గంీథము 14:24 & 27 - స ైనాములకధిప్తియగు య హో వా ప్రమలణ ప్యర్ే 
కముగా ఈలలగు స లవిచతచచతనానడు నేనత ఉదాేశంచినటుా  నిశ్చయముగా జర్పగునత నేనత 
యోచించినటుా  సాిర్ప్డునత. స ైనాములకధిప్తియగు య హో వా దాని నియమించి యునానడు 
ర్దతా ప్ర్చగలవాడెవడు? బాహఫవు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిరప్ుగలవాడెవడు?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బఖర  ా2:20, 255 * ..... 20. అలలా హ్ అనినంటికనాన అధిక్ార్ం కలిగి ఉంటాడు. 255. అలలా హ్! 
ఎవర ైతే దేవుడే లవడు, ఆయన జీవించి ఉననవాడు, ఎటర్నల్స. నిదరపో్ వడమో, నిదరపో్యనా అత్నిన 
అధిగమిస్తు ంది ... అత్ని సింహాస్నము స్ేర్గం మరియు భూమిని కలుప్ుత్ుంటుంది, మరియు 
ఇదార్ూ వాటిని నిలబ టుి క్ోవటానిక్ట అత్నిని టైెర్్ చేస్తు ంది.  
నీస  ా4: 158 ..... అలలా హ్ ... విని అనిన విషయలలనత చూసాు డు. 

10. 
బ ైబిలు దేవుడడప ైన సాతానతనత ఎతిు  చూప్ుత్ునన అప్రాధిగా బ ైబిలు మలర్చబడడందని లవదా 
ప్ాడైెనటుా  చెప్ుుకునేవార్ప దేవుని-స్ర్ేశ్క్టుప ై బ ైబిలు క్ోస్ం యుదాా నిన గ లిచాడని 
స్ూచిస్తు నానరా? (ఎల్స-అజీజ్, ఎల్స-గాలిబ్, ఎల్స-జ బబర్, ఎల్స-ముక్ దిర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
క్రర్ునల గీంథము 94:7-9 -8.   విధవరాండరనత ప్ర్దేశులనత చంప్ుచతనానర్ప త్ండడరలవనివ రిాని 
హత్ముచేయుచతనానర్ప. జనతలల  ోప్శుప్రాయులలర  ాదీనిని ఆలోచించతడడ బుదాిహ నతలలర ,ా 
మీర ప్ుుడు బుదాిమంత్ులవుదతర్ప?  చెవులనత కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని 
నిరిమంచినవాడు క్ానకుండునా?  
చాప్ట ర్ 4:12-13 -  12 ఎందతకనగ  ాదేవుని వ కాాము స్జీవమ ై బలముగలదైె ర ండంచతలుగల 
య టువంటి ఖడగముకంటెనత వాడడగ  ాఉండడ, ప్రా ణాత్మలనత క్రళా్నత మూలుగనత విభ 
జించతనంత్మటుి కు దూర్పచత, హృదయముయొకక త్లం ప్ులనత ఆలోచనలనత శోధించతచతననది.  
13 మరియు ఆయన దృషిి్క్ట కనబడని స్ృషుము ఏదియు లవదత. మనమ వనిక్టల కక 
యొప్ుచెప్ువలసియుననదో ఆ దేవుని కనతనలకు స్మస్ుమునత మర్పగులవక తేటగ  ాఉననది.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:21 * ..... మల వ లాడడక్ట వాతిరఫకంగా క్ొనిన ప్నానగాలు ... ఖచిచత్ంగా మన 
దేవదూత్లు మీ కుటరలనత రిక్ార్పి  చేస్తు నానర్ప.  
హిజ్రర 15: 9 ..... మనకు అనతమలనం లవదత, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము మరియు దానిని 
క్ాప్ాడుక్ోము.  
త్హా 20: 5 & 51-52 * ..... 5. సింహాస్నంప ై సాా పించబడడన క్ార్పణా దేవుడు ... 51. 
మునతప్టి త్రాల సాితి ఏమిటి? ... 52. ఇది నా జాఞ నంతో ఒక ప్ుస్ు కంలో ఉంది. నా ప్రభువు 
ఎననడూ త్ప్ుుదోవ ప్టిించడు, లవదా మర్చిపో్ డు. 
 
 

9. 
బ ైబిల్స మలర్చబడడంది లవద  ాప్ాడైెపో్ త్ుందని చెప్ుుకునే వాకుు లు దేవుని యొకక ప్ాత్ర మరియు 
స్ేభావ లక్షణాలనత దూషి్ంచే నేర రాోప్ణ చేశ రా్ని, లవద  ాదేవునిక్ట తెలియదత, లవదా అత్నత బ ైబిలు 
గురించి ఏమీ చేయలవదని మలర్చబడడంది? (ఎల్స-అలాిమ్, ఎర్-ర హమలన్స, ఎర్-ర్హ ం, ఎల్స కదీర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
య షయల గంీథము 14:24 & 27 - స ైనాములకధిప్తియగు య హో వా ప్రమలణ ప్యర్ే 
కముగా ఈలలగు స లవిచతచచతనానడు నేనత ఉదాేశంచినటుా  నిశ్చయముగా జర్పగునత నేనత 
యోచించినటుా  సాిర్ప్డునత. స ైనాములకధిప్తియగు య హో వా దాని నియమించి యునానడు 
ర్దతా ప్ర్చగలవాడెవడు? బాహఫవు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిరప్ుగలవాడెవడు?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బఖర  ా2:20, 255 * ..... 20. అలలా హ్ అనినంటికనాన అధిక్ార్ం కలిగి ఉంటాడు. 255. అలలా హ్! 
ఎవర ైతే దేవుడే లవడు, ఆయన జీవించి ఉననవాడు, ఎటర్నల్స. నిదరపో్ వడమో, నిదరపో్యనా అత్నిన 
అధిగమిస్తు ంది ... అత్ని సింహాస్నము స్ేర్గం మరియు భూమిని కలుప్ుత్ుంటుంది, మరియు 
ఇదార్ూ వాటిని నిలబ టుి క్ోవటానిక్ట అత్నిని టైెర్్ చేస్తు ంది.  
నీస  ా4: 158 ..... అలలా హ్ ... విని అనిన విషయలలనత చూసాు డు. 

10. 
బ ైబిలు దేవుడడప ైన సాతానతనత ఎతిు  చూప్ుత్ునన అప్రాధిగా బ ైబిలు మలర్చబడడందని లవదా 
ప్ాడైెనటుా  చెప్ుుకునేవార్ప దేవుని-స్ర్ేశ్క్టుప ై బ ైబిలు క్ోస్ం యుదాా నిన గ లిచాడని 
స్ూచిస్తు నానరా? (ఎల్స-అజీజ్, ఎల్స-గాలిబ్, ఎల్స-జ బబర్, ఎల్స-ముక్ దిర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
క్రర్ునల గీంథము 94:7-9 -8.   విధవరాండరనత ప్ర్దేశులనత చంప్ుచతనానర్ప త్ండడరలవనివ రిాని 
హత్ముచేయుచతనానర్ప. జనతలల  ోప్శుప్రాయులలర  ాదీనిని ఆలోచించతడడ బుదాిహ నతలలర ,ా 
మీర ప్ుుడు బుదాిమంత్ులవుదతర్ప?  చెవులనత కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని 
నిరిమంచినవాడు క్ానకుండునా?  
చాప్ట ర్ 4:12-13 -  12 ఎందతకనగ  ాదేవుని వ కాాము స్జీవమ ై బలముగలదైె ర ండంచతలుగల 
య టువంటి ఖడగముకంటెనత వాడడగ  ాఉండడ, ప్రా ణాత్మలనత క్రళా్నత మూలుగనత విభ 
జించతనంత్మటుి కు దూర్పచత, హృదయముయొకక త్లం ప్ులనత ఆలోచనలనత శోధించతచతననది.  
13 మరియు ఆయన దృషిి్క్ట కనబడని స్ృషుము ఏదియు లవదత. మనమ వనిక్టల కక 
యొప్ుచెప్ువలసియుననదో ఆ దేవుని కనతనలకు స్మస్ుమునత మర్పగులవక తేటగ  ాఉననది.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:21 * ..... మల వ లాడడక్ట వాతిరఫకంగా క్ొనిన ప్నానగాలు ... ఖచిచత్ంగా మన 
దేవదూత్లు మీ కుటరలనత రిక్ార్పి  చేస్తు నానర్ప.  
హిజ్రర 15: 9 ..... మనకు అనతమలనం లవదత, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము మరియు దానిని 
క్ాప్ాడుక్ోము.  
త్హా 20: 5 & 51-52 * ..... 5. సింహాస్నంప ై సాా పించబడడన క్ార్పణా దేవుడు ... 51. 
మునతప్టి త్రాల సాితి ఏమిటి? ... 52. ఇది నా జాఞ నంతో ఒక ప్ుస్ు కంలో ఉంది. నా ప్రభువు 
ఎననడూ త్ప్ుుదోవ ప్టిించడు, లవదా మర్చిపో్ డు. 
 
 



11. 
వాటిలో క్ొనినంటిని క్ాప్ాడటానిక్ట దేవుడు త్న ప్విత్ర ప్ుస్ు క్ాలకు డబుల్స ప్రమలణం కలిగి 
ఉనానడా? (ఎల్స-అదా్, ఎల్స-హడడ, ఎల్స-ముమిమ్, ఎల్స-ముక్ట్ట్స) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 12:6-7 -  య హోవా మలటలు ప్విత్రమ ైనవి అవి మటిిమూస్లో ఏడు మలర్పలు 
కర్గి ఊదిన వ ండడ యంత్ ప్విత్రములు. య హోవా, న్సవు దరిదతర లనత క్ాప్ాడెదవుఈ 
త్ర్మువారి చేతిలోనతండడ వారిని నిత్ాము ర్క్డంచె దవు.  
లూక్ా స్తవార్ు 21:33 - ఆక్ాశ్మునత భూమియు గతించతనత గాని నా మలటలవమలత్రమునత 
గతింప్వు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవెబ్ 9: 111 * ..... ఇది ట రో్హ్ మరియు స్తవార్ు మరియు ఖతర్ఆన్స ల  ోఅలలా హ్పు అలలా హ్ యొకక 
వాగాా నం. అలలా హ్ కంటే త్న వాగాా నానిక్ట మరింత్ విశ్ేస్న్సయమ ైనది ఎవర్ప?  
Hood 11:57 ..... నా ప్రభువు అనిన విషయలలప ై స్ంర్క్షకుడు.  
ఇబరర హీమ్ 14:47 * ..... అలలా హ్ త్న ప్రవకులకు త్న వాగాా నం న ర్వేర్పసాు డని అనతక్ోవదతా . 
నిశ్చయంగ ,ా అలలా హ్ స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు మరియు ప్రతిఫ్లించగలడు. హజః 22:47 ..... అలలా హ్ త్న 
వాగాా నానిన న ర్వేర్చడు. 

12. 
దేవుని వాకాము మలర్పులవని మరియు సార్ేతిరక ప్రమలణం అయనది, తీర్పు దినాన దేవుడు 
మనతషుాలందరిక్ట తీర్పు తీర్పసాు డు? (ఎల్స-హకకమ్, ఎల్స-హకక, ఎల్స-హఫ్జ్, ఎల్స-హసిబ్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవార్ు 12:48 - ననతన నిరాకరించి నా మలటలనత అంగీకరింప్ని వానిక్ట తీర్పు 
తీర్పచవాడొకడు కలడు; నేనత చెపిునమలటయే అంత్ాదినమందత వానిక్ట తీర్పు తీర్పచనత.  
ప్రకటన గంీథము 20:12 - మరియు గొప్ువారఫమి క్ొదాివారఫమి మృత్ుల ైనవార్ందర్ప ఆ 
సింహాస్నము ఎదతట నిలువబడడయుండుట చూచితినిఅప్ుుడు గీంథములు విప్ుబడెనత .; 
మరియు జీవగంీథమునత వేరొక గంీథము విప్ుబడెనత; ఆ గంీథములయందత 
వరా యబడడయునన వాటినిబటిి త్మ క్టయీలచొప్ుున మృత్ులు తీర్పు పొ్ ందిరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హిజీర 15: 9-10 ..... 9. మనము స్ందేహము లవకుండా, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము మరియు 
దానిని క్ాప్ాడుము. 10. మీ ప్యరీేకులనత మేము ప్ాత్ ప్యరీేకులకు ప్ంప్ాము. జ్ఞమర్ 
39: 69-70 * .... 69. ఆ గంీథం తెర్వబడుత్ుంది, మరియు ప్రవకులు మరియు సాక్షులు 
తీస్తక్ొసాు ర్ప, మరియు ప్రజలందరిన్స ప్యరిు స్మరా్త్తో తీర్పు చేసాు ర్ప, మరియు ఎవర్ూ 
అనాాయం చేయబడతార్ప. 70. మరియు ప్రతి ఆత్మ త్నకు చేసినదంతా చెలాించబడుత్ుంది. 
 
 
 

11. 
వాటిలో క్ొనినంటిని క్ాప్ాడటానిక్ట దేవుడు త్న ప్విత్ర ప్ుస్ు క్ాలకు డబుల్స ప్రమలణం కలిగి 
ఉనానడా? (ఎల్స-అదా్, ఎల్స-హడడ, ఎల్స-ముమిమ్, ఎల్స-ముక్ట్ట్స) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 12:6-7 -  య హోవా మలటలు ప్విత్రమ ైనవి అవి మటిిమూస్లో ఏడు మలర్పలు 
కర్గి ఊదిన వ ండడ యంత్ ప్విత్రములు. య హోవా, న్సవు దరిదతర లనత క్ాప్ాడెదవుఈ 
త్ర్మువారి చేతిలోనతండడ వారిని నిత్ాము ర్క్డంచె దవు.  
లూక్ా స్తవార్ు 21:33 - ఆక్ాశ్మునత భూమియు గతించతనత గాని నా మలటలవమలత్రమునత 
గతింప్వు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవెబ్ 9: 111 * ..... ఇది ట రో్హ్ మరియు స్తవార్ు మరియు ఖతర్ఆన్స ల  ోఅలలా హ్పు అలలా హ్ యొకక 
వాగాా నం. అలలా హ్ కంటే త్న వాగాా నానిక్ట మరింత్ విశ్ేస్న్సయమ ైనది ఎవర్ప?  
Hood 11:57 ..... నా ప్రభువు అనిన విషయలలప ై స్ంర్క్షకుడు.  
ఇబరర హీమ్ 14:47 * ..... అలలా హ్ త్న ప్రవకులకు త్న వాగాా నం న ర్వేర్పసాు డని అనతక్ోవదతా . 
నిశ్చయంగ ,ా అలలా హ్ స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు మరియు ప్రతిఫ్లించగలడు. హజః 22:47 ..... అలలా హ్ త్న 
వాగాా నానిన న ర్వేర్చడు. 

12. 
దేవుని వాకాము మలర్పులవని మరియు సార్ేతిరక ప్రమలణం అయనది, తీర్పు దినాన దేవుడు 
మనతషుాలందరిక్ట తీర్పు తీర్పసాు డు? (ఎల్స-హకకమ్, ఎల్స-హకక, ఎల్స-హఫ్జ్, ఎల్స-హసిబ్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవార్ు 12:48 - ననతన నిరాకరించి నా మలటలనత అంగీకరింప్ని వానిక్ట తీర్పు 
తీర్పచవాడొకడు కలడు; నేనత చెపిునమలటయే అంత్ాదినమందత వానిక్ట తీర్పు తీర్పచనత.  
ప్రకటన గంీథము 20:12 - మరియు గొప్ువారఫమి క్ొదాివారఫమి మృత్ుల ైనవార్ందర్ప ఆ 
సింహాస్నము ఎదతట నిలువబడడయుండుట చూచితినిఅప్ుుడు గీంథములు విప్ుబడెనత .; 
మరియు జీవగంీథమునత వేరొక గంీథము విప్ుబడెనత; ఆ గంీథములయందత 
వరా యబడడయునన వాటినిబటిి త్మ క్టయీలచొప్ుున మృత్ులు తీర్పు పొ్ ందిరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హిజీర 15: 9-10 ..... 9. మనము స్ందేహము లవకుండా, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము మరియు 
దానిని క్ాప్ాడుము. 10. మీ ప్యరీేకులనత మేము ప్ాత్ ప్యరీేకులకు ప్ంప్ాము. జ్ఞమర్ 
39: 69-70 * .... 69. ఆ గంీథం తెర్వబడుత్ుంది, మరియు ప్రవకులు మరియు సాక్షులు 
తీస్తక్ొసాు ర్ప, మరియు ప్రజలందరిన్స ప్యరిు స్మరా్త్తో తీర్పు చేసాు ర్ప, మరియు ఎవర్ూ 
అనాాయం చేయబడతార్ప. 70. మరియు ప్రతి ఆత్మ త్నకు చేసినదంతా చెలాించబడుత్ుంది. 
 
 

11. 
వాటిలో క్ొనినంటిని క్ాప్ాడటానిక్ట దేవుడు త్న ప్విత్ర ప్ుస్ు క్ాలకు డబుల్స ప్రమలణం కలిగి 
ఉనానడా? (ఎల్స-అదా్, ఎల్స-హడడ, ఎల్స-ముమిమ్, ఎల్స-ముక్ట్ట్స) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 12:6-7 -  య హోవా మలటలు ప్విత్రమ ైనవి అవి మటిిమూస్లో ఏడు మలర్పలు 
కర్గి ఊదిన వ ండడ యంత్ ప్విత్రములు. య హోవా, న్సవు దరిదతర లనత క్ాప్ాడెదవుఈ 
త్ర్మువారి చేతిలోనతండడ వారిని నిత్ాము ర్క్డంచె దవు.  
లూక్ా స్తవార్ు 21:33 - ఆక్ాశ్మునత భూమియు గతించతనత గాని నా మలటలవమలత్రమునత 
గతింప్వు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవెబ్ 9: 111 * ..... ఇది ట రో్హ్ మరియు స్తవార్ు మరియు ఖతర్ఆన్స ల  ోఅలలా హ్పు అలలా హ్ యొకక 
వాగాా నం. అలలా హ్ కంటే త్న వాగాా నానిక్ట మరింత్ విశ్ేస్న్సయమ ైనది ఎవర్ప?  
Hood 11:57 ..... నా ప్రభువు అనిన విషయలలప ై స్ంర్క్షకుడు.  
ఇబరర హీమ్ 14:47 * ..... అలలా హ్ త్న ప్రవకులకు త్న వాగాా నం న ర్వేర్పసాు డని అనతక్ోవదతా . 
నిశ్చయంగ ,ా అలలా హ్ స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు మరియు ప్రతిఫ్లించగలడు. హజః 22:47 ..... అలలా హ్ త్న 
వాగాా నానిన న ర్వేర్చడు. 

12. 
దేవుని వాకాము మలర్పులవని మరియు సార్ేతిరక ప్రమలణం అయనది, తీర్పు దినాన దేవుడు 
మనతషుాలందరిక్ట తీర్పు తీర్పసాు డు? (ఎల్స-హకకమ్, ఎల్స-హకక, ఎల్స-హఫ్జ్, ఎల్స-హసిబ్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవార్ు 12:48 - ననతన నిరాకరించి నా మలటలనత అంగీకరింప్ని వానిక్ట తీర్పు 
తీర్పచవాడొకడు కలడు; నేనత చెపిునమలటయే అంత్ాదినమందత వానిక్ట తీర్పు తీర్పచనత.  
ప్రకటన గంీథము 20:12 - మరియు గొప్ువారఫమి క్ొదాివారఫమి మృత్ుల ైనవార్ందర్ప ఆ 
సింహాస్నము ఎదతట నిలువబడడయుండుట చూచితినిఅప్ుుడు గీంథములు విప్ుబడెనత .; 
మరియు జీవగంీథమునత వేరొక గంీథము విప్ుబడెనత; ఆ గంీథములయందత 
వరా యబడడయునన వాటినిబటిి త్మ క్టయీలచొప్ుున మృత్ులు తీర్పు పొ్ ందిరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హిజీర 15: 9-10 ..... 9. మనము స్ందేహము లవకుండా, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము మరియు 
దానిని క్ాప్ాడుము. 10. మీ ప్యరీేకులనత మేము ప్ాత్ ప్యరీేకులకు ప్ంప్ాము. జ్ఞమర్ 
39: 69-70 * .... 69. ఆ గంీథం తెర్వబడుత్ుంది, మరియు ప్రవకులు మరియు సాక్షులు 
తీస్తక్ొసాు ర్ప, మరియు ప్రజలందరిన్స ప్యరిు స్మరా్త్తో తీర్పు చేసాు ర్ప, మరియు ఎవర్ూ 
అనాాయం చేయబడతార్ప. 70. మరియు ప్రతి ఆత్మ త్నకు చేసినదంతా చెలాించబడుత్ుంది. 
 
 

11. 
వాటిలో క్ొనినంటిని క్ాప్ాడటానిక్ట దేవుడు త్న ప్విత్ర ప్ుస్ు క్ాలకు డబుల్స ప్రమలణం కలిగి 
ఉనానడా? (ఎల్స-అదా్, ఎల్స-హడడ, ఎల్స-ముమిమ్, ఎల్స-ముక్ట్ట్స) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 12:6-7 -  య హోవా మలటలు ప్విత్రమ ైనవి అవి మటిిమూస్లో ఏడు మలర్పలు 
కర్గి ఊదిన వ ండడ యంత్ ప్విత్రములు. య హోవా, న్సవు దరిదతర లనత క్ాప్ాడెదవుఈ 
త్ర్మువారి చేతిలోనతండడ వారిని నిత్ాము ర్క్డంచె దవు.  
లూక్ా స్తవార్ు 21:33 - ఆక్ాశ్మునత భూమియు గతించతనత గాని నా మలటలవమలత్రమునత 
గతింప్వు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవెబ్ 9: 111 * ..... ఇది ట రో్హ్ మరియు స్తవార్ు మరియు ఖతర్ఆన్స ల  ోఅలలా హ్పు అలలా హ్ యొకక 
వాగాా నం. అలలా హ్ కంటే త్న వాగాా నానిక్ట మరింత్ విశ్ేస్న్సయమ ైనది ఎవర్ప?  
Hood 11:57 ..... నా ప్రభువు అనిన విషయలలప ై స్ంర్క్షకుడు.  
ఇబరర హీమ్ 14:47 * ..... అలలా హ్ త్న ప్రవకులకు త్న వాగాా నం న ర్వేర్పసాు డని అనతక్ోవదతా . 
నిశ్చయంగ ,ా అలలా హ్ స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు మరియు ప్రతిఫ్లించగలడు. హజః 22:47 ..... అలలా హ్ త్న 
వాగాా నానిన న ర్వేర్చడు. 

12. 
దేవుని వాకాము మలర్పులవని మరియు సార్ేతిరక ప్రమలణం అయనది, తీర్పు దినాన దేవుడు 
మనతషుాలందరిక్ట తీర్పు తీర్పసాు డు? (ఎల్స-హకకమ్, ఎల్స-హకక, ఎల్స-హఫ్జ్, ఎల్స-హసిబ్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవార్ు 12:48 - ననతన నిరాకరించి నా మలటలనత అంగీకరింప్ని వానిక్ట తీర్పు 
తీర్పచవాడొకడు కలడు; నేనత చెపిునమలటయే అంత్ాదినమందత వానిక్ట తీర్పు తీర్పచనత.  
ప్రకటన గంీథము 20:12 - మరియు గొప్ువారఫమి క్ొదాివారఫమి మృత్ుల ైనవార్ందర్ప ఆ 
సింహాస్నము ఎదతట నిలువబడడయుండుట చూచితినిఅప్ుుడు గీంథములు విప్ుబడెనత .; 
మరియు జీవగంీథమునత వేరొక గంీథము విప్ుబడెనత; ఆ గంీథములయందత 
వరా యబడడయునన వాటినిబటిి త్మ క్టయీలచొప్ుున మృత్ులు తీర్పు పొ్ ందిరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హిజీర 15: 9-10 ..... 9. మనము స్ందేహము లవకుండా, రిమ ైండర్ నత ప్ంపించాము మరియు 
దానిని క్ాప్ాడుము. 10. మీ ప్యరీేకులనత మేము ప్ాత్ ప్యరీేకులకు ప్ంప్ాము. జ్ఞమర్ 
39: 69-70 * .... 69. ఆ గంీథం తెర్వబడుత్ుంది, మరియు ప్రవకులు మరియు సాక్షులు 
తీస్తక్ొసాు ర్ప, మరియు ప్రజలందరిన్స ప్యరిు స్మరా్త్తో తీర్పు చేసాు ర్ప, మరియు ఎవర్ూ 
అనాాయం చేయబడతార్ప. 70. మరియు ప్రతి ఆత్మ త్నకు చేసినదంతా చెలాించబడుత్ుంది. 
 
 



13. 
సిరిప్చర్ యొకక మరొక భాగంలో అవిశాేస్తల ైనప్ుుడే నమిమన గంీథం యొకక ఒక భాగంలో 
నమేమవార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
అపొ్ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 20:27 - దేవుని స్ంకలుమంత్యు మీకు తెలుప్కుండ నేనేమియు 
దాచతక్ొనలవదత.  
2 తిమోతిక్ట 3:16 - దైెవజనతడు స్ననదతా డైె ప్రతి స్తాకర్ామునకు ప్యర్ణముగా సిదాప్డడ 
యుండునటుా  దైెవావేశ్మువలన కలిగిన ప్రతిలవఖనము ఉప్దేశంచతటకునత 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2:85 * ..... న్సవు గంీథంలోని ఒక భాగంల  ోనమేమవా? బక్ రా  ా2: 136 & 285 * .... 136. వారిత ో
ఇలల అంటార్ప: "మోస స్ మరియు యేస్త మరియు ఇత్ర్ ప్రభువులకు వారి ప్రభువు దాేర  ాప్రవకు 
ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం గురించి మేము  
విశ్ైస ించాము ... 285. వాటిల  ోఏ ఒకకరిక్ర మధా వాతాాస్ం లవదత ... అలలా హఫన విశ్ేసించండడ ... 
ఆయన లవఖనాలు మరియు ఆయన ప్రవకులు.  
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:84 & 119 ..... 84. మేము వాటిల  ోఏ ఒకకరిక్ర మధ  ావాతాాస్ం లవదత ... 119. 
మీర్ప అనిన గీంథాలలో నమమకం. 
గమనిక: బ ైబిలోా  ముసాింలు విశ్ేసించాలి్న ప్విత్ర గంీథాలలో 90% కంటే ఎకుకవగా 
ఉనానయ: అనగా తెవరా త్, జ బూర్, ఇంజిల్స మరియు ఖతరాన్స. 

14. 
దేవుడు ప్ంపిన ప్విత్ర గంీథాలనినంటిన్స అధాయనం మరియు ప్ాటించటానిక్ట ఈనాడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:15-16 - న్స అభివృదాి అందరిక్ట తేటగా కనబడు నిమిత్ుము వీటిని 
మనస్కరించతము, వీటియందే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
నినతనగూరిచయు న్స బో ధనత గూరిచయు జాగతీ్ు  కలిగియుండుము, వీటిలో నిలుకడగా 
ఉండుము; న్సవీలలగుచేసి నినతననత న్స బో ధ వినతవారిని ర్క్డంచతక్ొందతవు.  
2 తిమోతిక్ట 2:15 - దేవునియ దతట యోగుానిగానత, సిగుగ ప్డ నకకర్లవని ప్నివానిగానత, స్త్ావ కాామునత 
స్రిగ  ాఉప్దేశంచతవానిగానత3 నినతన న్సవే దేవునిక్ట కనతప్ర్చత క్ొనతటకు జ గాతీ్ుప్డుము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:79 ..... మీ నిర్ంత్ర్ అధాయనం మరియు లవఖన బో ధన దాేర  ాఅలలా హ్ యొకక 
ఆరాధకులుగ  ాఉండండడ. 
గమనిక: ముసాింలు విశ్ేసించవలసిన ప్విత్ర గంీథాల యొకక ప్దము మరియు లవఖన గణన, 
తెవరా త్, జ బూర్ మరియు ఇంజిల్స 90% మరియు ఖతరాన్స క్ఫవలం 10% మలత్రమే ఉంటాయని 
తెలుప్ుత్ుంది. 
    బ ైబిల్స:       ప్దాలు = 783,137  అక్షరాలు 3,566,480 
    ఖతరాన్స:  ప్దాలు =  77,934  అక్షరాలు   326,048 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
సిరిప్చర్ యొకక మరొక భాగంలో అవిశాేస్తల ైనప్ుుడే నమిమన గంీథం యొకక ఒక భాగంలో 
నమేమవార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
అపొ్ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 20:27 - దేవుని స్ంకలుమంత్యు మీకు తెలుప్కుండ నేనేమియు 
దాచతక్ొనలవదత.  
2 తిమోతిక్ట 3:16 - దైెవజనతడు స్ననదతా డైె ప్రతి స్తాకర్ామునకు ప్యర్ణముగా సిదాప్డడ 
యుండునటుా  దైెవావేశ్మువలన కలిగిన ప్రతిలవఖనము ఉప్దేశంచతటకునత 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2:85 * ..... న్సవు గంీథంలోని ఒక భాగంల  ోనమేమవా? బక్ రా  ా2: 136 & 285 * .... 136. వారిత ో
ఇలల అంటార్ప: "మోస స్ మరియు యేస్త మరియు ఇత్ర్ ప్రభువులకు వారి ప్రభువు దాేర  ాప్రవకు 
ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం గురించి మేము  
విశ్ైస ించాము ... 285. వాటిల  ోఏ ఒకకరిక్ర మధా వాతాాస్ం లవదత ... అలలా హఫన విశ్ేసించండడ ... 
ఆయన లవఖనాలు మరియు ఆయన ప్రవకులు.  
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:84 & 119 ..... 84. మేము వాటిల  ోఏ ఒకకరిక్ర మధ  ావాతాాస్ం లవదత ... 119. 
మీర్ప అనిన గీంథాలలో నమమకం. 
గమనిక: బ ైబిలోా  ముసాింలు విశ్ేసించాలి్న ప్విత్ర గంీథాలలో 90% కంటే ఎకుకవగా 
ఉనానయ: అనగా తెవరా త్, జ బూర్, ఇంజిల్స మరియు ఖతరాన్స. 

14. 
దేవుడు ప్ంపిన ప్విత్ర గంీథాలనినంటిన్స అధాయనం మరియు ప్ాటించటానిక్ట ఈనాడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:15-16 - న్స అభివృదాి అందరిక్ట తేటగా కనబడు నిమిత్ుము వీటిని 
మనస్కరించతము, వీటియందే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
నినతనగూరిచయు న్స బో ధనత గూరిచయు జాగతీ్ు  కలిగియుండుము, వీటిలో నిలుకడగా 
ఉండుము; న్సవీలలగుచేసి నినతననత న్స బో ధ వినతవారిని ర్క్డంచతక్ొందతవు.  
2 తిమోతిక్ట 2:15 - దేవునియ దతట యోగుానిగానత, సిగుగ ప్డ నకకర్లవని ప్నివానిగానత, స్త్ావ కాామునత 
స్రిగ  ాఉప్దేశంచతవానిగానత3 నినతన న్సవే దేవునిక్ట కనతప్ర్చత క్ొనతటకు జ గాతీ్ుప్డుము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:79 ..... మీ నిర్ంత్ర్ అధాయనం మరియు లవఖన బో ధన దాేర  ాఅలలా హ్ యొకక 
ఆరాధకులుగ  ాఉండండడ. 
గమనిక: ముసాింలు విశ్ేసించవలసిన ప్విత్ర గంీథాల యొకక ప్దము మరియు లవఖన గణన, 
తెవరా త్, జ బూర్ మరియు ఇంజిల్స 90% మరియు ఖతరాన్స క్ఫవలం 10% మలత్రమే ఉంటాయని 
తెలుప్ుత్ుంది. 
    బ ైబిల్స:       ప్దాలు = 783,137  అక్షరాలు 3,566,480 
    ఖతరాన్స:  ప్దాలు =  77,934  అక్షరాలు   326,048 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
సిరిప్చర్ యొకక మరొక భాగంలో అవిశాేస్తల ైనప్ుుడే నమిమన గంీథం యొకక ఒక భాగంలో 
నమేమవార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
అపొ్ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 20:27 - దేవుని స్ంకలుమంత్యు మీకు తెలుప్కుండ నేనేమియు 
దాచతక్ొనలవదత.  
2 తిమోతిక్ట 3:16 - దైెవజనతడు స్ననదతా డైె ప్రతి స్తాకర్ామునకు ప్యర్ణముగా సిదాప్డడ 
యుండునటుా  దైెవావేశ్మువలన కలిగిన ప్రతిలవఖనము ఉప్దేశంచతటకునత 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2:85 * ..... న్సవు గంీథంలోని ఒక భాగంల  ోనమేమవా? బక్ రా  ా2: 136 & 285 * .... 136. వారిత ో
ఇలల అంటార్ప: "మోస స్ మరియు యేస్త మరియు ఇత్ర్ ప్రభువులకు వారి ప్రభువు దాేర  ాప్రవకు 
ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం గురించి మేము  
విశ్ైస ించాము ... 285. వాటిల  ోఏ ఒకకరిక్ర మధా వాతాాస్ం లవదత ... అలలా హఫన విశ్ేసించండడ ... 
ఆయన లవఖనాలు మరియు ఆయన ప్రవకులు.  
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:84 & 119 ..... 84. మేము వాటిల  ోఏ ఒకకరిక్ర మధ  ావాతాాస్ం లవదత ... 119. 
మీర్ప అనిన గీంథాలలో నమమకం. 
గమనిక: బ ైబిలోా  ముసాింలు విశ్ేసించాలి్న ప్విత్ర గంీథాలలో 90% కంటే ఎకుకవగా 
ఉనానయ: అనగా తెవరా త్, జ బూర్, ఇంజిల్స మరియు ఖతరాన్స. 

14. 
దేవుడు ప్ంపిన ప్విత్ర గంీథాలనినంటిన్స అధాయనం మరియు ప్ాటించటానిక్ట ఈనాడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:15-16 - న్స అభివృదాి అందరిక్ట తేటగా కనబడు నిమిత్ుము వీటిని 
మనస్కరించతము, వీటియందే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
నినతనగూరిచయు న్స బో ధనత గూరిచయు జాగతీ్ు  కలిగియుండుము, వీటిలో నిలుకడగా 
ఉండుము; న్సవీలలగుచేసి నినతననత న్స బో ధ వినతవారిని ర్క్డంచతక్ొందతవు.  
2 తిమోతిక్ట 2:15 - దేవునియ దతట యోగుానిగానత, సిగుగ ప్డ నకకర్లవని ప్నివానిగానత, స్త్ావ కాామునత 
స్రిగ  ాఉప్దేశంచతవానిగానత3 నినతన న్సవే దేవునిక్ట కనతప్ర్చత క్ొనతటకు జ గాతీ్ుప్డుము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:79 ..... మీ నిర్ంత్ర్ అధాయనం మరియు లవఖన బో ధన దాేర  ాఅలలా హ్ యొకక 
ఆరాధకులుగ  ాఉండండడ. 
గమనిక: ముసాింలు విశ్ేసించవలసిన ప్విత్ర గంీథాల యొకక ప్దము మరియు లవఖన గణన, 
తెవరా త్, జ బూర్ మరియు ఇంజిల్స 90% మరియు ఖతరాన్స క్ఫవలం 10% మలత్రమే ఉంటాయని 
తెలుప్ుత్ుంది. 
    బ ైబిల్స:       ప్దాలు = 783,137  అక్షరాలు 3,566,480 
    ఖతరాన్స:  ప్దాలు =  77,934  అక్షరాలు   326,048 
 
 

13. 
సిరిప్చర్ యొకక మరొక భాగంలో అవిశాేస్తల ైనప్ుుడే నమిమన గంీథం యొకక ఒక భాగంలో 
నమేమవార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
అపొ్ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 20:27 - దేవుని స్ంకలుమంత్యు మీకు తెలుప్కుండ నేనేమియు 
దాచతక్ొనలవదత.  
2 తిమోతిక్ట 3:16 - దైెవజనతడు స్ననదతా డైె ప్రతి స్తాకర్ామునకు ప్యర్ణముగా సిదాప్డడ 
యుండునటుా  దైెవావేశ్మువలన కలిగిన ప్రతిలవఖనము ఉప్దేశంచతటకునత 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2:85 * ..... న్సవు గంీథంలోని ఒక భాగంల  ోనమేమవా? బక్ రా  ా2: 136 & 285 * .... 136. వారిత ో
ఇలల అంటార్ప: "మోస స్ మరియు యేస్త మరియు ఇత్ర్ ప్రభువులకు వారి ప్రభువు దాేర  ాప్రవకు 
ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం గురించి మేము  
విశ్ైస ించాము ... 285. వాటిల  ోఏ ఒకకరిక్ర మధా వాతాాస్ం లవదత ... అలలా హఫన విశ్ేసించండడ ... 
ఆయన లవఖనాలు మరియు ఆయన ప్రవకులు.  
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:84 & 119 ..... 84. మేము వాటిల  ోఏ ఒకకరిక్ర మధ  ావాతాాస్ం లవదత ... 119. 
మీర్ప అనిన గీంథాలలో నమమకం. 
గమనిక: బ ైబిలోా  ముసాింలు విశ్ేసించాలి్న ప్విత్ర గంీథాలలో 90% కంటే ఎకుకవగా 
ఉనానయ: అనగా తెవరా త్, జ బూర్, ఇంజిల్స మరియు ఖతరాన్స. 

14. 
దేవుడు ప్ంపిన ప్విత్ర గంీథాలనినంటిన్స అధాయనం మరియు ప్ాటించటానిక్ట ఈనాడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:15-16 - న్స అభివృదాి అందరిక్ట తేటగా కనబడు నిమిత్ుము వీటిని 
మనస్కరించతము, వీటియందే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
నినతనగూరిచయు న్స బో ధనత గూరిచయు జాగతీ్ు  కలిగియుండుము, వీటిలో నిలుకడగా 
ఉండుము; న్సవీలలగుచేసి నినతననత న్స బో ధ వినతవారిని ర్క్డంచతక్ొందతవు.  
2 తిమోతిక్ట 2:15 - దేవునియ దతట యోగుానిగానత, సిగుగ ప్డ నకకర్లవని ప్నివానిగానత, స్త్ావ కాామునత 
స్రిగ  ాఉప్దేశంచతవానిగానత3 నినతన న్సవే దేవునిక్ట కనతప్ర్చత క్ొనతటకు జ గాతీ్ుప్డుము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:79 ..... మీ నిర్ంత్ర్ అధాయనం మరియు లవఖన బో ధన దాేర  ాఅలలా హ్ యొకక 
ఆరాధకులుగ  ాఉండండడ. 
గమనిక: ముసాింలు విశ్ేసించవలసిన ప్విత్ర గంీథాల యొకక ప్దము మరియు లవఖన గణన, 
తెవరా త్, జ బూర్ మరియు ఇంజిల్స 90% మరియు ఖతరాన్స క్ఫవలం 10% మలత్రమే ఉంటాయని 
తెలుప్ుత్ుంది. 
    బ ైబిల్స:       ప్దాలు = 783,137  అక్షరాలు 3,566,480 
    ఖతరాన్స:  ప్దాలు =  77,934  అక్షరాలు   326,048 
 
 



15. 
ఒక వాక్టు త్న జీవిత్ంలో "ఆశీరాేదానిన" స్ేకరించడానిక్ట దేవుని వాకాము యొకక ప్రా ధమిక 
సాితిక్ట విధేయత్ ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 11:26-27 - చూడుడడ; నేడు నేనత మీ య దతట దీవ ననత శాప్మునత 
ప టుి చతనాననత.  నేడు నేనత మీక్ాజాఞ పించత మీ దేవుడైెన య హో వా ఆజఞలనత మీర్ప 
వినినయ డల దీవ నయు, మీర్ప మీ దేవుడైెన య హోవా ఆజఞలనత వినక  
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 28:13 - నేడు నేనత మీక్ా జాఞ పించత మలటలనినటిలో 
దేనివిషయములోనత కుడడక్ట గాని య డమకుగాని తొలగి  
దిేతీయోప్దేశ్క్ాండమ 30:19 - నేడు జీవమునత మర్ణమునత, ఆశీరాేదమునత శాప్మునత 
నేనత న్స య దతటనత ఉంచి, భూమలాక్ాశ్ములనత మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచతచతనాననత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 2-4 * ..... 2. నిశ్చయంగ ,ా ఇది అలలా హఫక భయప్డే వారిక్ట మలర్గనిరఫాశానిన ఇస్తు ంది. 3. 
మరియు విశ్ేసించేవార్ప ... 4. మీకు ప్యర్ేం ప్ంప్బడడనది (ప్ుస్ు క్ాలు మరియు ప్రవకులు), 
మరియు ప్ర్లోకంలో విశాేస్ం. 5. త్మ ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ స్నామర్గం చూపేవార్ప, మరియు 
వార్ప విజయవంత్ులు. 

16. 
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తెర్పవవు. Ankebut 29: 46-47 * ..... 46. బుక్స ఆఫ్ ప్ప్ుల్స త  ోక్ాదత వాదిసాు ర్ప ... 47. ఎవర ైతే 
అవిధేయులనత తిర్స్కరించార్ంటే, అవిశాేస్తలు త్ప్ు మర వేర్ూ లవర్ప. 
 
 

15. 
ఒక వాక్టు త్న జీవిత్ంలో "ఆశీరాేదానిన" స్ేకరించడానిక్ట దేవుని వాకాము యొకక ప్రా ధమిక 
సాితిక్ట విధేయత్ ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 11:26-27 - చూడుడడ; నేడు నేనత మీ య దతట దీవ ననత శాప్మునత 
ప టుి చతనాననత.  నేడు నేనత మీక్ాజాఞ పించత మీ దేవుడైెన య హో వా ఆజఞలనత మీర్ప 
వినినయ డల దీవ నయు, మీర్ప మీ దేవుడైెన య హోవా ఆజఞలనత వినక  
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 28:13 - నేడు నేనత మీక్ా జాఞ పించత మలటలనినటిలో 
దేనివిషయములోనత కుడడక్ట గాని య డమకుగాని తొలగి  
దిేతీయోప్దేశ్క్ాండమ 30:19 - నేడు జీవమునత మర్ణమునత, ఆశీరాేదమునత శాప్మునత 
నేనత న్స య దతటనత ఉంచి, భూమలాక్ాశ్ములనత మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచతచతనాననత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 2-4 * ..... 2. నిశ్చయంగ ,ా ఇది అలలా హఫక భయప్డే వారిక్ట మలర్గనిరఫాశానిన ఇస్తు ంది. 3. 
మరియు విశ్ేసించేవార్ప ... 4. మీకు ప్యర్ేం ప్ంప్బడడనది (ప్ుస్ు క్ాలు మరియు ప్రవకులు), 
మరియు ప్ర్లోకంలో విశాేస్ం. 5. త్మ ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ స్నామర్గం చూపేవార్ప, మరియు 
వార్ప విజయవంత్ులు. 

16. 
బ ైబిలు చదివి వినిపించటంలో తిర్స్కరించే ప్రజలు, అవిశాేసిగా ఉండటం యొకక శాప్ముతో 
త్మనత తాము నిలబ టాి రా? (క్ాఫిర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 11:3 - ఇశాీయేలు దేవుడైెన య హో వా స లవిచిచనదేమనగాఈ నిబంధన 
వాకాములనత విననొలా నివాడు శాప్గసీ్తు డగునత.  
హెబ్రరయులకు 12:25-29 - 25 మీకు బుదాి చెప్ుుచతననవానిని నిరాకరింప్కుండునటుా  
చూచతక్ొనతడడ. వార్ప భూమిమీదనతండడ బుదాిచెపిున వానిని నిరాకరించినప్ుుడు 
త్పిుంచతక్ొనకపో్యనయ డల, ప్ర్లోకమునతండడ 29 ఏలయనగా మన దేవుడు దహించత 
అగినయ ై యునానడు. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7:36 & 40-49 * ..... 36. క్ాని వార్ప మల స్ూచనలనత తిర్స్కరించేవార్ప మరియు వారిని 
విస్తర్పతార్ప. అటువంటి ఫ ైర్ యొకక నిజమ ైన యజమలనతలు; వార్ప ఎప్ుటిక్ర నివసించెదర్ప ... 
40. మల నిబ 0 ధనలనత తిర్స్కరి 0 చి, వాళా్నత దేేషి్సాు ర్ప, వారిక్ట ప్ర్లోకప్ు దాేరాలు 
తెర్పవవు. Ankebut 29: 46-47 * ..... 46. బుక్స ఆఫ్ ప్ప్ుల్స త  ోక్ాదత వాదిసాు ర్ప ... 47. ఎవర ైతే 
అవిధేయులనత తిర్స్కరించార్ంటే, అవిశాేస్తలు త్ప్ు మర వేర్ూ లవర్ప. 
 
 

15. 
ఒక వాక్టు త్న జీవిత్ంలో "ఆశీరాేదానిన" స్ేకరించడానిక్ట దేవుని వాకాము యొకక ప్రా ధమిక 
సాితిక్ట విధేయత్ ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 11:26-27 - చూడుడడ; నేడు నేనత మీ య దతట దీవ ననత శాప్మునత 
ప టుి చతనాననత.  నేడు నేనత మీక్ాజాఞ పించత మీ దేవుడైెన య హో వా ఆజఞలనత మీర్ప 
వినినయ డల దీవ నయు, మీర్ప మీ దేవుడైెన య హోవా ఆజఞలనత వినక  
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 28:13 - నేడు నేనత మీక్ా జాఞ పించత మలటలనినటిలో 
దేనివిషయములోనత కుడడక్ట గాని య డమకుగాని తొలగి  
దిేతీయోప్దేశ్క్ాండమ 30:19 - నేడు జీవమునత మర్ణమునత, ఆశీరాేదమునత శాప్మునత 
నేనత న్స య దతటనత ఉంచి, భూమలాక్ాశ్ములనత మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచతచతనాననత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 2-4 * ..... 2. నిశ్చయంగ ,ా ఇది అలలా హఫక భయప్డే వారిక్ట మలర్గనిరఫాశానిన ఇస్తు ంది. 3. 
మరియు విశ్ేసించేవార్ప ... 4. మీకు ప్యర్ేం ప్ంప్బడడనది (ప్ుస్ు క్ాలు మరియు ప్రవకులు), 
మరియు ప్ర్లోకంలో విశాేస్ం. 5. త్మ ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ స్నామర్గం చూపేవార్ప, మరియు 
వార్ప విజయవంత్ులు. 

16. 
బ ైబిలు చదివి వినిపించటంలో తిర్స్కరించే ప్రజలు, అవిశాేసిగా ఉండటం యొకక శాప్ముతో 
త్మనత తాము నిలబ టాి రా? (క్ాఫిర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 11:3 - ఇశాీయేలు దేవుడైెన య హో వా స లవిచిచనదేమనగాఈ నిబంధన 
వాకాములనత విననొలా నివాడు శాప్గసీ్తు డగునత.  
హెబ్రరయులకు 12:25-29 - 25 మీకు బుదాి చెప్ుుచతననవానిని నిరాకరింప్కుండునటుా  
చూచతక్ొనతడడ. వార్ప భూమిమీదనతండడ బుదాిచెపిున వానిని నిరాకరించినప్ుుడు 
త్పిుంచతక్ొనకపో్యనయ డల, ప్ర్లోకమునతండడ 29 ఏలయనగా మన దేవుడు దహించత 
అగినయ ై యునానడు. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7:36 & 40-49 * ..... 36. క్ాని వార్ప మల స్ూచనలనత తిర్స్కరించేవార్ప మరియు వారిని 
విస్తర్పతార్ప. అటువంటి ఫ ైర్ యొకక నిజమ ైన యజమలనతలు; వార్ప ఎప్ుటిక్ర నివసించెదర్ప ... 
40. మల నిబ 0 ధనలనత తిర్స్కరి 0 చి, వాళా్నత దేేషి్సాు ర్ప, వారిక్ట ప్ర్లోకప్ు దాేరాలు 
తెర్పవవు. Ankebut 29: 46-47 * ..... 46. బుక్స ఆఫ్ ప్ప్ుల్స త  ోక్ాదత వాదిసాు ర్ప ... 47. ఎవర ైతే 
అవిధేయులనత తిర్స్కరించార్ంటే, అవిశాేస్తలు త్ప్ు మర వేర్ూ లవర్ప. 
 
 

15. 
ఒక వాక్టు త్న జీవిత్ంలో "ఆశీరాేదానిన" స్ేకరించడానిక్ట దేవుని వాకాము యొకక ప్రా ధమిక 
సాితిక్ట విధేయత్ ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 11:26-27 - చూడుడడ; నేడు నేనత మీ య దతట దీవ ననత శాప్మునత 
ప టుి చతనాననత.  నేడు నేనత మీక్ాజాఞ పించత మీ దేవుడైెన య హో వా ఆజఞలనత మీర్ప 
వినినయ డల దీవ నయు, మీర్ప మీ దేవుడైెన య హోవా ఆజఞలనత వినక  
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 28:13 - నేడు నేనత మీక్ా జాఞ పించత మలటలనినటిలో 
దేనివిషయములోనత కుడడక్ట గాని య డమకుగాని తొలగి  
దిేతీయోప్దేశ్క్ాండమ 30:19 - నేడు జీవమునత మర్ణమునత, ఆశీరాేదమునత శాప్మునత 
నేనత న్స య దతటనత ఉంచి, భూమలాక్ాశ్ములనత మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచతచతనాననత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 2-4 * ..... 2. నిశ్చయంగ ,ా ఇది అలలా హఫక భయప్డే వారిక్ట మలర్గనిరఫాశానిన ఇస్తు ంది. 3. 
మరియు విశ్ేసించేవార్ప ... 4. మీకు ప్యర్ేం ప్ంప్బడడనది (ప్ుస్ు క్ాలు మరియు ప్రవకులు), 
మరియు ప్ర్లోకంలో విశాేస్ం. 5. త్మ ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ స్నామర్గం చూపేవార్ప, మరియు 
వార్ప విజయవంత్ులు. 

16. 
బ ైబిలు చదివి వినిపించటంలో తిర్స్కరించే ప్రజలు, అవిశాేసిగా ఉండటం యొకక శాప్ముతో 
త్మనత తాము నిలబ టాి రా? (క్ాఫిర్) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 11:3 - ఇశాీయేలు దేవుడైెన య హో వా స లవిచిచనదేమనగాఈ నిబంధన 
వాకాములనత విననొలా నివాడు శాప్గసీ్తు డగునత.  
హెబ్రరయులకు 12:25-29 - 25 మీకు బుదాి చెప్ుుచతననవానిని నిరాకరింప్కుండునటుా  
చూచతక్ొనతడడ. వార్ప భూమిమీదనతండడ బుదాిచెపిున వానిని నిరాకరించినప్ుుడు 
త్పిుంచతక్ొనకపో్యనయ డల, ప్ర్లోకమునతండడ 29 ఏలయనగా మన దేవుడు దహించత 
అగినయ ై యునానడు. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7:36 & 40-49 * ..... 36. క్ాని వార్ప మల స్ూచనలనత తిర్స్కరించేవార్ప మరియు వారిని 
విస్తర్పతార్ప. అటువంటి ఫ ైర్ యొకక నిజమ ైన యజమలనతలు; వార్ప ఎప్ుటిక్ర నివసించెదర్ప ... 
40. మల నిబ 0 ధనలనత తిర్స్కరి 0 చి, వాళా్నత దేేషి్సాు ర్ప, వారిక్ట ప్ర్లోకప్ు దాేరాలు 
తెర్పవవు. Ankebut 29: 46-47 * ..... 46. బుక్స ఆఫ్ ప్ప్ుల్స త  ోక్ాదత వాదిసాు ర్ప ... 47. ఎవర ైతే 
అవిధేయులనత తిర్స్కరించార్ంటే, అవిశాేస్తలు త్ప్ు మర వేర్ూ లవర్ప. 
 
 



17. 
గంీథం యొకక ప్ుస్ు కము ముగియడంతో లవఖనం యొకక మూలలంశ్ం మూసివేయబడడందని 
అది అంగీకరిస్తు ంది 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ప్రకటన గరింథము 22:18-19 - ఈ గీంథమందతనన ప్రవచనవాకాములనత వినత ప్రతి వానిక్ట 
నేనత సాక్షామిచతచనది ఏమనగా ఎవడైెననత వీటితో మరి ఏదైెననత కలిపినయ డల, ఈ 
గంీథములో వరా యబడడన తెగుళ్లా  దేవుడు వానిక్ట కలుగజఫయునత;  
ఎవడైెననత ఈ ప్రవచన గంీథమందతనన వాకాములలో ఏదైెననత తీసివేసినయ డలదేవుడు ఈ  .
గంీథములో వరా యబడడన జీవవృక్షములోనత ప్రిశుదాప్టిణములోనత వానిక్ట ప్ాలులవకుండ 
.చేయునత 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3: 19-20 * ..... 19. అలలా హ్ దృషిి్లో నిజమ ైన మత్ం ఇసాా ం ధర్మం. వారిక్ట 
జాఞ నం వచిచన త్రాేత్ మలత్రమే ప్యర్ేం లవఖనాలనత అందతకునన వార్ప అస్ూయ దాేరా 
త్మలో తాము అస్మమతితో విభేదించార్ప ... 20. వార్ప ముసాింలుగా మలరితే వార్ప స్ర ైన 
మలర్గదర్శకత్ేం వహిసాు ర్ప. 

18. 
ఖతరాన్స దేవుని వాకామని ప్రిగణ ంచబడాలంటే అది ముందతగా బ ైబిలోా  నమోదత చేయబడడన 
చారిత్రక గంీథంతో ప్యరిుగా సామర్స్ాంగా ఉండాలి. 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 14:32-33 - మరియు ప్రవకుల ఆత్మలు ప్రవకుల సాేధీనములో ఉననవి.  
ఆలలగఫ ప్రిశుదతా ల స్ంఘము లనినటిలో దేవుడు స్మల ధానమునక్ఫ కర్ు గాని అలారిక్ట కర్ు క్ాడు.  
గలతీయులకు 1:8 - మేము మీకు ప్రక టించిన స్తవార్ుగాక మరియొక స్తవార్ునత మేమ ైననత 
ప్ర్ లోకమునతండడ వచిచన యొక దూత్య ైననత మీకు ప్రక టించినయ డల అత్డు 
శాప్గసీ్తు డవునత గాక.  
2 యోహానత 1:9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:85 * ..... ఇసాా ం మత్ం కంటే ఇత్ర్ మతానిన క్రో్పకునేవాడు, అత్ని నతండడ 
స్ేకరించబడడు మరియు ఆయన ప్ర్లోకంలో ఓడడపో్ తాడు.  
అహజబ్ 33:40 * ..... ముహమమద్ మీల  ోఎవనిక్టని త్ండడర క్ాదత, ఆయన అలలా హ్ యొకక 
స్ందేశ్హర్పడు మరియు ప్రవకుల ముదర. 
 
 

17. 
గంీథం యొకక ప్ుస్ు కము ముగియడంతో లవఖనం యొకక మూలలంశ్ం మూసివేయబడడందని 
అది అంగీకరిస్తు ంది 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ప్రకటన గరింథము 22:18-19 - ఈ గీంథమందతనన ప్రవచనవాకాములనత వినత ప్రతి వానిక్ట 
నేనత సాక్షామిచతచనది ఏమనగా ఎవడైెననత వీటితో మరి ఏదైెననత కలిపినయ డల, ఈ 
గంీథములో వరా యబడడన తెగుళ్లా  దేవుడు వానిక్ట కలుగజఫయునత;  
ఎవడైెననత ఈ ప్రవచన గంీథమందతనన వాకాములలో ఏదైెననత తీసివేసినయ డలదేవుడు ఈ  .
గంీథములో వరా యబడడన జీవవృక్షములోనత ప్రిశుదాప్టిణములోనత వానిక్ట ప్ాలులవకుండ 
.చేయునత 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3: 19-20 * ..... 19. అలలా హ్ దృషిి్లో నిజమ ైన మత్ం ఇసాా ం ధర్మం. వారిక్ట 
జాఞ నం వచిచన త్రాేత్ మలత్రమే ప్యర్ేం లవఖనాలనత అందతకునన వార్ప అస్ూయ దాేరా 
త్మలో తాము అస్మమతితో విభేదించార్ప ... 20. వార్ప ముసాింలుగా మలరితే వార్ప స్ర ైన 
మలర్గదర్శకత్ేం వహిసాు ర్ప. 

18. 
ఖతరాన్స దేవుని వాకామని ప్రిగణ ంచబడాలంటే అది ముందతగా బ ైబిలోా  నమోదత చేయబడడన 
చారిత్రక గంీథంతో ప్యరిుగా సామర్స్ాంగా ఉండాలి. 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 14:32-33 - మరియు ప్రవకుల ఆత్మలు ప్రవకుల సాేధీనములో ఉననవి.  
ఆలలగఫ ప్రిశుదతా ల స్ంఘము లనినటిలో దేవుడు స్మల ధానమునక్ఫ కర్ు గాని అలారిక్ట కర్ు క్ాడు.  
గలతీయులకు 1:8 - మేము మీకు ప్రక టించిన స్తవార్ుగాక మరియొక స్తవార్ునత మేమ ైననత 
ప్ర్ లోకమునతండడ వచిచన యొక దూత్య ైననత మీకు ప్రక టించినయ డల అత్డు 
శాప్గసీ్తు డవునత గాక.  
2 యోహానత 1:9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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అహజబ్ 33:40 * ..... ముహమమద్ మీల  ోఎవనిక్టని త్ండడర క్ాదత, ఆయన అలలా హ్ యొకక 
స్ందేశ్హర్పడు మరియు ప్రవకుల ముదర. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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శాప్గసీ్తు డవునత గాక.  
2 యోహానత 1:9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:85 * ..... ఇసాా ం మత్ం కంటే ఇత్ర్ మతానిన క్రో్పకునేవాడు, అత్ని నతండడ 
స్ేకరించబడడు మరియు ఆయన ప్ర్లోకంలో ఓడడపో్ తాడు.  
అహజబ్ 33:40 * ..... ముహమమద్ మీల  ోఎవనిక్టని త్ండడర క్ాదత, ఆయన అలలా హ్ యొకక 
స్ందేశ్హర్పడు మరియు ప్రవకుల ముదర. 
 
 

17. 
గంీథం యొకక ప్ుస్ు కము ముగియడంతో లవఖనం యొకక మూలలంశ్ం మూసివేయబడడందని 
అది అంగీకరిస్తు ంది 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ప్రకటన గరింథము 22:18-19 - ఈ గీంథమందతనన ప్రవచనవాకాములనత వినత ప్రతి వానిక్ట 
నేనత సాక్షామిచతచనది ఏమనగా ఎవడైెననత వీటితో మరి ఏదైెననత కలిపినయ డల, ఈ 
గంీథములో వరా యబడడన తెగుళ్లా  దేవుడు వానిక్ట కలుగజఫయునత;  
ఎవడైెననత ఈ ప్రవచన గంీథమందతనన వాకాములలో ఏదైెననత తీసివేసినయ డలదేవుడు ఈ  .
గంీథములో వరా యబడడన జీవవృక్షములోనత ప్రిశుదాప్టిణములోనత వానిక్ట ప్ాలులవకుండ 
.చేయునత 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3: 19-20 * ..... 19. అలలా హ్ దృషిి్లో నిజమ ైన మత్ం ఇసాా ం ధర్మం. వారిక్ట 
జాఞ నం వచిచన త్రాేత్ మలత్రమే ప్యర్ేం లవఖనాలనత అందతకునన వార్ప అస్ూయ దాేరా 
త్మలో తాము అస్మమతితో విభేదించార్ప ... 20. వార్ప ముసాింలుగా మలరితే వార్ప స్ర ైన 
మలర్గదర్శకత్ేం వహిసాు ర్ప. 

18. 
ఖతరాన్స దేవుని వాకామని ప్రిగణ ంచబడాలంటే అది ముందతగా బ ైబిలోా  నమోదత చేయబడడన 
చారిత్రక గంీథంతో ప్యరిుగా సామర్స్ాంగా ఉండాలి. 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 14:32-33 - మరియు ప్రవకుల ఆత్మలు ప్రవకుల సాేధీనములో ఉననవి.  
ఆలలగఫ ప్రిశుదతా ల స్ంఘము లనినటిలో దేవుడు స్మల ధానమునక్ఫ కర్ు గాని అలారిక్ట కర్ు క్ాడు.  
గలతీయులకు 1:8 - మేము మీకు ప్రక టించిన స్తవార్ుగాక మరియొక స్తవార్ునత మేమ ైననత 
ప్ర్ లోకమునతండడ వచిచన యొక దూత్య ైననత మీకు ప్రక టించినయ డల అత్డు 
శాప్గసీ్తు డవునత గాక.  
2 యోహానత 1:9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:85 * ..... ఇసాా ం మత్ం కంటే ఇత్ర్ మతానిన క్రో్పకునేవాడు, అత్ని నతండడ 
స్ేకరించబడడు మరియు ఆయన ప్ర్లోకంలో ఓడడపో్ తాడు.  
అహజబ్ 33:40 * ..... ముహమమద్ మీల  ోఎవనిక్టని త్ండడర క్ాదత, ఆయన అలలా హ్ యొకక 
స్ందేశ్హర్పడు మరియు ప్రవకుల ముదర. 
 
 



19. 
ఖతరానోా  బ ైబిలులో కనతగొనబడడనదానిక్ట వాతిరఫకత్ లవని ప్ రా థమిక సిదాా ంత్ప్ర్మ ైన మరియు 
చారిత్రక వాతాాసాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 యోహాను 2:22-24 - యేస్త, క్రసీ్తు  క్ాడని చెప్ుువాడు త్ప్ు ఎవడబదాికుడు? త్ండడరని 
కుమలర్పని ఒప్ుుక్ొనని వీడే క్రసీ్తు విరోధి.  
 కుమలర్పని ఒప్ుుక్ొనని ప్రతివాడునత త్ండడరని అంగీకరించతవాడుక్ాడు; కుమలర్పని 
ఒప్ుుక్ొనతవాడు త్ండడరని అంగీకరించత వాడు.  అయతే మీర్ప మొదటనతండడ దేనిని వింటిరో 
అది మీలో నిలువనియుాడడ; మీర్ప మొదటనతండడ వినినది మీలో నిలిచినయ డల, మీర్పకూడ 
కుమలర్పనియందతనత త్ండడరయందతనత నిలుత్ుర్ప.   
2 యోహాను 1:9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
షుర  ా26: 196-197 * .... 196. అది ప్ాత్ వాకుు ల లవఖనాలోా  ఉంది. 197. ఇజరాయ ల్స యొకక చినానర్పల 
వ ైదతాలు ఇది తెలిసిన వ రిాక్ట ఒక స్ంక్ఫత్ం క్ాదత? 
ఫస్లత్ 41:43 * ..... ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం మీకు ముందత 
స్ందేశ్హర్పలత ోచెప్ులవదని మీకు తెలియదత. 
షుర  ా42:15 * ..... అంటూ: "అలలా హ్ ప్ంపిన ఏ ప్ుస్ు కంలోనూ నేనత నముమత్ునాననత ... మలకు 
మధ  ాఎటువంటి వాదన ఉండదత. 

20. 
ఇది బ ైబిలోా  ఉనన విధంగా "పేరర్ణ" లవదా "ప్రకటన గీంథం" ఖతరానోా  అదేదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
2 తిమోతిక్ట 3:16 - దైెవజనతడు స్ననదతా డైె ప్రతి స్తాకర్ామునకు ప్యర్ణముగా సిదాప్డడ 
యుండునటుా  దైెవావేశ్మువలన కలిగిన ప్రతిలవఖనము ఉప్దేశంచతటకునత 
2 పేత్ుర్ప 1:20-21 -  ఒకడు త్న ఊహనతబటిి చెప్ుుటవలన లవఖనముల  ోఏ ప్రవచనమునత 
ప్ుటిదని మొదట గహిీంచతక్ొనవల నత.  
 ఏల యనగ  ాప్రవచనము ఎప్ుుడునత మనతషుాని ఇచఛనతబటిి కలుగలవదత గాని మనతషుాలు 
ప్రిశుదాా త్మవలన పేరరఫపింప్ బడడనవ రా ై దేవుని మూలముగ ప్లిక్టరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4: 163 * ..... మేము మీ మీద ప్రకటననత ప్ంప్ుచతనానము, మనం దానిని ప్ంప్ాము ... 
యేస్త ... మరియు సొ లొమోనత, మరియు ...  
ఎనా 6:19 & 93 ..... 19. మీర్ప మరియు మీ మధ  ాసాక్డ నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ సాక్డగ  ాఉనానడు 
మరియు ఈ ఖతర్ఆన్స నత, మీప ై మరియు నేనత ఎవరితోన ైన  ాహ్చచరించానత అని నాకు 
స్ూురిునిచిచంది. 93. అలలా హఫక వాతిరఫకంగ  ాఅబదాం చెప్ుండడ లవద  ాఇలల అంటాడు: "నేనత 
పేరరఫపించబడాి నత", అత్నత ఏదైెనా పేరరఫపించబడడనప్ుుడు ... 
 
 

19. 
ఖతరానోా  బ ైబిలులో కనతగొనబడడనదానిక్ట వాతిరఫకత్ లవని ప్ రా థమిక సిదాా ంత్ప్ర్మ ైన మరియు 
చారిత్రక వాతాాసాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 యోహాను 2:22-24 - యేస్త, క్రసీ్తు  క్ాడని చెప్ుువాడు త్ప్ు ఎవడబదాికుడు? త్ండడరని 
కుమలర్పని ఒప్ుుక్ొనని వీడే క్రసీ్తు విరోధి.  
 కుమలర్పని ఒప్ుుక్ొనని ప్రతివాడునత త్ండడరని అంగీకరించతవాడుక్ాడు; కుమలర్పని 
ఒప్ుుక్ొనతవాడు త్ండడరని అంగీకరించత వాడు.  అయతే మీర్ప మొదటనతండడ దేనిని వింటిరో 
అది మీలో నిలువనియుాడడ; మీర్ప మొదటనతండడ వినినది మీలో నిలిచినయ డల, మీర్పకూడ 
కుమలర్పనియందతనత త్ండడరయందతనత నిలుత్ుర్ప.   
2 యోహాను 1:9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
షుర  ా26: 196-197 * .... 196. అది ప్ాత్ వాకుు ల లవఖనాలోా  ఉంది. 197. ఇజరాయ ల్స యొకక చినానర్పల 
వ ైదతాలు ఇది తెలిసిన వ రిాక్ట ఒక స్ంక్ఫత్ం క్ాదత? 
ఫస్లత్ 41:43 * ..... ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం మీకు ముందత 
స్ందేశ్హర్పలత ోచెప్ులవదని మీకు తెలియదత. 
షుర  ా42:15 * ..... అంటూ: "అలలా హ్ ప్ంపిన ఏ ప్ుస్ు కంలోనూ నేనత నముమత్ునాననత ... మలకు 
మధ  ాఎటువంటి వాదన ఉండదత. 

20. 
ఇది బ ైబిలోా  ఉనన విధంగా "పేరర్ణ" లవదా "ప్రకటన గీంథం" ఖతరానోా  అదేదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
2 తిమోతిక్ట 3:16 - దైెవజనతడు స్ననదతా డైె ప్రతి స్తాకర్ామునకు ప్యర్ణముగా సిదాప్డడ 
యుండునటుా  దైెవావేశ్మువలన కలిగిన ప్రతిలవఖనము ఉప్దేశంచతటకునత 
2 పేత్ుర్ప 1:20-21 -  ఒకడు త్న ఊహనతబటిి చెప్ుుటవలన లవఖనముల  ోఏ ప్రవచనమునత 
ప్ుటిదని మొదట గహిీంచతక్ొనవల నత.  
 ఏల యనగ  ాప్రవచనము ఎప్ుుడునత మనతషుాని ఇచఛనతబటిి కలుగలవదత గాని మనతషుాలు 
ప్రిశుదాా త్మవలన పేరరఫపింప్ బడడనవ రా ై దేవుని మూలముగ ప్లిక్టరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4: 163 * ..... మేము మీ మీద ప్రకటననత ప్ంప్ుచతనానము, మనం దానిని ప్ంప్ాము ... 
యేస్త ... మరియు సొ లొమోనత, మరియు ...  
ఎనా 6:19 & 93 ..... 19. మీర్ప మరియు మీ మధ  ాసాక్డ నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ సాక్డగ  ాఉనానడు 
మరియు ఈ ఖతర్ఆన్స నత, మీప ై మరియు నేనత ఎవరితోన ైన  ాహ్చచరించానత అని నాకు 
స్ూురిునిచిచంది. 93. అలలా హఫక వాతిరఫకంగ  ాఅబదాం చెప్ుండడ లవద  ాఇలల అంటాడు: "నేనత 
పేరరఫపించబడాి నత", అత్నత ఏదైెనా పేరరఫపించబడడనప్ుుడు ... 
 
 

19. 
ఖతరానోా  బ ైబిలులో కనతగొనబడడనదానిక్ట వాతిరఫకత్ లవని ప్ రా థమిక సిదాా ంత్ప్ర్మ ైన మరియు 
చారిత్రక వాతాాసాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 యోహాను 2:22-24 - యేస్త, క్రసీ్తు  క్ాడని చెప్ుువాడు త్ప్ు ఎవడబదాికుడు? త్ండడరని 
కుమలర్పని ఒప్ుుక్ొనని వీడే క్రసీ్తు విరోధి.  
 కుమలర్పని ఒప్ుుక్ొనని ప్రతివాడునత త్ండడరని అంగీకరించతవాడుక్ాడు; కుమలర్పని 
ఒప్ుుక్ొనతవాడు త్ండడరని అంగీకరించత వాడు.  అయతే మీర్ప మొదటనతండడ దేనిని వింటిరో 
అది మీలో నిలువనియుాడడ; మీర్ప మొదటనతండడ వినినది మీలో నిలిచినయ డల, మీర్పకూడ 
కుమలర్పనియందతనత త్ండడరయందతనత నిలుత్ుర్ప.   
2 యోహాను 1:9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
షుర  ా26: 196-197 * .... 196. అది ప్ాత్ వాకుు ల లవఖనాలోా  ఉంది. 197. ఇజరాయ ల్స యొకక చినానర్పల 
వ ైదతాలు ఇది తెలిసిన వ రిాక్ట ఒక స్ంక్ఫత్ం క్ాదత? 
ఫస్లత్ 41:43 * ..... ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం మీకు ముందత 
స్ందేశ్హర్పలత ోచెప్ులవదని మీకు తెలియదత. 
షుర  ా42:15 * ..... అంటూ: "అలలా హ్ ప్ంపిన ఏ ప్ుస్ు కంలోనూ నేనత నముమత్ునాననత ... మలకు 
మధ  ాఎటువంటి వాదన ఉండదత. 

20. 
ఇది బ ైబిలోా  ఉనన విధంగా "పేరర్ణ" లవదా "ప్రకటన గీంథం" ఖతరానోా  అదేదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
2 తిమోతిక్ట 3:16 - దైెవజనతడు స్ననదతా డైె ప్రతి స్తాకర్ామునకు ప్యర్ణముగా సిదాప్డడ 
యుండునటుా  దైెవావేశ్మువలన కలిగిన ప్రతిలవఖనము ఉప్దేశంచతటకునత 
2 పేత్ుర్ప 1:20-21 -  ఒకడు త్న ఊహనతబటిి చెప్ుుటవలన లవఖనముల  ోఏ ప్రవచనమునత 
ప్ుటిదని మొదట గహిీంచతక్ొనవల నత.  
 ఏల యనగ  ాప్రవచనము ఎప్ుుడునత మనతషుాని ఇచఛనతబటిి కలుగలవదత గాని మనతషుాలు 
ప్రిశుదాా త్మవలన పేరరఫపింప్ బడడనవ రా ై దేవుని మూలముగ ప్లిక్టరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisa 4: 163 * ..... మేము మీ మీద ప్రకటననత ప్ంప్ుచతనానము, మనం దానిని ప్ంప్ాము ... 
యేస్త ... మరియు సొ లొమోనత, మరియు ...  
ఎనా 6:19 & 93 ..... 19. మీర్ప మరియు మీ మధ  ాసాక్డ నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ సాక్డగ  ాఉనానడు 
మరియు ఈ ఖతర్ఆన్స నత, మీప ై మరియు నేనత ఎవరితోన ైన  ాహ్చచరించానత అని నాకు 
స్ూురిునిచిచంది. 93. అలలా హఫక వాతిరఫకంగ  ాఅబదాం చెప్ుండడ లవద  ాఇలల అంటాడు: "నేనత 
పేరరఫపించబడాి నత", అత్నత ఏదైెనా పేరరఫపించబడడనప్ుుడు ... 
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21. 
యూదతలు లవదా క్ ైైస్ు వులు ఖతరాన్స నత ప్విత్ర గీంథంగా అంగీకరిసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 18:20-22 – 20. అంతేక్ాదత, ఏ ప్రవకుయు అహంక్ార్ము ప్యని, నేనత 
చెప్ుుమని త్న క్ాజాఞ పించని మలటనత న  ానామమున చెప్ుున,ో యత్ర్ దేవత్ల నామమున చెప్ుున ో
ఆ ప్రవకుయునత చావవల నత.  21. మరియు ఏదొకమలట య హోవ  ాచెపిునది క్ాదని మేమ టుా  
తెలిసిక్ొనగలమని మీర్నతక్ొనిన య డల,  22. ప్రవకు య హోవ  ానామమున చెపిునప్ుుడు ఆ మలట 
జర్పగక పో్యన య డలనత ఎననడునత న ర్వేర్కపో్యన య డ లనత అది య హోవ  ాచెపిున మలట 
క్ాదత, ఆ ప్రవకు అహంక్ రా్ముచేత్నే దాని చెప ునత గనతక దానిక్ట భయ ప్డవదతా . 
యెషయా గరింథముము 8:20 - ధర్మశాస్ు రమునత ప్రమలణ వాకామునత విచా రించతడడ; ఈ 
వాకాప్రక్ార్ము వార్ప బో ధించనియ డల వారిక్ట అర్పణోదయము కలుగదత.  
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నిసా్ 4:82 * ..... వార్ప ఖతర్ఆన్స నత గురించి ఆలోచించలవదా? ఇది అలలా హ్ నతండే 
ఉండడనటాయతే వార్ప అనేక వ ైర్పధాాలనత కనతగొనానర్ప. షురా 26: 196-197 ..... 196. ఇది 
ప్ాత్ వాకుు ల లవఖనాలోా  ఉంది. 197. ఇజరాయ ల్స యొకక చినానర్పల వ ైదతాలు ఇది తెలిసిన 
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దేవుడు ఒక ప్విత్ర గీంథానిన ప్ంపిన త్ర్పవాత్, దానిలోని క్ొనిన వచనాలనత ర్దతా  చేయటం 
లవదా ర్దతా  చేయవలసిన అవస్రానిన ఆయన ఎప్ుుడైెనా అనతభవిసాు డా? (మ నతీ  & న సి) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 89:34 - నా నిబంధననత నేనత ర్దతా ప్ర్చనత నా ప దవులగుండ బయలువ ళాిన 
మలటనత మలర్చనత.  
లూక  ాసువ రా్త  16:17 - ధర్మశాస్ు రములో ఒక పొ్ లాయన త్పిు పో్ వుటకంటె ఆక్ాశ్మునత 
భూమియు గతించిపో్ వుట స్తలభము.   
యోహాను సువార్త 10:35 - లవఖనము నిర్రా్కము క్ానేర్దత గదా, దేవుని వాకామ వరిక్ట 
వచెచనో వారఫ దైెవములని చెపిునయ డలనేనత దేవుని కుమలర్పడనని చెపిునందతకు 
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బకరా 2: 106 * ..... మనము ఏ ప్దాంనత ర్దతా  చేయకపో్ తే లవదా దానిని మర్చిపో్యేటటుా  
చేసేు , మనం దానిని మ ర్పగ ైన లవదా అదే విధముగా భరీు చేసాు ము. అలలా హ్ అనినంటిప ై 
అధిక్ార్ం కలిగి ఉనానడని మీకు తెలియదా?  
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అింటునానర్క: "మీర్క ఒక మోసగాడు." ఇసరా  17:86 * మరియు మేము క్ోరినటాయతే, మేము 
న్సకు బహిర్గత్ం చేసిన దానిని తొలగించగలము. 
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ఆ ప్రవకుయునత చావవల నత.  21. మరియు ఏదొకమలట య హోవ  ాచెపిునది క్ాదని మేమ టుా  
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అింటునానర్క: "మీర్క ఒక మోసగాడు." ఇసరా  17:86 * మరియు మేము క్ోరినటాయతే, మేము 
న్సకు బహిర్గత్ం చేసిన దానిని తొలగించగలము. 
 
 

21. 
యూదతలు లవదా క్ ైైస్ు వులు ఖతరాన్స నత ప్విత్ర గీంథంగా అంగీకరిసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 18:20-22 – 20. అంతేక్ాదత, ఏ ప్రవకుయు అహంక్ార్ము ప్యని, నేనత 
చెప్ుుమని త్న క్ాజాఞ పించని మలటనత న  ానామమున చెప్ుున,ో యత్ర్ దేవత్ల నామమున చెప్ుున ో
ఆ ప్రవకుయునత చావవల నత.  21. మరియు ఏదొకమలట య హోవ  ాచెపిునది క్ాదని మేమ టుా  
తెలిసిక్ొనగలమని మీర్నతక్ొనిన య డల,  22. ప్రవకు య హోవ  ానామమున చెపిునప్ుుడు ఆ మలట 
జర్పగక పో్యన య డలనత ఎననడునత న ర్వేర్కపో్యన య డ లనత అది య హోవ  ాచెపిున మలట 
క్ాదత, ఆ ప్రవకు అహంక్ రా్ముచేత్నే దాని చెప ునత గనతక దానిక్ట భయ ప్డవదతా . 
యెషయా గరింథముము 8:20 - ధర్మశాస్ు రమునత ప్రమలణ వాకామునత విచా రించతడడ; ఈ 
వాకాప్రక్ార్ము వార్ప బో ధించనియ డల వారిక్ట అర్పణోదయము కలుగదత.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
నిసా్ 4:82 * ..... వార్ప ఖతర్ఆన్స నత గురించి ఆలోచించలవదా? ఇది అలలా హ్ నతండే 
ఉండడనటాయతే వార్ప అనేక వ ైర్పధాాలనత కనతగొనానర్ప. షురా 26: 196-197 ..... 196. ఇది 
ప్ాత్ వాకుు ల లవఖనాలోా  ఉంది. 197. ఇజరాయ ల్స యొకక చినానర్పల వ ైదతాలు ఇది తెలిసిన 
వారిక్ట ఒక స్ంక్ఫత్ం క్ాదత? 

22. 
దేవుడు ఒక ప్విత్ర గీంథానిన ప్ంపిన త్ర్పవాత్, దానిలోని క్ొనిన వచనాలనత ర్దతా  చేయటం 
లవదా ర్దతా  చేయవలసిన అవస్రానిన ఆయన ఎప్ుుడైెనా అనతభవిసాు డా? (మ నతీ  & న సి) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 89:34 - నా నిబంధననత నేనత ర్దతా ప్ర్చనత నా ప దవులగుండ బయలువ ళాిన 
మలటనత మలర్చనత.  
లూక  ాసువ రా్త  16:17 - ధర్మశాస్ు రములో ఒక పొ్ లాయన త్పిు పో్ వుటకంటె ఆక్ాశ్మునత 
భూమియు గతించిపో్ వుట స్తలభము.   
యోహాను సువార్త 10:35 - లవఖనము నిర్రా్కము క్ానేర్దత గదా, దేవుని వాకామ వరిక్ట 
వచెచనో వారఫ దైెవములని చెపిునయ డలనేనత దేవుని కుమలర్పడనని చెపిునందతకు 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 106 * ..... మనము ఏ ప్దాంనత ర్దతా  చేయకపో్ తే లవదా దానిని మర్చిపో్యేటటుా  
చేసేు , మనం దానిని మ ర్పగ ైన లవదా అదే విధముగా భరీు చేసాు ము. అలలా హ్ అనినంటిప ై 
అధిక్ార్ం కలిగి ఉనానడని మీకు తెలియదా?  
ర్థ్ 13:39 * ..... అలలా హ్ మర్పగునప్డుత్ునానడు లవదా అత్నత ఏమి చేసాు డో  ధృవప్ర్పసాు డు 
మరియు అత్నితో ప్ాటు ప్ుస్ుకం బుక్స.  
నల్్ 16: 101 * ..... మరొక దివాజాఞ నం క్ొర్కు మేము ఒక ప్రకటననత మలర్పచకుననప్ుుడు, 
మరియు అలలా హ్ త్నకు వ లాడడ చేసిన దాని గురించి బాగా తెలుస్తకుంటాడు - వార్ప 
అింటునానర్క: "మీర్క ఒక మోసగాడు." ఇసరా  17:86 * మరియు మేము క్ోరినటాయతే, మేము 
న్సకు బహిర్గత్ం చేసిన దానిని తొలగించగలము. 
 
 



23. 
ఖతరాన్స "లలరి్ ఆఫ్ ది వర్లి్స్" నతండడ వచిచనప్ుుడు మరియు దెయలాల బృందంతో 
ధృవీకరించబడడనది ఇది దేవుని నతండడ వచిచన మంచి స్ంక్ఫత్ం. 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 14:30 - ఇకనత మీతో విస్ు రించి మలటలలడనత; ఈ లోక్ాధిక్ారి 
వచతచచతనానడు.నాతో వానిక్ట స్ంబంధమేమియులవదత .   
2 కొర ింథీయులకు 4:3—4 - మల స్తవార్ు మర్పగుచేయబడడన య డల నశంచతచతననవారి 
విషయములోనే మర్పగుచేయ బడడయుననది.  దేవుని స్ేర్ూపియ ైయునన క్రసీ్తు  మహిమనత 
కనతప్ర్చత స్తవార్ు ప్రక్ాశ్ము వారిక్ట ప్రక్ా శంప్కుండు నిమిత్ుము, ఈ యుగ స్ంబంధమ ైన 
దేవత్ అవిశాేస్తల ైనవారి మనో నేత్రములకు గుీడడిత్నము కలుగ జఫస నత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fatih 1: 2 .... సోు త్రం, ప్రప్ంచాల లలరి్ అలలా హ్. యూ 
నీయస్ 10:37 ..... ఖతర్ఆన్స అలలా హ్ నతండడ వేర్ప వేర్ప ... లలరి్ ఆఫ్ ది వర్లి్స్ నతండడ 
కనతగొనబడడంది క్ాలవదత. 
 అహకాఫ్ 46: 29-30 ..... 29. మేము ఖతర్ఆన్స నత వినగలిగఫ విధంగ  ామిమమలిన జినాన స్మూహానిన మీ 
వదాకు తీస్తకు వచాచము. 30. ఇది ముందత వచిచనదానిని ధృవీకరిస్తు ంది మరియు ఇది స్త్ాం 
మరియు ఒక స్ర ైన ర్హదారిక్ట దారితీస్తు ంది. 

24. 
ప్విత్ర గంీథం సాతానత నతండడ ప్దేప్దే తిర్స్కరించాలి్న అవస్ర్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్ుయ స్తవ రా్ు 7:15-20 - 15 అబదా ప్రవకులనతగూరిచ జ గాతీ్ుప్డుడడ. వ రా్ప గొఱ్ఱల చర్మములు వేసిక్ొని 
మీయొదాకు వత్ుు ర్ప క్ాని ల పో్ల వ రా్ప కూీర్మ ైన తోడేళ్లా .  16 వ రిా ఫ్లములవలన మీర్ప వ రిాని 
తెలిసిక్ొందతర్ప. 
యోహానత స్తవార్ు 8:44-49 – 44. మీర్ప మీ త్ండడరయగు అప్వాది స్ంబంధతలు; మీ త్ండడర 
దతరాశ్లు న ర్వేర్చ గోర్పచతనానర్పఆదినతండడ వాడు నర్హంత్ కుడైెయుండడ స్త్ామందత  .
నిలిచినవాడు క్ాడు; వానియందత స్త్ామేలవదత; వాడు అబదామలడునప్ుుడు త్న స్ేభావము 
అనతస్రించియే మలటలలడునత; వాడు అబదాి కుడునత అబదామునకు జనకుడున ై యునానడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
నల్్ 16:98 * ..... మీర్ప చదివినప్ుుడు ఖతర్ఆన్స శాతాన్స నతండడ అలలా హ్ వదా శ్ర్ణు 
కోర్కకుింటరడు. సెబు 34: 8 & 46 * ..... 8. అత్నత అలలా హ్పు అబదాం కలిుంచాడటమల? లవక 
అత్నిలో ఒక పిచిచవాడు ఉనానడా? "అని అంటార్ప. 46. మీ స్హచర్పలలో ఏ పిచిచవాడు 
లేదు. టెకిరి 81: 22 & 25 * ..... 22. లవదత, మీ స్హచర్పడు (ప్రవకు) పిచిచవాడు క్ాదత ... 
25. శ్పించబడని సాతానత చెపిునది ఇది క్ాదత (ఖతర్ఆన్స). 
గమనిక: Hz. ప్రవకు ముహమమదతన త్ర్చతగా ఖండడంచార్ప: 15: 6-7, 23:70, 37:36, 
44:14, 51: 50-52, 68:51. 
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తెలిసిక్ొందతర్ప. 
యోహానత స్తవార్ు 8:44-49 – 44. మీర్ప మీ త్ండడరయగు అప్వాది స్ంబంధతలు; మీ త్ండడర 
దతరాశ్లు న ర్వేర్చ గోర్పచతనానర్పఆదినతండడ వాడు నర్హంత్ కుడైెయుండడ స్త్ామందత  .
నిలిచినవాడు క్ాడు; వానియందత స్త్ామేలవదత; వాడు అబదామలడునప్ుుడు త్న స్ేభావము 
అనతస్రించియే మలటలలడునత; వాడు అబదాి కుడునత అబదామునకు జనకుడున ై యునానడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
నల్్ 16:98 * ..... మీర్ప చదివినప్ుుడు ఖతర్ఆన్స శాతాన్స నతండడ అలలా హ్ వదా శ్ర్ణు 
కోర్కకుింటరడు. సెబు 34: 8 & 46 * ..... 8. అత్నత అలలా హ్పు అబదాం కలిుంచాడటమల? లవక 
అత్నిలో ఒక పిచిచవాడు ఉనానడా? "అని అంటార్ప. 46. మీ స్హచర్పలలో ఏ పిచిచవాడు 
లేదు. టెకిరి 81: 22 & 25 * ..... 22. లవదత, మీ స్హచర్పడు (ప్రవకు) పిచిచవాడు క్ాదత ... 
25. శ్పించబడని సాతానత చెపిునది ఇది క్ాదత (ఖతర్ఆన్స). 
గమనిక: Hz. ప్రవకు ముహమమదతన త్ర్చతగా ఖండడంచార్ప: 15: 6-7, 23:70, 37:36, 
44:14, 51: 50-52, 68:51. 
 
 
 

23. 
ఖతరాన్స "లలరి్ ఆఫ్ ది వర్లి్స్" నతండడ వచిచనప్ుుడు మరియు దెయలాల బృందంతో 
ధృవీకరించబడడనది ఇది దేవుని నతండడ వచిచన మంచి స్ంక్ఫత్ం. 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 14:30 - ఇకనత మీతో విస్ు రించి మలటలలడనత; ఈ లోక్ాధిక్ారి 
వచతచచతనానడు.నాతో వానిక్ట స్ంబంధమేమియులవదత .   
2 కొర ింథీయులకు 4:3—4 - మల స్తవార్ు మర్పగుచేయబడడన య డల నశంచతచతననవారి 
విషయములోనే మర్పగుచేయ బడడయుననది.  దేవుని స్ేర్ూపియ ైయునన క్రసీ్తు  మహిమనత 
కనతప్ర్చత స్తవార్ు ప్రక్ాశ్ము వారిక్ట ప్రక్ా శంప్కుండు నిమిత్ుము, ఈ యుగ స్ంబంధమ ైన 
దేవత్ అవిశాేస్తల ైనవారి మనో నేత్రములకు గుీడడిత్నము కలుగ జఫస నత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fatih 1: 2 .... సోు త్రం, ప్రప్ంచాల లలరి్ అలలా హ్. యూ 
నీయస్ 10:37 ..... ఖతర్ఆన్స అలలా హ్ నతండడ వేర్ప వేర్ప ... లలరి్ ఆఫ్ ది వర్లి్స్ నతండడ 
కనతగొనబడడంది క్ాలవదత. 
 అహకాఫ్ 46: 29-30 ..... 29. మేము ఖతర్ఆన్స నత వినగలిగఫ విధంగ  ామిమమలిన జినాన స్మూహానిన మీ 
వదాకు తీస్తకు వచాచము. 30. ఇది ముందత వచిచనదానిని ధృవీకరిస్తు ంది మరియు ఇది స్త్ాం 
మరియు ఒక స్ర ైన ర్హదారిక్ట దారితీస్తు ంది. 

24. 
ప్విత్ర గంీథం సాతానత నతండడ ప్దేప్దే తిర్స్కరించాలి్న అవస్ర్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్ుయ స్తవ రా్ు 7:15-20 - 15 అబదా ప్రవకులనతగూరిచ జ గాతీ్ుప్డుడడ. వ రా్ప గొఱ్ఱల చర్మములు వేసిక్ొని 
మీయొదాకు వత్ుు ర్ప క్ాని ల పో్ల వ రా్ప కూీర్మ ైన తోడేళ్లా .  16 వ రిా ఫ్లములవలన మీర్ప వ రిాని 
తెలిసిక్ొందతర్ప. 
యోహానత స్తవార్ు 8:44-49 – 44. మీర్ప మీ త్ండడరయగు అప్వాది స్ంబంధతలు; మీ త్ండడర 
దతరాశ్లు న ర్వేర్చ గోర్పచతనానర్పఆదినతండడ వాడు నర్హంత్ కుడైెయుండడ స్త్ామందత  .
నిలిచినవాడు క్ాడు; వానియందత స్త్ామేలవదత; వాడు అబదామలడునప్ుుడు త్న స్ేభావము 
అనతస్రించియే మలటలలడునత; వాడు అబదాి కుడునత అబదామునకు జనకుడున ై యునానడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
నల్్ 16:98 * ..... మీర్ప చదివినప్ుుడు ఖతర్ఆన్స శాతాన్స నతండడ అలలా హ్ వదా శ్ర్ణు 
కోర్కకుింటరడు. సెబు 34: 8 & 46 * ..... 8. అత్నత అలలా హ్పు అబదాం కలిుంచాడటమల? లవక 
అత్నిలో ఒక పిచిచవాడు ఉనానడా? "అని అంటార్ప. 46. మీ స్హచర్పలలో ఏ పిచిచవాడు 
లేదు. టెకిరి 81: 22 & 25 * ..... 22. లవదత, మీ స్హచర్పడు (ప్రవకు) పిచిచవాడు క్ాదత ... 
25. శ్పించబడని సాతానత చెపిునది ఇది క్ాదత (ఖతర్ఆన్స). 
గమనిక: Hz. ప్రవకు ముహమమదతన త్ర్చతగా ఖండడంచార్ప: 15: 6-7, 23:70, 37:36, 
44:14, 51: 50-52, 68:51. 
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దేవుడు మర యు అలాా హ్ 
25. 

యూదతలు, క్ ైైస్ువులు, ముసాింలు ఒక్ఫ ఒకక "నిజమ ైన" దేవుడు మలత్రమే ఉనానర్ని 
విశ్ేసిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 6:4 - ఇశాీయేలూ వినతముమన దేవుడైెన య హోవా అదిేతీయుడగు  .
.య హోవా  
ఎఫెసీయులకు 4:4-6 - 4 శ్రీర్ మొకకటే, ఆత్మయు ఒకకడే; ఆ ప్రక్ార్మే మీ పిలుప్ువిషయమ ై 
యొకకటే నిరీక్షణ యందతండుటకు పిలువబడడతిరి. 5 ప్రభువు ఒకకడే, విశాేస్ మొకకటే, 
బాపిుస్మ మొకకటే,  6 అందరిక్ట త్ండడరయ ైన దేవుడు ఒకకడేఆయన అందరిక్టప ైగా ఉననవాడైె  .
.అందరిలోనత వాాపించి అందరిలోఉనానడు  
1 తిమోతికి 2:5-6 - 5 దేవుడొకకడే, దేవునిక్టని నర్పలకునత మధా వరిుయు ఒకకడే; ఆయన 
క్రసీ్తు యేస్నత నర్పడు. 6 ఈయన అందరిక్ొర్కు విమోచన కయీధనముగా త్నతనతానే 
స్మరిుంచతక్ొన నత.దీనినిగూరిచన సాక్షాము యుకు క్ాలములయందత ఇయాబడునత .   
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నిస  ా4:87 & 171 * ..... 87. అలలా హ్! ఎవర ైతే అత్డడన ర్క్డంచలవదత? 171. అలలా హ్ ఒక్ఫ దేవుడు.  
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యెషయా గరింథముము 40:28 - న్సకు తెలియలవదా? న్సవు వినలవదా? భూదిగంత్ములనత 
స్ృజించిన య హో వా నిత్ుాడగు దేవుడు ఆయన సొ మమసిలాడు అలయడు ఆయన 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:163 ..... మీ దేవుడు ఒక్ఫ దేవుడు. ఆయన దేవుడు క్ాదత.  
నిస  ా4:87 & 171 * ..... 87. అలలా హ్! ఎవర ైతే అత్డడన ర్క్డంచలవదత? 171. అలలా హ్ ఒక్ఫ దేవుడు.  
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26. 
ఖతరానోా  బ ైబిలోా  కనిపించే దేవుని గుణాలతో ఒప్ుుకునన అలలా హ్ యొకక స్ేభావం మరియు 
స్ేభావం గల లక్షణాలవ? (ఎస్తమల్స -హఫసాన) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 40:28 - న్సకు తెలియలవదా? న్సవు వినలవదా? భూదిగంత్ములనత 
స్ృజించిన య హో వా నిత్ుాడగు దేవుడు ఆయన సొ మమసిలాడు అలయడు ఆయన 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 255 * ..... అలలా హ్! ఎవేడూ లవడు, నివసించేవాడు, శాశ్ేత్త్ేం ... అత్ని 
సింహాస్నము ప్ర్లోకములనత మరియు భూమిని కలుప్ునత. ఆయన స్ర్ేలోకము, 
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ప్విత్ుర డు, విశాేస్ం యొకక క్రప్ర్ యొకక భదరత్; గారిియన్స, మ ైటీ వన్స, ది ఫ్సి్ ప్వర్పేల్స ... 
 



27. 
బ ైబిల్స యొకక "దేవుడు" మరియు ఖతరాన్స యొకక "అలలా హ్" మరియు ఒక్ఫ స్ంసా్? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 3:14 - అందతకు దేవుడునేనత ఉననవాడనత అనత వాడన ైయునాననని మోషే్తో 
చెప ునతమరియు ఆయనఉండుననతవాడు మీయొదాకు ననతన ప్ంప నని న్సవు  .
 ఇశాీయేలీయులతోచెప్ువల నన నత.  
1 యోహాను 5:20 - మనము దేవుని కుమలర్పడైెన యేస్తక్రసీ్తు నందతనన వార్మ ై స్త్ా 
వంత్ుని యందతనానము.ఆయనే నిజమ ైన దేవుడునత నిత్ాజీవమున ై యునానడు .  
2 యోహాను 9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అకిుబూట్ 29:46 * ..... మరియు బుక్స ఆఫ్ ప్ప్ులోు  వాదిస్ూు  ... "మనకు వ లాడడ చేసిన 
దానిప ై మేము విశ్ేసించాము, మల దేవుడు మరియు మీ దేవుడు ఒకడు, మరియు మేము 
ఆయనకు అప్ుగించాము. "  
సఫాట్ 37: 126 ..... అలలా హ్, న్స ప్రభువు మరియు మీ పిత్ర్పల ప్రభువు... 

28. 
దేవుని శాశ్ేత్మ ైన మరియు మలర్చలవని పేర్ప "య హోవా"? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 3:15 - మరియు దేవుడు మోషే్తో నిటాన నతమీ పిత్ర్పల దేవుడైెన య హోవా, 
అనగా అబరా హాము దేవుడు ఇసా్కు దేవుడు యలక్ోబు దేవుడు న ైన య హోవా మీ యొదాకు 
ననతన ప్ంప నని న్సవు ఇశాీయేలీయులతో చెప్ువల నతనిర్ంత్ర్ము నా నామము ఇదే ., 
త్ర్త్ర్ములకు ఇది నా జాఞ ప్క్ారా్క నామము.  
యోహాను సువార్త 8:58 - యేస్త అబరా హాము ప్ుటికమునతపే నేనత ఉనాననని మీతో 
నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననన నత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 180 * ..... అలలా హ్ చాలల అందమ ైన పేర్పా . క్ాబటిి అత్నిని పిలువు! మరియు అత్ని పేర్పా  
దూషి్ంచే యొకక స్ంసా్ వదిలి.  
ఇశ్ రా యేలు 17: 110 * ..... ఇలల అంటార్ప: "అలలా హ్ ప ై పిలుప్ునివేండడ ... ఆయనకు అత్ాంత్ 
అందమ ైన పేర్పా  ఉనానయ." 
గమనిక: దేవుని ప్రతేాక మరియు శాశ్ేత్మ ైన పేర్ప "య హోవా" బ ైబిలోా  6,823 సార్పా  
వాడబడడంది క్ాన్స ఖతర్ఆనోా  దేవుని (ఎసామయుల్స-హఫసాన) యొకక 99 పేరా్లో అనినంటిని 
కనతగొనలవదత.చూ త్హా 20: 8, ర్హామన్స 55:78 & హషర్ 59:24. 
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అనగా అబరా హాము దేవుడు ఇసా్కు దేవుడు యలక్ోబు దేవుడు న ైన య హోవా మీ యొదాకు 
ననతన ప్ంప నని న్సవు ఇశాీయేలీయులతో చెప్ువల నతనిర్ంత్ర్ము నా నామము ఇదే ., 
త్ర్త్ర్ములకు ఇది నా జాఞ ప్క్ారా్క నామము.  
యోహాను సువార్త 8:58 - యేస్త అబరా హాము ప్ుటికమునతపే నేనత ఉనాననని మీతో 
నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననన నత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 180 * ..... అలలా హ్ చాలల అందమ ైన పేర్పా . క్ాబటిి అత్నిని పిలువు! మరియు అత్ని పేర్పా  
దూషి్ంచే యొకక స్ంసా్ వదిలి.  
ఇశ్ రా యేలు 17: 110 * ..... ఇలల అంటార్ప: "అలలా హ్ ప ై పిలుప్ునివేండడ ... ఆయనకు అత్ాంత్ 
అందమ ైన పేర్పా  ఉనానయ." 
గమనిక: దేవుని ప్రతేాక మరియు శాశ్ేత్మ ైన పేర్ప "య హోవా" బ ైబిలోా  6,823 సార్పా  
వాడబడడంది క్ాన్స ఖతర్ఆనోా  దేవుని (ఎసామయుల్స-హఫసాన) యొకక 99 పేరా్లో అనినంటిని 
కనతగొనలవదత.చూ త్హా 20: 8, ర్హామన్స 55:78 & హషర్ 59:24. 
 

 

27. 
బ ైబిల్స యొకక "దేవుడు" మరియు ఖతరాన్స యొకక "అలలా హ్" మరియు ఒక్ఫ స్ంసా్? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 3:14 - అందతకు దేవుడునేనత ఉననవాడనత అనత వాడన ైయునాననని మోషే్తో 
చెప ునతమరియు ఆయనఉండుననతవాడు మీయొదాకు ననతన ప్ంప నని న్సవు  .
 ఇశాీయేలీయులతోచెప్ువల నన నత.  
1 యోహాను 5:20 - మనము దేవుని కుమలర్పడైెన యేస్తక్రసీ్తు నందతనన వార్మ ై స్త్ా 
వంత్ుని యందతనానము.ఆయనే నిజమ ైన దేవుడునత నిత్ాజీవమున ై యునానడు .  
2 యోహాను 9 - క్రసీ్తు బో ధ యందత నిలిచియుండక దానిని విడడచి ముందతనకుసాగు 
ప్రతివాడునత దేవుని అంగీకరింప్నివాడు; ఆ బో ధయందత నిలిచియుండువాడు త్ండడరని 
కుమలర్పని అంగీకరించత వాడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అకిుబూట్ 29:46 * ..... మరియు బుక్స ఆఫ్ ప్ప్ులోు  వాదిస్ూు  ... "మనకు వ లాడడ చేసిన 
దానిప ై మేము విశ్ేసించాము, మల దేవుడు మరియు మీ దేవుడు ఒకడు, మరియు మేము 
ఆయనకు అప్ుగించాము. "  
సఫాట్ 37: 126 ..... అలలా హ్, న్స ప్రభువు మరియు మీ పిత్ర్పల ప్రభువు... 

28. 
దేవుని శాశ్ేత్మ ైన మరియు మలర్చలవని పేర్ప "య హోవా"? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 3:15 - మరియు దేవుడు మోషే్తో నిటాన నతమీ పిత్ర్పల దేవుడైెన య హోవా, 
అనగా అబరా హాము దేవుడు ఇసా్కు దేవుడు యలక్ోబు దేవుడు న ైన య హోవా మీ యొదాకు 
ననతన ప్ంప నని న్సవు ఇశాీయేలీయులతో చెప్ువల నతనిర్ంత్ర్ము నా నామము ఇదే ., 
త్ర్త్ర్ములకు ఇది నా జాఞ ప్క్ారా్క నామము.  
యోహాను సువార్త 8:58 - యేస్త అబరా హాము ప్ుటికమునతపే నేనత ఉనాననని మీతో 
నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననన నత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 180 * ..... అలలా హ్ చాలల అందమ ైన పేర్పా . క్ాబటిి అత్నిని పిలువు! మరియు అత్ని పేర్పా  
దూషి్ంచే యొకక స్ంసా్ వదిలి.  
ఇశ్ రా యేలు 17: 110 * ..... ఇలల అంటార్ప: "అలలా హ్ ప ై పిలుప్ునివేండడ ... ఆయనకు అత్ాంత్ 
అందమ ైన పేర్పా  ఉనానయ." 
గమనిక: దేవుని ప్రతేాక మరియు శాశ్ేత్మ ైన పేర్ప "య హోవా" బ ైబిలోా  6,823 సార్పా  
వాడబడడంది క్ాన్స ఖతర్ఆనోా  దేవుని (ఎసామయుల్స-హఫసాన) యొకక 99 పేరా్లో అనినంటిని 
కనతగొనలవదత.చూ త్హా 20: 8, ర్హామన్స 55:78 & హషర్ 59:24. 
 

 



29. 
దేవుని ప్విత్ర గంీథములలో ప్విత్ర గంీథాలు ఉనానయల? (ఎల్స-Kuddus) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 6:3 - వార్పస ైనాముల కధిప్తియగు య హో వా, ప్రిశుదతా డు 
ప్రిశుదతా డు ప్రిశుదతా డు; స్ర్ేలోకము ఆయన మహిమతో నిండడయుననది అని గొప్ు 
స్ేర్ముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచతండడరి.  
యెషయా గరింథముము 40:25 - న్సవు ఇత్నితో స్మలనతడవని మీర్ప నన నవనిక్ట సాటి 
చేయుదతర్ప? అని ప్రిశుదతా డు అడుగుచతనానడు.  
యెషయ  ాగర ింథముము 57:15 - మహా ఘనతడునత మహో ననత్ుడునత ప్రిశుదతా డునత 
నిత్ానివాసియున ైనవాడు ఈలలగు స ల విచతచచతనానడు నేనత మహో ననత్మ ైన 
ప్రిశుదాసా్లములో నివసించత వాడనత అయననత వినయముగలవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్ 
జఫయుటకునత నలిగినవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్జఫయుటకునత వినయముగలవారియొదానత 
దీనమనస్త్గలవారియొదానత నివసించతచతనాననత.  
యోహాను సువ రా్త 17:11 - నేనికనత లోకములో ఉండనత గాని వీర్ప లోకములో ఉనానర్ప; నేనత 
న్సయొదాకు వచతచచతనాననతప్రిశుదతా డవ ైన త్ండరర ., మనము ఏకమ ై యుననలలగున వార్పనత 
ఏకమ ై యుండు నటుా  న్సవు నాకు అనతగహిీంచిన న్స నామమందత వ రిాని క్ాప్ాడుము.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హషీర్ 59:23 ..... అత్డు అలలా హ్ మలత్రమే. అత్నత స్రోేననత్ ప్రభువు, ప్రిశుదతా డు... 
జములు 62:1 ..... ప్ర్లోకంలో మరియు భూమిలో ఏది అయనా అలలా హ్, స్రోేననత్ 
ప్రభువు, ప్విత్ుర డు, స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు, జాఞ నోదయలనిన మహిమప్ర్పస్తు ంది. 
గమనిక: ఈ గుణం ఖతరానోా  ర ండు సార్పా  మలత్రమే కనిపిస్తు ంది, క్ాన్స బ ైబిలోా  450 సార్పా  
కనతగొనబడడంది. 

30. 
దేవుని ప్ తా్ర మరియు స్ భే వాం లక్షణ లాు మధ ,ా దేవుని త్ననత త నాత "త్ండడర" గ  ాబహిర్గత్ం చేస్తు ంది? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగర ింథముము 63:16 - మలకు త్ండడరవి న్సవే, అబరా హాము మముమ న ర్పగక పో్యననత 
ఇశాీయేలు మముమనత అంగీకరింప్కపో్యననత య హో వా, న్సవే మలత్ండడరవి 
అనాదిక్ాలమునతండడ మల విమోచకుడని న్సకు పేరఫ గదా.  
మత్త య సువ రా్త 5:45 & 48 - 45 ఆయన చెడివారిమీదనత మంచివారిమీదనత త్న స్ూర్పాని 
ఉదయంప్జఫసి, న్సతిమంత్ులమీదనత, అన్సతి మంత్ులమీదనత వరీ్ము కురిపించతచతనానడు.  
48 మీ ప్ర్లోకప్ు త్ండడర ప్రిప్యర్పణ డు గనతక మీర్పనత ప్రిప్యర్పణ లుగా ఉండెదర్ప. 
యోహాను సువ రా్త 8:41 - మీర్ప మీ త్ండడర క్టయీలవ చేయుచతనానర్ని వ రిాత ోచెప ునత; అందతకు 
వార్పమేము వాభిచార్మువలన ప్ుటిినవార్ము క్ాము, దేవుడొకకడే మలకు త్ండడర అని చెప్ుగ  ా  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
జినాన 72: 3 * ..... మరియు మన ప్రభువు యొకక మహిమనత ఆయన మహిమ ప్ర్చాడని 
మేము నముమత్ునానము! - భార్ా లవదా కుమలర్పడు తీస్తక్ోలవదత. 
 
 

29. 
దేవుని ప్విత్ర గంీథములలో ప్విత్ర గంీథాలు ఉనానయల? (ఎల్స-Kuddus) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 6:3 - వార్పస ైనాముల కధిప్తియగు య హో వా, ప్రిశుదతా డు 
ప్రిశుదతా డు ప్రిశుదతా డు; స్ర్ేలోకము ఆయన మహిమతో నిండడయుననది అని గొప్ు 
స్ేర్ముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచతండడరి.  
యెషయా గరింథముము 40:25 - న్సవు ఇత్నితో స్మలనతడవని మీర్ప నన నవనిక్ట సాటి 
చేయుదతర్ప? అని ప్రిశుదతా డు అడుగుచతనానడు.  
యెషయ  ాగర ింథముము 57:15 - మహా ఘనతడునత మహో ననత్ుడునత ప్రిశుదతా డునత 
నిత్ానివాసియున ైనవాడు ఈలలగు స ల విచతచచతనానడు నేనత మహో ననత్మ ైన 
ప్రిశుదాసా్లములో నివసించత వాడనత అయననత వినయముగలవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్ 
జఫయుటకునత నలిగినవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్జఫయుటకునత వినయముగలవారియొదానత 
దీనమనస్త్గలవారియొదానత నివసించతచతనాననత.  
యోహాను సువ రా్త 17:11 - నేనికనత లోకములో ఉండనత గాని వీర్ప లోకములో ఉనానర్ప; నేనత 
న్సయొదాకు వచతచచతనాననతప్రిశుదతా డవ ైన త్ండరర ., మనము ఏకమ ై యుననలలగున వార్పనత 
ఏకమ ై యుండు నటుా  న్సవు నాకు అనతగహిీంచిన న్స నామమందత వ రిాని క్ాప్ాడుము.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హషీర్ 59:23 ..... అత్డు అలలా హ్ మలత్రమే. అత్నత స్రోేననత్ ప్రభువు, ప్రిశుదతా డు... 
జములు 62:1 ..... ప్ర్లోకంలో మరియు భూమిలో ఏది అయనా అలలా హ్, స్రోేననత్ 
ప్రభువు, ప్విత్ుర డు, స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు, జాఞ నోదయలనిన మహిమప్ర్పస్తు ంది. 
గమనిక: ఈ గుణం ఖతరానోా  ర ండు సార్పా  మలత్రమే కనిపిస్తు ంది, క్ాన్స బ ైబిలోా  450 సార్పా  
కనతగొనబడడంది. 

30. 
దేవుని ప్ తా్ర మరియు స్ భే వాం లక్షణ లాు మధ ,ా దేవుని త్ననత త నాత "త్ండడర" గ  ాబహిర్గత్ం చేస్తు ంది? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగర ింథముము 63:16 - మలకు త్ండడరవి న్సవే, అబరా హాము మముమ న ర్పగక పో్యననత 
ఇశాీయేలు మముమనత అంగీకరింప్కపో్యననత య హో వా, న్సవే మలత్ండడరవి 
అనాదిక్ాలమునతండడ మల విమోచకుడని న్సకు పేరఫ గదా.  
మత్త య సువ రా్త 5:45 & 48 - 45 ఆయన చెడివారిమీదనత మంచివారిమీదనత త్న స్ూర్పాని 
ఉదయంప్జఫసి, న్సతిమంత్ులమీదనత, అన్సతి మంత్ులమీదనత వరీ్ము కురిపించతచతనానడు.  
48 మీ ప్ర్లోకప్ు త్ండడర ప్రిప్యర్పణ డు గనతక మీర్పనత ప్రిప్యర్పణ లుగా ఉండెదర్ప. 
యోహాను సువ రా్త 8:41 - మీర్ప మీ త్ండడర క్టయీలవ చేయుచతనానర్ని వ రిాత ోచెప ునత; అందతకు 
వార్పమేము వాభిచార్మువలన ప్ుటిినవార్ము క్ాము, దేవుడొకకడే మలకు త్ండడర అని చెప్ుగ  ా  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
జినాన 72: 3 * ..... మరియు మన ప్రభువు యొకక మహిమనత ఆయన మహిమ ప్ర్చాడని 
మేము నముమత్ునానము! - భార్ా లవదా కుమలర్పడు తీస్తక్ోలవదత. 
 
 

29. 
దేవుని ప్విత్ర గంీథములలో ప్విత్ర గంీథాలు ఉనానయల? (ఎల్స-Kuddus) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 6:3 - వార్పస ైనాముల కధిప్తియగు య హో వా, ప్రిశుదతా డు 
ప్రిశుదతా డు ప్రిశుదతా డు; స్ర్ేలోకము ఆయన మహిమతో నిండడయుననది అని గొప్ు 
స్ేర్ముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచతండడరి.  
యెషయా గరింథముము 40:25 - న్సవు ఇత్నితో స్మలనతడవని మీర్ప నన నవనిక్ట సాటి 
చేయుదతర్ప? అని ప్రిశుదతా డు అడుగుచతనానడు.  
యెషయ  ాగర ింథముము 57:15 - మహా ఘనతడునత మహో ననత్ుడునత ప్రిశుదతా డునత 
నిత్ానివాసియున ైనవాడు ఈలలగు స ల విచతచచతనానడు నేనత మహో ననత్మ ైన 
ప్రిశుదాసా్లములో నివసించత వాడనత అయననత వినయముగలవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్ 
జఫయుటకునత నలిగినవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్జఫయుటకునత వినయముగలవారియొదానత 
దీనమనస్త్గలవారియొదానత నివసించతచతనాననత.  
యోహాను సువ రా్త 17:11 - నేనికనత లోకములో ఉండనత గాని వీర్ప లోకములో ఉనానర్ప; నేనత 
న్సయొదాకు వచతచచతనాననతప్రిశుదతా డవ ైన త్ండరర ., మనము ఏకమ ై యుననలలగున వార్పనత 
ఏకమ ై యుండు నటుా  న్సవు నాకు అనతగహిీంచిన న్స నామమందత వ రిాని క్ాప్ాడుము.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హషీర్ 59:23 ..... అత్డు అలలా హ్ మలత్రమే. అత్నత స్రోేననత్ ప్రభువు, ప్రిశుదతా డు... 
జములు 62:1 ..... ప్ర్లోకంలో మరియు భూమిలో ఏది అయనా అలలా హ్, స్రోేననత్ 
ప్రభువు, ప్విత్ుర డు, స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు, జాఞ నోదయలనిన మహిమప్ర్పస్తు ంది. 
గమనిక: ఈ గుణం ఖతరానోా  ర ండు సార్పా  మలత్రమే కనిపిస్తు ంది, క్ాన్స బ ైబిలోా  450 సార్పా  
కనతగొనబడడంది. 

30. 
దేవుని ప్ తా్ర మరియు స్ భే వాం లక్షణ లాు మధ ,ా దేవుని త్ననత త నాత "త్ండడర" గ  ాబహిర్గత్ం చేస్తు ంది? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగర ింథముము 63:16 - మలకు త్ండడరవి న్సవే, అబరా హాము మముమ న ర్పగక పో్యననత 
ఇశాీయేలు మముమనత అంగీకరింప్కపో్యననత య హో వా, న్సవే మలత్ండడరవి 
అనాదిక్ాలమునతండడ మల విమోచకుడని న్సకు పేరఫ గదా.  
మత్త య సువ రా్త 5:45 & 48 - 45 ఆయన చెడివారిమీదనత మంచివారిమీదనత త్న స్ూర్పాని 
ఉదయంప్జఫసి, న్సతిమంత్ులమీదనత, అన్సతి మంత్ులమీదనత వరీ్ము కురిపించతచతనానడు.  
48 మీ ప్ర్లోకప్ు త్ండడర ప్రిప్యర్పణ డు గనతక మీర్పనత ప్రిప్యర్పణ లుగా ఉండెదర్ప. 
యోహాను సువ రా్త 8:41 - మీర్ప మీ త్ండడర క్టయీలవ చేయుచతనానర్ని వ రిాత ోచెప ునత; అందతకు 
వార్పమేము వాభిచార్మువలన ప్ుటిినవార్ము క్ాము, దేవుడొకకడే మలకు త్ండడర అని చెప్ుగ  ా  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
జినాన 72: 3 * ..... మరియు మన ప్రభువు యొకక మహిమనత ఆయన మహిమ ప్ర్చాడని 
మేము నముమత్ునానము! - భార్ా లవదా కుమలర్పడు తీస్తక్ోలవదత. 
 
 

29. 
దేవుని ప్విత్ర గంీథములలో ప్విత్ర గంీథాలు ఉనానయల? (ఎల్స-Kuddus) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 6:3 - వార్పస ైనాముల కధిప్తియగు య హో వా, ప్రిశుదతా డు 
ప్రిశుదతా డు ప్రిశుదతా డు; స్ర్ేలోకము ఆయన మహిమతో నిండడయుననది అని గొప్ు 
స్ేర్ముతో గాన ప్రతిగానములు చేయుచతండడరి.  
యెషయా గరింథముము 40:25 - న్సవు ఇత్నితో స్మలనతడవని మీర్ప నన నవనిక్ట సాటి 
చేయుదతర్ప? అని ప్రిశుదతా డు అడుగుచతనానడు.  
యెషయ  ాగర ింథముము 57:15 - మహా ఘనతడునత మహో ననత్ుడునత ప్రిశుదతా డునత 
నిత్ానివాసియున ైనవాడు ఈలలగు స ల విచతచచతనానడు నేనత మహో ననత్మ ైన 
ప్రిశుదాసా్లములో నివసించత వాడనత అయననత వినయముగలవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్ 
జఫయుటకునత నలిగినవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్జఫయుటకునత వినయముగలవారియొదానత 
దీనమనస్త్గలవారియొదానత నివసించతచతనాననత.  
యోహాను సువ రా్త 17:11 - నేనికనత లోకములో ఉండనత గాని వీర్ప లోకములో ఉనానర్ప; నేనత 
న్సయొదాకు వచతచచతనాననతప్రిశుదతా డవ ైన త్ండరర ., మనము ఏకమ ై యుననలలగున వార్పనత 
ఏకమ ై యుండు నటుా  న్సవు నాకు అనతగహిీంచిన న్స నామమందత వ రిాని క్ాప్ాడుము.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హషీర్ 59:23 ..... అత్డు అలలా హ్ మలత్రమే. అత్నత స్రోేననత్ ప్రభువు, ప్రిశుదతా డు... 
జములు 62:1 ..... ప్ర్లోకంలో మరియు భూమిలో ఏది అయనా అలలా హ్, స్రోేననత్ 
ప్రభువు, ప్విత్ుర డు, స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు, జాఞ నోదయలనిన మహిమప్ర్పస్తు ంది. 
గమనిక: ఈ గుణం ఖతరానోా  ర ండు సార్పా  మలత్రమే కనిపిస్తు ంది, క్ాన్స బ ైబిలోా  450 సార్పా  
కనతగొనబడడంది. 

30. 
దేవుని ప్ తా్ర మరియు స్ భే వాం లక్షణ లాు మధ ,ా దేవుని త్ననత త నాత "త్ండడర" గ  ాబహిర్గత్ం చేస్తు ంది? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగర ింథముము 63:16 - మలకు త్ండడరవి న్సవే, అబరా హాము మముమ న ర్పగక పో్యననత 
ఇశాీయేలు మముమనత అంగీకరింప్కపో్యననత య హో వా, న్సవే మలత్ండడరవి 
అనాదిక్ాలమునతండడ మల విమోచకుడని న్సకు పేరఫ గదా.  
మత్త య సువ రా్త 5:45 & 48 - 45 ఆయన చెడివారిమీదనత మంచివారిమీదనత త్న స్ూర్పాని 
ఉదయంప్జఫసి, న్సతిమంత్ులమీదనత, అన్సతి మంత్ులమీదనత వరీ్ము కురిపించతచతనానడు.  
48 మీ ప్ర్లోకప్ు త్ండడర ప్రిప్యర్పణ డు గనతక మీర్పనత ప్రిప్యర్పణ లుగా ఉండెదర్ప. 
యోహాను సువ రా్త 8:41 - మీర్ప మీ త్ండడర క్టయీలవ చేయుచతనానర్ని వ రిాత ోచెప ునత; అందతకు 
వార్పమేము వాభిచార్మువలన ప్ుటిినవార్ము క్ాము, దేవుడొకకడే మలకు త్ండడర అని చెప్ుగ  ా  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
జినాన 72: 3 * ..... మరియు మన ప్రభువు యొకక మహిమనత ఆయన మహిమ ప్ర్చాడని 
మేము నముమత్ునానము! - భార్ా లవదా కుమలర్పడు తీస్తక్ోలవదత. 
 
 



31. 
దేవుని గరిేత్ుడు మరియు గర్ేం దేవుని లక్షణం లక్షణం?(El-Mütekebbir) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 101:5 - త్మ పొ్ ర్పగువారిని చాటున దూషి్ంచతవారిని నేనత స్ంహరించెదనత 
అహంక్ార్ దృషిి్గలవారిని గరిేంచిన హృదయము గలవారిని నేనత స్హింప్నత  
సామెత్లు 6:16 - య హోవాకు అస్హాముల ైనవి ఆర్ప గలవు ఏడునత ఆయనకు హేయములు  
యెషయా గరింథముము 57:15 - మహా ఘనతడునత మహో ననత్ుడునత ప్రిశుదతా డునత 
నిత్ానివాసియున ైనవాడు ఈలలగు స ల విచతచచతనానడు నేనత మహో ననత్మ ైన 
ప్రిశుదాసా్లములో నివసించత వాడనత అయననత వినయముగలవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్ 
జఫయుటకునత నలిగినవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్జఫయుటకునత వినయముగలవారియొదానత 
దీనమనస్త్గలవారియొదానత నివసించతచతనాననత.  
1 యోహాను 2:16 - లోకములో ఉననదంత్యు, అనగా శ్రీ రాశ్యు నేతరా శ్యు 
జీవప్ుడంబమునత త్ండడరవలన ప్ుటిినవి క్ావు; అవి లోకస్ంబంధమ ైనవే.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హషీర్ 59:23 * ..... అత్డు అలలా హ్ మలత్రమే. అత్నత సార్ేభౌమ ప్రభువు, ప్విత్ుర డు, 
విశాేస్ం యొకక క్రప్ర్ యొకక భదరత్; గారిియన్స, మ ైటీ వన్స, ది ప్వర్ ఆఫ్ ది ప్రర డ్! 

32. 
దేవుని స్ేభావం మరియు ప్రకృతి లక్షణాలు మధా, దేవుడు త్ననత తానత "ర్క్షకుని" గా 
బహిర్గత్ం చేస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 43:3 & 11 – 3. య హోవానగు నేనత న్సకు దేవుడనత, ఇశాీయేలు 
ప్రిశుదాదేవుడన ైన నేనే నినతన ర్క్డంచతవాడనత న్సప్ రా ణర్క్షణ కయీముగా ఐగుప్ుు నత ఇచిచ 
యునాననత న్సకు బదతలుగా కూషునత స బానత ఇచిచయునాననత.  11. నేనత నేనే 
య హోవానత, నేనత త్ప్ు వేరొక ర్క్ష కుడు లవడు.  
హొషేయ 13:4 - మీర్ప ఐగుప్ుు  దేశ్ములోనతండడ వచిచనది మొదలుక్ొని య హో వా నగు నేనే 
మీ దేవుడనత; ననతన త్ప్ు న్సవు ఏ దేవునిని ఎర్పగవు, నేనత త్ప్ు ర్క్షకుడునత లవడు.   
లూక  ాసువ రా్త  2:11 - దావీదత ప్టిణమందత నేడు ర్క్షకుడు మీ క్ొర్కు ప్ుటిి యునానడు, 
ఈయన ప్రభువ ైన క్రసీ్తు   
తీత్ుకు 1:4 - త్ండడరయ ైన దేవునినతండడయు మన ర్క్షకుడైెన క్రీస్తు యేస్త నతండడయు కృప్యు 
కనికర్మునత స్మలధానమునత న్సకు కలుగునత గాక.   
తీత్ుకు 2:10-13 –13 అనగా మహా దేవుడునత మన ర్క్షకుడున ైన యేస్తక్రసీ్తు  మహిమయొకక 
ప్రత్ాక్షత్ క్ొర్కు ఎదతర్పచూచతచత, ఈ లోకములో స్ేసా్బుదాితోనత న్సతితోనత, భక్టుతోనత 
బరదతకుచతండవల న  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: దేవుడు "ర్క్షకుడు" అనే లక్షణం బ ైబిలోా  39 సార్పా  కనతగొనబడడంది క్ాన్స ఖతరానోా  
కనతగొనబడలవదత. 
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యెషయా గరింథముము 57:15 - మహా ఘనతడునత మహో ననత్ుడునత ప్రిశుదతా డునత 
నిత్ానివాసియున ైనవాడు ఈలలగు స ల విచతచచతనానడు నేనత మహో ననత్మ ైన 
ప్రిశుదాసా్లములో నివసించత వాడనత అయననత వినయముగలవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్ 
జఫయుటకునత నలిగినవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్జఫయుటకునత వినయముగలవారియొదానత 
దీనమనస్త్గలవారియొదానత నివసించతచతనాననత.  
1 యోహాను 2:16 - లోకములో ఉననదంత్యు, అనగా శ్రీ రాశ్యు నేతరా శ్యు 
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మీ దేవుడనత; ననతన త్ప్ు న్సవు ఏ దేవునిని ఎర్పగవు, నేనత త్ప్ు ర్క్షకుడునత లవడు.   
లూక  ాసువ రా్త  2:11 - దావీదత ప్టిణమందత నేడు ర్క్షకుడు మీ క్ొర్కు ప్ుటిి యునానడు, 
ఈయన ప్రభువ ైన క్రసీ్తు   
తీత్ుకు 1:4 - త్ండడరయ ైన దేవునినతండడయు మన ర్క్షకుడైెన క్రీస్తు యేస్త నతండడయు కృప్యు 
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తీత్ుకు 2:10-13 –13 అనగా మహా దేవుడునత మన ర్క్షకుడున ైన యేస్తక్రసీ్తు  మహిమయొకక 
ప్రత్ాక్షత్ క్ొర్కు ఎదతర్పచూచతచత, ఈ లోకములో స్ేసా్బుదాితోనత న్సతితోనత, భక్టుతోనత 
బరదతకుచతండవల న  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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యునాననత న్సకు బదతలుగా కూషునత స బానత ఇచిచయునాననత.  11. నేనత నేనే 
య హోవానత, నేనత త్ప్ు వేరొక ర్క్ష కుడు లవడు.  
హొషేయ 13:4 - మీర్ప ఐగుప్ుు  దేశ్ములోనతండడ వచిచనది మొదలుక్ొని య హో వా నగు నేనే 
మీ దేవుడనత; ననతన త్ప్ు న్సవు ఏ దేవునిని ఎర్పగవు, నేనత త్ప్ు ర్క్షకుడునత లవడు.   
లూక  ాసువ రా్త  2:11 - దావీదత ప్టిణమందత నేడు ర్క్షకుడు మీ క్ొర్కు ప్ుటిి యునానడు, 
ఈయన ప్రభువ ైన క్రసీ్తు   
తీత్ుకు 1:4 - త్ండడరయ ైన దేవునినతండడయు మన ర్క్షకుడైెన క్రీస్తు యేస్త నతండడయు కృప్యు 
కనికర్మునత స్మలధానమునత న్సకు కలుగునత గాక.   
తీత్ుకు 2:10-13 –13 అనగా మహా దేవుడునత మన ర్క్షకుడున ైన యేస్తక్రసీ్తు  మహిమయొకక 
ప్రత్ాక్షత్ క్ొర్కు ఎదతర్పచూచతచత, ఈ లోకములో స్ేసా్బుదాితోనత న్సతితోనత, భక్టుతోనత 
బరదతకుచతండవల న  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: దేవుడు "ర్క్షకుడు" అనే లక్షణం బ ైబిలోా  39 సార్పా  కనతగొనబడడంది క్ాన్స ఖతరానోా  
కనతగొనబడలవదత. 
 
 

31. 
దేవుని గరిేత్ుడు మరియు గర్ేం దేవుని లక్షణం లక్షణం?(El-Mütekebbir) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 101:5 - త్మ పొ్ ర్పగువారిని చాటున దూషి్ంచతవారిని నేనత స్ంహరించెదనత 
అహంక్ార్ దృషిి్గలవారిని గరిేంచిన హృదయము గలవారిని నేనత స్హింప్నత  
సామెత్లు 6:16 - య హోవాకు అస్హాముల ైనవి ఆర్ప గలవు ఏడునత ఆయనకు హేయములు  
యెషయా గరింథముము 57:15 - మహా ఘనతడునత మహో ననత్ుడునత ప్రిశుదతా డునత 
నిత్ానివాసియున ైనవాడు ఈలలగు స ల విచతచచతనానడు నేనత మహో ననత్మ ైన 
ప్రిశుదాసా్లములో నివసించత వాడనత అయననత వినయముగలవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్ 
జఫయుటకునత నలిగినవారి ప్ రా ణమునత ఉజిీవింప్జఫయుటకునత వినయముగలవారియొదానత 
దీనమనస్త్గలవారియొదానత నివసించతచతనాననత.  
1 యోహాను 2:16 - లోకములో ఉననదంత్యు, అనగా శ్రీ రాశ్యు నేతరా శ్యు 
జీవప్ుడంబమునత త్ండడరవలన ప్ుటిినవి క్ావు; అవి లోకస్ంబంధమ ైనవే.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
హషీర్ 59:23 * ..... అత్డు అలలా హ్ మలత్రమే. అత్నత సార్ేభౌమ ప్రభువు, ప్విత్ుర డు, 
విశాేస్ం యొకక క్రప్ర్ యొకక భదరత్; గారిియన్స, మ ైటీ వన్స, ది ప్వర్ ఆఫ్ ది ప్రర డ్! 

32. 
దేవుని స్ేభావం మరియు ప్రకృతి లక్షణాలు మధా, దేవుడు త్ననత తానత "ర్క్షకుని" గా 
బహిర్గత్ం చేస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 43:3 & 11 – 3. య హోవానగు నేనత న్సకు దేవుడనత, ఇశాీయేలు 
ప్రిశుదాదేవుడన ైన నేనే నినతన ర్క్డంచతవాడనత న్సప్ రా ణర్క్షణ కయీముగా ఐగుప్ుు నత ఇచిచ 
యునాననత న్సకు బదతలుగా కూషునత స బానత ఇచిచయునాననత.  11. నేనత నేనే 
య హోవానత, నేనత త్ప్ు వేరొక ర్క్ష కుడు లవడు.  
హొషేయ 13:4 - మీర్ప ఐగుప్ుు  దేశ్ములోనతండడ వచిచనది మొదలుక్ొని య హో వా నగు నేనే 
మీ దేవుడనత; ననతన త్ప్ు న్సవు ఏ దేవునిని ఎర్పగవు, నేనత త్ప్ు ర్క్షకుడునత లవడు.   
లూక  ాసువ రా్త  2:11 - దావీదత ప్టిణమందత నేడు ర్క్షకుడు మీ క్ొర్కు ప్ుటిి యునానడు, 
ఈయన ప్రభువ ైన క్రసీ్తు   
తీత్ుకు 1:4 - త్ండడరయ ైన దేవునినతండడయు మన ర్క్షకుడైెన క్రీస్తు యేస్త నతండడయు కృప్యు 
కనికర్మునత స్మలధానమునత న్సకు కలుగునత గాక.   
తీత్ుకు 2:10-13 –13 అనగా మహా దేవుడునత మన ర్క్షకుడున ైన యేస్తక్రసీ్తు  మహిమయొకక 
ప్రత్ాక్షత్ క్ొర్కు ఎదతర్పచూచతచత, ఈ లోకములో స్ేసా్బుదాితోనత న్సతితోనత, భక్టుతోనత 
బరదతకుచతండవల న  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: దేవుడు "ర్క్షకుడు" అనే లక్షణం బ ైబిలోా  39 సార్పా  కనతగొనబడడంది క్ాన్స ఖతరానోా  
కనతగొనబడలవదత. 
 
 



33. 
దేవుడు త్ననత తానత ప్రసాు వించినప్ుుడు ప్విత్ర గంీథాలలో, అత్నత మొదటి వాక్టు 
బహఫవచనం "మేము" లో మలటాా డతాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 1:26 - దేవుడు మన స్ేర్ూప్మందత మన పో్ లిక్  చొప్ుున నర్పలనత 
చేయుదము; వార్పస్ముదరప్ు చేప్లనత ఆక్ాశ్ ప్క్షులనత ప్శువులనత స్మస్ు  భూమిని 
భూమిమీద ప్రా కు ప్రతి జంత్ువునత ఏలుదతర్పగాకనియు ప్లిక్ నత.  
ఆదికాిండము 11:6-7 –  6 అప్ుుడు య హోవాఇదిగ ోజనము ఒకకటే; వారికందరిక్ట భాష ఒకకటే; 
వార్ప ఈ ప్ని ఆర్ంభించి యునానర్ప. ఇకమీదట వ రా్ప చేయ దలచత ఏప్ని య ైననత చేయకుండ 
వారిక్ట ఆటంకమేమియు నతండద  7 గనతక మనము దిగిపో్య వ రిాల  ోఒకని మలట ఒకనిక్ట 
తెలియకుండ అకకడ వ రిా భాషనత తార్పమలర్ప చేయుదము ర్ండని అనతక్ొన నత.  
İsaiah 6:8 - అప్ుుడునేనత ఎవని ప్ంప దనత? మల నిమిత్ుము ఎవడు పో్ వునని ప్రభువు 
స లవియాగా వింటినిఅంత్ట నేనతచిత్ు గించతము నేనతనాననత ననతన ప్ంప్ు మనగా .  
యోహాను సువార్త 17:11 - నేనికనత లోకములో ఉండనత గాని వీర్ప లోకములో ఉనానర్ప; నేనత 
న్సయొదాకు వచతచచతనాననతప్రిశుదతా డ .వ ైన త్ండరర, మనము ఏకమ ై యుననలలగున వార్పనత 
ఏకమ ై యుండు నటుా  న్సవు నాకు అనతగీహించిన న్స నామమందత వారిని క్ాప్ాడుము.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
వాకియ  ా56: 57-59, 64, 69 & 72 * ..... 57. మమేు మిమమలిన స్ృషిి్ంచాము: మీర్ప 
విశ్ేసించలవదా? 58. మీర్ప (వివేక్ానిన) చూసాు ర్ప: 59. మీర్ప దానిని స్ృషిి్సాు ర  ాలవదా మేము 
స్ృషిి్కర్ు? 76:23 ..... మేము ఖతర్ఆన్స నత కూడా మేము మీకు తెలుస్తకునానము. 

34. 
తిరత్ేము" భావన ఆమోదయోగామ ైనదేనా? (త్ండడర, క్ొడుకు & ప్వితరా త్మ) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19-20 – 19 క్ాబటిి మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగా 
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు నామములోనిక్ట 
వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత   
ఎఫెసీయులకు 4:4-6 – 4 శ్రీర్ మొకకటే, ఆత్మయు ఒకకడే; ఆ ప్రక్ార్మే మీ 
పిలుప్ువిషయమ ై యొకకటే నిరీక్షణ యందతండుటకు పిలువబడడతిరి.  5 ప్రభువు ఒకకడే, 
విశాేస్ మొకకటే, బాపిు స్మ మొకకటే,  6 అందరిక్ట త్ండడరయ ైన దేవుడు ఒకకడేఆయన  .
.అందరిక్టప ైగా ఉననవాడైె అందరిలోనత వాాపించి అందరిలోఉనానడు  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3:64 * ..... మనకు ఏ భాగసాేమిని క్ఫటాయంచలవము ...  
న్సస  ా4: 171 ..... మేసియస్, యేస్త మరియ కుమలర్పడు, క్ఫవలం అలలా హ్ యొకక దూత్ మలత్రమే 
... "ముగుగ ర్ప" అని చెప్ుుక్.ో ఉప్స్ంహరించతకుంటే! ఇది మీ క్రొ్కు మంచిది! అలలా హ్ ఒక్ఫ దేవుడు. 
అత్డు త్న కుమలర్పణ ణ  కలిగి ఉండాలనే అత్ని అతిగొప్ు ఘనత్ నతండడ అది తొలగించబడుత్ుంది.  
Maide 5: 72-73 ..... 72. నిశ్చయంగా, వార్ప, "దేవుడు మ స్్యల ... 73. అలలా హ్ 
మూడడంటిలో మూడవ వాడు. 
 
 

33. 
దేవుడు త్ననత తానత ప్రసాు వించినప్ుుడు ప్విత్ర గంీథాలలో, అత్నత మొదటి వాక్టు 
బహఫవచనం "మేము" లో మలటాా డతాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 1:26 - దేవుడు మన స్ేర్ూప్మందత మన పో్ లిక్  చొప్ుున నర్పలనత 
చేయుదము; వార్పస్ముదరప్ు చేప్లనత ఆక్ాశ్ ప్క్షులనత ప్శువులనత స్మస్ు  భూమిని 
భూమిమీద ప్రా కు ప్రతి జంత్ువునత ఏలుదతర్పగాకనియు ప్లిక్ నత.  
ఆదికాిండము 11:6-7 –  6 అప్ుుడు య హోవాఇదిగ ోజనము ఒకకటే; వారికందరిక్ట భాష ఒకకటే; 
వార్ప ఈ ప్ని ఆర్ంభించి యునానర్ప. ఇకమీదట వ రా్ప చేయ దలచత ఏప్ని య ైననత చేయకుండ 
వారిక్ట ఆటంకమేమియు నతండద  7 గనతక మనము దిగిపో్య వ రిాల  ోఒకని మలట ఒకనిక్ట 
తెలియకుండ అకకడ వ రిా భాషనత తార్పమలర్ప చేయుదము ర్ండని అనతక్ొన నత.  
İsaiah 6:8 - అప్ుుడునేనత ఎవని ప్ంప దనత? మల నిమిత్ుము ఎవడు పో్ వునని ప్రభువు 
స లవియాగా వింటినిఅంత్ట నేనతచిత్ు గించతము నేనతనాననత ననతన ప్ంప్ు మనగా .  
యోహాను సువార్త 17:11 - నేనికనత లోకములో ఉండనత గాని వీర్ప లోకములో ఉనానర్ప; నేనత 
న్సయొదాకు వచతచచతనాననతప్రిశుదతా డ .వ ైన త్ండరర, మనము ఏకమ ై యుననలలగున వార్పనత 
ఏకమ ై యుండు నటుా  న్సవు నాకు అనతగీహించిన న్స నామమందత వారిని క్ాప్ాడుము.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
వాకియ  ా56: 57-59, 64, 69 & 72 * ..... 57. మమేు మిమమలిన స్ృషిి్ంచాము: మీర్ప 
విశ్ేసించలవదా? 58. మీర్ప (వివేక్ానిన) చూసాు ర్ప: 59. మీర్ప దానిని స్ృషిి్సాు ర  ాలవదా మేము 
స్ృషిి్కర్ు? 76:23 ..... మేము ఖతర్ఆన్స నత కూడా మేము మీకు తెలుస్తకునానము. 

34. 
తిరత్ేము" భావన ఆమోదయోగామ ైనదేనా? (త్ండడర, క్ొడుకు & ప్వితరా త్మ) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19-20 – 19 క్ాబటిి మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగా 
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు నామములోనిక్ట 
వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత   
ఎఫెసీయులకు 4:4-6 – 4 శ్రీర్ మొకకటే, ఆత్మయు ఒకకడే; ఆ ప్రక్ార్మే మీ 
పిలుప్ువిషయమ ై యొకకటే నిరీక్షణ యందతండుటకు పిలువబడడతిరి.  5 ప్రభువు ఒకకడే, 
విశాేస్ మొకకటే, బాపిు స్మ మొకకటే,  6 అందరిక్ట త్ండడరయ ైన దేవుడు ఒకకడేఆయన  .
.అందరిక్టప ైగా ఉననవాడైె అందరిలోనత వాాపించి అందరిలోఉనానడు  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3:64 * ..... మనకు ఏ భాగసాేమిని క్ఫటాయంచలవము ...  
న్సస  ా4: 171 ..... మేసియస్, యేస్త మరియ కుమలర్పడు, క్ఫవలం అలలా హ్ యొకక దూత్ మలత్రమే 
... "ముగుగ ర్ప" అని చెప్ుుక్.ో ఉప్స్ంహరించతకుంటే! ఇది మీ క్రొ్కు మంచిది! అలలా హ్ ఒక్ఫ దేవుడు. 
అత్డు త్న కుమలర్పణ ణ  కలిగి ఉండాలనే అత్ని అతిగొప్ు ఘనత్ నతండడ అది తొలగించబడుత్ుంది.  
Maide 5: 72-73 ..... 72. నిశ్చయంగా, వార్ప, "దేవుడు మ స్్యల ... 73. అలలా హ్ 
మూడడంటిలో మూడవ వాడు. 
 
 

33. 
దేవుడు త్ననత తానత ప్రసాు వించినప్ుుడు ప్విత్ర గంీథాలలో, అత్నత మొదటి వాక్టు 
బహఫవచనం "మేము" లో మలటాా డతాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 1:26 - దేవుడు మన స్ేర్ూప్మందత మన పో్ లిక్  చొప్ుున నర్పలనత 
చేయుదము; వార్పస్ముదరప్ు చేప్లనత ఆక్ాశ్ ప్క్షులనత ప్శువులనత స్మస్ు  భూమిని 
భూమిమీద ప్రా కు ప్రతి జంత్ువునత ఏలుదతర్పగాకనియు ప్లిక్ నత.  
ఆదికాిండము 11:6-7 –  6 అప్ుుడు య హోవాఇదిగ ోజనము ఒకకటే; వారికందరిక్ట భాష ఒకకటే; 
వార్ప ఈ ప్ని ఆర్ంభించి యునానర్ప. ఇకమీదట వ రా్ప చేయ దలచత ఏప్ని య ైననత చేయకుండ 
వారిక్ట ఆటంకమేమియు నతండద  7 గనతక మనము దిగిపో్య వ రిాల  ోఒకని మలట ఒకనిక్ట 
తెలియకుండ అకకడ వ రిా భాషనత తార్పమలర్ప చేయుదము ర్ండని అనతక్ొన నత.  
İsaiah 6:8 - అప్ుుడునేనత ఎవని ప్ంప దనత? మల నిమిత్ుము ఎవడు పో్ వునని ప్రభువు 
స లవియాగా వింటినిఅంత్ట నేనతచిత్ు గించతము నేనతనాననత ననతన ప్ంప్ు మనగా .  
యోహాను సువార్త 17:11 - నేనికనత లోకములో ఉండనత గాని వీర్ప లోకములో ఉనానర్ప; నేనత 
న్సయొదాకు వచతచచతనాననతప్రిశుదతా డ .వ ైన త్ండరర, మనము ఏకమ ై యుననలలగున వార్పనత 
ఏకమ ై యుండు నటుా  న్సవు నాకు అనతగీహించిన న్స నామమందత వారిని క్ాప్ాడుము.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
వాకియ  ా56: 57-59, 64, 69 & 72 * ..... 57. మమేు మిమమలిన స్ృషిి్ంచాము: మీర్ప 
విశ్ేసించలవదా? 58. మీర్ప (వివేక్ానిన) చూసాు ర్ప: 59. మీర్ప దానిని స్ృషిి్సాు ర  ాలవదా మేము 
స్ృషిి్కర్ు? 76:23 ..... మేము ఖతర్ఆన్స నత కూడా మేము మీకు తెలుస్తకునానము. 

34. 
తిరత్ేము" భావన ఆమోదయోగామ ైనదేనా? (త్ండడర, క్ొడుకు & ప్వితరా త్మ) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19-20 – 19 క్ాబటిి మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగా 
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు నామములోనిక్ట 
వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత   
ఎఫెసీయులకు 4:4-6 – 4 శ్రీర్ మొకకటే, ఆత్మయు ఒకకడే; ఆ ప్రక్ార్మే మీ 
పిలుప్ువిషయమ ై యొకకటే నిరీక్షణ యందతండుటకు పిలువబడడతిరి.  5 ప్రభువు ఒకకడే, 
విశాేస్ మొకకటే, బాపిు స్మ మొకకటే,  6 అందరిక్ట త్ండడరయ ైన దేవుడు ఒకకడేఆయన  .
.అందరిక్టప ైగా ఉననవాడైె అందరిలోనత వాాపించి అందరిలోఉనానడు  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3:64 * ..... మనకు ఏ భాగసాేమిని క్ఫటాయంచలవము ...  
న్సస  ా4: 171 ..... మేసియస్, యేస్త మరియ కుమలర్పడు, క్ఫవలం అలలా హ్ యొకక దూత్ మలత్రమే 
... "ముగుగ ర్ప" అని చెప్ుుక్.ో ఉప్స్ంహరించతకుంటే! ఇది మీ క్రొ్కు మంచిది! అలలా హ్ ఒక్ఫ దేవుడు. 
అత్డు త్న కుమలర్పణ ణ  కలిగి ఉండాలనే అత్ని అతిగొప్ు ఘనత్ నతండడ అది తొలగించబడుత్ుంది.  
Maide 5: 72-73 ..... 72. నిశ్చయంగా, వార్ప, "దేవుడు మ స్్యల ... 73. అలలా హ్ 
మూడడంటిలో మూడవ వాడు. 
 
 

33. 
దేవుడు త్ననత తానత ప్రసాు వించినప్ుుడు ప్విత్ర గంీథాలలో, అత్నత మొదటి వాక్టు 
బహఫవచనం "మేము" లో మలటాా డతాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 1:26 - దేవుడు మన స్ేర్ూప్మందత మన పో్ లిక్  చొప్ుున నర్పలనత 
చేయుదము; వార్పస్ముదరప్ు చేప్లనత ఆక్ాశ్ ప్క్షులనత ప్శువులనత స్మస్ు  భూమిని 
భూమిమీద ప్రా కు ప్రతి జంత్ువునత ఏలుదతర్పగాకనియు ప్లిక్ నత.  
ఆదికాిండము 11:6-7 –  6 అప్ుుడు య హోవాఇదిగ ోజనము ఒకకటే; వారికందరిక్ట భాష ఒకకటే; 
వార్ప ఈ ప్ని ఆర్ంభించి యునానర్ప. ఇకమీదట వ రా్ప చేయ దలచత ఏప్ని య ైననత చేయకుండ 
వారిక్ట ఆటంకమేమియు నతండద  7 గనతక మనము దిగిపో్య వ రిాల  ోఒకని మలట ఒకనిక్ట 
తెలియకుండ అకకడ వ రిా భాషనత తార్పమలర్ప చేయుదము ర్ండని అనతక్ొన నత.  
İsaiah 6:8 - అప్ుుడునేనత ఎవని ప్ంప దనత? మల నిమిత్ుము ఎవడు పో్ వునని ప్రభువు 
స లవియాగా వింటినిఅంత్ట నేనతచిత్ు గించతము నేనతనాననత ననతన ప్ంప్ు మనగా .  
యోహాను సువార్త 17:11 - నేనికనత లోకములో ఉండనత గాని వీర్ప లోకములో ఉనానర్ప; నేనత 
న్సయొదాకు వచతచచతనాననతప్రిశుదతా డ .వ ైన త్ండరర, మనము ఏకమ ై యుననలలగున వార్పనత 
ఏకమ ై యుండు నటుా  న్సవు నాకు అనతగీహించిన న్స నామమందత వారిని క్ాప్ాడుము.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
వాకియ  ా56: 57-59, 64, 69 & 72 * ..... 57. మమేు మిమమలిన స్ృషిి్ంచాము: మీర్ప 
విశ్ేసించలవదా? 58. మీర్ప (వివేక్ానిన) చూసాు ర్ప: 59. మీర్ప దానిని స్ృషిి్సాు ర  ాలవదా మేము 
స్ృషిి్కర్ు? 76:23 ..... మేము ఖతర్ఆన్స నత కూడా మేము మీకు తెలుస్తకునానము. 

34. 
తిరత్ేము" భావన ఆమోదయోగామ ైనదేనా? (త్ండడర, క్ొడుకు & ప్వితరా త్మ) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19-20 – 19 క్ాబటిి మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగా 
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు నామములోనిక్ట 
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.అందరిక్టప ైగా ఉననవాడైె అందరిలోనత వాాపించి అందరిలోఉనానడు  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3:64 * ..... మనకు ఏ భాగసాేమిని క్ఫటాయంచలవము ...  
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35. 
యేస్త ఏదో త్ప్ుు చేయడo గురిoచి నిర్ూపిoచినప్ుుడు లవదా త్ప్ుు చేయడo గురిoచి 
యేస్త ఎప్ుుడూ దేవునిక్ట అబదామలడతాడని మోస్గించాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువ రా్త 8:46 - నాయందత ప్ాప్ముననదని మీలో ఎవడు సాా పించతనత? నేనత 
స్త్ాము చెప్ుుచతననయ డల మీర ందతకు ననతన నమమర్ప?  
తీత్ుకు 1:2 - నిత్ాజీవమునతగూరిచన నిరీక్షణతోకూడడన భక్టుక్ట ఆధార్మగు స్త్ావిషయమ ైన 
అనతభవజాఞ నము నిమిత్ుమునత, దేవుని దాస్తడునత యేస్తక్రీస్తు  అపొ్ స్ులుడున ైన ప్రలు, 
మన అందరి విశాేస్ విషయములో  
1 పేత్ుర్క 2:21-23 – 21 ఇందతకు మీర్ప పిలువబడడతిరిక్రసీ్తు కూడ మీక్ొర్కు బాధప్డడ., మీర్ప 
త్న అడుగుజాడలయందత నడుచతక్ొనతనటుా  మీకు మలదిరి యుంచి పో్య నత.  
22 ఆయన ప్ాప్ము చేయలవదత; ఆయన నోటనత ఏ కప్టమునత కనబడలవదత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
మయీద 5: 116 * ..... అలలా హ్ యేస్తత ోఇలల అనానడు: మీర్ప నాత ,ో న  ాత్లాిని అలలా హ్ దగగర్ ర ండు 
దేవత్లకు తీస్తకురావా? "యేస్త ఇలల అనానడు:" మహిమప్ర్చబడుము. నాకు హకుక లవదని 
చెప్ుడం నాది క్ాదత. నేనత చెప్ాునత, అప్ుుడు న్సకు తెలుస్త. న  ామనస్తల  ోఉననది న్సకు తెలుస్త, 
న్స మనస్త్ల  ోఏది తెలియదత. నిశ్చయంగ ,ా న్సవే న్సవు మలత్రమే దాచబడడన విషయలలు. 

36. 
దేవుని అర్పదతగా త్న గొప్ు శ్క్టు చూపిస్తు ంది లవదా మలనవ చరిత్రలో అత్ని వేలిముదరలు 
ఆకులు ఒక స్తదూర్, అతీందిరయ దేవుడు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 13:21 - వార్ప ప్గలు రాతిరయుప్రయలణము చేయునటుా గా య హోవాతరోవలో 
వారిని నడడపించతటక్ ై ప్గటివేళ్ మేఘస్ుంభములోనత, వారిక్ట వ లుగిచతచటకు రాతిరవేళ్ 
అగినస్ు ంభములోనత ఉండడ వారిక్ట ముందతగా నడచతచత వచెచనత.  
నిర్గ మకాిండము 16:9-10 –10 అటుా  అహరోనత ఇశాీయేలీయుల స్ర్ేస్మలజముతో 
మలటలలడుచతండగా వార్ప అర్ణామువ ైప్ు చూచిరి, అప్ుుడు య హో వా మహిమ ఆ 
మేఘములో వారిక్ట కనబడెనత.  స్మూయేలు మొదటి  
గరింథము 12:16 - మీర్ప నిలిచి చూచతచతండగా య హో వా జరిగించత ఈ గొప్ు క్ార్ామునత 
కనిప టుి డడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనాిం 6: 37-38 * ..... 37. వార్ప ఇలల అంటార్ప: "అత్ని ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ ఎటువంటి 
స్ూచన ఇవేబడలవదత?" "అలలా హ్ ఒక స్ూచననత అవత్రింప్జఫయగలడు, క్ాని వారిలో 
చాలల మందిక్ట తెలియదత" ... 38. మమేు గంీథంలో ఏదీ నిరా్క్షాం  
చేయలేదు. టీవీ 9: 30-31 * ..... 30. అలలా హ్ ... 31. వార్ప ఆయనతో అనతబంధం కలిగి 
ఉననదానికంటె అత్డు అధిగమించాడు. 
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దేవత్లకు తీస్తకురావా? "యేస్త ఇలల అనానడు:" మహిమప్ర్చబడుము. నాకు హకుక లవదని 
చెప్ుడం నాది క్ాదత. నేనత చెప్ాునత, అప్ుుడు న్సకు తెలుస్త. న  ామనస్తల  ోఉననది న్సకు తెలుస్త, 
న్స మనస్త్ల  ోఏది తెలియదత. నిశ్చయంగ ,ా న్సవే న్సవు మలత్రమే దాచబడడన విషయలలు. 

36. 
దేవుని అర్పదతగా త్న గొప్ు శ్క్టు చూపిస్తు ంది లవదా మలనవ చరిత్రలో అత్ని వేలిముదరలు 
ఆకులు ఒక స్తదూర్, అతీందిరయ దేవుడు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 13:21 - వార్ప ప్గలు రాతిరయుప్రయలణము చేయునటుా గా య హోవాతరోవలో 
వారిని నడడపించతటక్ ై ప్గటివేళ్ మేఘస్ుంభములోనత, వారిక్ట వ లుగిచతచటకు రాతిరవేళ్ 
అగినస్ు ంభములోనత ఉండడ వారిక్ట ముందతగా నడచతచత వచెచనత.  
నిర్గ మకాిండము 16:9-10 –10 అటుా  అహరోనత ఇశాీయేలీయుల స్ర్ేస్మలజముతో 
మలటలలడుచతండగా వార్ప అర్ణామువ ైప్ు చూచిరి, అప్ుుడు య హో వా మహిమ ఆ 
మేఘములో వారిక్ట కనబడెనత.  స్మూయేలు మొదటి  
గరింథము 12:16 - మీర్ప నిలిచి చూచతచతండగా య హో వా జరిగించత ఈ గొప్ు క్ార్ామునత 
కనిప టుి డడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనాిం 6: 37-38 * ..... 37. వార్ప ఇలల అంటార్ప: "అత్ని ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ ఎటువంటి 
స్ూచన ఇవేబడలవదత?" "అలలా హ్ ఒక స్ూచననత అవత్రింప్జఫయగలడు, క్ాని వారిలో 
చాలల మందిక్ట తెలియదత" ... 38. మమేు గంీథంలో ఏదీ నిరా్క్షాం  
చేయలేదు. టీవీ 9: 30-31 * ..... 30. అలలా హ్ ... 31. వార్ప ఆయనతో అనతబంధం కలిగి 
ఉననదానికంటె అత్డు అధిగమించాడు. 
 

 

35. 
యేస్త ఏదో త్ప్ుు చేయడo గురిoచి నిర్ూపిoచినప్ుుడు లవదా త్ప్ుు చేయడo గురిoచి 
యేస్త ఎప్ుుడూ దేవునిక్ట అబదామలడతాడని మోస్గించాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువ రా్త 8:46 - నాయందత ప్ాప్ముననదని మీలో ఎవడు సాా పించతనత? నేనత 
స్త్ాము చెప్ుుచతననయ డల మీర ందతకు ననతన నమమర్ప?  
తీత్ుకు 1:2 - నిత్ాజీవమునతగూరిచన నిరీక్షణతోకూడడన భక్టుక్ట ఆధార్మగు స్త్ావిషయమ ైన 
అనతభవజాఞ నము నిమిత్ుమునత, దేవుని దాస్తడునత యేస్తక్రీస్తు  అపొ్ స్ులుడున ైన ప్రలు, 
మన అందరి విశాేస్ విషయములో  
1 పేత్ుర్క 2:21-23 – 21 ఇందతకు మీర్ప పిలువబడడతిరిక్రసీ్తు కూడ మీక్ొర్కు బాధప్డడ., మీర్ప 
త్న అడుగుజాడలయందత నడుచతక్ొనతనటుా  మీకు మలదిరి యుంచి పో్య నత.  
22 ఆయన ప్ాప్ము చేయలవదత; ఆయన నోటనత ఏ కప్టమునత కనబడలవదత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
మయీద 5: 116 * ..... అలలా హ్ యేస్తత ోఇలల అనానడు: మీర్ప నాత ,ో న  ాత్లాిని అలలా హ్ దగగర్ ర ండు 
దేవత్లకు తీస్తకురావా? "యేస్త ఇలల అనానడు:" మహిమప్ర్చబడుము. నాకు హకుక లవదని 
చెప్ుడం నాది క్ాదత. నేనత చెప్ాునత, అప్ుుడు న్సకు తెలుస్త. న  ామనస్తల  ోఉననది న్సకు తెలుస్త, 
న్స మనస్త్ల  ోఏది తెలియదత. నిశ్చయంగ ,ా న్సవే న్సవు మలత్రమే దాచబడడన విషయలలు. 

36. 
దేవుని అర్పదతగా త్న గొప్ు శ్క్టు చూపిస్తు ంది లవదా మలనవ చరిత్రలో అత్ని వేలిముదరలు 
ఆకులు ఒక స్తదూర్, అతీందిరయ దేవుడు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 13:21 - వార్ప ప్గలు రాతిరయుప్రయలణము చేయునటుా గా య హోవాతరోవలో 
వారిని నడడపించతటక్ ై ప్గటివేళ్ మేఘస్ుంభములోనత, వారిక్ట వ లుగిచతచటకు రాతిరవేళ్ 
అగినస్ు ంభములోనత ఉండడ వారిక్ట ముందతగా నడచతచత వచెచనత.  
నిర్గ మకాిండము 16:9-10 –10 అటుా  అహరోనత ఇశాీయేలీయుల స్ర్ేస్మలజముతో 
మలటలలడుచతండగా వార్ప అర్ణామువ ైప్ు చూచిరి, అప్ుుడు య హో వా మహిమ ఆ 
మేఘములో వారిక్ట కనబడెనత.  స్మూయేలు మొదటి  
గరింథము 12:16 - మీర్ప నిలిచి చూచతచతండగా య హో వా జరిగించత ఈ గొప్ు క్ార్ామునత 
కనిప టుి డడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనాిం 6: 37-38 * ..... 37. వార్ప ఇలల అంటార్ప: "అత్ని ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ ఎటువంటి 
స్ూచన ఇవేబడలవదత?" "అలలా హ్ ఒక స్ూచననత అవత్రింప్జఫయగలడు, క్ాని వారిలో 
చాలల మందిక్ట తెలియదత" ... 38. మమేు గంీథంలో ఏదీ నిరా్క్షాం  
చేయలేదు. టీవీ 9: 30-31 * ..... 30. అలలా హ్ ... 31. వార్ప ఆయనతో అనతబంధం కలిగి 
ఉననదానికంటె అత్డు అధిగమించాడు. 
 

 



37. 
దేవుడు భూమీమద ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా చూపించాడా? (థియోఫాన్స లవదా ర్పత్ులలా హ్) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 33:11 & 18-23 – 11 మనతషుాడు త్న సేనహిత్ునితో మలటలలడునటుా  
య హోవా మోషే్తో ముఖలముఖిగా మలటలలడుచతండెనతత్ర్పవాత్ అత్డు ప్ాళెములోనిక్ట  .
 అత్ని ప్రిచార్కుడునత నూనత కుమలర్పడున ైన య హో షువ అనత .తిరిగి వచతచచతండెనత
¸°వనస్తా డు గుడార్ములోనతండడ వ లుప్లిక్ట రాలవదత. 18 అత్డుదయచేసి న్స మహిమనత 
నాకు చూప్ుమనగా  23 నేనత నా చెయా తీసిన త్ర్పవాత్ నా వ నతక ప్ార్శవమునత 
చూచెదవు క్ాని నా ముఖము న్సకు కనబడదని మోషే్తో చెప ునత. 
సింఖాాకాిండము 12:7-8 – 7 యూదా గోత్రములో అమీి్మనాదాబు కుమలర్పడైెన 
నయసో ్నత  8 ఇశాశఖలర్ప గోత్రములో స్ూయలర్ప కుమలర్పడైెనన త్ నేలు  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 103 * ..... విజన్స అత్నిని గీహించలవదత ...  
అరాఫ్ 7: 143 * ..... మోషే్ ... నేనత న్స మీద చూసాు నత, న్సవు చూసాు వు ... న్సవు ననతన 
చూడలేవు ... హజ్్జ 22:63 .... నిశ్చయంగా అలలా హ్ స్తనినత్మ ైనవాడు (లలటిఫ్), స్ర్ేజ్ఞఞ డు.  
లోకాన్ 31:16 ..... వాస్ువానిక్ట, అలలా హ్ స్తనినత్మ ైన (లలటిఫ్), అవేర్. 
గమనిక: బ ైబిలోా ని ఇత్ర్ థియొఫ్న్సలు: జనము 12: 7-9; 18: 1-33; 32: 22-30; Ex. 3: 
2-4: 17; Ex. 24: 9-11; దిేతీ. 31: 14-15; యోబు గంీథము 38-42. 

38. 
దేవుడు ఇప్ుటివర్కు ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా మలటాా డటం లవదత. ఆయన వరా సిన ప్రకటన 
గంీథము నతండడ? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోవేలు 2:28 -  త్ర్పవాత్ నేనత స్ర్ేజనతలమీద నా ఆత్మనత కుమమ రింత్ునత; మీ 
కుమలర్పలునత మీ కుమలర ులునత ప్రవచన ములు చెప్ుుదతర్ప; మీ ముస్లివార్ప 
కలలుకందతర్ప, మీ ¸°వనతలు దర్శనములు చూత్ుర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 14:1-4 & 24-25 – 1 పేరమ కలిగియుండుటకు ప్రయలస్ప్డుడడ ఆత్మ .
స్ంబంధమ ైన వర్ములనత ఆస్క్టుతో అపేక్డంచతడడ; విశేషముగా మీర్ప ప్రవచనవర్ము 
అపేక్డంచతడడ.  4 భాషతో మలటలలడువాడు త్నక్ఫ క్ఫమలభివృదాి కలుగజఫసిక్ొనతనత గాని 
ప్రవచించతవాడు స్ంఘమునకు క్ఫమలభివృదాి కలుగజఫయునత.  24 అయతే అందర్ప 
ప్రవచించతచతండగా అవిశాేసియ ైననత ఉప్దేశ్ము పొ్ ందని వాడైెననత లోప్లిక్ట వచిచనయ డల, 
అందరి బో ధవలన తానత ప్ాపినని గీహించి, అందరివలన విమరిశంప్బడునత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31 * ..... అధిగతి అత్నత ప ైన ఉంది ...  
షుర  ా42:51 * ..... అలలా హ్ త్నత ోమలటాా డటం లవదా వ లాడడ దాేర  ాలవదా ముస్తగు వ నక, లవదా 
అత్నత ఒక దూత్ (ఒక దేవదూత్) నత ప్ంపించటం త్ప్ు, ఏ మనతషుానిక్ట ఇవేబడడు... 
 
 

37. 
దేవుడు భూమీమద ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా చూపించాడా? (థియోఫాన్స లవదా ర్పత్ులలా హ్) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 33:11 & 18-23 – 11 మనతషుాడు త్న సేనహిత్ునితో మలటలలడునటుా  
య హోవా మోషే్తో ముఖలముఖిగా మలటలలడుచతండెనతత్ర్పవాత్ అత్డు ప్ాళెములోనిక్ట  .
 అత్ని ప్రిచార్కుడునత నూనత కుమలర్పడున ైన య హో షువ అనత .తిరిగి వచతచచతండెనత
¸°వనస్తా డు గుడార్ములోనతండడ వ లుప్లిక్ట రాలవదత. 18 అత్డుదయచేసి న్స మహిమనత 
నాకు చూప్ుమనగా  23 నేనత నా చెయా తీసిన త్ర్పవాత్ నా వ నతక ప్ార్శవమునత 
చూచెదవు క్ాని నా ముఖము న్సకు కనబడదని మోషే్తో చెప ునత. 
సింఖాాకాిండము 12:7-8 – 7 యూదా గోత్రములో అమీి్మనాదాబు కుమలర్పడైెన 
నయసో ్నత  8 ఇశాశఖలర్ప గోత్రములో స్ూయలర్ప కుమలర్పడైెనన త్ నేలు  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 103 * ..... విజన్స అత్నిని గీహించలవదత ...  
అరాఫ్ 7: 143 * ..... మోషే్ ... నేనత న్స మీద చూసాు నత, న్సవు చూసాు వు ... న్సవు ననతన 
చూడలేవు ... హజ్్జ 22:63 .... నిశ్చయంగా అలలా హ్ స్తనినత్మ ైనవాడు (లలటిఫ్), స్ర్ేజ్ఞఞ డు.  
లోకాన్ 31:16 ..... వాస్ువానిక్ట, అలలా హ్ స్తనినత్మ ైన (లలటిఫ్), అవేర్. 
గమనిక: బ ైబిలోా ని ఇత్ర్ థియొఫ్న్సలు: జనము 12: 7-9; 18: 1-33; 32: 22-30; Ex. 3: 
2-4: 17; Ex. 24: 9-11; దిేతీ. 31: 14-15; యోబు గంీథము 38-42. 

38. 
దేవుడు ఇప్ుటివర్కు ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా మలటాా డటం లవదత. ఆయన వరా సిన ప్రకటన 
గంీథము నతండడ? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోవేలు 2:28 -  త్ర్పవాత్ నేనత స్ర్ేజనతలమీద నా ఆత్మనత కుమమ రింత్ునత; మీ 
కుమలర్పలునత మీ కుమలర ులునత ప్రవచన ములు చెప్ుుదతర్ప; మీ ముస్లివార్ప 
కలలుకందతర్ప, మీ ¸°వనతలు దర్శనములు చూత్ుర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 14:1-4 & 24-25 – 1 పేరమ కలిగియుండుటకు ప్రయలస్ప్డుడడ ఆత్మ .
స్ంబంధమ ైన వర్ములనత ఆస్క్టుతో అపేక్డంచతడడ; విశేషముగా మీర్ప ప్రవచనవర్ము 
అపేక్డంచతడడ.  4 భాషతో మలటలలడువాడు త్నక్ఫ క్ఫమలభివృదాి కలుగజఫసిక్ొనతనత గాని 
ప్రవచించతవాడు స్ంఘమునకు క్ఫమలభివృదాి కలుగజఫయునత.  24 అయతే అందర్ప 
ప్రవచించతచతండగా అవిశాేసియ ైననత ఉప్దేశ్ము పొ్ ందని వాడైెననత లోప్లిక్ట వచిచనయ డల, 
అందరి బో ధవలన తానత ప్ాపినని గీహించి, అందరివలన విమరిశంప్బడునత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31 * ..... అధిగతి అత్నత ప ైన ఉంది ...  
షుర  ా42:51 * ..... అలలా హ్ త్నత ోమలటాా డటం లవదా వ లాడడ దాేర  ాలవదా ముస్తగు వ నక, లవదా 
అత్నత ఒక దూత్ (ఒక దేవదూత్) నత ప్ంపించటం త్ప్ు, ఏ మనతషుానిక్ట ఇవేబడడు... 
 
 

37. 
దేవుడు భూమీమద ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా చూపించాడా? (థియోఫాన్స లవదా ర్పత్ులలా హ్) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 33:11 & 18-23 – 11 మనతషుాడు త్న సేనహిత్ునితో మలటలలడునటుా  
య హోవా మోషే్తో ముఖలముఖిగా మలటలలడుచతండెనతత్ర్పవాత్ అత్డు ప్ాళెములోనిక్ట  .
 అత్ని ప్రిచార్కుడునత నూనత కుమలర్పడున ైన య హో షువ అనత .తిరిగి వచతచచతండెనత
¸°వనస్తా డు గుడార్ములోనతండడ వ లుప్లిక్ట రాలవదత. 18 అత్డుదయచేసి న్స మహిమనత 
నాకు చూప్ుమనగా  23 నేనత నా చెయా తీసిన త్ర్పవాత్ నా వ నతక ప్ార్శవమునత 
చూచెదవు క్ాని నా ముఖము న్సకు కనబడదని మోషే్తో చెప ునత. 
సింఖాాకాిండము 12:7-8 – 7 యూదా గోత్రములో అమీి్మనాదాబు కుమలర్పడైెన 
నయసో ్నత  8 ఇశాశఖలర్ప గోత్రములో స్ూయలర్ప కుమలర్పడైెనన త్ నేలు  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 103 * ..... విజన్స అత్నిని గీహించలవదత ...  
అరాఫ్ 7: 143 * ..... మోషే్ ... నేనత న్స మీద చూసాు నత, న్సవు చూసాు వు ... న్సవు ననతన 
చూడలేవు ... హజ్్జ 22:63 .... నిశ్చయంగా అలలా హ్ స్తనినత్మ ైనవాడు (లలటిఫ్), స్ర్ేజ్ఞఞ డు.  
లోకాన్ 31:16 ..... వాస్ువానిక్ట, అలలా హ్ స్తనినత్మ ైన (లలటిఫ్), అవేర్. 
గమనిక: బ ైబిలోా ని ఇత్ర్ థియొఫ్న్సలు: జనము 12: 7-9; 18: 1-33; 32: 22-30; Ex. 3: 
2-4: 17; Ex. 24: 9-11; దిేతీ. 31: 14-15; యోబు గంీథము 38-42. 

38. 
దేవుడు ఇప్ుటివర్కు ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా మలటాా డటం లవదత. ఆయన వరా సిన ప్రకటన 
గంీథము నతండడ? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోవేలు 2:28 -  త్ర్పవాత్ నేనత స్ర్ేజనతలమీద నా ఆత్మనత కుమమ రింత్ునత; మీ 
కుమలర్పలునత మీ కుమలర ులునత ప్రవచన ములు చెప్ుుదతర్ప; మీ ముస్లివార్ప 
కలలుకందతర్ప, మీ ¸°వనతలు దర్శనములు చూత్ుర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 14:1-4 & 24-25 – 1 పేరమ కలిగియుండుటకు ప్రయలస్ప్డుడడ ఆత్మ .
స్ంబంధమ ైన వర్ములనత ఆస్క్టుతో అపేక్డంచతడడ; విశేషముగా మీర్ప ప్రవచనవర్ము 
అపేక్డంచతడడ.  4 భాషతో మలటలలడువాడు త్నక్ఫ క్ఫమలభివృదాి కలుగజఫసిక్ొనతనత గాని 
ప్రవచించతవాడు స్ంఘమునకు క్ఫమలభివృదాి కలుగజఫయునత.  24 అయతే అందర్ప 
ప్రవచించతచతండగా అవిశాేసియ ైననత ఉప్దేశ్ము పొ్ ందని వాడైెననత లోప్లిక్ట వచిచనయ డల, 
అందరి బో ధవలన తానత ప్ాపినని గీహించి, అందరివలన విమరిశంప్బడునత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31 * ..... అధిగతి అత్నత ప ైన ఉంది ...  
షుర  ా42:51 * ..... అలలా హ్ త్నత ోమలటాా డటం లవదా వ లాడడ దాేర  ాలవదా ముస్తగు వ నక, లవదా 
అత్నత ఒక దూత్ (ఒక దేవదూత్) నత ప్ంపించటం త్ప్ు, ఏ మనతషుానిక్ట ఇవేబడడు... 
 
 

37. 
దేవుడు భూమీమద ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా చూపించాడా? (థియోఫాన్స లవదా ర్పత్ులలా హ్) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 33:11 & 18-23 – 11 మనతషుాడు త్న సేనహిత్ునితో మలటలలడునటుా  
య హోవా మోషే్తో ముఖలముఖిగా మలటలలడుచతండెనతత్ర్పవాత్ అత్డు ప్ాళెములోనిక్ట  .
 అత్ని ప్రిచార్కుడునత నూనత కుమలర్పడున ైన య హో షువ అనత .తిరిగి వచతచచతండెనత
¸°వనస్తా డు గుడార్ములోనతండడ వ లుప్లిక్ట రాలవదత. 18 అత్డుదయచేసి న్స మహిమనత 
నాకు చూప్ుమనగా  23 నేనత నా చెయా తీసిన త్ర్పవాత్ నా వ నతక ప్ార్శవమునత 
చూచెదవు క్ాని నా ముఖము న్సకు కనబడదని మోషే్తో చెప ునత. 
సింఖాాకాిండము 12:7-8 – 7 యూదా గోత్రములో అమీి్మనాదాబు కుమలర్పడైెన 
నయసో ్నత  8 ఇశాశఖలర్ప గోత్రములో స్ూయలర్ప కుమలర్పడైెనన త్ నేలు  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 103 * ..... విజన్స అత్నిని గీహించలవదత ...  
అరాఫ్ 7: 143 * ..... మోషే్ ... నేనత న్స మీద చూసాు నత, న్సవు చూసాు వు ... న్సవు ననతన 
చూడలేవు ... హజ్్జ 22:63 .... నిశ్చయంగా అలలా హ్ స్తనినత్మ ైనవాడు (లలటిఫ్), స్ర్ేజ్ఞఞ డు.  
లోకాన్ 31:16 ..... వాస్ువానిక్ట, అలలా హ్ స్తనినత్మ ైన (లలటిఫ్), అవేర్. 
గమనిక: బ ైబిలోా ని ఇత్ర్ థియొఫ్న్సలు: జనము 12: 7-9; 18: 1-33; 32: 22-30; Ex. 3: 
2-4: 17; Ex. 24: 9-11; దిేతీ. 31: 14-15; యోబు గంీథము 38-42. 

38. 
దేవుడు ఇప్ుటివర్కు ప్రజలకు ప్రత్ాక్షంగా మలటాా డటం లవదత. ఆయన వరా సిన ప్రకటన 
గంీథము నతండడ? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోవేలు 2:28 -  త్ర్పవాత్ నేనత స్ర్ేజనతలమీద నా ఆత్మనత కుమమ రింత్ునత; మీ 
కుమలర్పలునత మీ కుమలర ులునత ప్రవచన ములు చెప్ుుదతర్ప; మీ ముస్లివార్ప 
కలలుకందతర్ప, మీ ¸°వనతలు దర్శనములు చూత్ుర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 14:1-4 & 24-25 – 1 పేరమ కలిగియుండుటకు ప్రయలస్ప్డుడడ ఆత్మ .
స్ంబంధమ ైన వర్ములనత ఆస్క్టుతో అపేక్డంచతడడ; విశేషముగా మీర్ప ప్రవచనవర్ము 
అపేక్డంచతడడ.  4 భాషతో మలటలలడువాడు త్నక్ఫ క్ఫమలభివృదాి కలుగజఫసిక్ొనతనత గాని 
ప్రవచించతవాడు స్ంఘమునకు క్ఫమలభివృదాి కలుగజఫయునత.  24 అయతే అందర్ప 
ప్రవచించతచతండగా అవిశాేసియ ైననత ఉప్దేశ్ము పొ్ ందని వాడైెననత లోప్లిక్ట వచిచనయ డల, 
అందరి బో ధవలన తానత ప్ాపినని గీహించి, అందరివలన విమరిశంప్బడునత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31 * ..... అధిగతి అత్నత ప ైన ఉంది ...  
షుర  ా42:51 * ..... అలలా హ్ త్నత ోమలటాా డటం లవదా వ లాడడ దాేర  ాలవదా ముస్తగు వ నక, లవదా 
అత్నత ఒక దూత్ (ఒక దేవదూత్) నత ప్ంపించటం త్ప్ు, ఏ మనతషుానిక్ట ఇవేబడడు... 
 
 



39. 
అనంత్మ ైన దేవుడు ప్రిమిత్ మనిషి్తో దగగ రి మరియు పేరమగల స్ంబంధానిన కలిగి 
ఉండాలని క్ోర్పకుంటునానడా, అలలంటి ప్ుర్పషులు "దేవుని పిలాలు" అని పిలువబడాి రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
హొషేయ 1:10 - ఇశాీయేలీయుల జనస్ంఖా అమిత్మ ై ల కకలవని స్ముదరప్ు ఇస్తకంత్ 
విసాు ర్మగునత; ఏ సా్లమందతమీర్ప నా జనతలు క్ార్ననమలట జనతలు వారితో చెప్ుుదతరో ఆ 
సా్లముననేమీర్ప జీవముగల దేవుని కుమలర్పల ైయునాన ర్ని వారితో చెప్ుుదతర్ప.  
గలతీయులకు 4:6 - మరియు మీర్ప కుమలర్పల ై యుననందతననాయనా త్ండరర, అని మొఱ్ఱప టుి  
త్న కుమలర్పని ఆత్మనత దేవుడు మన హృదయములలోనిక్ట ప్ంప నత.  
1 యోహాను 3:1-2 – 1 జీవవాకామునతగూరిచనది, ఆదినతండడ ఏది యుండెనో, మేమేది 
వింటిమో, కనతనలలర్ ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనతగొంటిమో, మల చేత్ులు దేనిని 
తాక్ట చూచెనో, అది మీకు తెలియజఫయుచతనానము.  2 ఆ జీవము ప్రత్ాక్షమలయ నత; 
త్ండడరయొదా ఉండడ మలకు ప్రత్ాక్షమ ైన ఆ నిత్ాజీవమునత మేము చూచి, ఆ జీవ మునతగూరిచ 
సాక్షామిచతచచత, దానిని మీకు తెలియ ప్ర్చతచతనానము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18 * ..... యూదతలు మరియు క్ ైైస్ువులు ఇలల అంటునానర్ప: "మేము అలలా హ్ 
కుమలర్పలు మరియు అత్ని పిరయమ ైన వాళ్లు." అని అంటార్ప: "మీ ప్ాప్ాలకు ఎందతకు 
ఆయన మిమమలిన శక్డంచాడనత? నిశ్చయంగా, మీర్ప అత్ని స్ృషిి్ యొకక మలనవులవ. 
గమనిక: ప్ుర్పషులు దేవుని కుమలర్పలవుతార్ని ఖతర్ఆన్స ఖండడంచార్ప అయతే, దేవుడు మలనవునిక్ట 
చాలల దగగర్ల  ోఉనానడని చెప్ుతార్ప: Cf. Enfal 8:24; హఫడ్ 11:90 & 92; & కఫ్ 50:16. 

40. 
దేవుని పేరమనత షర్త్ులుగా ఉందా? (el-Vedud) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 5:8 - అయతే దేవుడు మనయ డల త్న పేరమనత వ లాడడప్ర్చతచతనానడు; 
ఎటానగా మనమింకనత ప్ాప్ులమ ై యుండగానే క్ర ీస్తు  మనక్ొర్కు చనిపో్య నత.   
1 యోహాను 4:8-10 – 8 దేవుడు పేరమలస్ేర్ూపి, పేరమలవని వాడు దేవుని ఎర్పగడు.  
9 మనము ఆయన దాేరా జీవించత నటుా , దేవుడు త్న అదిేతీయ కుమలర్పని లోకములోనిక్ట 
ప్ంప నత; దీనివలన దేవుడు మనయందతంచిన పేరమ ప్రత్ాక్షప్ర్చబడెనత.  
10 మనము దేవుని పేరమించితిమని క్ాదత, తానే మనలనత పేరమించి, మన ప్ాప్ములకు 
ప్రాయశచత్ుమ ై యుండుటకు త్న కుమలర్పని ప్ంప నత; ఇందతలో పేరమయుననది.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 195 & 276 * ..... 195. మరియు అలలా హ్ మంచివారిని పేరమిస్తు నానడని 
తెలుస్తక్ోండడ ... 276. అత్డు అప్విత్రత్నత, అప్రాధ భావానిన పేరమిసాు డు.  
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3:57 & 159 * ..... 57. అలలా హ్ దతరామర్పగ లనత పేరమిసాు డు ... 169. అలలా హ్ 
త్ననత విశ్ేసించేవారిని పేరమిసాు డు.  
ర్మ్ 30:45 ..... అలలా హ్ అవిధేయులనత పేరమిసాు డు. 
 
 

39. 
అనంత్మ ైన దేవుడు ప్రిమిత్ మనిషి్తో దగగ రి మరియు పేరమగల స్ంబంధానిన కలిగి 
ఉండాలని క్ోర్పకుంటునానడా, అలలంటి ప్ుర్పషులు "దేవుని పిలాలు" అని పిలువబడాి రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
హొషేయ 1:10 - ఇశాీయేలీయుల జనస్ంఖా అమిత్మ ై ల కకలవని స్ముదరప్ు ఇస్తకంత్ 
విసాు ర్మగునత; ఏ సా్లమందతమీర్ప నా జనతలు క్ార్ననమలట జనతలు వారితో చెప్ుుదతరో ఆ 
సా్లముననేమీర్ప జీవముగల దేవుని కుమలర్పల ైయునాన ర్ని వారితో చెప్ుుదతర్ప.  
గలతీయులకు 4:6 - మరియు మీర్ప కుమలర్పల ై యుననందతననాయనా త్ండరర, అని మొఱ్ఱప టుి  
త్న కుమలర్పని ఆత్మనత దేవుడు మన హృదయములలోనిక్ట ప్ంప నత.  
1 యోహాను 3:1-2 – 1 జీవవాకామునతగూరిచనది, ఆదినతండడ ఏది యుండెనో, మేమేది 
వింటిమో, కనతనలలర్ ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనతగొంటిమో, మల చేత్ులు దేనిని 
తాక్ట చూచెనో, అది మీకు తెలియజఫయుచతనానము.  2 ఆ జీవము ప్రత్ాక్షమలయ నత; 
త్ండడరయొదా ఉండడ మలకు ప్రత్ాక్షమ ైన ఆ నిత్ాజీవమునత మేము చూచి, ఆ జీవ మునతగూరిచ 
సాక్షామిచతచచత, దానిని మీకు తెలియ ప్ర్చతచతనానము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18 * ..... యూదతలు మరియు క్ ైైస్ువులు ఇలల అంటునానర్ప: "మేము అలలా హ్ 
కుమలర్పలు మరియు అత్ని పిరయమ ైన వాళ్లు." అని అంటార్ప: "మీ ప్ాప్ాలకు ఎందతకు 
ఆయన మిమమలిన శక్డంచాడనత? నిశ్చయంగా, మీర్ప అత్ని స్ృషిి్ యొకక మలనవులవ. 
గమనిక: ప్ుర్పషులు దేవుని కుమలర్పలవుతార్ని ఖతర్ఆన్స ఖండడంచార్ప అయతే, దేవుడు మలనవునిక్ట 
చాలల దగగర్ల  ోఉనానడని చెప్ుతార్ప: Cf. Enfal 8:24; హఫడ్ 11:90 & 92; & కఫ్ 50:16. 

40. 
దేవుని పేరమనత షర్త్ులుగా ఉందా? (el-Vedud) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 5:8 - అయతే దేవుడు మనయ డల త్న పేరమనత వ లాడడప్ర్చతచతనానడు; 
ఎటానగా మనమింకనత ప్ాప్ులమ ై యుండగానే క్ర ీస్తు  మనక్ొర్కు చనిపో్య నత.   
1 యోహాను 4:8-10 – 8 దేవుడు పేరమలస్ేర్ూపి, పేరమలవని వాడు దేవుని ఎర్పగడు.  
9 మనము ఆయన దాేరా జీవించత నటుా , దేవుడు త్న అదిేతీయ కుమలర్పని లోకములోనిక్ట 
ప్ంప నత; దీనివలన దేవుడు మనయందతంచిన పేరమ ప్రత్ాక్షప్ర్చబడెనత.  
10 మనము దేవుని పేరమించితిమని క్ాదత, తానే మనలనత పేరమించి, మన ప్ాప్ములకు 
ప్రాయశచత్ుమ ై యుండుటకు త్న కుమలర్పని ప్ంప నత; ఇందతలో పేరమయుననది.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 195 & 276 * ..... 195. మరియు అలలా హ్ మంచివారిని పేరమిస్తు నానడని 
తెలుస్తక్ోండడ ... 276. అత్డు అప్విత్రత్నత, అప్రాధ భావానిన పేరమిసాు డు.  
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3:57 & 159 * ..... 57. అలలా హ్ దతరామర్పగ లనత పేరమిసాు డు ... 169. అలలా హ్ 
త్ననత విశ్ేసించేవారిని పేరమిసాు డు.  
ర్మ్ 30:45 ..... అలలా హ్ అవిధేయులనత పేరమిసాు డు. 
 
 

39. 
అనంత్మ ైన దేవుడు ప్రిమిత్ మనిషి్తో దగగ రి మరియు పేరమగల స్ంబంధానిన కలిగి 
ఉండాలని క్ోర్పకుంటునానడా, అలలంటి ప్ుర్పషులు "దేవుని పిలాలు" అని పిలువబడాి రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
హొషేయ 1:10 - ఇశాీయేలీయుల జనస్ంఖా అమిత్మ ై ల కకలవని స్ముదరప్ు ఇస్తకంత్ 
విసాు ర్మగునత; ఏ సా్లమందతమీర్ప నా జనతలు క్ార్ననమలట జనతలు వారితో చెప్ుుదతరో ఆ 
సా్లముననేమీర్ప జీవముగల దేవుని కుమలర్పల ైయునాన ర్ని వారితో చెప్ుుదతర్ప.  
గలతీయులకు 4:6 - మరియు మీర్ప కుమలర్పల ై యుననందతననాయనా త్ండరర, అని మొఱ్ఱప టుి  
త్న కుమలర్పని ఆత్మనత దేవుడు మన హృదయములలోనిక్ట ప్ంప నత.  
1 యోహాను 3:1-2 – 1 జీవవాకామునతగూరిచనది, ఆదినతండడ ఏది యుండెనో, మేమేది 
వింటిమో, కనతనలలర్ ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనతగొంటిమో, మల చేత్ులు దేనిని 
తాక్ట చూచెనో, అది మీకు తెలియజఫయుచతనానము.  2 ఆ జీవము ప్రత్ాక్షమలయ నత; 
త్ండడరయొదా ఉండడ మలకు ప్రత్ాక్షమ ైన ఆ నిత్ాజీవమునత మేము చూచి, ఆ జీవ మునతగూరిచ 
సాక్షామిచతచచత, దానిని మీకు తెలియ ప్ర్చతచతనానము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18 * ..... యూదతలు మరియు క్ ైైస్ువులు ఇలల అంటునానర్ప: "మేము అలలా హ్ 
కుమలర్పలు మరియు అత్ని పిరయమ ైన వాళ్లు." అని అంటార్ప: "మీ ప్ాప్ాలకు ఎందతకు 
ఆయన మిమమలిన శక్డంచాడనత? నిశ్చయంగా, మీర్ప అత్ని స్ృషిి్ యొకక మలనవులవ. 
గమనిక: ప్ుర్పషులు దేవుని కుమలర్పలవుతార్ని ఖతర్ఆన్స ఖండడంచార్ప అయతే, దేవుడు మలనవునిక్ట 
చాలల దగగర్ల  ోఉనానడని చెప్ుతార్ప: Cf. Enfal 8:24; హఫడ్ 11:90 & 92; & కఫ్ 50:16. 

40. 
దేవుని పేరమనత షర్త్ులుగా ఉందా? (el-Vedud) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 5:8 - అయతే దేవుడు మనయ డల త్న పేరమనత వ లాడడప్ర్చతచతనానడు; 
ఎటానగా మనమింకనత ప్ాప్ులమ ై యుండగానే క్ర ీస్తు  మనక్ొర్కు చనిపో్య నత.   
1 యోహాను 4:8-10 – 8 దేవుడు పేరమలస్ేర్ూపి, పేరమలవని వాడు దేవుని ఎర్పగడు.  
9 మనము ఆయన దాేరా జీవించత నటుా , దేవుడు త్న అదిేతీయ కుమలర్పని లోకములోనిక్ట 
ప్ంప నత; దీనివలన దేవుడు మనయందతంచిన పేరమ ప్రత్ాక్షప్ర్చబడెనత.  
10 మనము దేవుని పేరమించితిమని క్ాదత, తానే మనలనత పేరమించి, మన ప్ాప్ములకు 
ప్రాయశచత్ుమ ై యుండుటకు త్న కుమలర్పని ప్ంప నత; ఇందతలో పేరమయుననది.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 195 & 276 * ..... 195. మరియు అలలా హ్ మంచివారిని పేరమిస్తు నానడని 
తెలుస్తక్ోండడ ... 276. అత్డు అప్విత్రత్నత, అప్రాధ భావానిన పేరమిసాు డు.  
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3:57 & 159 * ..... 57. అలలా హ్ దతరామర్పగ లనత పేరమిసాు డు ... 169. అలలా హ్ 
త్ననత విశ్ేసించేవారిని పేరమిసాు డు.  
ర్మ్ 30:45 ..... అలలా హ్ అవిధేయులనత పేరమిసాు డు. 
 
 

39. 
అనంత్మ ైన దేవుడు ప్రిమిత్ మనిషి్తో దగగ రి మరియు పేరమగల స్ంబంధానిన కలిగి 
ఉండాలని క్ోర్పకుంటునానడా, అలలంటి ప్ుర్పషులు "దేవుని పిలాలు" అని పిలువబడాి రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
హొషేయ 1:10 - ఇశాీయేలీయుల జనస్ంఖా అమిత్మ ై ల కకలవని స్ముదరప్ు ఇస్తకంత్ 
విసాు ర్మగునత; ఏ సా్లమందతమీర్ప నా జనతలు క్ార్ననమలట జనతలు వారితో చెప్ుుదతరో ఆ 
సా్లముననేమీర్ప జీవముగల దేవుని కుమలర్పల ైయునాన ర్ని వారితో చెప్ుుదతర్ప.  
గలతీయులకు 4:6 - మరియు మీర్ప కుమలర్పల ై యుననందతననాయనా త్ండరర, అని మొఱ్ఱప టుి  
త్న కుమలర్పని ఆత్మనత దేవుడు మన హృదయములలోనిక్ట ప్ంప నత.  
1 యోహాను 3:1-2 – 1 జీవవాకామునతగూరిచనది, ఆదినతండడ ఏది యుండెనో, మేమేది 
వింటిమో, కనతనలలర్ ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనతగొంటిమో, మల చేత్ులు దేనిని 
తాక్ట చూచెనో, అది మీకు తెలియజఫయుచతనానము.  2 ఆ జీవము ప్రత్ాక్షమలయ నత; 
త్ండడరయొదా ఉండడ మలకు ప్రత్ాక్షమ ైన ఆ నిత్ాజీవమునత మేము చూచి, ఆ జీవ మునతగూరిచ 
సాక్షామిచతచచత, దానిని మీకు తెలియ ప్ర్చతచతనానము.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18 * ..... యూదతలు మరియు క్ ైైస్ువులు ఇలల అంటునానర్ప: "మేము అలలా హ్ 
కుమలర్పలు మరియు అత్ని పిరయమ ైన వాళ్లు." అని అంటార్ప: "మీ ప్ాప్ాలకు ఎందతకు 
ఆయన మిమమలిన శక్డంచాడనత? నిశ్చయంగా, మీర్ప అత్ని స్ృషిి్ యొకక మలనవులవ. 
గమనిక: ప్ుర్పషులు దేవుని కుమలర్పలవుతార్ని ఖతర్ఆన్స ఖండడంచార్ప అయతే, దేవుడు మలనవునిక్ట 
చాలల దగగర్ల  ోఉనానడని చెప్ుతార్ప: Cf. Enfal 8:24; హఫడ్ 11:90 & 92; & కఫ్ 50:16. 

40. 
దేవుని పేరమనత షర్త్ులుగా ఉందా? (el-Vedud) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 5:8 - అయతే దేవుడు మనయ డల త్న పేరమనత వ లాడడప్ర్చతచతనానడు; 
ఎటానగా మనమింకనత ప్ాప్ులమ ై యుండగానే క్ర ీస్తు  మనక్ొర్కు చనిపో్య నత.   
1 యోహాను 4:8-10 – 8 దేవుడు పేరమలస్ేర్ూపి, పేరమలవని వాడు దేవుని ఎర్పగడు.  
9 మనము ఆయన దాేరా జీవించత నటుా , దేవుడు త్న అదిేతీయ కుమలర్పని లోకములోనిక్ట 
ప్ంప నత; దీనివలన దేవుడు మనయందతంచిన పేరమ ప్రత్ాక్షప్ర్చబడెనత.  
10 మనము దేవుని పేరమించితిమని క్ాదత, తానే మనలనత పేరమించి, మన ప్ాప్ములకు 
ప్రాయశచత్ుమ ై యుండుటకు త్న కుమలర్పని ప్ంప నత; ఇందతలో పేరమయుననది.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 195 & 276 * ..... 195. మరియు అలలా హ్ మంచివారిని పేరమిస్తు నానడని 
తెలుస్తక్ోండడ ... 276. అత్డు అప్విత్రత్నత, అప్రాధ భావానిన పేరమిసాు డు.  
అల్-ఇ ఇమ ాా న్ 3:57 & 159 * ..... 57. అలలా హ్ దతరామర్పగ లనత పేరమిసాు డు ... 169. అలలా హ్ 
త్ననత విశ్ేసించేవారిని పేరమిసాు డు.  
ర్మ్ 30:45 ..... అలలా హ్ అవిధేయులనత పేరమిసాు డు. 
 
 



41. 
దేవుడు త్న బానిస్లు లవదా సేవకులుగా ఉననటుా  నమిమనవారిప ై దృషిి్సాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 15:15 -  దాస్తడు త్న యజమలనతడు చేయుదానిని ఎర్పగడు గనతక ఇక 
మిముమనత దాస్తలని పిలువక సేనహిత్ులని పిలుచతచతనాననత, ఎందతకనగా నేనత నా 
త్ండడరవలన వినిన స్ంగత్ులనినటిని మీకు తెలియజఫసితిని. 
1 పేత్ుర్క 2:5 & 9-10 – 5 యేస్తక్రీస్తు దాేర  ాదేవునిక్ట అనతకూలము లగు ఆత్మస్ంబంధమ ైన 
బలులనరిుంచతటకు ప్రిశుదాయలజ కులుగ  ాఉండునటుా , మీర్పనత స్జీవమ ైన రాళా్వల నతండడ ఆత్మ 
స్ంబంధమ ైన మందిర్ముగ  ాకటిబడుచతనానర్ప.  9 అయతే మీర్ప చీకటిలోనతండడ ఆశ్చర్ాకర్మ ైన 
త్న వ లుగులోనిక్ట మిముమనత పిలిచిన వాని గుణాతిశ్యములనత ప్రచతర్ముచేయు నిమిత్ుము, 
ఏర్ుర్చబడడన వంశ్మునత, రాజ్ఞల ైన యలజక స్మూహమునత, ప్రిశుదా జనమునత, దేవుని 
సొ త్ుయన ప్రజలున ై యునానర్ప.  10 ఒకప్ుుడు ప్రజగ  ాఉండక యప్ుుడు దేవుని ప్రజయ ైతిరి; 
ఒకప్ుుడు కనికరింప్బడక యప్ుుడు కనికరింప్బడడనవ రా ైతిరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sad 38:83 ..... న్స ఒంటరి బానిస్లు ... 
Zulmer 39:16 * ..... ఇది అలలా హ్ త్న బంధతవులనత భయప డుత్ుననది. నా సేవకులు, నా 
క్ోప్ానిన నివారించండడ ...  
షురా 42:19 * ..... అలలా హ్ త్న బానిస్లకు దయ చూపిస్తు నానడు ... 

42. 
దేవుడు ప్రజలలో ఏ ప్క్షప్ాత్తాేనిన చూపిస్తు నానడు మరియు మరిక్ొందర్ప ఇత్ర్పలకు 
ప్రా ధానాత్నిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మ రా్కు సువ రా్త త్ 12:14 - వార్ప వచిచబో ధకుడా, న్సవు స్త్ావంత్ుడవు; న్సవు ఎవనిని 
లక్షాప టినివాడవని మే మ ర్పగుదతము; న్సవు మోమోటములవనివాడవ ై దేవుని మలర్గము 
స్త్ాముగా బో ధించతవాడవుక్ ైస్ర్పకు ప్నిన చతచట నాాయమల క్ాదా .? 
గలతీయులకు 3:28 - ఇందతలో యూదతడని గీీస్తదేశ్స్తా డని లవదత, దాస్తడని స్ేత్ంత్ుర డని 
లవదత, ప్ుర్పషుడని స్ు ర అని లవదత; యేస్తక్రీస్తు నందత మీర్ందర్పనత ఏకముగా ఉనానర్ప.  
ఎఫెసీయులకు 6:9 - యజమలనత లలరా, మీకునత వారిక్టని యజమలనతడైెనవాడు ప్ర్లోక 
మందతనానడనియు, ఆయనకు ప్క్షప్ాత్ము లవదనియు ఎరిగినవార ై, వారిని బ దరించతట 
మలని, ఆ ప్రక్ార్మే వారియ డల ప్రవరిుంచతడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 165 * ..... అత్నత మీర్ప భూమి యొకక శషుాలుగ  ాఉనానర్ప మరియు ఇత్ర్పలప ై ఉనన 
హోదాల  ోమీల  ోక్ొందరిని స్తు తించార్ప.  
నహల్ 16:71 & 75 * ..... 71. అలలా హ్ మీల  ోమరిక్ొంత్ మందిక్ట మిత్ుర లనత ఇషిప్డాి డు ... 75. 
వార్ప స్మలనంగ  ాఉనానరా?  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు: మిష్ాకట్స ఉల్స-మలసాబిహ్, వాలూామ్. 3, పే. 117 మరియు 
బుఖలరి Vol. 1, స్ంఖా. 28 & 301; వాలూామ్. 2, స్ంఖా 161. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. 
దేవుడు త్న బానిస్లు లవదా సేవకులుగా ఉననటుా  నమిమనవారిప ై దృషిి్సాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 15:15 -  దాస్తడు త్న యజమలనతడు చేయుదానిని ఎర్పగడు గనతక ఇక 
మిముమనత దాస్తలని పిలువక సేనహిత్ులని పిలుచతచతనాననత, ఎందతకనగా నేనత నా 
త్ండడరవలన వినిన స్ంగత్ులనినటిని మీకు తెలియజఫసితిని. 
1 పేత్ుర్క 2:5 & 9-10 – 5 యేస్తక్రీస్తు దాేర  ాదేవునిక్ట అనతకూలము లగు ఆత్మస్ంబంధమ ైన 
బలులనరిుంచతటకు ప్రిశుదాయలజ కులుగ  ాఉండునటుా , మీర్పనత స్జీవమ ైన రాళా్వల నతండడ ఆత్మ 
స్ంబంధమ ైన మందిర్ముగ  ాకటిబడుచతనానర్ప.  9 అయతే మీర్ప చీకటిలోనతండడ ఆశ్చర్ాకర్మ ైన 
త్న వ లుగులోనిక్ట మిముమనత పిలిచిన వాని గుణాతిశ్యములనత ప్రచతర్ముచేయు నిమిత్ుము, 
ఏర్ుర్చబడడన వంశ్మునత, రాజ్ఞల ైన యలజక స్మూహమునత, ప్రిశుదా జనమునత, దేవుని 
సొ త్ుయన ప్రజలున ై యునానర్ప.  10 ఒకప్ుుడు ప్రజగ  ాఉండక యప్ుుడు దేవుని ప్రజయ ైతిరి; 
ఒకప్ుుడు కనికరింప్బడక యప్ుుడు కనికరింప్బడడనవ రా ైతిరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sad 38:83 ..... న్స ఒంటరి బానిస్లు ... 
Zulmer 39:16 * ..... ఇది అలలా హ్ త్న బంధతవులనత భయప డుత్ుననది. నా సేవకులు, నా 
క్ోప్ానిన నివారించండడ ...  
షురా 42:19 * ..... అలలా హ్ త్న బానిస్లకు దయ చూపిస్తు నానడు ... 

42. 
దేవుడు ప్రజలలో ఏ ప్క్షప్ాత్తాేనిన చూపిస్తు నానడు మరియు మరిక్ొందర్ప ఇత్ర్పలకు 
ప్రా ధానాత్నిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మ రా్కు సువ రా్త త్ 12:14 - వార్ప వచిచబో ధకుడా, న్సవు స్త్ావంత్ుడవు; న్సవు ఎవనిని 
లక్షాప టినివాడవని మే మ ర్పగుదతము; న్సవు మోమోటములవనివాడవ ై దేవుని మలర్గము 
స్త్ాముగా బో ధించతవాడవుక్ ైస్ర్పకు ప్నిన చతచట నాాయమల క్ాదా .? 
గలతీయులకు 3:28 - ఇందతలో యూదతడని గీీస్తదేశ్స్తా డని లవదత, దాస్తడని స్ేత్ంత్ుర డని 
లవదత, ప్ుర్పషుడని స్ు ర అని లవదత; యేస్తక్రీస్తు నందత మీర్ందర్పనత ఏకముగా ఉనానర్ప.  
ఎఫెసీయులకు 6:9 - యజమలనత లలరా, మీకునత వారిక్టని యజమలనతడైెనవాడు ప్ర్లోక 
మందతనానడనియు, ఆయనకు ప్క్షప్ాత్ము లవదనియు ఎరిగినవార ై, వారిని బ దరించతట 
మలని, ఆ ప్రక్ార్మే వారియ డల ప్రవరిుంచతడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 165 * ..... అత్నత మీర్ప భూమి యొకక శషుాలుగ  ాఉనానర్ప మరియు ఇత్ర్పలప ై ఉనన 
హోదాల  ోమీల  ోక్ొందరిని స్తు తించార్ప.  
నహల్ 16:71 & 75 * ..... 71. అలలా హ్ మీల  ోమరిక్ొంత్ మందిక్ట మిత్ుర లనత ఇషిప్డాి డు ... 75. 
వార్ప స్మలనంగ  ాఉనానరా?  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు: మిష్ాకట్స ఉల్స-మలసాబిహ్, వాలూామ్. 3, పే. 117 మరియు 
బుఖలరి Vol. 1, స్ంఖా. 28 & 301; వాలూామ్. 2, స్ంఖా 161. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. 
దేవుడు త్న బానిస్లు లవదా సేవకులుగా ఉననటుా  నమిమనవారిప ై దృషిి్సాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 15:15 -  దాస్తడు త్న యజమలనతడు చేయుదానిని ఎర్పగడు గనతక ఇక 
మిముమనత దాస్తలని పిలువక సేనహిత్ులని పిలుచతచతనాననత, ఎందతకనగా నేనత నా 
త్ండడరవలన వినిన స్ంగత్ులనినటిని మీకు తెలియజఫసితిని. 
1 పేత్ుర్క 2:5 & 9-10 – 5 యేస్తక్రీస్తు దాేర  ాదేవునిక్ట అనతకూలము లగు ఆత్మస్ంబంధమ ైన 
బలులనరిుంచతటకు ప్రిశుదాయలజ కులుగ  ాఉండునటుా , మీర్పనత స్జీవమ ైన రాళా్వల నతండడ ఆత్మ 
స్ంబంధమ ైన మందిర్ముగ  ాకటిబడుచతనానర్ప.  9 అయతే మీర్ప చీకటిలోనతండడ ఆశ్చర్ాకర్మ ైన 
త్న వ లుగులోనిక్ట మిముమనత పిలిచిన వాని గుణాతిశ్యములనత ప్రచతర్ముచేయు నిమిత్ుము, 
ఏర్ుర్చబడడన వంశ్మునత, రాజ్ఞల ైన యలజక స్మూహమునత, ప్రిశుదా జనమునత, దేవుని 
సొ త్ుయన ప్రజలున ై యునానర్ప.  10 ఒకప్ుుడు ప్రజగ  ాఉండక యప్ుుడు దేవుని ప్రజయ ైతిరి; 
ఒకప్ుుడు కనికరింప్బడక యప్ుుడు కనికరింప్బడడనవ రా ైతిరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sad 38:83 ..... న్స ఒంటరి బానిస్లు ... 
Zulmer 39:16 * ..... ఇది అలలా హ్ త్న బంధతవులనత భయప డుత్ుననది. నా సేవకులు, నా 
క్ోప్ానిన నివారించండడ ...  
షురా 42:19 * ..... అలలా హ్ త్న బానిస్లకు దయ చూపిస్తు నానడు ... 

42. 
దేవుడు ప్రజలలో ఏ ప్క్షప్ాత్తాేనిన చూపిస్తు నానడు మరియు మరిక్ొందర్ప ఇత్ర్పలకు 
ప్రా ధానాత్నిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మ రా్కు సువ రా్త త్ 12:14 - వార్ప వచిచబో ధకుడా, న్సవు స్త్ావంత్ుడవు; న్సవు ఎవనిని 
లక్షాప టినివాడవని మే మ ర్పగుదతము; న్సవు మోమోటములవనివాడవ ై దేవుని మలర్గము 
స్త్ాముగా బో ధించతవాడవుక్ ైస్ర్పకు ప్నిన చతచట నాాయమల క్ాదా .? 
గలతీయులకు 3:28 - ఇందతలో యూదతడని గీీస్తదేశ్స్తా డని లవదత, దాస్తడని స్ేత్ంత్ుర డని 
లవదత, ప్ుర్పషుడని స్ు ర అని లవదత; యేస్తక్రీస్తు నందత మీర్ందర్పనత ఏకముగా ఉనానర్ప.  
ఎఫెసీయులకు 6:9 - యజమలనత లలరా, మీకునత వారిక్టని యజమలనతడైెనవాడు ప్ర్లోక 
మందతనానడనియు, ఆయనకు ప్క్షప్ాత్ము లవదనియు ఎరిగినవార ై, వారిని బ దరించతట 
మలని, ఆ ప్రక్ార్మే వారియ డల ప్రవరిుంచతడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 165 * ..... అత్నత మీర్ప భూమి యొకక శషుాలుగ  ాఉనానర్ప మరియు ఇత్ర్పలప ై ఉనన 
హోదాల  ోమీల  ోక్ొందరిని స్తు తించార్ప.  
నహల్ 16:71 & 75 * ..... 71. అలలా హ్ మీల  ోమరిక్ొంత్ మందిక్ట మిత్ుర లనత ఇషిప్డాి డు ... 75. 
వార్ప స్మలనంగ  ాఉనానరా?  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు: మిష్ాకట్స ఉల్స-మలసాబిహ్, వాలూామ్. 3, పే. 117 మరియు 
బుఖలరి Vol. 1, స్ంఖా. 28 & 301; వాలూామ్. 2, స్ంఖా 161. 
 
 

41. 
దేవుడు త్న బానిస్లు లవదా సేవకులుగా ఉననటుా  నమిమనవారిప ై దృషిి్సాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 15:15 -  దాస్తడు త్న యజమలనతడు చేయుదానిని ఎర్పగడు గనతక ఇక 
మిముమనత దాస్తలని పిలువక సేనహిత్ులని పిలుచతచతనాననత, ఎందతకనగా నేనత నా 
త్ండడరవలన వినిన స్ంగత్ులనినటిని మీకు తెలియజఫసితిని. 
1 పేత్ుర్క 2:5 & 9-10 – 5 యేస్తక్రీస్తు దాేర  ాదేవునిక్ట అనతకూలము లగు ఆత్మస్ంబంధమ ైన 
బలులనరిుంచతటకు ప్రిశుదాయలజ కులుగ  ాఉండునటుా , మీర్పనత స్జీవమ ైన రాళా్వల నతండడ ఆత్మ 
స్ంబంధమ ైన మందిర్ముగ  ాకటిబడుచతనానర్ప.  9 అయతే మీర్ప చీకటిలోనతండడ ఆశ్చర్ాకర్మ ైన 
త్న వ లుగులోనిక్ట మిముమనత పిలిచిన వాని గుణాతిశ్యములనత ప్రచతర్ముచేయు నిమిత్ుము, 
ఏర్ుర్చబడడన వంశ్మునత, రాజ్ఞల ైన యలజక స్మూహమునత, ప్రిశుదా జనమునత, దేవుని 
సొ త్ుయన ప్రజలున ై యునానర్ప.  10 ఒకప్ుుడు ప్రజగ  ాఉండక యప్ుుడు దేవుని ప్రజయ ైతిరి; 
ఒకప్ుుడు కనికరింప్బడక యప్ుుడు కనికరింప్బడడనవ రా ైతిరి.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sad 38:83 ..... న్స ఒంటరి బానిస్లు ... 
Zulmer 39:16 * ..... ఇది అలలా హ్ త్న బంధతవులనత భయప డుత్ుననది. నా సేవకులు, నా 
క్ోప్ానిన నివారించండడ ...  
షురా 42:19 * ..... అలలా హ్ త్న బానిస్లకు దయ చూపిస్తు నానడు ... 

42. 
దేవుడు ప్రజలలో ఏ ప్క్షప్ాత్తాేనిన చూపిస్తు నానడు మరియు మరిక్ొందర్ప ఇత్ర్పలకు 
ప్రా ధానాత్నిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మ రా్కు సువ రా్త త్ 12:14 - వార్ప వచిచబో ధకుడా, న్సవు స్త్ావంత్ుడవు; న్సవు ఎవనిని 
లక్షాప టినివాడవని మే మ ర్పగుదతము; న్సవు మోమోటములవనివాడవ ై దేవుని మలర్గము 
స్త్ాముగా బో ధించతవాడవుక్ ైస్ర్పకు ప్నిన చతచట నాాయమల క్ాదా .? 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 165 * ..... అత్నత మీర్ప భూమి యొకక శషుాలుగ  ాఉనానర్ప మరియు ఇత్ర్పలప ై ఉనన 
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43. 
దేవుడు ప్రతేాకంగా ప్ాప్ులనత దేేషి్సాు డని మరియు వారిలో క్ొందరిని నర్కమునకు 
ప్ంప్ుతాడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 18:23 & 32 –  23 దతషుి లు మర్ణము నొందతటచేత్ నా క్ఫమలత్రమ ైన 
స్ంతోషము కలుగునా? వార్ప త్మ ప్రవర్ుననత దిదతా క్ొని బరదతకుటయే నాకు స్ంతోషము; ఇదే 
ప్రభువగు య హో వా వాకుక.  32 మర్ణమునొందతవాడు మర్ణము నొందతటనతబటిి నేనత 
స్ంతోషి్ంచతవాడనత క్ానత క్ావున మీర్ప మనస్త్తిరప్ుుక్ొనతడడ .అప్ుుడు మీర్ప 
బరదతకుదతర్ప; ఇదే ప్రభువగు య హోవా వాకుక. 
2 పేత్ుర్క 3:9 - క్ొందర్ప ఆలస్ామని య ంచతక్ొనతనటుా  ప్రభువు త్న వాగాా నమునత గూరిచ 
ఆలస్ాము చేయువాడు క్ాడు గాని య వడునత నశంప్వల నని యచఛయంప్క, అందర్ప 
మలర్పమనస్త్ పొ్ ందవల నని క్ోర్పచత, మీ య డల ధీర్ఘశాంత్ముగలవాడైె యునానడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:41 * ..... వీరిక్ట వార్ప అలలా హ్ యొకక స్ంకలుం వారి హృదయలలనత శుదాి 
చేయర్క. అరాఫ్ 7: 179 ... ఇప్ుటిక్ఫ జినాన మరియు మలనవులోా  చాలల మందిని హ్ల్స 
చేయమని మేము క్ోరార్ప ... ఇవి ప్శువులు. లవదత, క్ాన్స వార్ప అధాేననంగా ఉనానర్ప! 
Tevbe 9:55 * ..... వారిని శక్డంచటానిక్ట అలలా హ్ క్ోరికలు ... మరియు 
అవిశాేస్తలయనప్ుుడు వారి ఆత్మలు చనిపో్ తాయ. 

44. 
దేవుని "మంచి" మరియు "చెడు" ర్చయత్ మరియు ర ండు చేయడం బాధాత్? (హేరీ్ & షే్ర్) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీ య  ా29:11 - నేనత మిముమనతగూరిచ ఉదాేశంచిన స్ంగత్ులనత నేన ర్పగుదతనత, రాబో వు 
క్ాల మందత మీకు నిరీక్షణకలుగునటుా గా అవి స్మలధానకర్ మ ైన ఉదాేశ్ములవగాని 
హానికర్మ ైనవి క్ావు; ఇదే య హోవా వాకుక.  
యాకోబు 1:13 - దేవుడు క్రడు విషయమ ై శోధింప్బడనేర్డు; ఆయన ఎవనిని శోధింప్డు 
గనతక ఎవడైెననత శోధింప్బడడనప్ుుడునేనత దేవునిచేత్ శోధింప్ బడుచతనాననని అనకూడదత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2:26 ..... అలలా హ్ చాలల మందిని దారి త్పిుసాు డు. నిసా్న్స 4:78 * మరియు ఒక దతుఃఖం 
వచిచనటాయతే, వ రా్ప "అలలా హ్ నతండడ వచాచర్ప."  
మాథూా 5:14 * ..... వార్ప చెపేువార్ప ... "మేము క్ ైైస్ువులు" మేము వారిల  ోశ్త్ుర త్ేం మరియు 
దేేష్ానిన పేరరఫపించాము.  
Enbiya 21:35 * ..... మేము మిమమలిన చెడుగ  ామరియు ఒక విచార్ణగ  ామంచిగ  ాప్రీక్డంచాము. 
గమనించండడ: బ ైబిల్స లో దేవుడు దతరామర్గప్ు లవదా విప్త్ుు నత (న ైతిక చెడు క్ాదత) 
మలనవులకు ఇసాు డు: య ష. 45: 7, జ ర్. 4: 6 & అమోస్ 3: 6. క్ాన్స సాతానత చెడు 
ర్చయత్గా చూడబడాి డు: Jn. 8:44, 1 Jn. 3: 8. 
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చేయమని మేము క్ోరార్ప ... ఇవి ప్శువులు. లవదత, క్ాన్స వార్ప అధాేననంగా ఉనానర్ప! 
Tevbe 9:55 * ..... వారిని శక్డంచటానిక్ట అలలా హ్ క్ోరికలు ... మరియు 
అవిశాేస్తలయనప్ుుడు వారి ఆత్మలు చనిపో్ తాయ. 

44. 
దేవుని "మంచి" మరియు "చెడు" ర్చయత్ మరియు ర ండు చేయడం బాధాత్? (హేరీ్ & షే్ర్) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీ య  ా29:11 - నేనత మిముమనతగూరిచ ఉదాేశంచిన స్ంగత్ులనత నేన ర్పగుదతనత, రాబో వు 
క్ాల మందత మీకు నిరీక్షణకలుగునటుా గా అవి స్మలధానకర్ మ ైన ఉదాేశ్ములవగాని 
హానికర్మ ైనవి క్ావు; ఇదే య హోవా వాకుక.  
యాకోబు 1:13 - దేవుడు క్రడు విషయమ ై శోధింప్బడనేర్డు; ఆయన ఎవనిని శోధింప్డు 
గనతక ఎవడైెననత శోధింప్బడడనప్ుుడునేనత దేవునిచేత్ శోధింప్ బడుచతనాననని అనకూడదత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2:26 ..... అలలా హ్ చాలల మందిని దారి త్పిుసాు డు. నిసా్న్స 4:78 * మరియు ఒక దతుఃఖం 
వచిచనటాయతే, వ రా్ప "అలలా హ్ నతండడ వచాచర్ప."  
మాథూా 5:14 * ..... వార్ప చెపేువార్ప ... "మేము క్ ైైస్ువులు" మేము వారిల  ోశ్త్ుర త్ేం మరియు 
దేేష్ానిన పేరరఫపించాము.  
Enbiya 21:35 * ..... మేము మిమమలిన చెడుగ  ామరియు ఒక విచార్ణగ  ామంచిగ  ాప్రీక్డంచాము. 
గమనించండడ: బ ైబిల్స లో దేవుడు దతరామర్గప్ు లవదా విప్త్ుు నత (న ైతిక చెడు క్ాదత) 
మలనవులకు ఇసాు డు: య ష. 45: 7, జ ర్. 4: 6 & అమోస్ 3: 6. క్ాన్స సాతానత చెడు 
ర్చయత్గా చూడబడాి డు: Jn. 8:44, 1 Jn. 3: 8. 
 
 

43. 
దేవుడు ప్రతేాకంగా ప్ాప్ులనత దేేషి్సాు డని మరియు వారిలో క్ొందరిని నర్కమునకు 
ప్ంప్ుతాడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 18:23 & 32 –  23 దతషుి లు మర్ణము నొందతటచేత్ నా క్ఫమలత్రమ ైన 
స్ంతోషము కలుగునా? వార్ప త్మ ప్రవర్ుననత దిదతా క్ొని బరదతకుటయే నాకు స్ంతోషము; ఇదే 
ప్రభువగు య హో వా వాకుక.  32 మర్ణమునొందతవాడు మర్ణము నొందతటనతబటిి నేనత 
స్ంతోషి్ంచతవాడనత క్ానత క్ావున మీర్ప మనస్త్తిరప్ుుక్ొనతడడ .అప్ుుడు మీర్ప 
బరదతకుదతర్ప; ఇదే ప్రభువగు య హోవా వాకుక. 
2 పేత్ుర్క 3:9 - క్ొందర్ప ఆలస్ామని య ంచతక్ొనతనటుా  ప్రభువు త్న వాగాా నమునత గూరిచ 
ఆలస్ాము చేయువాడు క్ాడు గాని య వడునత నశంప్వల నని యచఛయంప్క, అందర్ప 
మలర్పమనస్త్ పొ్ ందవల నని క్ోర్పచత, మీ య డల ధీర్ఘశాంత్ముగలవాడైె యునానడు.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:41 * ..... వీరిక్ట వార్ప అలలా హ్ యొకక స్ంకలుం వారి హృదయలలనత శుదాి 
చేయర్క. అరాఫ్ 7: 179 ... ఇప్ుటిక్ఫ జినాన మరియు మలనవులోా  చాలల మందిని హ్ల్స 
చేయమని మేము క్ోరార్ప ... ఇవి ప్శువులు. లవదత, క్ాన్స వార్ప అధాేననంగా ఉనానర్ప! 
Tevbe 9:55 * ..... వారిని శక్డంచటానిక్ట అలలా హ్ క్ోరికలు ... మరియు 
అవిశాేస్తలయనప్ుుడు వారి ఆత్మలు చనిపో్ తాయ. 

44. 
దేవుని "మంచి" మరియు "చెడు" ర్చయత్ మరియు ర ండు చేయడం బాధాత్? (హేరీ్ & షే్ర్) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీ య  ా29:11 - నేనత మిముమనతగూరిచ ఉదాేశంచిన స్ంగత్ులనత నేన ర్పగుదతనత, రాబో వు 
క్ాల మందత మీకు నిరీక్షణకలుగునటుా గా అవి స్మలధానకర్ మ ైన ఉదాేశ్ములవగాని 
హానికర్మ ైనవి క్ావు; ఇదే య హోవా వాకుక.  
యాకోబు 1:13 - దేవుడు క్రడు విషయమ ై శోధింప్బడనేర్డు; ఆయన ఎవనిని శోధింప్డు 
గనతక ఎవడైెననత శోధింప్బడడనప్ుుడునేనత దేవునిచేత్ శోధింప్ బడుచతనాననని అనకూడదత.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2:26 ..... అలలా హ్ చాలల మందిని దారి త్పిుసాు డు. నిసా్న్స 4:78 * మరియు ఒక దతుఃఖం 
వచిచనటాయతే, వ రా్ప "అలలా హ్ నతండడ వచాచర్ప."  
మాథూా 5:14 * ..... వార్ప చెపేువార్ప ... "మేము క్ ైైస్ువులు" మేము వారిల  ోశ్త్ుర త్ేం మరియు 
దేేష్ానిన పేరరఫపించాము.  
Enbiya 21:35 * ..... మేము మిమమలిన చెడుగ  ామరియు ఒక విచార్ణగ  ామంచిగ  ాప్రీక్డంచాము. 
గమనించండడ: బ ైబిల్స లో దేవుడు దతరామర్గప్ు లవదా విప్త్ుు నత (న ైతిక చెడు క్ాదత) 
మలనవులకు ఇసాు డు: య ష. 45: 7, జ ర్. 4: 6 & అమోస్ 3: 6. క్ాన్స సాతానత చెడు 
ర్చయత్గా చూడబడాి డు: Jn. 8:44, 1 Jn. 3: 8. 
 
 



45. 
వారిలో అనినటిని గొప్ు "ప్నానగం" లవదా "సేేచచగా" వరిణస్తు నానరా? (మకర్) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
హబకూ ుకు 1:13 - న్స కనతదృషిి్ దతషిత్ేము చూడలవనంత్ నిషకళ్ంకమ ైనది గద ;ా 
బాధించతవార్పచేయు బాధనత న్సవు దృషిి్ంప్జాలవు గద ;ా కప్టులనత న్సవు చూచియు, దతరామర్పగ లు 
త్మకంటె ఎకుకవ న్సతిప్ర్పలనత నాశ్నము చేయగ  ాన్సవు చూచియు ఎందతకు ఊర్కునానవు?  
చాప్ట ర్ 8:17 - త్న పొ్ ర్పగువాని మీద ఎవడునత దతరోాచన యోచింప్కూడదత, అబదా 
ప్రమలణముచేయ నిషిప్డ కూడదత, ఇటిివనినయు నాకు అస్హాములు; ఇదే య హోవ  ావాకుక.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:54 * ..... మరియు వార్ప (అలలా హ్) నిశ్చయంచార్ప. మరియు నిశ్చయంగా, 
అలలా హ్ ప్నానగంత్ుర లలో ఉత్ుముడు.  
ర్థ్ 13:42 * .... అలలా హ్ యొకక చేతిలో ఉంది.  
నెమా్ 27:50 ..... క్ాబటిి వార్ప ప్నానగం చేశార్ప, మరియు మేము ప్నానగం చేశాము. 
గమనించండడ: బ ైబిలోా  'ప్నానగం' మరియు 'ప్థకం' చెడుగా కనబడుత్ునానయ మరియు ఈ 
క్ార్ాకలలప్ాలు దేవునిక్ట క్ాదత, సాతానతకు ఆప్ాదించబడాి య: Cf. జనము 3: 1, ఎసాి . 
9:25, పి. 21:11, Ps. 36: 4, పో్ ర . 1:30, 2 క్ొరి. 11: 13-15, ఎఫ . 6:11, 1 పేత్ు 5: 8-9, 2 
యోహానత 1: 7. 

46. 
వేరఫేర్ప విశాేసాల ప్రజలలో శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేష్ానిన ప్ంచతక్ోవడానిక్ట దేవుడు బాధాత్ 
వహిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయ  ా29:11 - నేనత మిముమనతగూరిచ ఉదాేశంచిన స్ంగత్ులనత నేన ర్పగుదతనత, రాబో వు 
క్ాల మందత మీకు నిరీక్షణకలుగునటుా గా అవి స్మలధానకర్ మ ైన ఉదాేశ్ములవగాని 
హానికర్మ ైనవి క్ావు; ఇదే య హోవా వాకుక.  
హబకూుకు 1:13 - న్స కనతదృషిి్ దతషిత్ేము చూడలవనంత్ నిషకళ్ంకమ ైనది గదా; 
బాధించతవార్పచేయు బాధనత న్సవు దృషిి్ంప్జాలవు గదా;  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:10 ..... వారి హృదయలలలో ఒక వాాధి, క్ాబటిి అలలా హ్ వారి వాాధిని ప ంచాడు.  
నిసా 4:88 ...... అలలా హ్ మలర్గభరషుి లనత ప్ంపిన వారిని మీర్ప మలర్గనిరఫాశ్ం చేసాు రా? అలలా హ్ 
మలర్గభరషుి లనత ప్ంపిన వాడు, న్సవు ఎవరిన్స మలరాగ నిన చూడలవవు.  
Maide 5:14 * ..... మరియు "ఖచిచత్ంగా మేము క్ ైైస్ువులు" అని చెపిునవారితో మేము 
వారి మధా శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేష్ానిన పేరరఫపించాము.  
Maide 5:64 * ..... యూదతలు ... ప్ునర్పతాా న దినం వర్కు వారి మధా శ్త్ుర త్ేం మరియు 
దేేషం ఉనానయ. 
 

 

45. 
వారిలో అనినటిని గొప్ు "ప్నానగం" లవదా "సేేచచగా" వరిణస్తు నానరా? (మకర్) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
హబకూ ుకు 1:13 - న్స కనతదృషిి్ దతషిత్ేము చూడలవనంత్ నిషకళ్ంకమ ైనది గద ;ా 
బాధించతవార్పచేయు బాధనత న్సవు దృషిి్ంప్జాలవు గద ;ా కప్టులనత న్సవు చూచియు, దతరామర్పగ లు 
త్మకంటె ఎకుకవ న్సతిప్ర్పలనత నాశ్నము చేయగ  ాన్సవు చూచియు ఎందతకు ఊర్కునానవు?  
చాప్ట ర్ 8:17 - త్న పొ్ ర్పగువాని మీద ఎవడునత దతరోాచన యోచింప్కూడదత, అబదా 
ప్రమలణముచేయ నిషిప్డ కూడదత, ఇటిివనినయు నాకు అస్హాములు; ఇదే య హోవ  ావాకుక.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:54 * ..... మరియు వార్ప (అలలా హ్) నిశ్చయంచార్ప. మరియు నిశ్చయంగ ,ా 
అలలా హ్ ప్నానగంత్ుర లలో ఉత్ుముడు.  
ర్థ్ 13:42 * .... అలలా హ్ యొకక చేతిలో ఉంది.  
నెమా్ 27:50 ..... క్ాబటిి వార్ప ప్నానగం చేశార్ప, మరియు మేము ప్నానగం చేశాము. 
గమనించండడ: బ ైబిలోా  'ప్నానగం' మరియు 'ప్థకం' చెడుగా కనబడుత్ునానయ మరియు ఈ 
క్ార్ాకలలప్ాలు దేవునిక్ట క్ాదత, సాతానతకు ఆప్ాదించబడాి య: Cf. జనము 3: 1, ఎసాి . 
9:25, పి. 21:11, Ps. 36: 4, పో్ ర . 1:30, 2 క్ొరి. 11: 13-15, ఎఫ . 6:11, 1 పేత్ు 5: 8-9, 2 
యోహానత 1: 7. 

46. 
వేరఫేర్ప విశాేసాల ప్రజలలో శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేష్ానిన ప్ంచతక్ోవడానిక్ట దేవుడు బాధాత్ 
వహిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయ  ా29:11 - నేనత మిముమనతగూరిచ ఉదాేశంచిన స్ంగత్ులనత నేన ర్పగుదతనత, రాబో వు 
క్ాల మందత మీకు నిరీక్షణకలుగునటుా గా అవి స్మలధానకర్ మ ైన ఉదాేశ్ములవగాని 
హానికర్మ ైనవి క్ావు; ఇదే య హోవా వాకుక.  
హబకూుకు 1:13 - న్స కనతదృషిి్ దతషిత్ేము చూడలవనంత్ నిషకళ్ంకమ ైనది గదా; 
బాధించతవార్పచేయు బాధనత న్సవు దృషిి్ంప్జాలవు గదా;  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:10 ..... వారి హృదయలలలో ఒక వాాధి, క్ాబటిి అలలా హ్ వారి వాాధిని ప ంచాడు.  
నిసా 4:88 ...... అలలా హ్ మలర్గభరషుి లనత ప్ంపిన వారిని మీర్ప మలర్గనిరఫాశ్ం చేసాు రా? అలలా హ్ 
మలర్గభరషుి లనత ప్ంపిన వాడు, న్సవు ఎవరిన్స మలరాగ నిన చూడలవవు.  
Maide 5:14 * ..... మరియు "ఖచిచత్ంగా మేము క్ ైైస్ువులు" అని చెపిునవారితో మేము 
వారి మధా శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేష్ానిన పేరరఫపించాము.  
Maide 5:64 * ..... యూదతలు ... ప్ునర్పతాా న దినం వర్కు వారి మధా శ్త్ుర త్ేం మరియు 
దేేషం ఉనానయ. 
 

 

45. 
వారిలో అనినటిని గొప్ు "ప్నానగం" లవదా "సేేచచగా" వరిణస్తు నానరా? (మకర్) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
హబకూ ుకు 1:13 - న్స కనతదృషిి్ దతషిత్ేము చూడలవనంత్ నిషకళ్ంకమ ైనది గద ;ా 
బాధించతవార్పచేయు బాధనత న్సవు దృషిి్ంప్జాలవు గద ;ా కప్టులనత న్సవు చూచియు, దతరామర్పగ లు 
త్మకంటె ఎకుకవ న్సతిప్ర్పలనత నాశ్నము చేయగ  ాన్సవు చూచియు ఎందతకు ఊర్కునానవు?  
చాప్ట ర్ 8:17 - త్న పొ్ ర్పగువాని మీద ఎవడునత దతరోాచన యోచింప్కూడదత, అబదా 
ప్రమలణముచేయ నిషిప్డ కూడదత, ఇటిివనినయు నాకు అస్హాములు; ఇదే య హోవ  ావాకుక.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:54 * ..... మరియు వార్ప (అలలా హ్) నిశ్చయంచార్ప. మరియు నిశ్చయంగా, 
అలలా హ్ ప్నానగంత్ుర లలో ఉత్ుముడు.  
ర్థ్ 13:42 * .... అలలా హ్ యొకక చేతిలో ఉంది.  
నెమా్ 27:50 ..... క్ాబటిి వార్ప ప్నానగం చేశార్ప, మరియు మేము ప్నానగం చేశాము. 
గమనించండడ: బ ైబిలోా  'ప్నానగం' మరియు 'ప్థకం' చెడుగా కనబడుత్ునానయ మరియు ఈ 
క్ార్ాకలలప్ాలు దేవునిక్ట క్ాదత, సాతానతకు ఆప్ాదించబడాి య: Cf. జనము 3: 1, ఎసాి . 
9:25, పి. 21:11, Ps. 36: 4, పో్ ర . 1:30, 2 క్ొరి. 11: 13-15, ఎఫ . 6:11, 1 పేత్ు 5: 8-9, 2 
యోహానత 1: 7. 

46. 
వేరఫేర్ప విశాేసాల ప్రజలలో శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేష్ానిన ప్ంచతక్ోవడానిక్ట దేవుడు బాధాత్ 
వహిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయ  ా29:11 - నేనత మిముమనతగూరిచ ఉదాేశంచిన స్ంగత్ులనత నేన ర్పగుదతనత, రాబో వు 
క్ాల మందత మీకు నిరీక్షణకలుగునటుా గా అవి స్మలధానకర్ మ ైన ఉదాేశ్ములవగాని 
హానికర్మ ైనవి క్ావు; ఇదే య హోవా వాకుక.  
హబకూుకు 1:13 - న్స కనతదృషిి్ దతషిత్ేము చూడలవనంత్ నిషకళ్ంకమ ైనది గదా; 
బాధించతవార్పచేయు బాధనత న్సవు దృషిి్ంప్జాలవు గదా;  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:10 ..... వారి హృదయలలలో ఒక వాాధి, క్ాబటిి అలలా హ్ వారి వాాధిని ప ంచాడు.  
నిసా 4:88 ...... అలలా హ్ మలర్గభరషుి లనత ప్ంపిన వారిని మీర్ప మలర్గనిరఫాశ్ం చేసాు రా? అలలా హ్ 
మలర్గభరషుి లనత ప్ంపిన వాడు, న్సవు ఎవరిన్స మలరాగ నిన చూడలవవు.  
Maide 5:14 * ..... మరియు "ఖచిచత్ంగా మేము క్ ైైస్ువులు" అని చెపిునవారితో మేము 
వారి మధా శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేష్ానిన పేరరఫపించాము.  
Maide 5:64 * ..... యూదతలు ... ప్ునర్పతాా న దినం వర్కు వారి మధా శ్త్ుర త్ేం మరియు 
దేేషం ఉనానయ. 
 

 

45. 
వారిలో అనినటిని గొప్ు "ప్నానగం" లవదా "సేేచచగా" వరిణస్తు నానరా? (మకర్) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
హబకూ ుకు 1:13 - న్స కనతదృషిి్ దతషిత్ేము చూడలవనంత్ నిషకళ్ంకమ ైనది గద ;ా 
బాధించతవార్పచేయు బాధనత న్సవు దృషిి్ంప్జాలవు గద ;ా కప్టులనత న్సవు చూచియు, దతరామర్పగ లు 
త్మకంటె ఎకుకవ న్సతిప్ర్పలనత నాశ్నము చేయగ  ాన్సవు చూచియు ఎందతకు ఊర్కునానవు?  
చాప్ట ర్ 8:17 - త్న పొ్ ర్పగువాని మీద ఎవడునత దతరోాచన యోచింప్కూడదత, అబదా 
ప్రమలణముచేయ నిషిప్డ కూడదత, ఇటిివనినయు నాకు అస్హాములు; ఇదే య హోవ  ావాకుక.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:54 * ..... మరియు వార్ప (అలలా హ్) నిశ్చయంచార్ప. మరియు నిశ్చయంగా, 
అలలా హ్ ప్నానగంత్ుర లలో ఉత్ుముడు.  
ర్థ్ 13:42 * .... అలలా హ్ యొకక చేతిలో ఉంది.  
నెమా్ 27:50 ..... క్ాబటిి వార్ప ప్నానగం చేశార్ప, మరియు మేము ప్నానగం చేశాము. 
గమనించండడ: బ ైబిలోా  'ప్నానగం' మరియు 'ప్థకం' చెడుగా కనబడుత్ునానయ మరియు ఈ 
క్ార్ాకలలప్ాలు దేవునిక్ట క్ాదత, సాతానతకు ఆప్ాదించబడాి య: Cf. జనము 3: 1, ఎసాి . 
9:25, పి. 21:11, Ps. 36: 4, పో్ ర . 1:30, 2 క్ొరి. 11: 13-15, ఎఫ . 6:11, 1 పేత్ు 5: 8-9, 2 
యోహానత 1: 7. 

46. 
వేరఫేర్ప విశాేసాల ప్రజలలో శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేష్ానిన ప్ంచతక్ోవడానిక్ట దేవుడు బాధాత్ 
వహిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయ  ా29:11 - నేనత మిముమనతగూరిచ ఉదాేశంచిన స్ంగత్ులనత నేన ర్పగుదతనత, రాబో వు 
క్ాల మందత మీకు నిరీక్షణకలుగునటుా గా అవి స్మలధానకర్ మ ైన ఉదాేశ్ములవగాని 
హానికర్మ ైనవి క్ావు; ఇదే య హోవా వాకుక.  
హబకూుకు 1:13 - న్స కనతదృషిి్ దతషిత్ేము చూడలవనంత్ నిషకళ్ంకమ ైనది గదా; 
బాధించతవార్పచేయు బాధనత న్సవు దృషిి్ంప్జాలవు గదా;  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2:10 ..... వారి హృదయలలలో ఒక వాాధి, క్ాబటిి అలలా హ్ వారి వాాధిని ప ంచాడు.  
నిసా 4:88 ...... అలలా హ్ మలర్గభరషుి లనత ప్ంపిన వారిని మీర్ప మలర్గనిరఫాశ్ం చేసాు రా? అలలా హ్ 
మలర్గభరషుి లనత ప్ంపిన వాడు, న్సవు ఎవరిన్స మలరాగ నిన చూడలవవు.  
Maide 5:14 * ..... మరియు "ఖచిచత్ంగా మేము క్ ైైస్ువులు" అని చెపిునవారితో మేము 
వారి మధా శ్త్ుర త్ేం మరియు దేేష్ానిన పేరరఫపించాము.  
Maide 5:64 * ..... యూదతలు ... ప్ునర్పతాా న దినం వర్కు వారి మధా శ్త్ుర త్ేం మరియు 
దేేషం ఉనానయ. 
 

 



47. 
క్ొoదర్ప మనతషుాల హృదయలలనత గటిి oచేలల వారిని నడడపిo చడo దేవుని ఉదేాశ్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 18:11-14 – 11 మీక్ఫమి తోచతనత? ఒక మనతషుానిక్ట నూర్ప 
గొఱ్ఱలుండగ  ావాటిల  ోఒకటి త్పిుప్ోయన య డల 14 ఆలలగుననే ఈ చిననవారిలో 
ఒకడెైననత నశంచతట ప్ర్లోకమందతనన మీ త్ండడర చిత్ుముక్ాదత.   
1 తిమోతికి 2:3-4 – 3 ఇది మంచిదియు మన ర్క్షకుడగు దేవుని దృష్ిిక్ట 
అనతకూలమ ైనదియున ై యుననది.  4 ఆయన, మనతషుాలందర్ప ర్క్షణప్ొ ంది 
స్త్ామునతగూరిచన అనతభవజాఞ నముగలవ రా ై యుండవల నని యచఛయంచత చతనానడు.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 7, 15 & 26 * ..... 7. అలలా హ్ వారి హృదయలలప ై మరయిు వారి వినిక్టడడప ై ఒక 
ముదర వేశాడు… 15. అలలా హ్ (స్ేయంగా) వారిని ఎగతాళి చేసాు డు, వ రాి తిర్పగుబాటుల  ో
గుడడిగ  ాతిర్పగుత్య ఉంటాడు… 26. అలలా హ్ చాలల మందిని దారిత్ప్ాుడు…  
నిసా 4: 119 ..... మరయిు ఖచిచత్ంగా నేనత వారిని త్ప్ుుదారి ప్టిించానత, 
ఖచిచత్ంగా నేనత వారిలో క్ోరకిలనత రఫక్ తిుసాు నత…  
అరాఫ్ 7: 186 ..... అలలా హ్ ఎవరిని దారిత్పిునా, ఎవర్ూ అత్నిక్ట మలర్గనిరఫాశ్ం 
చేయలవర్ప; మరియు అత్నత వారిని గుడడిగా తిర్పగుత్య ఉంటాడు… 

48. 
దేవుని ప్ాత్ర మరియు ప్రవర్ున ఎప్ుుడూ మోజ్ఞకనతగుణంగా లవదా విచిత్రమ ైనదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
సింఖాాకాిండము 23:19 - దేవుడు అబదామలడుటకు ఆయన మలనవుడు క్ాడు 
ప్శాచతాు ప్ప్డుటకు ఆయన నర్ప్ుత్ుర డు క్ాడు ఆయన చెపిు చేయకుండునా? 
ఆయన మలట యచిచ సాా పింప్కుండునా?  
కీర్త నల గరింథము 119:90 - న్స విశాేస్ాత్ త్ర్త్ర్ములుండునతన్సవు భూమిని  .
సాా పించితివి అది సిార్ముగానతననది  
మలాకీ 3:6 - య హో వాన ైన నేనత మలర్పులవనివాడనత గనతక యలక్ోబు 
స్ంత్తివార ైన మీర్ప లయము క్ాలవదత.  
2 తిమోతికి 2:13 – 13 మనము నమమదగని వార్మ ైననత, ఆయన నమమదగినవాడుగ  ా
ఉండునత; ఆయన త్న స్ేభావమునకు విరోధముగ  ాఏదియు చేయలవడు.   
తీత్ుకు 1:2 - నిత్ాజీవమునతగూరిచన నిరీక్షణతోకూడడన భక్టుక్ట ఆధార్మగు 
స్త్ావిషయమ ైన అనతభవజాఞ నము నిమిత్ుమునత, దేవుని దాస్తడునత యేస్తక్రీస్తు  
అప్ొ స్ులుడున ైన ప్రలు, మన అందరి విశాేస్ విషయములో  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్్జ 22:14 * ..... నిశ్చయంగా అలలా హ్ తానత క్ోరిన దానిని చేసాు డు.  
ఫతేర్ 35: 8 ..... అలలా హ్ తానత ఎవరిని తోర వ చేస్తు నానడో మరియు తానత ఎవరిని 
నడడపిసాు డో  వారిక్ట మలర్గనిరఫాశ్ం చేసాు డు ... 
 
 
 

47. 
క్ొoదర్ప మనతషుాల హృదయలలనత గటిి oచేలల వారిని నడడపిo చడo దేవుని ఉదేాశ్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 18:11-14 – 11 మీక్ఫమి తోచతనత? ఒక మనతషుానిక్ట నూర్ప 
గొఱ్ఱలుండగ  ావాటిల  ోఒకటి త్పిుప్ోయన య డల 14 ఆలలగుననే ఈ చిననవారిలో 
ఒకడెైననత నశంచతట ప్ర్లోకమందతనన మీ త్ండడర చిత్ుముక్ాదత.   
1 తిమోతికి 2:3-4 – 3 ఇది మంచిదియు మన ర్క్షకుడగు దేవుని దృష్ిిక్ట 
అనతకూలమ ైనదియున ై యుననది.  4 ఆయన, మనతషుాలందర్ప ర్క్షణప్ొ ంది 
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ముదర వేశాడు… 15. అలలా హ్ (స్ేయంగా) వారిని ఎగతాళి చేసాు డు, వ రాి తిర్పగుబాటుల  ో
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హజ్్జ 22:14 * ..... నిశ్చయంగా అలలా హ్ తానత క్ోరిన దానిని చేసాు డు.  
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క్ొoదర్ప మనతషుాల హృదయలలనత గటిి oచేలల వారిని నడడపిo చడo దేవుని ఉదేాశ్మల? 
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గొఱ్ఱలుండగ  ావాటిల  ోఒకటి త్పిుప్ోయన య డల 14 ఆలలగుననే ఈ చిననవారిలో 
ఒకడెైననత నశంచతట ప్ర్లోకమందతనన మీ త్ండడర చిత్ుముక్ాదత.   
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స్త్ామునతగూరిచన అనతభవజాఞ నముగలవ రా ై యుండవల నని యచఛయంచత చతనానడు.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 7, 15 & 26 * ..... 7. అలలా హ్ వారి హృదయలలప ై మరయిు వారి వినిక్టడడప ై ఒక 
ముదర వేశాడు… 15. అలలా హ్ (స్ేయంగా) వారిని ఎగతాళి చేసాు డు, వ రాి తిర్పగుబాటుల  ో
గుడడిగ  ాతిర్పగుత్య ఉంటాడు… 26. అలలా హ్ చాలల మందిని దారిత్ప్ాుడు…  
నిసా 4: 119 ..... మరయిు ఖచిచత్ంగా నేనత వారిని త్ప్ుుదారి ప్టిించానత, 
ఖచిచత్ంగా నేనత వారిలో క్ోరకిలనత రఫక్ తిుసాు నత…  
అరాఫ్ 7: 186 ..... అలలా హ్ ఎవరిని దారిత్పిునా, ఎవర్ూ అత్నిక్ట మలర్గనిరఫాశ్ం 
చేయలవర్ప; మరియు అత్నత వారిని గుడడిగా తిర్పగుత్య ఉంటాడు… 

48. 
దేవుని ప్ాత్ర మరియు ప్రవర్ున ఎప్ుుడూ మోజ్ఞకనతగుణంగా లవదా విచిత్రమ ైనదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
సింఖాాకాిండము 23:19 - దేవుడు అబదామలడుటకు ఆయన మలనవుడు క్ాడు 
ప్శాచతాు ప్ప్డుటకు ఆయన నర్ప్ుత్ుర డు క్ాడు ఆయన చెపిు చేయకుండునా? 
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కీర్త నల గరింథము 119:90 - న్స విశాేస్ాత్ త్ర్త్ర్ములుండునతన్సవు భూమిని  .
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మలాకీ 3:6 - య హో వాన ైన నేనత మలర్పులవనివాడనత గనతక యలక్ోబు 
స్ంత్తివార ైన మీర్ప లయము క్ాలవదత.  
2 తిమోతికి 2:13 – 13 మనము నమమదగని వార్మ ైననత, ఆయన నమమదగినవాడుగ  ా
ఉండునత; ఆయన త్న స్ేభావమునకు విరోధముగ  ాఏదియు చేయలవడు.   
తీత్ుకు 1:2 - నిత్ాజీవమునతగూరిచన నిరీక్షణతోకూడడన భక్టుక్ట ఆధార్మగు 
స్త్ావిషయమ ైన అనతభవజాఞ నము నిమిత్ుమునత, దేవుని దాస్తడునత యేస్తక్రీస్తు  
అప్ొ స్ులుడున ైన ప్రలు, మన అందరి విశాేస్ విషయములో  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్్జ 22:14 * ..... నిశ్చయంగా అలలా హ్ తానత క్ోరిన దానిని చేసాు డు.  
ఫతేర్ 35: 8 ..... అలలా హ్ తానత ఎవరిని తోర వ చేస్తు నానడో మరియు తానత ఎవరిని 
నడడపిసాు డో  వారిక్ట మలర్గనిరఫాశ్ం చేసాు డు ... 
 
 



49. 
అలలా హ్ త్ప్ు మర వేర్ూ ముందే స్నామర్గం చూప్డం నిష్ేధించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కా ిండమ 5:7-9 – 7 నేనత త్ప్ు వేరొక దేవుడు న్సకుండకూడదత.  
9 వాటిక్ట నమస్కరింప్కూడదత; వాటిని ప్యజింప్కూడదతన్స దేవుడన ైన  .
య హో వాయగు నేనత రోషముగల దేవు డనత;  
ప్ర కటన గరింథము 22:8-9 –  నేనత విని చూచినప్ుుడు వాటిని నాకు చూప్ుచతనన 
దూత్ప్ాదముల య దతట నమసాకర్ము చేయుటకు సాగిలప్డగా,  
9 అత్డు వదతా స్తమీ, నేనత న్సతోనత, ప్రవకుల ైన న్స స్హోదర్పలతోనత, ఈ గీంథ 
మందతనన వాకాములనత గ ైక్ొనతవారితోనత స్హదాస్తడనత; దేవునిక్ఫ 
నమసాకర్ము చేయుమని చెప ునత.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇజరర యెల్ 17:23 * ..... మీ ప్రభువు మీర్ప ఏమీ ఆరాధిస్తు నానర్ని ఆజాఞ పించాడు. 
జరమయాత్ 51:56 * .... నేనత జినాననత, మలనవాళిని స్ృష్ిించానత, వార్ప ననతన 
ఆరాధించేవ రా్ప. 

50. 
దేవదూత్లందరిని ఆలలగు చేయమని దేవుడు త్న శాశ్ేత్మ ైన ధర్మశాసాు ా నిక్ట 
విర్పదాంగా ఒక ఆదేశ్ం విధిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 14:12-17 - 12 తేజోనక్షత్రమల, వేకువచతక్ాక, న్సవ టుా  
ఆక్ాశ్మునతండడ ప్డడతివి? జనములనత ప్డగొటిిన న్సవు నేలమటిమువర్కు ఎటుా  
నర్కబడడతివి? 13 నేనత ఆక్ాశ్మున క్ క్టకపో్య దనత దేవుని నక్షత్రములకు ప ైగా 
నా సింహాస్నమునత హ్చిచంత్ునత ఉత్ుర్దికుకననతనన స్భాప్ర్ేత్ముమీద 
కూర్పచందతనత 14 మేఘమండలముమీది క్ కుకదతనత మహోననత్ునితో ననతన 
స్మలనతనిగా చేసిక్ొందతనత అని న్సవు మనస్త్లో అనతక్ొంటివిగదా?  
యెహెజకులు 28:11-19 - 17 న్స సరందర్ాము చూచతక్ొని న్సవు గరిేంచినవాడవ ై, 
న్స తేజస్త్ చూచత క్ొని న్స జాఞ నమునత చెర్పప్ుక్ొంటివి, క్ావున నేనత నినతన 
నేలనత ప్డవేస దనత, రాజ్ఞలు చూచతచతండగా నినతన హేళ్నకప్ుగించెదనత.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 31-34 * ..... 34. మరియు మేము దేవదూత్లత ోఇలల అనానము: "ఆడమ్ 
ముందత సాష్ాి ంగం!"  
ఇజరర  17: 61-65 * ..... 61. మేము చెపిునప్ుుడు ... "ఆడమ్ ముందత నినతన 
సాషాట ింగప్ర్చుము!" 
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మందతనన వాకాములనత గ ైక్ొనతవారితోనత స్హదాస్తడనత; దేవునిక్ఫ 
నమసాకర్ము చేయుమని చెప ునత.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇజరర యెల్ 17:23 * ..... మీ ప్రభువు మీర్ప ఏమీ ఆరాధిస్తు నానర్ని ఆజాఞ పించాడు. 
జరమయాత్ 51:56 * .... నేనత జినాననత, మలనవాళిని స్ృష్ిించానత, వార్ప ననతన 
ఆరాధించేవ రా్ప. 

50. 
దేవదూత్లందరిని ఆలలగు చేయమని దేవుడు త్న శాశ్ేత్మ ైన ధర్మశాసాు ా నిక్ట 
విర్పదాంగా ఒక ఆదేశ్ం విధిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 14:12-17 - 12 తేజోనక్షత్రమల, వేకువచతక్ాక, న్సవ టుా  
ఆక్ాశ్మునతండడ ప్డడతివి? జనములనత ప్డగొటిిన న్సవు నేలమటిమువర్కు ఎటుా  
నర్కబడడతివి? 13 నేనత ఆక్ాశ్మున క్ క్టకపో్య దనత దేవుని నక్షత్రములకు ప ైగా 
నా సింహాస్నమునత హ్చిచంత్ునత ఉత్ుర్దికుకననతనన స్భాప్ర్ేత్ముమీద 
కూర్పచందతనత 14 మేఘమండలముమీది క్ కుకదతనత మహోననత్ునితో ననతన 
స్మలనతనిగా చేసిక్ొందతనత అని న్సవు మనస్త్లో అనతక్ొంటివిగదా?  
యెహెజకులు 28:11-19 - 17 న్స సరందర్ాము చూచతక్ొని న్సవు గరిేంచినవాడవ ై, 
న్స తేజస్త్ చూచత క్ొని న్స జాఞ నమునత చెర్పప్ుక్ొంటివి, క్ావున నేనత నినతన 
నేలనత ప్డవేస దనత, రాజ్ఞలు చూచతచతండగా నినతన హేళ్నకప్ుగించెదనత.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 31-34 * ..... 34. మరియు మేము దేవదూత్లత ోఇలల అనానము: "ఆడమ్ 
ముందత సాష్ాి ంగం!"  
ఇజరర  17: 61-65 * ..... 61. మేము చెపిునప్ుుడు ... "ఆడమ్ ముందత నినతన 
సాషాట ింగప్ర్చుము!" 
 

49. 
అలలా హ్ త్ప్ు మర వేర్ూ ముందే స్నామర్గం చూప్డం నిష్ేధించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కా ిండమ 5:7-9 – 7 నేనత త్ప్ు వేరొక దేవుడు న్సకుండకూడదత.  
9 వాటిక్ట నమస్కరింప్కూడదత; వాటిని ప్యజింప్కూడదతన్స దేవుడన ైన  .
య హో వాయగు నేనత రోషముగల దేవు డనత;  
ప్ర కటన గరింథము 22:8-9 –  నేనత విని చూచినప్ుుడు వాటిని నాకు చూప్ుచతనన 
దూత్ప్ాదముల య దతట నమసాకర్ము చేయుటకు సాగిలప్డగా,  
9 అత్డు వదతా స్తమీ, నేనత న్సతోనత, ప్రవకుల ైన న్స స్హోదర్పలతోనత, ఈ గీంథ 
మందతనన వాకాములనత గ ైక్ొనతవారితోనత స్హదాస్తడనత; దేవునిక్ఫ 
నమసాకర్ము చేయుమని చెప ునత.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇజరర యెల్ 17:23 * ..... మీ ప్రభువు మీర్ప ఏమీ ఆరాధిస్తు నానర్ని ఆజాఞ పించాడు. 
జరమయాత్ 51:56 * .... నేనత జినాననత, మలనవాళిని స్ృష్ిించానత, వార్ప ననతన 
ఆరాధించేవ రా్ప. 

50. 
దేవదూత్లందరిని ఆలలగు చేయమని దేవుడు త్న శాశ్ేత్మ ైన ధర్మశాసాు ా నిక్ట 
విర్పదాంగా ఒక ఆదేశ్ం విధిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 14:12-17 - 12 తేజోనక్షత్రమల, వేకువచతక్ాక, న్సవ టుా  
ఆక్ాశ్మునతండడ ప్డడతివి? జనములనత ప్డగొటిిన న్సవు నేలమటిమువర్కు ఎటుా  
నర్కబడడతివి? 13 నేనత ఆక్ాశ్మున క్ క్టకపో్య దనత దేవుని నక్షత్రములకు ప ైగా 
నా సింహాస్నమునత హ్చిచంత్ునత ఉత్ుర్దికుకననతనన స్భాప్ర్ేత్ముమీద 
కూర్పచందతనత 14 మేఘమండలముమీది క్ కుకదతనత మహోననత్ునితో ననతన 
స్మలనతనిగా చేసిక్ొందతనత అని న్సవు మనస్త్లో అనతక్ొంటివిగదా?  
యెహెజకులు 28:11-19 - 17 న్స సరందర్ాము చూచతక్ొని న్సవు గరిేంచినవాడవ ై, 
న్స తేజస్త్ చూచత క్ొని న్స జాఞ నమునత చెర్పప్ుక్ొంటివి, క్ావున నేనత నినతన 
నేలనత ప్డవేస దనత, రాజ్ఞలు చూచతచతండగా నినతన హేళ్నకప్ుగించెదనత.  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 31-34 * ..... 34. మరియు మేము దేవదూత్లత ోఇలల అనానము: "ఆడమ్ 
ముందత సాష్ాి ంగం!"  
ఇజరర  17: 61-65 * ..... 61. మేము చెపిునప్ుుడు ... "ఆడమ్ ముందత నినతన 
సాషాట ింగప్ర్చుము!" 
 



ప్రిశుదాా త్మ, దేవదూత్లు, రాక్షస్తలు & సాతానత 
51. 

"ప్రిశుదాా త్మ" దేవునిగా అంగీకరించబడడందా? (Ruh-ül Kudüs) 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

కీర్త నల గరింథము 139:7 - న్స ఆత్మయొదానతండడ నేన కకడడక్ట ప్ో వుదతనత? న్స 
స్నినధినతండడ నేన కకడడక్ట ప్ారిప్ో వుదతనత?  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 5:3-4 – 3 అప్ుుడు పేత్ుర్ప అనన్సయల, న్స భూమి వ లల  ో
క్ొంత్ దాచతక్ొని ప్రి శుదాా త్మనత మోస్ప్ుచతచటకు సాతానత ఎందతకు న్స హృదయ 
మునత పేరరఫపించెనత.?  4 న్సవు మనతషుాలత  ోక్ాదత దేవునితోనే అబదామల 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:87 & 253 * ..... 87. మేము మేరీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలనత ఇచాచము మరియు ప్వితార త్మతో (ఏంజ ల్స గాబిరయేల్స) బలప్రిచాము.  
ప్నిమనిష  5: 110 * ..... ఓ యేస్త, మరేీ కుమలర్పడా… నేనత నినతన 
ప్రిశుదాా త్మతో (ప్రధాన దేవదూత్ గాబిరయేల్స) బలప్రిచానత. 
గమనిక: ప్రిశుదాా త్మ దేవునిగా చితీరకరించబడడన బ ైబిలోా  113 ప్రదేశాలు ఉనానయ. 

52. 
ప్విత్ర ఆత్మ స్ృషిి్క్ట శ్క్టు ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 1:1-2 – 1 ఆదియందత దేవుడు భూమలాక్ాశ్ములనత స్ృజించెనత.  
2 భూమి నిరాక్ార్ముగానత శూనాముగానత ఉండెనత; చీకటి అగాధ జలము ప ైన 
కమిమయుండెనత; దేవుని ఆత్మ జలములప ైన అలలా డుచతండెనత.  
యోబు గరింథము 26:13 - ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆక్ాశ్విశాలములకు 
అందము వచతచనత.ఆయన హస్ుము ప్ారిప్ో వు మహా స్ర్ుమునత పొ్ డడచెనత.  
యోబు గరింథము 33:4 -  దేవుని ఆత్మ ననతన స్ృజించెనత స్ర్ేశ్కుు నియొకక 
శాేస్ము నాకు జీవమిచెచనత  
కీర్త నల గరింథము 104:30 - న్సవు న్స ఊపిరి విడువగా అవి స్ృజింప్బడునత అటుా  
న్సవు భూత్లమునత నూత్నప్ర్చతచతనానవు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మెరమమ్ 19: 17-19 ..... మేము ఆమ కు మల ఆత్మనత (గాబిరయలే్స) ప్ంపించాము… 
ఆయన ఇలల అనానడు: “నేనత మీ ప్రభువు యొకక దూత్ మలత్రమే…:  
 
 

ప్రిశుదాా త్మ, దేవదూత్లు, రాక్షస్తలు & సాతానత 
51. 

"ప్రిశుదాా త్మ" దేవునిగా అంగీకరించబడడందా? (Ruh-ül Kudüs) 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

కీర్త నల గరింథము 139:7 - న్స ఆత్మయొదానతండడ నేన కకడడక్ట ప్ో వుదతనత? న్స 
స్నినధినతండడ నేన కకడడక్ట ప్ారిప్ో వుదతనత?  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 5:3-4 – 3 అప్ుుడు పేత్ుర్ప అనన్సయల, న్స భూమి వ లల  ో
క్ొంత్ దాచతక్ొని ప్రి శుదాా త్మనత మోస్ప్ుచతచటకు సాతానత ఎందతకు న్స హృదయ 
మునత పేరరఫపించెనత.?  4 న్సవు మనతషుాలత  ోక్ాదత దేవునితోనే అబదామల 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:87 & 253 * ..... 87. మేము మేరీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలనత ఇచాచము మరియు ప్వితార త్మతో (ఏంజ ల్స గాబిరయేల్స) బలప్రిచాము.  
ప్నిమనిష  5: 110 * ..... ఓ యేస్త, మరేీ కుమలర్పడా… నేనత నినతన 
ప్రిశుదాా త్మతో (ప్రధాన దేవదూత్ గాబిరయేల్స) బలప్రిచానత. 
గమనిక: ప్రిశుదాా త్మ దేవునిగా చితీరకరించబడడన బ ైబిలోా  113 ప్రదేశాలు ఉనానయ. 

52. 
ప్విత్ర ఆత్మ స్ృషిి్క్ట శ్క్టు ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 1:1-2 – 1 ఆదియందత దేవుడు భూమలాక్ాశ్ములనత స్ృజించెనత.  
2 భూమి నిరాక్ార్ముగానత శూనాముగానత ఉండెనత; చీకటి అగాధ జలము ప ైన 
కమిమయుండెనత; దేవుని ఆత్మ జలములప ైన అలలా డుచతండెనత.  
యోబు గరింథము 26:13 - ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆక్ాశ్విశాలములకు 
అందము వచతచనత.ఆయన హస్ుము ప్ారిప్ో వు మహా స్ర్ుమునత పొ్ డడచెనత.  
యోబు గరింథము 33:4 -  దేవుని ఆత్మ ననతన స్ృజించెనత స్ర్ేశ్కుు నియొకక 
శాేస్ము నాకు జీవమిచెచనత  
కీర్త నల గరింథము 104:30 - న్సవు న్స ఊపిరి విడువగా అవి స్ృజింప్బడునత అటుా  
న్సవు భూత్లమునత నూత్నప్ర్చతచతనానవు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మెరమమ్ 19: 17-19 ..... మేము ఆమ కు మల ఆత్మనత (గాబిరయలే్స) ప్ంపించాము… 
ఆయన ఇలల అనానడు: “నేనత మీ ప్రభువు యొకక దూత్ మలత్రమే…:  
 
 

ప్రిశుదాా త్మ, దేవదూత్లు, రాక్షస్తలు & సాతానత 
51. 

"ప్రిశుదాా త్మ" దేవునిగా అంగీకరించబడడందా? (Ruh-ül Kudüs) 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

కీర్త నల గరింథము 139:7 - న్స ఆత్మయొదానతండడ నేన కకడడక్ట ప్ో వుదతనత? న్స 
స్నినధినతండడ నేన కకడడక్ట ప్ారిప్ో వుదతనత?  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 5:3-4 – 3 అప్ుుడు పేత్ుర్ప అనన్సయల, న్స భూమి వ లల  ో
క్ొంత్ దాచతక్ొని ప్రి శుదాా త్మనత మోస్ప్ుచతచటకు సాతానత ఎందతకు న్స హృదయ 
మునత పేరరఫపించెనత.?  4 న్సవు మనతషుాలత  ోక్ాదత దేవునితోనే అబదామల 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:87 & 253 * ..... 87. మేము మేరీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలనత ఇచాచము మరియు ప్వితార త్మతో (ఏంజ ల్స గాబిరయేల్స) బలప్రిచాము.  
ప్నిమనిష  5: 110 * ..... ఓ యేస్త, మరేీ కుమలర్పడా… నేనత నినతన 
ప్రిశుదాా త్మతో (ప్రధాన దేవదూత్ గాబిరయేల్స) బలప్రిచానత. 
గమనిక: ప్రిశుదాా త్మ దేవునిగా చితీరకరించబడడన బ ైబిలోా  113 ప్రదేశాలు ఉనానయ. 

52. 
ప్విత్ర ఆత్మ స్ృషిి్క్ట శ్క్టు ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 1:1-2 – 1 ఆదియందత దేవుడు భూమలాక్ాశ్ములనత స్ృజించెనత.  
2 భూమి నిరాక్ార్ముగానత శూనాముగానత ఉండెనత; చీకటి అగాధ జలము ప ైన 
కమిమయుండెనత; దేవుని ఆత్మ జలములప ైన అలలా డుచతండెనత.  
యోబు గరింథము 26:13 - ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆక్ాశ్విశాలములకు 
అందము వచతచనత.ఆయన హస్ుము ప్ారిప్ో వు మహా స్ర్ుమునత పొ్ డడచెనత.  
యోబు గరింథము 33:4 -  దేవుని ఆత్మ ననతన స్ృజించెనత స్ర్ేశ్కుు నియొకక 
శాేస్ము నాకు జీవమిచెచనత  
కీర్త నల గరింథము 104:30 - న్సవు న్స ఊపిరి విడువగా అవి స్ృజింప్బడునత అటుా  
న్సవు భూత్లమునత నూత్నప్ర్చతచతనానవు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మెరమమ్ 19: 17-19 ..... మేము ఆమ కు మల ఆత్మనత (గాబిరయలే్స) ప్ంపించాము… 
ఆయన ఇలల అనానడు: “నేనత మీ ప్రభువు యొకక దూత్ మలత్రమే…:  
 

ప్రిశుదాా త్మ, దేవదూత్లు, రాక్షస్తలు & సాతానత 
51. 

"ప్రిశుదాా త్మ" దేవునిగా అంగీకరించబడడందా? (Ruh-ül Kudüs) 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

కీర్త నల గరింథము 139:7 - న్స ఆత్మయొదానతండడ నేన కకడడక్ట ప్ో వుదతనత? న్స 
స్నినధినతండడ నేన కకడడక్ట ప్ారిప్ో వుదతనత?  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 5:3-4 – 3 అప్ుుడు పేత్ుర్ప అనన్సయల, న్స భూమి వ లల  ో
క్ొంత్ దాచతక్ొని ప్రి శుదాా త్మనత మోస్ప్ుచతచటకు సాతానత ఎందతకు న్స హృదయ 
మునత పేరరఫపించెనత.?  4 న్సవు మనతషుాలత  ోక్ాదత దేవునితోనే అబదామల 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:87 & 253 * ..... 87. మేము మేరీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలనత ఇచాచము మరియు ప్వితార త్మతో (ఏంజ ల్స గాబిరయేల్స) బలప్రిచాము.  
ప్నిమనిష  5: 110 * ..... ఓ యేస్త, మరేీ కుమలర్పడా… నేనత నినతన 
ప్రిశుదాా త్మతో (ప్రధాన దేవదూత్ గాబిరయేల్స) బలప్రిచానత. 
గమనిక: ప్రిశుదాా త్మ దేవునిగా చితీరకరించబడడన బ ైబిలోా  113 ప్రదేశాలు ఉనానయ. 

52. 
ప్విత్ర ఆత్మ స్ృషిి్క్ట శ్క్టు ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 1:1-2 – 1 ఆదియందత దేవుడు భూమలాక్ాశ్ములనత స్ృజించెనత.  
2 భూమి నిరాక్ార్ముగానత శూనాముగానత ఉండెనత; చీకటి అగాధ జలము ప ైన 
కమిమయుండెనత; దేవుని ఆత్మ జలములప ైన అలలా డుచతండెనత.  
యోబు గరింథము 26:13 - ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆక్ాశ్విశాలములకు 
అందము వచతచనత.ఆయన హస్ుము ప్ారిప్ో వు మహా స్ర్ుమునత పొ్ డడచెనత.  
యోబు గరింథము 33:4 -  దేవుని ఆత్మ ననతన స్ృజించెనత స్ర్ేశ్కుు నియొకక 
శాేస్ము నాకు జీవమిచెచనత  
కీర్త నల గరింథము 104:30 - న్సవు న్స ఊపిరి విడువగా అవి స్ృజింప్బడునత అటుా  
న్సవు భూత్లమునత నూత్నప్ర్చతచతనానవు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మెరమమ్ 19: 17-19 ..... మేము ఆమ కు మల ఆత్మనత (గాబిరయలే్స) ప్ంపించాము… 
ఆయన ఇలల అనానడు: “నేనత మీ ప్రభువు యొకక దూత్ మలత్రమే…:  
 



53. 
"ప్విత్ర ఆత్మ" మరియు దేవదూత్ "గాబిరయేల్స" ఒకటి మరియు అదే? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 1:11-35 – 11 ప్రభువు దూత్ ధూప్వేదిక కుడడవ ైప్ున నిలిచి అత్నిక్ట 
కన బడగా  12 జ కరాా అత్ని చూచి, తొందర్ప్డడ భయప్డడన వాడాయ నత.  
15 త్న త్లాిగర్ు మున ప్ుటిినది మొదలుక్ొని ప్రిశుదాా త్మతో నిండుక్ొనిన వాడెై,  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బక్ారా 2:87 & 98 * ..... 87. మమేు మరేీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలనత ఇచాచము (అలలా హ్ యొకక సార్ేభౌమతాేనిక్ట ర్పజ్ఞవుగా 
ప్నిచేయడానిక్ట) మరియు ఆయననత ప్రిశుదాా త్మతో (గాబిరయేల్స దేవదూత్) 
బలప్రిచాము… (ముహమమద్, వారిక్ట) చెప్ుండడ… 98. అలలా హ్ కు శ్త్ుర వు ఎవర్ప, 
మరియు అత్ని దేవదూత్లు మరియు అత్ని దూత్లు, మరియు గాబిరయేల్స 
మరియు మ ైఖఫల్స కు? 
గమనిక: ఇసాా ం మత్ం లోప్ల ప్విత్ర ఆత్మ సాధార్ణంగా గాబిరయేల్స దేవదూత్ గా 
చితీరకరించబడడంది. 

54. 
"ప్రిశుదాా త్మ" కు వాతిరఫకంగా దెైవమల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువ రా్త 12:31-32 – 31 క్ాబటిి నేనత మీత ోచెప్ుునదమేనగామనతషుాలుచేయు 
ప్రతి ప్ాప్మునత దూషణయు వ రాిక్ట క్షమింప్బడునత గాని ఆత్మ విషయమ ైన దూషణకు 
ప్ాప్ క్షమలప్ణ లవదత.  32 మనతషాకుమలర్పనిక్ట విరోధముగ  ామలటలలడువానిక్ట 
ప్ాప్క్షమలప్ణ కలదతగాని ప్రశిుదాా త్మకు విరోధముగ  ామలటలలడువానిక్ట ఈ 
యుగమందెైననత రాబో వు యుగమందెైననత ప్ాప్క్షమలప్ణ లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:48, 116 & 168 * ..... 48. త్నకు భాగసాేములనత క్ఫటాయంచిన వారిని 
అలలా హ్ క్షమించడు… 116. భాగసాేములు త్నకు ఆప్ాదించబడాలని అలలా హ్ 
క్షమించడు. అలలా హ్ తో భాగసాేములనత ఎవర ైతే ఆప్ాదించారో వార్ప చాలల దూర్ం 
వ ళిుప్ో యలర్ప… 168. విశాేసానిన తిర్స్కరించేవార్ప మరయిు త్ప్ుు చేసేవార్ప, 
అలలా హ్ వారిని ఎప్ుటిక్ర క్షమించడు, వారిని ర్హదారిక్ట నడడపించడు. 
 
 

 
 

53. 
"ప్విత్ర ఆత్మ" మరియు దేవదూత్ "గాబిరయేల్స" ఒకటి మరియు అదే? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 1:11-35 – 11 ప్రభువు దూత్ ధూప్వేదిక కుడడవ ైప్ున నిలిచి అత్నిక్ట 
కన బడగా  12 జ కరాా అత్ని చూచి, తొందర్ప్డడ భయప్డడన వాడాయ నత.  
15 త్న త్లాిగర్ు మున ప్ుటిినది మొదలుక్ొని ప్రిశుదాా త్మతో నిండుక్ొనిన వాడెై,  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బక్ారా 2:87 & 98 * ..... 87. మమేు మరేీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలనత ఇచాచము (అలలా హ్ యొకక సార్ేభౌమతాేనిక్ట ర్పజ్ఞవుగా 
ప్నిచేయడానిక్ట) మరియు ఆయననత ప్రిశుదాా త్మతో (గాబిరయేల్స దేవదూత్) 
బలప్రిచాము… (ముహమమద్, వారిక్ట) చెప్ుండడ… 98. అలలా హ్ కు శ్త్ుర వు ఎవర్ప, 
మరియు అత్ని దేవదూత్లు మరియు అత్ని దూత్లు, మరియు గాబిరయేల్స 
మరియు మ ైఖఫల్స కు? 
గమనిక: ఇసాా ం మత్ం లోప్ల ప్విత్ర ఆత్మ సాధార్ణంగా గాబిరయేల్స దేవదూత్ గా 
చితీరకరించబడడంది. 

54. 
"ప్రిశుదాా త్మ" కు వాతిరఫకంగా దెైవమల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువ రా్త 12:31-32 – 31 క్ాబటిి నేనత మీత ోచెప్ుునదమేనగామనతషుాలుచేయు 
ప్రతి ప్ాప్మునత దూషణయు వ రాిక్ట క్షమింప్బడునత గాని ఆత్మ విషయమ ైన దూషణకు 
ప్ాప్ క్షమలప్ణ లవదత.  32 మనతషాకుమలర్పనిక్ట విరోధముగ  ామలటలలడువానిక్ట 
ప్ాప్క్షమలప్ణ కలదతగాని ప్రశిుదాా త్మకు విరోధముగ  ామలటలలడువానిక్ట ఈ 
యుగమందెైననత రాబో వు యుగమందెైననత ప్ాప్క్షమలప్ణ లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:48, 116 & 168 * ..... 48. త్నకు భాగసాేములనత క్ఫటాయంచిన వారిని 
అలలా హ్ క్షమించడు… 116. భాగసాేములు త్నకు ఆప్ాదించబడాలని అలలా హ్ 
క్షమించడు. అలలా హ్ తో భాగసాేములనత ఎవర ైతే ఆప్ాదించారో వార్ప చాలల దూర్ం 
వ ళిుప్ో యలర్ప… 168. విశాేసానిన తిర్స్కరించేవార్ప మరయిు త్ప్ుు చేసేవార్ప, 
అలలా హ్ వారిని ఎప్ుటిక్ర క్షమించడు, వారిని ర్హదారిక్ట నడడపించడు. 
 
 

 
 

53. 
"ప్విత్ర ఆత్మ" మరియు దేవదూత్ "గాబిరయేల్స" ఒకటి మరియు అదే? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 1:11-35 – 11 ప్రభువు దూత్ ధూప్వేదిక కుడడవ ైప్ున నిలిచి అత్నిక్ట 
కన బడగా  12 జ కరాా అత్ని చూచి, తొందర్ప్డడ భయప్డడన వాడాయ నత.  
15 త్న త్లాిగర్ు మున ప్ుటిినది మొదలుక్ొని ప్రిశుదాా త్మతో నిండుక్ొనిన వాడెై,  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బక్ారా 2:87 & 98 * ..... 87. మమేు మరేీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలనత ఇచాచము (అలలా హ్ యొకక సార్ేభౌమతాేనిక్ట ర్పజ్ఞవుగా 
ప్నిచేయడానిక్ట) మరియు ఆయననత ప్రిశుదాా త్మతో (గాబిరయేల్స దేవదూత్) 
బలప్రిచాము… (ముహమమద్, వారిక్ట) చెప్ుండడ… 98. అలలా హ్ కు శ్త్ుర వు ఎవర్ప, 
మరియు అత్ని దేవదూత్లు మరియు అత్ని దూత్లు, మరియు గాబిరయేల్స 
మరియు మ ైఖఫల్స కు? 
గమనిక: ఇసాా ం మత్ం లోప్ల ప్విత్ర ఆత్మ సాధార్ణంగా గాబిరయేల్స దేవదూత్ గా 
చితీరకరించబడడంది. 

54. 
"ప్రిశుదాా త్మ" కు వాతిరఫకంగా దెైవమల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువ రా్త 12:31-32 – 31 క్ాబటిి నేనత మీత ోచెప్ుునదమేనగామనతషుాలుచేయు 
ప్రతి ప్ాప్మునత దూషణయు వ రాిక్ట క్షమింప్బడునత గాని ఆత్మ విషయమ ైన దూషణకు 
ప్ాప్ క్షమలప్ణ లవదత.  32 మనతషాకుమలర్పనిక్ట విరోధముగ  ామలటలలడువానిక్ట 
ప్ాప్క్షమలప్ణ కలదతగాని ప్రశిుదాా త్మకు విరోధముగ  ామలటలలడువానిక్ట ఈ 
యుగమందెైననత రాబో వు యుగమందెైననత ప్ాప్క్షమలప్ణ లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:48, 116 & 168 * ..... 48. త్నకు భాగసాేములనత క్ఫటాయంచిన వారిని 
అలలా హ్ క్షమించడు… 116. భాగసాేములు త్నకు ఆప్ాదించబడాలని అలలా హ్ 
క్షమించడు. అలలా హ్ తో భాగసాేములనత ఎవర ైతే ఆప్ాదించారో వార్ప చాలల దూర్ం 
వ ళిుప్ో యలర్ప… 168. విశాేసానిన తిర్స్కరించేవార్ప మరయిు త్ప్ుు చేసేవార్ప, 
అలలా హ్ వారిని ఎప్ుటిక్ర క్షమించడు, వారిని ర్హదారిక్ట నడడపించడు. 
 
 

53. 
"ప్విత్ర ఆత్మ" మరియు దేవదూత్ "గాబిరయేల్స" ఒకటి మరియు అదే? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 1:11-35 – 11 ప్రభువు దూత్ ధూప్వేదిక కుడడవ ైప్ున నిలిచి అత్నిక్ట 
కన బడగా  12 జ కరాా అత్ని చూచి, తొందర్ప్డడ భయప్డడన వాడాయ నత.  
15 త్న త్లాిగర్ు మున ప్ుటిినది మొదలుక్ొని ప్రిశుదాా త్మతో నిండుక్ొనిన వాడెై,  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బక్ారా 2:87 & 98 * ..... 87. మమేు మరేీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలనత ఇచాచము (అలలా హ్ యొకక సార్ేభౌమతాేనిక్ట ర్పజ్ఞవుగా 
ప్నిచేయడానిక్ట) మరియు ఆయననత ప్రిశుదాా త్మతో (గాబిరయేల్స దేవదూత్) 
బలప్రిచాము… (ముహమమద్, వారిక్ట) చెప్ుండడ… 98. అలలా హ్ కు శ్త్ుర వు ఎవర్ప, 
మరియు అత్ని దేవదూత్లు మరియు అత్ని దూత్లు, మరియు గాబిరయేల్స 
మరియు మ ైఖఫల్స కు? 
గమనిక: ఇసాా ం మత్ం లోప్ల ప్విత్ర ఆత్మ సాధార్ణంగా గాబిరయేల్స దేవదూత్ గా 
చితీరకరించబడడంది. 

54. 
"ప్రిశుదాా త్మ" కు వాతిరఫకంగా దెైవమల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువ రా్త 12:31-32 – 31 క్ాబటిి నేనత మీత ోచెప్ుునదమేనగామనతషుాలుచేయు 
ప్రతి ప్ాప్మునత దూషణయు వ రాిక్ట క్షమింప్బడునత గాని ఆత్మ విషయమ ైన దూషణకు 
ప్ాప్ క్షమలప్ణ లవదత.  32 మనతషాకుమలర్పనిక్ట విరోధముగ  ామలటలలడువానిక్ట 
ప్ాప్క్షమలప్ణ కలదతగాని ప్రశిుదాా త్మకు విరోధముగ  ామలటలలడువానిక్ట ఈ 
యుగమందెైననత రాబో వు యుగమందెైననత ప్ాప్క్షమలప్ణ లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:48, 116 & 168 * ..... 48. త్నకు భాగసాేములనత క్ఫటాయంచిన వారిని 
అలలా హ్ క్షమించడు… 116. భాగసాేములు త్నకు ఆప్ాదించబడాలని అలలా హ్ 
క్షమించడు. అలలా హ్ తో భాగసాేములనత ఎవర ైతే ఆప్ాదించారో వార్ప చాలల దూర్ం 
వ ళిుప్ో యలర్ప… 168. విశాేసానిన తిర్స్కరించేవార్ప మరయిు త్ప్ుు చేసేవార్ప, 
అలలా హ్ వారిని ఎప్ుటిక్ర క్షమించడు, వారిని ర్హదారిక్ట నడడపించడు. 
 
 



55. 
ప్రిశుదా గీంథాలు సిురిట్స విషయలల మీద దృష్ిి  ప టాి యల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 1:11 - మీర్ప సాిర్ప్డవల నని, అనగా మీకునత నాకునత 
కలిగియునన విశాేస్ముచేత్, అనగా మనము ఒకరి విశాేస్ముచేత్ ఒకర్ము 
ఆదర్ణప్ొ ందవల నని  
రోమీయులకు 8:9 - దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించియుననయ డల మీర్ప 
ఆత్మస్ేభావము గలవారఫ గాని శ్రీర్ స్ేభావము గలవార్ప క్ార్పఎవడైెననత క్రీస్తు   .
.ఆత్మ లవనివాడెైతే వాడాయనవాడు క్ాడు  
యూదా 18-19 – 18 మన ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు  అప్ొ స్ులులు ప్యర్ే మందత 
మీతో చెపిున మలటలనత జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతడడ. 19 అటిివార్ప ప్రకృతి 
స్ంబంధతలునత ఆత్మ లవనివార్పన ైయుండడ భేదములు కలుగజఫయుచతనానర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Isra 17:85 * ..... వార్ప మిమమలిన ఆత్మ గురించి అడుగుతార్ప. ఇలల చెప్ుండడ: "ఆత్మ 
న  ాప్రభువు ఆజఞ , మరియు జాఞ నం మీకు ఇవేబడడంది, క్ాన్స చాలల త్కుకవ." 

56. 
దేవుని "ప్రిశుదాా త్మ" ఆధాాతిమక బహఫమత్ులతో వారిని బలప్ర్పస్తు ంది 
మరియు వారిని బలప్ర్పస్తు ందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 20:21-23 – 21 అప్ుుడు యేస్తమర్ల మీకు స్మలధానము 
కలుగునత గాక, త్ండడర ననతన ప్ంపినప్రక్ార్ము నేనతనత మిముమనత 
ప్ంప్ుచతనాననని వారితో చెప ునత. 22 ఆయన ఈ మలట చెపిు వారిమీద 
ఊదిప్రిశుదాా త్మమ ప్ొ ందతడడ.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 1:8 - అయననత ప్రిశుదాా త్మ మీ మీదిక్ట 
వచతచనప్ుుడు మీర్ప శ్క్టునొందెదర్ప గనతక మీర్ప య ర్ూషలవములోనత, 
యూదయ స్మర్య దేశ్ముల యందంత్టనత భూదిగంత్ ముల వర్కునత  
1 కొర ింథీయులకు 12:1, 4-11 & 13 – 1 మరియు స్హోదర్పలలర ,ా ఆత్మస్ంబంధమ ైన 
వర్ము లనతగూరచి మీకు తెలియకుండుట నాక్టషిము లవదత. 7 అయననత అందరి 
ప్రయోజనము క్ొర్కు ప్రతివానిక్ట ఆత్మ ప్రత్ాక్షత్ అనతగీహింప్బడు చతననది.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతరాన్స ఆధాాతిమక బహఫమత్ులు లవదా ప్విత్ర ఆత్మ యొకక నివాస్ము 
గురించి క్ాదత. 
 
 
 

55. 
ప్రిశుదా గీంథాలు సిురిట్స విషయలల మీద దృష్ిి  ప టాి యల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 1:11 - మీర్ప సాిర్ప్డవల నని, అనగా మీకునత నాకునత 
కలిగియునన విశాేస్ముచేత్, అనగా మనము ఒకరి విశాేస్ముచేత్ ఒకర్ము 
ఆదర్ణప్ొ ందవల నని  
రోమీయులకు 8:9 - దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించియుననయ డల మీర్ప 
ఆత్మస్ేభావము గలవారఫ గాని శ్రీర్ స్ేభావము గలవార్ప క్ార్పఎవడైెననత క్రీస్తు   .
.ఆత్మ లవనివాడెైతే వాడాయనవాడు క్ాడు  
యూదా 18-19 – 18 మన ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు  అప్ొ స్ులులు ప్యర్ే మందత 
మీతో చెపిున మలటలనత జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతడడ. 19 అటిివార్ప ప్రకృతి 
స్ంబంధతలునత ఆత్మ లవనివార్పన ైయుండడ భేదములు కలుగజఫయుచతనానర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Isra 17:85 * ..... వార్ప మిమమలిన ఆత్మ గురించి అడుగుతార్ప. ఇలల చెప్ుండడ: "ఆత్మ 
న  ాప్రభువు ఆజఞ , మరియు జాఞ నం మీకు ఇవేబడడంది, క్ాన్స చాలల త్కుకవ." 

56. 
దేవుని "ప్రిశుదాా త్మ" ఆధాాతిమక బహఫమత్ులతో వారిని బలప్ర్పస్తు ంది 
మరియు వారిని బలప్ర్పస్తు ందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 20:21-23 – 21 అప్ుుడు యేస్తమర్ల మీకు స్మలధానము 
కలుగునత గాక, త్ండడర ననతన ప్ంపినప్రక్ార్ము నేనతనత మిముమనత 
ప్ంప్ుచతనాననని వారితో చెప ునత. 22 ఆయన ఈ మలట చెపిు వారిమీద 
ఊదిప్రిశుదాా త్మమ ప్ొ ందతడడ.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 1:8 - అయననత ప్రిశుదాా త్మ మీ మీదిక్ట 
వచతచనప్ుుడు మీర్ప శ్క్టునొందెదర్ప గనతక మీర్ప య ర్ూషలవములోనత, 
యూదయ స్మర్య దేశ్ముల యందంత్టనత భూదిగంత్ ముల వర్కునత  
1 కొర ింథీయులకు 12:1, 4-11 & 13 – 1 మరియు స్హోదర్పలలర ,ా ఆత్మస్ంబంధమ ైన 
వర్ము లనతగూరచి మీకు తెలియకుండుట నాక్టషిము లవదత. 7 అయననత అందరి 
ప్రయోజనము క్ొర్కు ప్రతివానిక్ట ఆత్మ ప్రత్ాక్షత్ అనతగీహింప్బడు చతననది.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతరాన్స ఆధాాతిమక బహఫమత్ులు లవదా ప్విత్ర ఆత్మ యొకక నివాస్ము 
గురించి క్ాదత. 
 
 
 55. 

ప్రిశుదా గీంథాలు సిురిట్స విషయలల మీద దృష్ిి  ప టాి యల? 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

రోమీయులకు 1:11 - మీర్ప సాిర్ప్డవల నని, అనగా మీకునత నాకునత 
కలిగియునన విశాేస్ముచేత్, అనగా మనము ఒకరి విశాేస్ముచేత్ ఒకర్ము 
ఆదర్ణప్ొ ందవల నని  
రోమీయులకు 8:9 - దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించియుననయ డల మీర్ప 
ఆత్మస్ేభావము గలవారఫ గాని శ్రీర్ స్ేభావము గలవార్ప క్ార్పఎవడైెననత క్రీస్తు   .
.ఆత్మ లవనివాడెైతే వాడాయనవాడు క్ాడు  
యూదా 18-19 – 18 మన ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు  అప్ొ స్ులులు ప్యర్ే మందత 
మీతో చెపిున మలటలనత జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతడడ. 19 అటిివార్ప ప్రకృతి 
స్ంబంధతలునత ఆత్మ లవనివార్పన ైయుండడ భేదములు కలుగజఫయుచతనానర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Isra 17:85 * ..... వార్ప మిమమలిన ఆత్మ గురించి అడుగుతార్ప. ఇలల చెప్ుండడ: "ఆత్మ 
న  ాప్రభువు ఆజఞ , మరియు జాఞ నం మీకు ఇవేబడడంది, క్ాన్స చాలల త్కుకవ." 

56. 
దేవుని "ప్రిశుదాా త్మ" ఆధాాతిమక బహఫమత్ులతో వారిని బలప్ర్పస్తు ంది 
మరియు వారిని బలప్ర్పస్తు ందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 20:21-23 – 21 అప్ుుడు యేస్తమర్ల మీకు స్మలధానము 
కలుగునత గాక, త్ండడర ననతన ప్ంపినప్రక్ార్ము నేనతనత మిముమనత 
ప్ంప్ుచతనాననని వారితో చెప ునత. 22 ఆయన ఈ మలట చెపిు వారిమీద 
ఊదిప్రిశుదాా త్మమ ప్ొ ందతడడ.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 1:8 - అయననత ప్రిశుదాా త్మ మీ మీదిక్ట 
వచతచనప్ుుడు మీర్ప శ్క్టునొందెదర్ప గనతక మీర్ప య ర్ూషలవములోనత, 
యూదయ స్మర్య దేశ్ముల యందంత్టనత భూదిగంత్ ముల వర్కునత  
1 కొర ింథీయులకు 12:1, 4-11 & 13 – 1 మరియు స్హోదర్పలలర ,ా ఆత్మస్ంబంధమ ైన 
వర్ము లనతగూరచి మీకు తెలియకుండుట నాక్టషిము లవదత. 7 అయననత అందరి 
ప్రయోజనము క్ొర్కు ప్రతివానిక్ట ఆత్మ ప్రత్ాక్షత్ అనతగీహింప్బడు చతననది.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతరాన్స ఆధాాతిమక బహఫమత్ులు లవదా ప్విత్ర ఆత్మ యొకక నివాస్ము 
గురించి క్ాదత. 
 
 

55. 
ప్రిశుదా గీంథాలు సిురిట్స విషయలల మీద దృష్ిి  ప టాి యల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 1:11 - మీర్ప సాిర్ప్డవల నని, అనగా మీకునత నాకునత 
కలిగియునన విశాేస్ముచేత్, అనగా మనము ఒకరి విశాేస్ముచేత్ ఒకర్ము 
ఆదర్ణప్ొ ందవల నని  
రోమీయులకు 8:9 - దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించియుననయ డల మీర్ప 
ఆత్మస్ేభావము గలవారఫ గాని శ్రీర్ స్ేభావము గలవార్ప క్ార్పఎవడైెననత క్రీస్తు   .
.ఆత్మ లవనివాడెైతే వాడాయనవాడు క్ాడు  
యూదా 18-19 – 18 మన ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు  అప్ొ స్ులులు ప్యర్ే మందత 
మీతో చెపిున మలటలనత జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతడడ. 19 అటిివార్ప ప్రకృతి 
స్ంబంధతలునత ఆత్మ లవనివార్పన ైయుండడ భేదములు కలుగజఫయుచతనానర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Isra 17:85 * ..... వార్ప మిమమలిన ఆత్మ గురించి అడుగుతార్ప. ఇలల చెప్ుండడ: "ఆత్మ 
న  ాప్రభువు ఆజఞ , మరియు జాఞ నం మీకు ఇవేబడడంది, క్ాన్స చాలల త్కుకవ." 

56. 
దేవుని "ప్రిశుదాా త్మ" ఆధాాతిమక బహఫమత్ులతో వారిని బలప్ర్పస్తు ంది 
మరియు వారిని బలప్ర్పస్తు ందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 20:21-23 – 21 అప్ుుడు యేస్తమర్ల మీకు స్మలధానము 
కలుగునత గాక, త్ండడర ననతన ప్ంపినప్రక్ార్ము నేనతనత మిముమనత 
ప్ంప్ుచతనాననని వారితో చెప ునత. 22 ఆయన ఈ మలట చెపిు వారిమీద 
ఊదిప్రిశుదాా త్మమ ప్ొ ందతడడ.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 1:8 - అయననత ప్రిశుదాా త్మ మీ మీదిక్ట 
వచతచనప్ుుడు మీర్ప శ్క్టునొందెదర్ప గనతక మీర్ప య ర్ూషలవములోనత, 
యూదయ స్మర్య దేశ్ముల యందంత్టనత భూదిగంత్ ముల వర్కునత  
1 కొర ింథీయులకు 12:1, 4-11 & 13 – 1 మరియు స్హోదర్పలలర ,ా ఆత్మస్ంబంధమ ైన 
వర్ము లనతగూరచి మీకు తెలియకుండుట నాక్టషిము లవదత. 7 అయననత అందరి 
ప్రయోజనము క్ొర్కు ప్రతివానిక్ట ఆత్మ ప్రత్ాక్షత్ అనతగీహింప్బడు చతననది.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతరాన్స ఆధాాతిమక బహఫమత్ులు లవదా ప్విత్ర ఆత్మ యొకక నివాస్ము 
గురించి క్ాదత. 
 
 



57. 
చేత్ులోా  ప్డుక్ోవడం దాేరా ఒక నమిమక నతండడ మరొకదానిక్ట ఆధాాతిమక 
బహఫమత్ులు ఇవేగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 తిమోతిక్ట 4:14-16 – 14 ప దాలు హస్ునిక్ఫప్ణముచేయగా ప్రవచనమూలమున 
న్సకు అనతగీహింప్బడడ న్సలో ఉనన వర్మునత అలక్షాము చేయకుము.  15 న్స 
అభివృదాి అందరిక్ట తేటగా కనబడు నిమిత్ుము వీటిని మనస్కరించతము, 
వీటియందే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
2 తిమోతిక్ట 1:6 -  ఆ హేత్ువుచేత్ నా హస్ునిక్ఫప్ణమువలన న్సకు కలిగిన దేవుని 
కృప్ావర్ము ప్రజేలింప్ చేయవల నని న్సకు జాఞ ప్కము చేయుచతనాననత.  
హ్బ్రరయులకు 6:1 - క్ాబటిి  నిరీివక్టీయలనత విడడచి, మలర్పమనస్త్ ప్ొ ందత టయు,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఆధాాతిమక బహఫమత్ులనత ప్రసాదించతటకు చేత్ుల మీద 
ప్డుట గురించి ప్రసాు వించలవదత. చూ రొమ్. 1:11, 2 థెస్. 2: 8 & 1 టిమ్. 4: 14-16. 

58. 
యేస్త త్న అనతచర్పలకు యేస్త లోప్ల చేసిన ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా 
అదే విధమ ైన అదతుతాలనత చేయగల సామరాా ానిన ఇసాు రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 14:12 - నేనత త్ండడరయొదాకు వ ళ్లా చతనాననత గనతక నేనత 
చేయు క్టీయలు నాయందత విశాేస్ముంచత వాడునత చేయునత, వాటికంటె మరి 
గొప్ువియు అత్డు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననత.  
లూక  ాసువార్త 10:17 - ఆ డెబబదిమంది శషుాలు స్ంతోషముత ోతిరిగి వచిచ ప్రభువ ,ా 
దయాములు కూడ న్స నామమువలన మలకు లోబడుచతననవని చెప్ుగా  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 6:8 -  స ుఫ్నత కృప్తోనత బలముతోనత నిండడనవాడెై ప్రజల 
మధా మహతాకర్ాములనత గొప్ు స్ూచక క్టీయలనత చేయుచతండెనత.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 8:6 - జనస్మూహములు విని ఫిలిప్ుు చేసిన స్ూచక 
క్టీయలనత చూచినందతన అత్డు చెపిున మలటలయందత ఏక మనస్త్త ో
లక్షాముంచగ .ా  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: యేస్త త్రాేత్ ఏ స్ుషిమ ైన అదతుతాలు చేస్తు నన ఎవర ైనా ఖతరానోా  
ఎటువంటి రిక్ార్పి లు లవవు. 
 

 
 

57. 
చేత్ులోా  ప్డుక్ోవడం దాేరా ఒక నమిమక నతండడ మరొకదానిక్ట ఆధాాతిమక 
బహఫమత్ులు ఇవేగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 తిమోతిక్ట 4:14-16 – 14 ప దాలు హస్ునిక్ఫప్ణముచేయగా ప్రవచనమూలమున 
న్సకు అనతగీహింప్బడడ న్సలో ఉనన వర్మునత అలక్షాము చేయకుము.  15 న్స 
అభివృదాి అందరిక్ట తేటగా కనబడు నిమిత్ుము వీటిని మనస్కరించతము, 
వీటియందే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
2 తిమోతిక్ట 1:6 -  ఆ హేత్ువుచేత్ నా హస్ునిక్ఫప్ణమువలన న్సకు కలిగిన దేవుని 
కృప్ావర్ము ప్రజేలింప్ చేయవల నని న్సకు జాఞ ప్కము చేయుచతనాననత.  
హ్బ్రరయులకు 6:1 - క్ాబటిి  నిరీివక్టీయలనత విడడచి, మలర్పమనస్త్ ప్ొ ందత టయు,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఆధాాతిమక బహఫమత్ులనత ప్రసాదించతటకు చేత్ుల మీద 
ప్డుట గురించి ప్రసాు వించలవదత. చూ రొమ్. 1:11, 2 థెస్. 2: 8 & 1 టిమ్. 4: 14-16. 

58. 
యేస్త త్న అనతచర్పలకు యేస్త లోప్ల చేసిన ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా 
అదే విధమ ైన అదతుతాలనత చేయగల సామరాా ానిన ఇసాు రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 14:12 - నేనత త్ండడరయొదాకు వ ళ్లా చతనాననత గనతక నేనత 
చేయు క్టీయలు నాయందత విశాేస్ముంచత వాడునత చేయునత, వాటికంటె మరి 
గొప్ువియు అత్డు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననత.  
లూక  ాసువార్త 10:17 - ఆ డెబబదిమంది శషుాలు స్ంతోషముత ోతిరిగి వచిచ ప్రభువ ,ా 
దయాములు కూడ న్స నామమువలన మలకు లోబడుచతననవని చెప్ుగా  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 6:8 -  స ుఫ్నత కృప్తోనత బలముతోనత నిండడనవాడెై ప్రజల 
మధా మహతాకర్ాములనత గొప్ు స్ూచక క్టీయలనత చేయుచతండెనత.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 8:6 - జనస్మూహములు విని ఫిలిప్ుు చేసిన స్ూచక 
క్టీయలనత చూచినందతన అత్డు చెపిున మలటలయందత ఏక మనస్త్త ో
లక్షాముంచగ .ా  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: యేస్త త్రాేత్ ఏ స్ుషిమ ైన అదతుతాలు చేస్తు నన ఎవర ైనా ఖతరానోా  
ఎటువంటి రిక్ార్పి లు లవవు. 
 

 
 

57. 
చేత్ులోా  ప్డుక్ోవడం దాేరా ఒక నమిమక నతండడ మరొకదానిక్ట ఆధాాతిమక 
బహఫమత్ులు ఇవేగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 తిమోతిక్ట 4:14-16 – 14 ప దాలు హస్ునిక్ఫప్ణముచేయగా ప్రవచనమూలమున 
న్సకు అనతగీహింప్బడడ న్సలో ఉనన వర్మునత అలక్షాము చేయకుము.  15 న్స 
అభివృదాి అందరిక్ట తేటగా కనబడు నిమిత్ుము వీటిని మనస్కరించతము, 
వీటియందే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
2 తిమోతిక్ట 1:6 -  ఆ హేత్ువుచేత్ నా హస్ునిక్ఫప్ణమువలన న్సకు కలిగిన దేవుని 
కృప్ావర్ము ప్రజేలింప్ చేయవల నని న్సకు జాఞ ప్కము చేయుచతనాననత.  
హ్బ్రరయులకు 6:1 - క్ాబటిి  నిరీివక్టీయలనత విడడచి, మలర్పమనస్త్ ప్ొ ందత టయు,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఆధాాతిమక బహఫమత్ులనత ప్రసాదించతటకు చేత్ుల మీద 
ప్డుట గురించి ప్రసాు వించలవదత. చూ రొమ్. 1:11, 2 థెస్. 2: 8 & 1 టిమ్. 4: 14-16. 

58. 
యేస్త త్న అనతచర్పలకు యేస్త లోప్ల చేసిన ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా 
అదే విధమ ైన అదతుతాలనత చేయగల సామరాా ానిన ఇసాు రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 14:12 - నేనత త్ండడరయొదాకు వ ళ్లా చతనాననత గనతక నేనత 
చేయు క్టీయలు నాయందత విశాేస్ముంచత వాడునత చేయునత, వాటికంటె మరి 
గొప్ువియు అత్డు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననత.  
లూక  ాసువార్త 10:17 - ఆ డెబబదిమంది శషుాలు స్ంతోషముత ోతిరిగి వచిచ ప్రభువ ,ా 
దయాములు కూడ న్స నామమువలన మలకు లోబడుచతననవని చెప్ుగా  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 6:8 -  స ుఫ్నత కృప్తోనత బలముతోనత నిండడనవాడెై ప్రజల 
మధా మహతాకర్ాములనత గొప్ు స్ూచక క్టీయలనత చేయుచతండెనత.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 8:6 - జనస్మూహములు విని ఫిలిప్ుు చేసిన స్ూచక 
క్టీయలనత చూచినందతన అత్డు చెపిున మలటలయందత ఏక మనస్త్త ో
లక్షాముంచగ .ా  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: యేస్త త్రాేత్ ఏ స్ుషిమ ైన అదతుతాలు చేస్తు నన ఎవర ైనా ఖతరానోా  
ఎటువంటి రిక్ార్పి లు లవవు. 
 

57. 
చేత్ులోా  ప్డుక్ోవడం దాేరా ఒక నమిమక నతండడ మరొకదానిక్ట ఆధాాతిమక 
బహఫమత్ులు ఇవేగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 తిమోతిక్ట 4:14-16 – 14 ప దాలు హస్ునిక్ఫప్ణముచేయగా ప్రవచనమూలమున 
న్సకు అనతగీహింప్బడడ న్సలో ఉనన వర్మునత అలక్షాము చేయకుము.  15 న్స 
అభివృదాి అందరిక్ట తేటగా కనబడు నిమిత్ుము వీటిని మనస్కరించతము, 
వీటియందే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
2 తిమోతిక్ట 1:6 -  ఆ హేత్ువుచేత్ నా హస్ునిక్ఫప్ణమువలన న్సకు కలిగిన దేవుని 
కృప్ావర్ము ప్రజేలింప్ చేయవల నని న్సకు జాఞ ప్కము చేయుచతనాననత.  
హ్బ్రరయులకు 6:1 - క్ాబటిి  నిరీివక్టీయలనత విడడచి, మలర్పమనస్త్ ప్ొ ందత టయు,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఆధాాతిమక బహఫమత్ులనత ప్రసాదించతటకు చేత్ుల మీద 
ప్డుట గురించి ప్రసాు వించలవదత. చూ రొమ్. 1:11, 2 థెస్. 2: 8 & 1 టిమ్. 4: 14-16. 

58. 
యేస్త త్న అనతచర్పలకు యేస్త లోప్ల చేసిన ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా 
అదే విధమ ైన అదతుతాలనత చేయగల సామరాా ానిన ఇసాు రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 14:12 - నేనత త్ండడరయొదాకు వ ళ్లా చతనాననత గనతక నేనత 
చేయు క్టీయలు నాయందత విశాేస్ముంచత వాడునత చేయునత, వాటికంటె మరి 
గొప్ువియు అత్డు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననత.  
లూక  ాసువార్త 10:17 - ఆ డెబబదిమంది శషుాలు స్ంతోషముత ోతిరిగి వచిచ ప్రభువ ,ా 
దయాములు కూడ న్స నామమువలన మలకు లోబడుచతననవని చెప్ుగా  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 6:8 -  స ుఫ్నత కృప్తోనత బలముతోనత నిండడనవాడెై ప్రజల 
మధా మహతాకర్ాములనత గొప్ు స్ూచక క్టీయలనత చేయుచతండెనత.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 8:6 - జనస్మూహములు విని ఫిలిప్ుు చేసిన స్ూచక 
క్టీయలనత చూచినందతన అత్డు చెపిున మలటలయందత ఏక మనస్త్త ో
లక్షాముంచగ .ా  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: యేస్త త్రాేత్ ఏ స్ుషిమ ైన అదతుతాలు చేస్తు నన ఎవర ైనా ఖతరానోా  
ఎటువంటి రిక్ార్పి లు లవవు. 
 



59. 
ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా తెలియని భాష లవదా భాషలో మలటాా డే 
బహఫమతిని దేవుడు క్ొందర్ప విశాేస్తలనత ఇవేగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 14:2, 5 - 2 ఎందతకనగ  ాభాషత ోమలటలలడువాడు మనతషుాలత ోక్ాదత 
దేవునిత ోమలటలలడుచతనానడు; మనతషుాడెవడునత గీహింప్డుగాని వాడు ఆత్మవలన 
మర్మములనత ప్లుకు చతనానడు. 5 మీర్ందర్ప భాషలత ోమలటలలడవల నని 
క్ోర్పచతనాననతగాని మీర్ప ప్రవచింప్వల నని మరి విశషేముగ  ాక్ోర్పచతనాననత.  
రోమీయులకు 8:26-27 - 26 అటువల  ఆత్మయు మన బలహ నత్నత చూచి స్హాయము 
చేయుచతనానడు. ఏలయనగ  ామనము యుకుముగ  ాఏలలగు ప్రా రా్న చయేవల న ోమనకు 
తెలియదత గాని, ఉచచరింప్ శ్కాముక్ాని మూలుగులత ొ 27 మరయిు హృదయములనత 
ప్రిశోధించతవాడు ఆత్మయొకక మనస్త  ్ఏదో య ర్పగునత; ఏలయనగ  ాఆయన దేవుని 
చిత్ుప్రక్ రా్ము ప్రశిుదతా లక్ొర్కు విజాఞ ప్నము చేయు చతనానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతరానోా  వాకుకలు మలటాా డటం గురించి ఎటువంటి శ్బాములు లవవు. 

60. 
ఏంజిల్స్ (మేలవక్స) దేవుని మరియు దెయలాల (జిన్స) యొకక సేవకులుగా 
సాతానత సేవకులుగా ఉననటుా  స్ుషింగా-వేర్ప వాతాాస్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 25:41 - అప్ుుడాయన య డమవ ైప్ున ఉండువారిని చూచిశ్పింప్ 
బడడనవార్లలరా, ననతన విడడచి అప్వాదకి్టని3 వాని దూత్ల కునత సిదాప్ర్చబడడన 
నితాాగినలోనిక్ట ప్ో వుడడ.  
ప్ర కటన గరింథము 12:9 - క్ాగ  ాస్ర్ేలోకమునత మోస్ ప్ుచతచచత, అప్వాదియనియు 
సాతాననియు పేర్పగల ఆదిస్ర్ుమ ైన ఆ మహా ఘటస్ర్ుము ప్డదోరయబడెనతఅది  .
భూమిమీద ప్డ దోరయబడెనత; దాని దూత్లు దానితో కూడ ప్డదోరయబడడరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
జిన్స 72: 1-16 * ..... 1. న్సవు ఇలల అనాననత: జినాన ఒక స్ంసా్ చెవి ఇచిచంది 
మరియు 'మేము అదతుత్మ ైన ఖతరాన్స వినానము. మమేు దానిలో నముమతాము 
మరియు మన ప్రభువుతో ఏ (దేవత్లనత) గాన్స మేము ఆరాధించబో త్ునానము. 
11. మనలో న్సతిమంత్ులు ఉనానర్ప మరియు మనలో చాలల దూర్ంలో 
ఉనానయ. మేము వేరఫేర్ప నియమలలనత కలిగి ఉనన విభాగాలు. 
 
 
 
 

59. 
ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా తెలియని భాష లవదా భాషలో మలటాా డే 
బహఫమతిని దేవుడు క్ొందర్ప విశాేస్తలనత ఇవేగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 14:2, 5 - 2 ఎందతకనగ  ాభాషత ోమలటలలడువాడు మనతషుాలత ోక్ాదత 
దేవునిత ోమలటలలడుచతనానడు; మనతషుాడెవడునత గీహింప్డుగాని వాడు ఆత్మవలన 
మర్మములనత ప్లుకు చతనానడు. 5 మీర్ందర్ప భాషలత ోమలటలలడవల నని 
క్ోర్పచతనాననతగాని మీర్ప ప్రవచింప్వల నని మరి విశషేముగ  ాక్ోర్పచతనాననత.  
రోమీయులకు 8:26-27 - 26 అటువల  ఆత్మయు మన బలహ నత్నత చూచి స్హాయము 
చేయుచతనానడు. ఏలయనగ  ామనము యుకుముగ  ాఏలలగు ప్రా రా్న చయేవల న ోమనకు 
తెలియదత గాని, ఉచచరింప్ శ్కాముక్ాని మూలుగులత ొ 27 మరయిు హృదయములనత 
ప్రిశోధించతవాడు ఆత్మయొకక మనస్త  ్ఏదో య ర్పగునత; ఏలయనగ  ాఆయన దేవుని 
చిత్ుప్రక్ రా్ము ప్రశిుదతా లక్ొర్కు విజాఞ ప్నము చేయు చతనానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతరానోా  వాకుకలు మలటాా డటం గురించి ఎటువంటి శ్బాములు లవవు. 

60. 
ఏంజిల్స్ (మేలవక్స) దేవుని మరియు దెయలాల (జిన్స) యొకక సేవకులుగా 
సాతానత సేవకులుగా ఉననటుా  స్ుషింగా-వేర్ప వాతాాస్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 25:41 - అప్ుుడాయన య డమవ ైప్ున ఉండువారిని చూచిశ్పింప్ 
బడడనవార్లలరా, ననతన విడడచి అప్వాదకి్టని3 వాని దూత్ల కునత సిదాప్ర్చబడడన 
నితాాగినలోనిక్ట ప్ో వుడడ.  
ప్ర కటన గరింథము 12:9 - క్ాగ  ాస్ర్ేలోకమునత మోస్ ప్ుచతచచత, అప్వాదియనియు 
సాతాననియు పేర్పగల ఆదిస్ర్ుమ ైన ఆ మహా ఘటస్ర్ుము ప్డదోరయబడెనతఅది  .
భూమిమీద ప్డ దోరయబడెనత; దాని దూత్లు దానితో కూడ ప్డదోరయబడడరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
జిన్స 72: 1-16 * ..... 1. న్సవు ఇలల అనాననత: జినాన ఒక స్ంసా్ చెవి ఇచిచంది 
మరియు 'మేము అదతుత్మ ైన ఖతరాన్స వినానము. మమేు దానిలో నముమతాము 
మరియు మన ప్రభువుతో ఏ (దేవత్లనత) గాన్స మేము ఆరాధించబో త్ునానము. 
11. మనలో న్సతిమంత్ులు ఉనానర్ప మరియు మనలో చాలల దూర్ంలో 
ఉనానయ. మేము వేరఫేర్ప నియమలలనత కలిగి ఉనన విభాగాలు. 
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ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా తెలియని భాష లవదా భాషలో మలటాా డే 
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బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 14:2, 5 - 2 ఎందతకనగ  ాభాషత ోమలటలలడువాడు మనతషుాలత ోక్ాదత 
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బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 25:41 - అప్ుుడాయన య డమవ ైప్ున ఉండువారిని చూచిశ్పింప్ 
బడడనవార్లలరా, ననతన విడడచి అప్వాదకి్టని3 వాని దూత్ల కునత సిదాప్ర్చబడడన 
నితాాగినలోనిక్ట ప్ో వుడడ.  
ప్ర కటన గరింథము 12:9 - క్ాగ  ాస్ర్ేలోకమునత మోస్ ప్ుచతచచత, అప్వాదియనియు 
సాతాననియు పేర్పగల ఆదిస్ర్ుమ ైన ఆ మహా ఘటస్ర్ుము ప్డదోరయబడెనతఅది  .
భూమిమీద ప్డ దోరయబడెనత; దాని దూత్లు దానితో కూడ ప్డదోరయబడడరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
జిన్స 72: 1-16 * ..... 1. న్సవు ఇలల అనాననత: జినాన ఒక స్ంసా్ చెవి ఇచిచంది 
మరియు 'మేము అదతుత్మ ైన ఖతరాన్స వినానము. మమేు దానిలో నముమతాము 
మరియు మన ప్రభువుతో ఏ (దేవత్లనత) గాన్స మేము ఆరాధించబో త్ునానము. 
11. మనలో న్సతిమంత్ులు ఉనానర్ప మరియు మనలో చాలల దూర్ంలో 
ఉనానయ. మేము వేరఫేర్ప నియమలలనత కలిగి ఉనన విభాగాలు. 
 
 

59. 
ప్రిశుదాా త్మ యొకక శ్క్టు దాేరా తెలియని భాష లవదా భాషలో మలటాా డే 
బహఫమతిని దేవుడు క్ొందర్ప విశాేస్తలనత ఇవేగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 14:2, 5 - 2 ఎందతకనగ  ాభాషత ోమలటలలడువాడు మనతషుాలత ోక్ాదత 
దేవునిత ోమలటలలడుచతనానడు; మనతషుాడెవడునత గీహింప్డుగాని వాడు ఆత్మవలన 
మర్మములనత ప్లుకు చతనానడు. 5 మీర్ందర్ప భాషలత ోమలటలలడవల నని 
క్ోర్పచతనాననతగాని మీర్ప ప్రవచింప్వల నని మరి విశషేముగ  ాక్ోర్పచతనాననత.  
రోమీయులకు 8:26-27 - 26 అటువల  ఆత్మయు మన బలహ నత్నత చూచి స్హాయము 
చేయుచతనానడు. ఏలయనగ  ామనము యుకుముగ  ాఏలలగు ప్రా రా్న చయేవల న ోమనకు 
తెలియదత గాని, ఉచచరింప్ శ్కాముక్ాని మూలుగులత ొ 27 మరయిు హృదయములనత 
ప్రిశోధించతవాడు ఆత్మయొకక మనస్త  ్ఏదో య ర్పగునత; ఏలయనగ  ాఆయన దేవుని 
చిత్ుప్రక్ రా్ము ప్రశిుదతా లక్ొర్కు విజాఞ ప్నము చేయు చతనానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతరానోా  వాకుకలు మలటాా డటం గురించి ఎటువంటి శ్బాములు లవవు. 

60. 
ఏంజిల్స్ (మేలవక్స) దేవుని మరియు దెయలాల (జిన్స) యొకక సేవకులుగా 
సాతానత సేవకులుగా ఉననటుా  స్ుషింగా-వేర్ప వాతాాస్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 25:41 - అప్ుుడాయన య డమవ ైప్ున ఉండువారిని చూచిశ్పింప్ 
బడడనవార్లలరా, ననతన విడడచి అప్వాదకి్టని3 వాని దూత్ల కునత సిదాప్ర్చబడడన 
నితాాగినలోనిక్ట ప్ో వుడడ.  
ప్ర కటన గరింథము 12:9 - క్ాగ  ాస్ర్ేలోకమునత మోస్ ప్ుచతచచత, అప్వాదియనియు 
సాతాననియు పేర్పగల ఆదిస్ర్ుమ ైన ఆ మహా ఘటస్ర్ుము ప్డదోరయబడెనతఅది  .
భూమిమీద ప్డ దోరయబడెనత; దాని దూత్లు దానితో కూడ ప్డదోరయబడడరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
జిన్స 72: 1-16 * ..... 1. న్సవు ఇలల అనాననత: జినాన ఒక స్ంసా్ చెవి ఇచిచంది 
మరియు 'మేము అదతుత్మ ైన ఖతరాన్స వినానము. మమేు దానిలో నముమతాము 
మరియు మన ప్రభువుతో ఏ (దేవత్లనత) గాన్స మేము ఆరాధించబో త్ునానము. 
11. మనలో న్సతిమంత్ులు ఉనానర్ప మరియు మనలో చాలల దూర్ంలో 
ఉనానయ. మేము వేరఫేర్ప నియమలలనత కలిగి ఉనన విభాగాలు. 
 
 



61. 

సాతానత ప్శాచతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది క్ోస్ం అది సాధామవుత్ుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ప్రకటన గరింథము 12:9-10 –  9 క్ాగా స్ర్ేలోకమునత మోస్ ప్ుచతచచత, 
అప్వాదియనియు సాతాననియు పేర్పగల ఆదిస్ర్ుమ ైన ఆ మహా ఘటస్ర్ుము 
ప్డదోరయబడెనతఅది భూమిమీద ప్డ దోరయబడెనత .; దాని దూత్లు దానితో కూడ 
ప్డదోరయబడడరి.  10 మరియు ఒక గొప్ు స్ేర్ము ప్ర్లోక మందత ఈలలగు చెప్ుుట 
వింటినిరాతిరంబగళ్లా  మన దేవునియ దతట మన స్హో దర్పలమీద నేర్ము మోప్ువాడైెన 
అప్వాది ప్డదోరయబడడ యునానడు గనతక ఇప్ుుడు ర్క్షణయు శ్క్టుయు రాజామునత మన 
దేవుని వాయ నత; ఇప్ుుడు అధిక్ార్ము ఆయన క్రసీ్తు దాయ నత.  
------------------------------------------------- 

బకరా 2: 208 * ...... సాతాను అడుగుజాడలో్ల నడువవద్దు ; నిశ్చయంగా అతను 

మీకు బహిరంగ శ్త్రు వు.  

యూసుఫ్ 12: 5 * ..... సాతాను మనిషికి బహిరంగ శ్త్రు వు.  

జ్క్రుఫ్ 43: 36-39 ..... 36. అతని మీద అతని దెయయమును, అతని 

సహచరుడిగా అవతరంచాడు. 39. "నీవు ఇప్పుడు తప్పు చేశావు, ఈ రోజు నీవు నీకు 

ఏమీ చేయలేద్ద. హింసకు భాగసాాములు. " 

62. 

క్ొనిన "డెమన్స్" ప్శాచతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది సాధామేనా? (భూత్ము) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యూదా 6-7 –  6 మరియు త్మ ప్రధానత్ేమునత నిలుప్ుక్ొనక, త్మ నివాస్సా్లమునత 
విడడచిన దేవదూత్లనత, మహాదినమున జర్పగు తీర్పువర్కు కటికచీకటిలో నిత్ాప్ాశ్ములతో 
ఆయన బంధించి భదరము చేస నత.  7 ఆ ప్రక్ార్ముగానే సొ దొమ గొమొఱ్లఱ లునత వాటి 
చతటుి ప్టానతనన ప్టిణ ములునత వీరివల నే వాభిచార్ము చేయుచత, ప్ర్శ్రీరానత 
సార్పల ైనందతన నితాాగినదండన అనతభవించతచత దృష్ాి ంత్ ముగా ఉంచబడెనత.  
-------------------------------------------------  

జిన్ 72: 1, 11, 13 & 14 * ..... 1. ఓ ముహమమద్ చెప్ుండి: 'జినో 

సంసథ  చెవి ఇచ్చందని నాకు వెలో్డ ంది' మరయు వారు ఇలా అనాారు: మేము ఒక 

అద్దుతమ న ఖురాన్ వినాాము… 11. మరయు మన మధ్య నీతిమంత్రలు 

ఉనాారు మరయు మన మధ్య చాలా దూరంగా ఉనాారు ఆ. మేము వేర్వారు 

నియమాల్ను కలిగి ఉనా వరాాలు… 13. మరయు మేము మారాదరశకతాం 

వినాప్పుడు, మేము దానిని విశ్ాసంచాము: తన ప్ర భువును విశ్ాసంచేవాడు తప్పు 

లేదా హాని గురంచ్ భయప్డడు… 14. మనల్ల అలోాహ్కు లంగిపోయిన కందరు 

ఉనాారు మరయు వారల్ల ఉనాారు మాకు అనాయయమ న కందరు. 

 

61. 

సాతానత ప్శాచతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది క్ోస్ం అది సాధామవుత్ుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ప్రకటన గరింథము 12:9-10 –  9 క్ాగా స్ర్ేలోకమునత మోస్ ప్ుచతచచత, 
అప్వాదియనియు సాతాననియు పేర్పగల ఆదిస్ర్ుమ ైన ఆ మహా ఘటస్ర్ుము 
ప్డదోరయబడెనతఅది భూమిమీద ప్డ దోరయబడెనత .; దాని దూత్లు దానితో కూడ 
ప్డదోరయబడడరి.  10 మరియు ఒక గొప్ు స్ేర్ము ప్ర్లోక మందత ఈలలగు చెప్ుుట 
వింటినిరాతిరంబగళ్లా  మన దేవునియ దతట మన స్హో దర్పలమీద నేర్ము మోప్ువాడైెన 
అప్వాది ప్డదోరయబడడ యునానడు గనతక ఇప్ుుడు ర్క్షణయు శ్క్టుయు రాజామునత మన 
దేవుని వాయ నత; ఇప్ుుడు అధిక్ార్ము ఆయన క్రసీ్తు దాయ నత.  
------------------------------------------------- 

బకరా 2: 208 * ...... సాతాను అడుగుజాడలో్ల నడువవద్దు ; నిశ్చయంగా అతను 

మీకు బహిరంగ శ్త్రు వు.  

యూసుఫ్ 12: 5 * ..... సాతాను మనిషికి బహిరంగ శ్త్రు వు.  

జ్క్రుఫ్ 43: 36-39 ..... 36. అతని మీద అతని దెయయమును, అతని 

సహచరుడిగా అవతరంచాడు. 39. "నీవు ఇప్పుడు తప్పు చేశావు, ఈ రోజు నీవు నీకు 

ఏమీ చేయలేద్ద. హింసకు భాగసాాములు. " 

62. 

క్ొనిన "డెమన్స్" ప్శాచతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది సాధామేనా? (భూత్ము) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యూదా 6-7 –  6 మరియు త్మ ప్రధానత్ేమునత నిలుప్ుక్ొనక, త్మ నివాస్సా్లమునత 
విడడచిన దేవదూత్లనత, మహాదినమున జర్పగు తీర్పువర్కు కటికచీకటిలో నిత్ాప్ాశ్ములతో 
ఆయన బంధించి భదరము చేస నత.  7 ఆ ప్రక్ార్ముగానే సొ దొమ గొమొఱ్లఱ లునత వాటి 
చతటుి ప్టానతనన ప్టిణ ములునత వీరివల నే వాభిచార్ము చేయుచత, ప్ర్శ్రీరానత 
సార్పల ైనందతన నితాాగినదండన అనతభవించతచత దృష్ాి ంత్ ముగా ఉంచబడెనత.  
-------------------------------------------------  

జిన్ 72: 1, 11, 13 & 14 * ..... 1. ఓ ముహమమద్ చెప్ుండి: 'జినో 

సంసథ  చెవి ఇచ్చందని నాకు వెలో్డ ంది' మరయు వారు ఇలా అనాారు: మేము ఒక 

అద్దుతమ న ఖురాన్ వినాాము… 11. మరయు మన మధ్య నీతిమంత్రలు 

ఉనాారు మరయు మన మధ్య చాలా దూరంగా ఉనాారు ఆ. మేము వేర్వారు 

నియమాల్ను కలిగి ఉనా వరాాలు… 13. మరయు మేము మారాదరశకతాం 

వినాప్పుడు, మేము దానిని విశ్ాసంచాము: తన ప్ర భువును విశ్ాసంచేవాడు తప్పు 

లేదా హాని గురంచ్ భయప్డడు… 14. మనల్ల అలోాహ్కు లంగిపోయిన కందరు 

ఉనాారు మరయు వారల్ల ఉనాారు మాకు అనాయయమ న కందరు. 

 

61. 

సాతానత ప్శాచతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది క్ోస్ం అది సాధామవుత్ుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ప్రకటన గరింథము 12:9-10 –  9 క్ాగా స్ర్ేలోకమునత మోస్ ప్ుచతచచత, 
అప్వాదియనియు సాతాననియు పేర్పగల ఆదిస్ర్ుమ ైన ఆ మహా ఘటస్ర్ుము 
ప్డదోరయబడెనతఅది భూమిమీద ప్డ దోరయబడెనత .; దాని దూత్లు దానితో కూడ 
ప్డదోరయబడడరి.  10 మరియు ఒక గొప్ు స్ేర్ము ప్ర్లోక మందత ఈలలగు చెప్ుుట 
వింటినిరాతిరంబగళ్లా  మన దేవునియ దతట మన స్హో దర్పలమీద నేర్ము మోప్ువాడైెన 
అప్వాది ప్డదోరయబడడ యునానడు గనతక ఇప్ుుడు ర్క్షణయు శ్క్టుయు రాజామునత మన 
దేవుని వాయ నత; ఇప్ుుడు అధిక్ార్ము ఆయన క్రసీ్తు దాయ నత.  
------------------------------------------------- 

బకరా 2: 208 * ...... సాతాను అడుగుజాడలో్ల నడువవద్దు ; నిశ్చయంగా అతను 

మీకు బహిరంగ శ్త్రు వు.  

యూసుఫ్ 12: 5 * ..... సాతాను మనిషికి బహిరంగ శ్త్రు వు.  

జ్క్రుఫ్ 43: 36-39 ..... 36. అతని మీద అతని దెయయమును, అతని 

సహచరుడిగా అవతరంచాడు. 39. "నీవు ఇప్పుడు తప్పు చేశావు, ఈ రోజు నీవు నీకు 

ఏమీ చేయలేద్ద. హింసకు భాగసాాములు. " 

62. 

క్ొనిన "డెమన్స్" ప్శాచతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది సాధామేనా? (భూత్ము) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యూదా 6-7 –  6 మరియు త్మ ప్రధానత్ేమునత నిలుప్ుక్ొనక, త్మ నివాస్సా్లమునత 
విడడచిన దేవదూత్లనత, మహాదినమున జర్పగు తీర్పువర్కు కటికచీకటిలో నిత్ాప్ాశ్ములతో 
ఆయన బంధించి భదరము చేస నత.  7 ఆ ప్రక్ార్ముగానే సొ దొమ గొమొఱ్లఱ లునత వాటి 
చతటుి ప్టానతనన ప్టిణ ములునత వీరివల నే వాభిచార్ము చేయుచత, ప్ర్శ్రీరానత 
సార్పల ైనందతన నితాాగినదండన అనతభవించతచత దృష్ాి ంత్ ముగా ఉంచబడెనత.  
-------------------------------------------------  

జిన్ 72: 1, 11, 13 & 14 * ..... 1. ఓ ముహమమద్ చెప్ుండి: 'జినో 

సంసథ  చెవి ఇచ్చందని నాకు వెలో్డ ంది' మరయు వారు ఇలా అనాారు: మేము ఒక 

అద్దుతమ న ఖురాన్ వినాాము… 11. మరయు మన మధ్య నీతిమంత్రలు 

ఉనాారు మరయు మన మధ్య చాలా దూరంగా ఉనాారు ఆ. మేము వేర్వారు 

నియమాల్ను కలిగి ఉనా వరాాలు… 13. మరయు మేము మారాదరశకతాం 

వినాప్పుడు, మేము దానిని విశ్ాసంచాము: తన ప్ర భువును విశ్ాసంచేవాడు తప్పు 

లేదా హాని గురంచ్ భయప్డడు… 14. మనల్ల అలోాహ్కు లంగిపోయిన కందరు 

ఉనాారు మరయు వారల్ల ఉనాారు మాకు అనాయయమ న కందరు. 

 

61. 

సాతానత ప్శాచతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది క్ోస్ం అది సాధామవుత్ుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ప్రకటన గరింథము 12:9-10 –  9 క్ాగా స్ర్ేలోకమునత మోస్ ప్ుచతచచత, 
అప్వాదియనియు సాతాననియు పేర్పగల ఆదిస్ర్ుమ ైన ఆ మహా ఘటస్ర్ుము 
ప్డదోరయబడెనతఅది భూమిమీద ప్డ దోరయబడెనత .; దాని దూత్లు దానితో కూడ 
ప్డదోరయబడడరి.  10 మరియు ఒక గొప్ు స్ేర్ము ప్ర్లోక మందత ఈలలగు చెప్ుుట 
వింటినిరాతిరంబగళ్లా  మన దేవునియ దతట మన స్హో దర్పలమీద నేర్ము మోప్ువాడైెన 
అప్వాది ప్డదోరయబడడ యునానడు గనతక ఇప్ుుడు ర్క్షణయు శ్క్టుయు రాజామునత మన 
దేవుని వాయ నత; ఇప్ుుడు అధిక్ార్ము ఆయన క్రసీ్తు దాయ నత.  
------------------------------------------------- 

బకరా 2: 208 * ...... సాతాను అడుగుజాడలో్ల నడువవద్దు ; నిశ్చయంగా అతను 

మీకు బహిరంగ శ్త్రు వు.  

యూసుఫ్ 12: 5 * ..... సాతాను మనిషికి బహిరంగ శ్త్రు వు.  

జ్క్రుఫ్ 43: 36-39 ..... 36. అతని మీద అతని దెయయమును, అతని 

సహచరుడిగా అవతరంచాడు. 39. "నీవు ఇప్పుడు తప్పు చేశావు, ఈ రోజు నీవు నీకు 

ఏమీ చేయలేద్ద. హింసకు భాగసాాములు. " 

62. 

క్ొనిన "డెమన్స్" ప్శాచతాు ప్ం మరియు మంచి మలరింది సాధామేనా? (భూత్ము) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యూదా 6-7 –  6 మరియు త్మ ప్రధానత్ేమునత నిలుప్ుక్ొనక, త్మ నివాస్సా్లమునత 
విడడచిన దేవదూత్లనత, మహాదినమున జర్పగు తీర్పువర్కు కటికచీకటిలో నిత్ాప్ాశ్ములతో 
ఆయన బంధించి భదరము చేస నత.  7 ఆ ప్రక్ార్ముగానే సొ దొమ గొమొఱ్లఱ లునత వాటి 
చతటుి ప్టానతనన ప్టిణ ములునత వీరివల నే వాభిచార్ము చేయుచత, ప్ర్శ్రీరానత 
సార్పల ైనందతన నితాాగినదండన అనతభవించతచత దృష్ాి ంత్ ముగా ఉంచబడెనత.  
-------------------------------------------------  

జిన్ 72: 1, 11, 13 & 14 * ..... 1. ఓ ముహమమద్ చెప్ుండి: 'జినో 

సంసథ  చెవి ఇచ్చందని నాకు వెలో్డ ంది' మరయు వారు ఇలా అనాారు: మేము ఒక 

అద్దుతమ న ఖురాన్ వినాాము… 11. మరయు మన మధ్య నీతిమంత్రలు 

ఉనాారు మరయు మన మధ్య చాలా దూరంగా ఉనాారు ఆ. మేము వేర్వారు 

నియమాల్ను కలిగి ఉనా వరాాలు… 13. మరయు మేము మారాదరశకతాం 

వినాప్పుడు, మేము దానిని విశ్ాసంచాము: తన ప్ర భువును విశ్ాసంచేవాడు తప్పు 

లేదా హాని గురంచ్ భయప్డడు… 14. మనల్ల అలోాహ్కు లంగిపోయిన కందరు 

ఉనాారు మరయు వారల్ల ఉనాారు మాకు అనాయయమ న కందరు. 

 



63. 
ప్రజల నతండడ బయట ప్డటం గురించి హో లీ ప్ుస్ుక్ాలలో వచనాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 17:18 - అంత్ట యేస్త ఆ దయామునత గదిాంప్గా అది వానిని 
వదలి ప్ో య నత; ఆ గడడయనతండడ ఆ చిననవాడు స్ేసా్త్ నొందెనత.  
మార్కు సువార్త త్ 1:25-26 – 25 అందతకు యేస్తఊర్కుండుము వానిని 
విడడచిప్ొ మమని దానిని గదిాంప్గా  26 ఆ అప్వితార త్మ వానిని విలవిలలలడడంచి ప దా 
క్ఫకవేసి వాని విడడచిప్ో య నత.  
లూక  ాసువార్త 4:35, 8:33 & 9:42 – 4:35-  అందతకు యేస్తఊర్కుండుము, ఇత్నిని 
వదలి ప్ొ మమని దానిని గదిాంప్గా, దయాము వానిని వారిమధానత ప్డదోరసి వానిక్ట 
ఏ హానియు చేయక వదలి ప్ో య నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ప్రజలలో నతండడ బయటకు నడడపించడంప ై ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు; 
క్ాన్స దయలాల నతండడ క్ాసిి ంగ్స గురించి బ ైబిలోా  89 శోా క్ాలు ఉనానయ. 

64. 
మోస్ప్ు సాతానత శ్క్టు బలహ నమ ైన లవదా అస్మరా్మ ైనదిగా చితీరకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 4:6 - ఈ అధిక్ార్మంత్యు, ఈ రాజాముల మహిమయు న్సక్టత్ుు నత; 
అది నాకప్ుగింప్బడడయుననది, అదెవనిక్ట నేనత ఇయాగోర్పదతనో వానిక్టత్ుు నత 
2 కొర ింథీయులకు 4:3—4 – 3 మల స్తవార్ు మర్పగుచేయబడడన య డల 
నశంచతచతననవారి విషయములోనే మర్పగుచేయ బడడయుననద.ి  
4 దేవుని స్ేర్ూపియ ైయునన క్రీస్తు  మహిమనత కనతప్ర్చత స్తవార్ు ప్రక్ాశ్ము 
వారిక్ట ప్రక్ా శంప్కుండు నిమిత్ుము, ఈ యుగ స్ంబంధమ ైన దేవత్ 
అవిశాేస్తల ైనవారి మనో నేత్రములకు గుీ డడిత్నము కలుగ జఫస నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76 * ..... ఖచిచత్ంగ ,ా దెయాం యొకక వయాహం ఎప్ుుడూ బలహ నంగ  ాఉంటుంది.  
అబరహ ం 14:22 ..... సాతానత చెబుతాడు ... నినతన పిలవడం త్ప్ు మీ మీద 
నాకు అధిక్ార్ం లవదత ...  
నహా్ 16:98 .... మీర్ప ఖతర్ఆన్స ప్ఠించినప్ుుడు శ్పించబడడన సాతానత నతండడ 
అలలా హ్ నత ఆశ్ీయంచండడ.  
షుఅర్ 26: 210-211 * ..... 210. దెయలాలు దానిని దించలవదత. 211. ఇది వారిక్ట 
కలుస్తక్ోలవదత, అది వారి శ్క్టులో లవదత. 
 
 
 

63. 
ప్రజల నతండడ బయట ప్డటం గురించి హో లీ ప్ుస్ుక్ాలలో వచనాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 17:18 - అంత్ట యేస్త ఆ దయామునత గదిాంప్గా అది వానిని 
వదలి ప్ో య నత; ఆ గడడయనతండడ ఆ చిననవాడు స్ేసా్త్ నొందెనత.  
మార్కు సువార్త త్ 1:25-26 – 25 అందతకు యేస్తఊర్కుండుము వానిని 
విడడచిప్ొ మమని దానిని గదిాంప్గా  26 ఆ అప్వితార త్మ వానిని విలవిలలలడడంచి ప దా 
క్ఫకవేసి వాని విడడచిప్ో య నత.  
లూక  ాసువార్త 4:35, 8:33 & 9:42 – 4:35-  అందతకు యేస్తఊర్కుండుము, ఇత్నిని 
వదలి ప్ొ మమని దానిని గదిాంప్గా, దయాము వానిని వారిమధానత ప్డదోరసి వానిక్ట 
ఏ హానియు చేయక వదలి ప్ో య నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ప్రజలలో నతండడ బయటకు నడడపించడంప ై ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు; 
క్ాన్స దయలాల నతండడ క్ాసిి ంగ్స గురించి బ ైబిలోా  89 శోా క్ాలు ఉనానయ. 

64. 
మోస్ప్ు సాతానత శ్క్టు బలహ నమ ైన లవదా అస్మరా్మ ైనదిగా చితీరకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 4:6 - ఈ అధిక్ార్మంత్యు, ఈ రాజాముల మహిమయు న్సక్టత్ుు నత; 
అది నాకప్ుగింప్బడడయుననది, అదెవనిక్ట నేనత ఇయాగోర్పదతనో వానిక్టత్ుు నత 
2 కొర ింథీయులకు 4:3—4 – 3 మల స్తవార్ు మర్పగుచేయబడడన య డల 
నశంచతచతననవారి విషయములోనే మర్పగుచేయ బడడయుననద.ి  
4 దేవుని స్ేర్ూపియ ైయునన క్రీస్తు  మహిమనత కనతప్ర్చత స్తవార్ు ప్రక్ాశ్ము 
వారిక్ట ప్రక్ా శంప్కుండు నిమిత్ుము, ఈ యుగ స్ంబంధమ ైన దేవత్ 
అవిశాేస్తల ైనవారి మనో నేత్రములకు గుీ డడిత్నము కలుగ జఫస నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76 * ..... ఖచిచత్ంగ ,ా దెయాం యొకక వయాహం ఎప్ుుడూ బలహ నంగ  ాఉంటుంది.  
అబరహ ం 14:22 ..... సాతానత చెబుతాడు ... నినతన పిలవడం త్ప్ు మీ మీద 
నాకు అధిక్ార్ం లవదత ...  
నహా్ 16:98 .... మీర్ప ఖతర్ఆన్స ప్ఠించినప్ుుడు శ్పించబడడన సాతానత నతండడ 
అలలా హ్ నత ఆశ్ీయంచండడ.  
షుఅర్ 26: 210-211 * ..... 210. దెయలాలు దానిని దించలవదత. 211. ఇది వారిక్ట 
కలుస్తక్ోలవదత, అది వారి శ్క్టులో లవదత. 
 
 
 63. 

ప్రజల నతండడ బయట ప్డటం గురించి హో లీ ప్ుస్ుక్ాలలో వచనాలు ఉనానయల? 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

మత్త య సువార్త 17:18 - అంత్ట యేస్త ఆ దయామునత గదిాంప్గా అది వానిని 
వదలి ప్ో య నత; ఆ గడడయనతండడ ఆ చిననవాడు స్ేసా్త్ నొందెనత.  
మార్కు సువార్త త్ 1:25-26 – 25 అందతకు యేస్తఊర్కుండుము వానిని 
విడడచిప్ొ మమని దానిని గదిాంప్గా  26 ఆ అప్వితార త్మ వానిని విలవిలలలడడంచి ప దా 
క్ఫకవేసి వాని విడడచిప్ో య నత.  
లూక  ాసువార్త 4:35, 8:33 & 9:42 – 4:35-  అందతకు యేస్తఊర్కుండుము, ఇత్నిని 
వదలి ప్ొ మమని దానిని గదిాంప్గా, దయాము వానిని వారిమధానత ప్డదోరసి వానిక్ట 
ఏ హానియు చేయక వదలి ప్ో య నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ప్రజలలో నతండడ బయటకు నడడపించడంప ై ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు; 
క్ాన్స దయలాల నతండడ క్ాసిి ంగ్స గురించి బ ైబిలోా  89 శోా క్ాలు ఉనానయ. 

64. 
మోస్ప్ు సాతానత శ్క్టు బలహ నమ ైన లవదా అస్మరా్మ ైనదిగా చితీరకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 4:6 - ఈ అధిక్ార్మంత్యు, ఈ రాజాముల మహిమయు న్సక్టత్ుు నత; 
అది నాకప్ుగింప్బడడయుననది, అదెవనిక్ట నేనత ఇయాగోర్పదతనో వానిక్టత్ుు నత 
2 కొర ింథీయులకు 4:3—4 – 3 మల స్తవార్ు మర్పగుచేయబడడన య డల 
నశంచతచతననవారి విషయములోనే మర్పగుచేయ బడడయుననద.ి  
4 దేవుని స్ేర్ూపియ ైయునన క్రీస్తు  మహిమనత కనతప్ర్చత స్తవార్ు ప్రక్ాశ్ము 
వారిక్ట ప్రక్ా శంప్కుండు నిమిత్ుము, ఈ యుగ స్ంబంధమ ైన దేవత్ 
అవిశాేస్తల ైనవారి మనో నేత్రములకు గుీ డడిత్నము కలుగ జఫస నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76 * ..... ఖచిచత్ంగ ,ా దెయాం యొకక వయాహం ఎప్ుుడూ బలహ నంగ  ాఉంటుంది.  
అబరహ ం 14:22 ..... సాతానత చెబుతాడు ... నినతన పిలవడం త్ప్ు మీ మీద 
నాకు అధిక్ార్ం లవదత ...  
నహా్ 16:98 .... మీర్ప ఖతర్ఆన్స ప్ఠించినప్ుుడు శ్పించబడడన సాతానత నతండడ 
అలలా హ్ నత ఆశ్ీయంచండడ.  
షుఅర్ 26: 210-211 * ..... 210. దెయలాలు దానిని దించలవదత. 211. ఇది వారిక్ట 
కలుస్తక్ోలవదత, అది వారి శ్క్టులో లవదత. 
 
 

63. 
ప్రజల నతండడ బయట ప్డటం గురించి హో లీ ప్ుస్ుక్ాలలో వచనాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 17:18 - అంత్ట యేస్త ఆ దయామునత గదిాంప్గా అది వానిని 
వదలి ప్ో య నత; ఆ గడడయనతండడ ఆ చిననవాడు స్ేసా్త్ నొందెనత.  
మార్కు సువార్త త్ 1:25-26 – 25 అందతకు యేస్తఊర్కుండుము వానిని 
విడడచిప్ొ మమని దానిని గదిాంప్గా  26 ఆ అప్వితార త్మ వానిని విలవిలలలడడంచి ప దా 
క్ఫకవేసి వాని విడడచిప్ో య నత.  
లూక  ాసువార్త 4:35, 8:33 & 9:42 – 4:35-  అందతకు యేస్తఊర్కుండుము, ఇత్నిని 
వదలి ప్ొ మమని దానిని గదిాంప్గా, దయాము వానిని వారిమధానత ప్డదోరసి వానిక్ట 
ఏ హానియు చేయక వదలి ప్ో య నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ప్రజలలో నతండడ బయటకు నడడపించడంప ై ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు; 
క్ాన్స దయలాల నతండడ క్ాసిి ంగ్స గురించి బ ైబిలోా  89 శోా క్ాలు ఉనానయ. 

64. 
మోస్ప్ు సాతానత శ్క్టు బలహ నమ ైన లవదా అస్మరా్మ ైనదిగా చితీరకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 4:6 - ఈ అధిక్ార్మంత్యు, ఈ రాజాముల మహిమయు న్సక్టత్ుు నత; 
అది నాకప్ుగింప్బడడయుననది, అదెవనిక్ట నేనత ఇయాగోర్పదతనో వానిక్టత్ుు నత 
2 కొర ింథీయులకు 4:3—4 – 3 మల స్తవార్ు మర్పగుచేయబడడన య డల 
నశంచతచతననవారి విషయములోనే మర్పగుచేయ బడడయుననద.ి  
4 దేవుని స్ేర్ూపియ ైయునన క్రీస్తు  మహిమనత కనతప్ర్చత స్తవార్ు ప్రక్ాశ్ము 
వారిక్ట ప్రక్ా శంప్కుండు నిమిత్ుము, ఈ యుగ స్ంబంధమ ైన దేవత్ 
అవిశాేస్తల ైనవారి మనో నేత్రములకు గుీ డడిత్నము కలుగ జఫస నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76 * ..... ఖచిచత్ంగ ,ా దెయాం యొకక వయాహం ఎప్ుుడూ బలహ నంగ  ాఉంటుంది.  
అబరహ ం 14:22 ..... సాతానత చెబుతాడు ... నినతన పిలవడం త్ప్ు మీ మీద 
నాకు అధిక్ార్ం లవదత ...  
నహా్ 16:98 .... మీర్ప ఖతర్ఆన్స ప్ఠించినప్ుుడు శ్పించబడడన సాతానత నతండడ 
అలలా హ్ నత ఆశ్ీయంచండడ.  
షుఅర్ 26: 210-211 * ..... 210. దెయలాలు దానిని దించలవదత. 211. ఇది వారిక్ట 
కలుస్తక్ోలవదత, అది వారి శ్క్టులో లవదత. 
 
 



65. 
ఈ ప్రప్ంచం యొకక "పిరన్స్" లవదా "ప్ాలకుడు" అని సాతానత భావిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 4:6 - ఈ అధిక్ రా్మంత్యు, ఈ రాజాముల మహిమయు న్సక్టత్ుు నత; 
అది న కాప్ుగింప్బడడయుననది, అదెవనిక్ట నేనత ఇయాగోర్పదతన ోవానిక్టత్ుు నత;   
యోహాను సువార్త 12:31 -  ఇప్ుుడు ఈ లోకమునకు తీర్పు 
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లోక్ాధిక్ారి వచతచచతనానడు.నాతో వానిక్ట స్ంబంధమేమియులవదత .  
2 కొర ింథీయులకు 4:3-4 –4 దేవుని స్ేర్ూపియ ైయునన క్రీస్తు  మహిమనత 
కనతప్ర్చత స్తవ రా్ు ప్రక్ శా్ము వారిక్ట ప్రక్  ాశంప్కుండు నిమిత్ుము, ఈ యుగ 
స్ంబంధమ ైన దేవత్ అవిశాేస్తల ైనవారి మన ోనేత్రములకు గుీ డడిత్నము కలుగ జఫస నత.  
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నిసా 4:76 ..... దెయయం యొకక సథ తి ఎప్పుడూ బల్హీనంగా ఉంది. 

షురా 26: 210-211 ..... 210. దెయ్యయలు దానిని దించలేద్ద… 

211. అది వార శ్కిిల్ల లేద్ద. 

కీ్రసుు  మరియు ముహమమద్ 

66. 
అద ిక్రీస్తు  కనాకు జనిమంచినటుా  అంగీకరించబడడందా? 
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యెషయా గరింథముము 7:14 - క్ాబటిి ప్రభువు తానే యొక స్ూచన మీకు 
చూప్ునతఆలక్టంచతడడ ., కనాక గర్ువతియ ై కుమలర్పని కని అత్నిక్ట 
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ముట్టు కోనప్పుడు నాకు కడుకు ఎలా ప్పట్ు గల్డు; నేను అశాస్త్ర ీయంగా లేను? ”21. 

(దేవదూత),“ కనుక ఇది అలా ఉంట్టంది; మీ ప్ర భువు ఇలా అంటాడు: ‘ఇది నాకు 

చాలా తేలిక న విషయం... 22. మరయు మేము అతనిా మానవాళికి ఒక సంకేతంగా 

మరయు మన నుండి ఆశీర్వదిసాు ము.’ ఇది నిర్ణ యుంచిన విషయుం.  

ఎనిియా 21:91 * ..... మేము ఆమకు మా ఆతమను hed పిర 
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------------------------------------------------- 
నిసా 4:76 ..... దెయయం యొకక సథ తి ఎప్పుడూ బల్హీనంగా ఉంది. 

షురా 26: 210-211 ..... 210. దెయ్యయలు దానిని దించలేద్ద… 

211. అది వార శ్కిిల్ల లేద్ద. 

కీ్రసుు  మరియు ముహమమద్ 

66. 
అద ిక్రీస్తు  కనాకు జనిమంచినటుా  అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 7:14 - క్ాబటిి ప్రభువు తానే యొక స్ూచన మీకు 
చూప్ునతఆలక్టంచతడడ ., కనాక గర్ువతియ ై కుమలర్పని కని అత్నిక్ట 
ఇమలమనతయేలనత పేర్ప ప టుి నత.  
మత్త య సువార్త 1:18 - యేస్త క్రీస్తు  జననవిధ మ టానగా, ఆయన త్లాియ ైన 
మరియ యోసేప్ునకు ప్రధానము చేయబడడన త్ర్పవాత్ వారఫకము క్ాకమునతప్ు 
ఆమ  ప్రిశుదాా త్మవలన గర్ువతిగా ఉండెనత.  
------------------------------------------------- 
మెరీమ్ 19: 16-22 * ..... 16. మేరీ… 20. అనాారు: “ననుా ఎవరూ 

ముట్టు కోనప్పుడు నాకు కడుకు ఎలా ప్పట్ు గల్డు; నేను అశాస్త్ర ీయంగా లేను? ”21. 

(దేవదూత),“ కనుక ఇది అలా ఉంట్టంది; మీ ప్ర భువు ఇలా అంటాడు: ‘ఇది నాకు 

చాలా తేలిక న విషయం... 22. మరయు మేము అతనిా మానవాళికి ఒక సంకేతంగా 

మరయు మన నుండి ఆశీర్వదిసాు ము.’ ఇది నిర్ణ యుంచిన విషయుం.  

ఎనిియా 21:91 * ..... మేము ఆమకు మా ఆతమను hed పిర 

పీలుచకునాాము, మరయు మేము ఆమను మరయు ఆమ కుమారుడిని 

ప్ర జల్ందరకీ ఒక సంకేతంగా చేసాము. 

 

 



67. 
క్రీస్తు  ప్ాప్ములవదని అది అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 8:46 - నాయందత ప్ాప్ముననదని మీలో ఎవడు సాా పించతనత? 
నేనత స్త్ాము చెప్ుుచతననయ డల మీర ందతకు ననతన నమమర్ప?  
2 కొర ింథీయులకు 5:21 -ఎందతకనగా మనమలయనయందత దేవుని న్సతి 
అగునటుా  ప్ాప్మ ర్పగని ఆయననత మనక్ోస్ము ప్ాప్ముగాచేస నత 
1 పేత్ుర్ప 2:21-22 – 22 ఆయన ప్ాప్ము చేయలవదత; ఆయన నోటనత ఏ 
కప్టమునత కనబడలవదత.  
1 యోహాను 3:5 - ప్ాప్ములనత తీసివేయుటక్ ై ఆయన ప్రత్ాక్షమలయ నని మీకు 
తెలియునత; ఆయనయందత ప్ాప్మేమియు లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 253 * ..... మేము మరేీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన స్ంక్ఫతాలనత 
ఇచాచము మరియు ప్రిశుదాా త్మతో ఆయననత బలప్రిచాము.  
మెరమమ్ 19:19 * ..... అత్నత చెప్ాుడు; "స్ేచఛమ ైన క్ొడుకు బహఫమతిని మీకు 
ప్రకటించడానిక్ట నేనత మీ ప్రభువు యొకక దూత్ మలత్రమే." 

68. 
అది క్రీస్తు  అతీందిరయ వివేక్ానిన, జాఞ నానిన కలిగి ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 9:4 - యేస్త వారి త్లంప్ులు గీహించిమీర ందతకు మీ 
హృదయములలో దతరాలోచనలు చేయుచతనానర్ప?  
యోహాను సువార్త 16:30 - స్మస్ుము ఎరిగినవాడవనియు, ఎవడునత న్సకు 
ప్రశ్నవేయ నగత్ాము లవదనియు, ఇప్ుుడెర్పగుదతము; దేవునియొదానతండడ న్సవు 
బయలుదేరి వచిచతివని దీనివలన నముమచతనానమని చెప్ుగా  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్స-ఐ అమలా న్స 3: 45-48 * ..... 45. మ స్్య, యేస్త… దేవుని దగగరకి్ట 
తీస్తకురాబడడన వారిలో ఒకర్ప ... 48. మరియు ఆయనకు గీంథం మరియు 
జాఞ నం, తోరా మరియు స్తవార్ు నేర్పుతార్ప.  
జ్ఞహరి ఫ్ 43:63 * ..... మరియు యేస్త అలలా హ్ యొకక సార్ేభౌమతాేనిక్ట స్ుషిమ ైన 
ర్పజ్ఞవులతో వచిచనప్ుుడు, అత్నత ఇలల అనానడు: “నేనత మీకు జాఞ నానిన తెచాచనత, 
మరియు మీర్ప విభేదిస్తు నన వాటి యొకక వాస్ు వికత్నత మీకు స్ుషింగ  ాచెప్ుడానిక్ట 
వచాచనత: క్ాబటిి  అలలా హ్ కు భయప్డడ నాకు విధేయత్ చూప్ండడ. ” 
 
 
 

67. 
క్రీస్తు  ప్ాప్ములవదని అది అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 8:46 - నాయందత ప్ాప్ముననదని మీలో ఎవడు సాా పించతనత? 
నేనత స్త్ాము చెప్ుుచతననయ డల మీర ందతకు ననతన నమమర్ప?  
2 కొర ింథీయులకు 5:21 -ఎందతకనగా మనమలయనయందత దేవుని న్సతి 
అగునటుా  ప్ాప్మ ర్పగని ఆయననత మనక్ోస్ము ప్ాప్ముగాచేస నత 
1 పేత్ుర్ప 2:21-22 – 22 ఆయన ప్ాప్ము చేయలవదత; ఆయన నోటనత ఏ 
కప్టమునత కనబడలవదత.  
1 యోహాను 3:5 - ప్ాప్ములనత తీసివేయుటక్ ై ఆయన ప్రత్ాక్షమలయ నని మీకు 
తెలియునత; ఆయనయందత ప్ాప్మేమియు లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 253 * ..... మేము మరేీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన స్ంక్ఫతాలనత 
ఇచాచము మరియు ప్రిశుదాా త్మతో ఆయననత బలప్రిచాము.  
మెరమమ్ 19:19 * ..... అత్నత చెప్ాుడు; "స్ేచఛమ ైన క్ొడుకు బహఫమతిని మీకు 
ప్రకటించడానిక్ట నేనత మీ ప్రభువు యొకక దూత్ మలత్రమే." 

68. 
అది క్రీస్తు  అతీందిరయ వివేక్ానిన, జాఞ నానిన కలిగి ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 9:4 - యేస్త వారి త్లంప్ులు గీహించిమీర ందతకు మీ 
హృదయములలో దతరాలోచనలు చేయుచతనానర్ప?  
యోహాను సువార్త 16:30 - స్మస్ుము ఎరిగినవాడవనియు, ఎవడునత న్సకు 
ప్రశ్నవేయ నగత్ాము లవదనియు, ఇప్ుుడెర్పగుదతము; దేవునియొదానతండడ న్సవు 
బయలుదేరి వచిచతివని దీనివలన నముమచతనానమని చెప్ుగా  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్స-ఐ అమలా న్స 3: 45-48 * ..... 45. మ స్్య, యేస్త… దేవుని దగగరకి్ట 
తీస్తకురాబడడన వారిలో ఒకర్ప ... 48. మరియు ఆయనకు గీంథం మరియు 
జాఞ నం, తోరా మరియు స్తవార్ు నేర్పుతార్ప.  
జ్ఞహరి ఫ్ 43:63 * ..... మరియు యేస్త అలలా హ్ యొకక సార్ేభౌమతాేనిక్ట స్ుషిమ ైన 
ర్పజ్ఞవులతో వచిచనప్ుుడు, అత్నత ఇలల అనానడు: “నేనత మీకు జాఞ నానిన తెచాచనత, 
మరియు మీర్ప విభేదిస్తు నన వాటి యొకక వాస్ు వికత్నత మీకు స్ుషింగ  ాచెప్ుడానిక్ట 
వచాచనత: క్ాబటిి  అలలా హ్ కు భయప్డడ నాకు విధేయత్ చూప్ండడ. ” 
 
 
 67. 

క్రీస్తు  ప్ాప్ములవదని అది అంగీకరించబడడందా? 
బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 

యోహాను సువార్త 8:46 - నాయందత ప్ాప్ముననదని మీలో ఎవడు సాా పించతనత? 
నేనత స్త్ాము చెప్ుుచతననయ డల మీర ందతకు ననతన నమమర్ప?  
2 కొర ింథీయులకు 5:21 -ఎందతకనగా మనమలయనయందత దేవుని న్సతి 
అగునటుా  ప్ాప్మ ర్పగని ఆయననత మనక్ోస్ము ప్ాప్ముగాచేస నత 
1 పేత్ుర్ప 2:21-22 – 22 ఆయన ప్ాప్ము చేయలవదత; ఆయన నోటనత ఏ 
కప్టమునత కనబడలవదత.  
1 యోహాను 3:5 - ప్ాప్ములనత తీసివేయుటక్ ై ఆయన ప్రత్ాక్షమలయ నని మీకు 
తెలియునత; ఆయనయందత ప్ాప్మేమియు లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 253 * ..... మేము మరేీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన స్ంక్ఫతాలనత 
ఇచాచము మరియు ప్రిశుదాా త్మతో ఆయననత బలప్రిచాము.  
మెరమమ్ 19:19 * ..... అత్నత చెప్ాుడు; "స్ేచఛమ ైన క్ొడుకు బహఫమతిని మీకు 
ప్రకటించడానిక్ట నేనత మీ ప్రభువు యొకక దూత్ మలత్రమే." 

68. 
అది క్రీస్తు  అతీందిరయ వివేక్ానిన, జాఞ నానిన కలిగి ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 9:4 - యేస్త వారి త్లంప్ులు గీహించిమీర ందతకు మీ 
హృదయములలో దతరాలోచనలు చేయుచతనానర్ప?  
యోహాను సువార్త 16:30 - స్మస్ుము ఎరిగినవాడవనియు, ఎవడునత న్సకు 
ప్రశ్నవేయ నగత్ాము లవదనియు, ఇప్ుుడెర్పగుదతము; దేవునియొదానతండడ న్సవు 
బయలుదేరి వచిచతివని దీనివలన నముమచతనానమని చెప్ుగా  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్స-ఐ అమలా న్స 3: 45-48 * ..... 45. మ స్్య, యేస్త… దేవుని దగగరకి్ట 
తీస్తకురాబడడన వారిలో ఒకర్ప ... 48. మరియు ఆయనకు గీంథం మరియు 
జాఞ నం, తోరా మరియు స్తవార్ు నేర్పుతార్ప.  
జ్ఞహరి ఫ్ 43:63 * ..... మరియు యేస్త అలలా హ్ యొకక సార్ేభౌమతాేనిక్ట స్ుషిమ ైన 
ర్పజ్ఞవులతో వచిచనప్ుుడు, అత్నత ఇలల అనానడు: “నేనత మీకు జాఞ నానిన తెచాచనత, 
మరియు మీర్ప విభేదిస్తు నన వాటి యొకక వాస్ు వికత్నత మీకు స్ుషింగ  ాచెప్ుడానిక్ట 
వచాచనత: క్ాబటిి  అలలా హ్ కు భయప్డడ నాకు విధేయత్ చూప్ండడ. ” 
 
 

67. 
క్రీస్తు  ప్ాప్ములవదని అది అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 8:46 - నాయందత ప్ాప్ముననదని మీలో ఎవడు సాా పించతనత? 
నేనత స్త్ాము చెప్ుుచతననయ డల మీర ందతకు ననతన నమమర్ప?  
2 కొర ింథీయులకు 5:21 -ఎందతకనగా మనమలయనయందత దేవుని న్సతి 
అగునటుా  ప్ాప్మ ర్పగని ఆయననత మనక్ోస్ము ప్ాప్ముగాచేస నత 
1 పేత్ుర్ప 2:21-22 – 22 ఆయన ప్ాప్ము చేయలవదత; ఆయన నోటనత ఏ 
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1 యోహాను 3:5 - ప్ాప్ములనత తీసివేయుటక్ ై ఆయన ప్రత్ాక్షమలయ నని మీకు 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 253 * ..... మేము మరేీ కుమలర్పడెైన యేస్తకు స్ుషిమ ైన స్ంక్ఫతాలనత 
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68. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్స-ఐ అమలా న్స 3: 45-48 * ..... 45. మ స్్య, యేస్త… దేవుని దగగరకి్ట 
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జ్ఞహరి ఫ్ 43:63 * ..... మరియు యేస్త అలలా హ్ యొకక సార్ేభౌమతాేనిక్ట స్ుషిమ ైన 
ర్పజ్ఞవులతో వచిచనప్ుుడు, అత్నత ఇలల అనానడు: “నేనత మీకు జాఞ నానిన తెచాచనత, 
మరియు మీర్ప విభేదిస్తు నన వాటి యొకక వాస్ు వికత్నత మీకు స్ుషింగ  ాచెప్ుడానిక్ట 
వచాచనత: క్ాబటిి  అలలా హ్ కు భయప్డడ నాకు విధేయత్ చూప్ండడ. ” 
 
 



69. 
అద్దుతాలు చేయ్యల్ని కీీస్తర  అతందిర య శ్కిిని కలిగి ఉనాాడని మరయు 

చనిపోయినవారకి జీవితానిా ఇసార నని అది అంగీకరంచబడిందా? 
బ బిల్   అవును / అవును  ఖురాన్ 

మార్కర సువార్త త 1:40-45 –  40 ఒక కుషఠ రోగి ఆయనయొదు కు వచ్చ 

ఆయనయెద్దట్ మోకాళో్లనినీకిషు మ తే ననుా శుద్దు నిగా చేయగల్వని ఆయనతో చెపిు, 

ఆయనను వేడుకనగా  41 ఆయన కనికర ప్డి, చెయియచాపి వానిని ముట్టు నాకిషు మే; 

నీవు శుద్దు డవు కమమని వానితో చెప్పును.  

యోహాన సువార్త  11:14-44 –43 ఆయన ఆలాగు చెపిులాజరూ, బయట్టకి రమమని 

బిగారగా చెప్ుగా  44 చనిపోయినవాడు, కాళో్ల చేత్రలు ప్రర త వసర ీముల్తో కట్ు బడినవాడ  

వెలుప్లికి వచెచను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టు యుండనుఅంతట్ యేస్త మీరు  .

.అతని కటో్ట విపిుపోనియుయడని వారతో చెప్పును  

----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
అల్-ఇ ఇమాాన్ 3: 45-50 * ..... 45. ది మస్త్ీయ, యేస్త ... 49. అలోాహ 

సెల్వుచేత నేను గీుడిివాడికి చూప్పను, కుష్ఠఠ రోగిని చంపి, చనిపోయినవారని 

బర తికుంచాలని ... Maide 5: 110 * ..... నా అనుమతితో బల ండ్ మరయు కుష్ఠఠ రోగి 

జనిమంచ్న మీరు చేసన; మరయు నా మరణం దాారా మీరు చనిపోయినవారని ఎలా 

ప్పంచుకునాారు? 

గమనిక: ఇజిిలో్ల యేస్త యొకక అద్దుతాలు 37 ఉనాాయి. 

70. 
అనిా ప్పరుష్ఠలు నుండి విశాాసం మరయు విధేయతల్ను నేరుటానికి కీీస్తర కు 

అరహ మ నదేనని అంగీకరంచారా? 
బ బిల్   అవును / అవును  ఖురాన్ 

మతు య సువార్త  23:10 - 10 మరయు మీరు గురువుల్ని పిలువబడవద్దు ; కీీస్తర ఒకకడే మీ 

గురువు.  

యోహాన సువార్త  14:15 & 21-24 –  24 ననుా ప్రర మంప్ని వాడు నా మాట్లు 

గ కనడు; మీరు వినుచునా మాట్ నామాట్ కాద్ద, ననుా ప్ంపిన తండిర దే.  

----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
అల్-ఐ అమాాన్ 3:50 & 55 * ..... 50. నేను మీ ప్ర భువు నుండి మీకు ఒక సంకేతం 

తెస్తర నాాను. కాబట్టు  ఆయనకు భయప్డి, నాకు విధేయత చూప్ండి ... 55. నేను నినుా 

సేకరంచ్, నా దగారకు వెళ్లర నాాను ... మరయు మమమలిా అనుసరంచేవారని అవిశాాస్తల్ 

కంటే ప్పనరుతాథ న దినం వరకు ఉంచుత్రనాాను. 

 జుహ్రూ ఫ్ 43:61 & 63 * ..... 61. యేసు రుండవ రాకడ గుంటకు చిహనుంగా ఉుంటుంది: 

కాబటి్ట, దాని గురిుంచి ఎటవుంట్ట సుందేహుం లేదు, ననన అనసరిుంచుండి. ఇది సర్ళమైెన 

మార్గ ుం ... 63. నేన మీకు జా్ఞనుం తెచాాన ... కాబటి్ట అలా్లహ్కు భయపడి నాకు 

విధేయత చూపుండి. 
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చనిపోయినవారకి జీవితానిా ఇసార నని అది అంగీకరంచబడిందా? 
బ బిల్   అవును / అవును  ఖురాన్ 

మార్కర సువార్త త 1:40-45 –  40 ఒక కుషఠ రోగి ఆయనయొదు కు వచ్చ 

ఆయనయెద్దట్ మోకాళో్లనినీకిషు మ తే ననుా శుద్దు నిగా చేయగల్వని ఆయనతో చెపిు, 

ఆయనను వేడుకనగా  41 ఆయన కనికర ప్డి, చెయియచాపి వానిని ముట్టు నాకిషు మే; 

నీవు శుద్దు డవు కమమని వానితో చెప్పును.  

యోహాన సువార్త  11:14-44 –43 ఆయన ఆలాగు చెపిులాజరూ, బయట్టకి రమమని 

బిగారగా చెప్ుగా  44 చనిపోయినవాడు, కాళో్ల చేత్రలు ప్రర త వసర ీముల్తో కట్ు బడినవాడ  

వెలుప్లికి వచెచను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టు యుండనుఅంతట్ యేస్త మీరు  .

.అతని కటో్ట విపిుపోనియుయడని వారతో చెప్పును  

----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
అల్-ఇ ఇమాాన్ 3: 45-50 * ..... 45. ది మస్త్ీయ, యేస్త ... 49. అలోాహ 

సెల్వుచేత నేను గీుడిివాడికి చూప్పను, కుష్ఠఠ రోగిని చంపి, చనిపోయినవారని 

బర తికుంచాలని ... Maide 5: 110 * ..... నా అనుమతితో బల ండ్ మరయు కుష్ఠఠ రోగి 

జనిమంచ్న మీరు చేసన; మరయు నా మరణం దాారా మీరు చనిపోయినవారని ఎలా 

ప్పంచుకునాారు? 

గమనిక: ఇజిిలో్ల యేస్త యొకక అద్దుతాలు 37 ఉనాాయి. 

70. 
అనిా ప్పరుష్ఠలు నుండి విశాాసం మరయు విధేయతల్ను నేరుటానికి కీీస్తర కు 

అరహ మ నదేనని అంగీకరంచారా? 
బ బిల్   అవును / అవును  ఖురాన్ 

మతు య సువార్త  23:10 - 10 మరయు మీరు గురువుల్ని పిలువబడవద్దు ; కీీస్తర ఒకకడే మీ 

గురువు.  

యోహాన సువార్త  14:15 & 21-24 –  24 ననుా ప్రర మంప్ని వాడు నా మాట్లు 

గ కనడు; మీరు వినుచునా మాట్ నామాట్ కాద్ద, ననుా ప్ంపిన తండిర దే.  

----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
అల్-ఐ అమాాన్ 3:50 & 55 * ..... 50. నేను మీ ప్ర భువు నుండి మీకు ఒక సంకేతం 

తెస్తర నాాను. కాబట్టు  ఆయనకు భయప్డి, నాకు విధేయత చూప్ండి ... 55. నేను నినుా 

సేకరంచ్, నా దగారకు వెళ్లర నాాను ... మరయు మమమలిా అనుసరంచేవారని అవిశాాస్తల్ 

కంటే ప్పనరుతాథ న దినం వరకు ఉంచుత్రనాాను. 

 జుహ్రూ ఫ్ 43:61 & 63 * ..... 61. యేసు రుండవ రాకడ గుంటకు చిహనుంగా ఉుంటుంది: 

కాబటి్ట, దాని గురిుంచి ఎటవుంట్ట సుందేహుం లేదు, ననన అనసరిుంచుండి. ఇది సర్ళమైెన 

మార్గ ుం ... 63. నేన మీకు జా్ఞనుం తెచాాన ... కాబటి్ట అలా్లహ్కు భయపడి నాకు 

విధేయత చూపుండి. 

 

 

69. 
అద్దుతాలు చేయ్యల్ని కీీస్తర  అతందిర య శ్కిిని కలిగి ఉనాాడని మరయు 

చనిపోయినవారకి జీవితానిా ఇసార నని అది అంగీకరంచబడిందా? 
బ బిల్   అవును / అవును  ఖురాన్ 

మార్కర సువార్త త 1:40-45 –  40 ఒక కుషఠ రోగి ఆయనయొదు కు వచ్చ 

ఆయనయెద్దట్ మోకాళో్లనినీకిషు మ తే ననుా శుద్దు నిగా చేయగల్వని ఆయనతో చెపిు, 

ఆయనను వేడుకనగా  41 ఆయన కనికర ప్డి, చెయియచాపి వానిని ముట్టు నాకిషు మే; 

నీవు శుద్దు డవు కమమని వానితో చెప్పును.  

యోహాన సువార్త  11:14-44 –43 ఆయన ఆలాగు చెపిులాజరూ, బయట్టకి రమమని 

బిగారగా చెప్ుగా  44 చనిపోయినవాడు, కాళో్ల చేత్రలు ప్రర త వసర ీముల్తో కట్ు బడినవాడ  

వెలుప్లికి వచెచను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టు యుండనుఅంతట్ యేస్త మీరు  .

.అతని కటో్ట విపిుపోనియుయడని వారతో చెప్పును  

----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
అల్-ఇ ఇమాాన్ 3: 45-50 * ..... 45. ది మస్త్ీయ, యేస్త ... 49. అలోాహ 

సెల్వుచేత నేను గీుడిివాడికి చూప్పను, కుష్ఠఠ రోగిని చంపి, చనిపోయినవారని 

బర తికుంచాలని ... Maide 5: 110 * ..... నా అనుమతితో బల ండ్ మరయు కుష్ఠఠ రోగి 

జనిమంచ్న మీరు చేసన; మరయు నా మరణం దాారా మీరు చనిపోయినవారని ఎలా 

ప్పంచుకునాారు? 

గమనిక: ఇజిిలో్ల యేస్త యొకక అద్దుతాలు 37 ఉనాాయి. 

70. 
అనిా ప్పరుష్ఠలు నుండి విశాాసం మరయు విధేయతల్ను నేరుటానికి కీీస్తర కు 

అరహ మ నదేనని అంగీకరంచారా? 
బ బిల్   అవును / అవును  ఖురాన్ 

మతు య సువార్త  23:10 - 10 మరయు మీరు గురువుల్ని పిలువబడవద్దు ; కీీస్తర ఒకకడే మీ 

గురువు.  

యోహాన సువార్త  14:15 & 21-24 –  24 ననుా ప్రర మంప్ని వాడు నా మాట్లు 

గ కనడు; మీరు వినుచునా మాట్ నామాట్ కాద్ద, ననుా ప్ంపిన తండిర దే.  

----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
అల్-ఐ అమాాన్ 3:50 & 55 * ..... 50. నేను మీ ప్ర భువు నుండి మీకు ఒక సంకేతం 

తెస్తర నాాను. కాబట్టు  ఆయనకు భయప్డి, నాకు విధేయత చూప్ండి ... 55. నేను నినుా 

సేకరంచ్, నా దగారకు వెళ్లర నాాను ... మరయు మమమలిా అనుసరంచేవారని అవిశాాస్తల్ 

కంటే ప్పనరుతాథ న దినం వరకు ఉంచుత్రనాాను. 

 జుహ్రూ ఫ్ 43:61 & 63 * ..... 61. యేసు రుండవ రాకడ గుంటకు చిహనుంగా ఉుంటుంది: 

కాబటి్ట, దాని గురిుంచి ఎటవుంట్ట సుందేహుం లేదు, ననన అనసరిుంచుండి. ఇది సర్ళమైెన 

మార్గ ుం ... 63. నేన మీకు జా్ఞనుం తెచాాన ... కాబటి్ట అలా్లహ్కు భయపడి నాకు 

విధేయత చూపుండి. 

 

 



71. 
యేస్తక్రీస్తు  "మ స్్య" అని గురిుంచబడాి డా? (అభిషే్కం) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 26:63-64 – 63 అందతకు ప్రధాన యలజకుడు ఆయననత చూచిన్సవు 
దేవుని కుమలర్పడవ ైన క్రీస్తు వ ైతే ఆ మలట మలతో చెప్ుుమని జీవముగల దేవుని తోడని 
న్సకు ఆనబ టుి చతనాననన నతఅందతకు యేస్తన్సవన .  64 ఇది మొదలుక్ొని 
మనతషాకుమలర్పడు స్ర్  ేశ్కుు ని కుడడప్ార్శవమున కూర్పచండుటయు, ఆక్ాశ్ మేఘల 
ర్ూఢుడెై వచతచటయు మీర్ప చూత్ుర్ని చెప్ుగా  
యోహాను సువార్త 1:41 - ఇత్డు మొదట త్న స్హోదర్పడెైన స్మోనతనత 
చూచిమేము మ స్్యనత కనతగొంటి మని అత్నితో చెపిు  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:45 * ..... అలలా హ్ త్న నతండడ ఒక ప్దం గురించి స్తవార్ు ఇసాు డు, దీని 
పేర్ప మ స్్య, యేస్త…  
నిస  ా4: 171-172 * ..... 171. మేరీ కుమలర్పడెైన యేస్త మ స్్ య అలలా హ్ యొకక దూత్ 
మలత్రమే… 172. అలలా హ్ యొకక బ నాిస్గ  ాఉండట నాిక్ట మ స్్య ఎప్ుటిక్ర నిర కారించడు. 
గమనిక: క్ొీ త్ు  నిబంధనల  ో"మ స్్ య" లవద  ా"క్రీస్తు " అన ేప్దానిన 558 సార్పా  వాడతార్ప 
మరియు క్రీస్తు నత స్ూచించడానిక్ట "దూత్" ఖతరానోా  10 సార్పా  ఉప్యోగిస్తు నానర్ప. 

72. 
క్రీస్తు  దేవుని వాకామని ప్రసాు వించబడాి డా? (లోగోస్ / క్ాలిములలా ) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:1-3 & 14 –- 1 ఆదియందత వాకాముండెనత, వాకాము 
దేవునియొదా ఉండెనత, వాకాము దేవుడెై యుండెనత.  14 ఆ వాకాము శ్రీర్ధారియ ై, 
కృప్ాస్త్ాస్ంప్యర్పణ  డుగ  ామనమధా నివసించెనత; త్ండడరవలన కలిగిన అది  ే
తీయకుమలర్పని మహిమవల  మనము ఆయన మహిమనత కనతగొంటిమి  
ప్ర కటన గరింథము 19:13-16  - నామము ఆయనకు ప టిబడడయుననది.    
-------------------------------------------------------------------------------------------  
అల్-ఐ అమాా న్ 3:39 * ..... అలలా హ్ మీకు ఒక కుమలర్పడడ స్తవార్ు ఇసాు డు, అత్ని పేర్ప 
జాన్స, అత్నత అలలా హ్ నతండడ ఒక ప్దానిన ధృవీకరించడానిక్ట వసాు డు, రాచరిక మరియు 
ప్విత్రమ ైన, న్సతిమంత్ుల ప్రవకు.  
అల్స-ఇ అమలా న్స 3:45 * ..... అలలా హ్ త్న నతండడ ఒక ప్దం గురించి స్తవార్ు  ఇసాు డు, 
దీని పేర్ప మ స్్య, యేస్త ... దేవుని దగగర్కు తీస్తకురాబడడన వారిల  ోఒకర్ప. 
 
 
 

71. 
యేస్తక్రీస్తు  "మ స్్య" అని గురిుంచబడాి డా? (అభిషే్కం) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 26:63-64 – 63 అందతకు ప్రధాన యలజకుడు ఆయననత చూచిన్సవు 
దేవుని కుమలర్పడవ ైన క్రీస్తు వ ైతే ఆ మలట మలతో చెప్ుుమని జీవముగల దేవుని తోడని 
న్సకు ఆనబ టుి చతనాననన నతఅందతకు యేస్తన్సవన .  64 ఇది మొదలుక్ొని 
మనతషాకుమలర్పడు స్ర్  ేశ్కుు ని కుడడప్ార్శవమున కూర్పచండుటయు, ఆక్ాశ్ మేఘల 
ర్ూఢుడెై వచతచటయు మీర్ప చూత్ుర్ని చెప్ుగా  
యోహాను సువార్త 1:41 - ఇత్డు మొదట త్న స్హోదర్పడెైన స్మోనతనత 
చూచిమేము మ స్్యనత కనతగొంటి మని అత్నితో చెపిు  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:45 * ..... అలలా హ్ త్న నతండడ ఒక ప్దం గురించి స్తవార్ు ఇసాు డు, దీని 
పేర్ప మ స్్య, యేస్త…  
నిస  ా4: 171-172 * ..... 171. మేరీ కుమలర్పడెైన యేస్త మ స్్ య అలలా హ్ యొకక దూత్ 
మలత్రమే… 172. అలలా హ్ యొకక బ నాిస్గ  ాఉండట నాిక్ట మ స్్య ఎప్ుటిక్ర నిర కారించడు. 
గమనిక: క్ొీ త్ు  నిబంధనల  ో"మ స్్ య" లవద  ా"క్రీస్తు " అన ేప్దానిన 558 సార్పా  వాడతార్ప 
మరియు క్రీస్తు నత స్ూచించడానిక్ట "దూత్" ఖతరానోా  10 సార్పా  ఉప్యోగిస్తు నానర్ప. 

72. 
క్రీస్తు  దేవుని వాకామని ప్రసాు వించబడాి డా? (లోగోస్ / క్ాలిములలా ) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:1-3 & 14 –- 1 ఆదియందత వాకాముండెనత, వాకాము 
దేవునియొదా ఉండెనత, వాకాము దేవుడెై యుండెనత.  14 ఆ వాకాము శ్రీర్ధారియ ై, 
కృప్ాస్త్ాస్ంప్యర్పణ  డుగ  ామనమధా నివసించెనత; త్ండడరవలన కలిగిన అది  ే
తీయకుమలర్పని మహిమవల  మనము ఆయన మహిమనత కనతగొంటిమి  
ప్ర కటన గరింథము 19:13-16  - నామము ఆయనకు ప టిబడడయుననది.    
-------------------------------------------------------------------------------------------  
అల్-ఐ అమాా న్ 3:39 * ..... అలలా హ్ మీకు ఒక కుమలర్పడడ స్తవార్ు ఇసాు డు, అత్ని పేర్ప 
జాన్స, అత్నత అలలా హ్ నతండడ ఒక ప్దానిన ధృవీకరించడానిక్ట వసాు డు, రాచరిక మరియు 
ప్విత్రమ ైన, న్సతిమంత్ుల ప్రవకు.  
అల్స-ఇ అమలా న్స 3:45 * ..... అలలా హ్ త్న నతండడ ఒక ప్దం గురించి స్తవార్ు  ఇసాు డు, 
దీని పేర్ప మ స్్య, యేస్త ... దేవుని దగగర్కు తీస్తకురాబడడన వారిల  ోఒకర్ప. 
 
 
 71. 

యేస్తక్రీస్తు  "మ స్్య" అని గురిుంచబడాి డా? (అభిషే్కం) 
బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 

మత్త య సువార్త 26:63-64 – 63 అందతకు ప్రధాన యలజకుడు ఆయననత చూచిన్సవు 
దేవుని కుమలర్పడవ ైన క్రీస్తు వ ైతే ఆ మలట మలతో చెప్ుుమని జీవముగల దేవుని తోడని 
న్సకు ఆనబ టుి చతనాననన నతఅందతకు యేస్తన్సవన .  64 ఇది మొదలుక్ొని 
మనతషాకుమలర్పడు స్ర్  ేశ్కుు ని కుడడప్ార్శవమున కూర్పచండుటయు, ఆక్ాశ్ మేఘల 
ర్ూఢుడెై వచతచటయు మీర్ప చూత్ుర్ని చెప్ుగా  
యోహాను సువార్త 1:41 - ఇత్డు మొదట త్న స్హోదర్పడెైన స్మోనతనత 
చూచిమేము మ స్్యనత కనతగొంటి మని అత్నితో చెపిు  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:45 * ..... అలలా హ్ త్న నతండడ ఒక ప్దం గురించి స్తవార్ు ఇసాు డు, దీని 
పేర్ప మ స్్య, యేస్త…  
నిస  ా4: 171-172 * ..... 171. మేరీ కుమలర్పడెైన యేస్త మ స్్ య అలలా హ్ యొకక దూత్ 
మలత్రమే… 172. అలలా హ్ యొకక బ నాిస్గ  ాఉండట నాిక్ట మ స్్య ఎప్ుటిక్ర నిర కారించడు. 
గమనిక: క్ొీ త్ు  నిబంధనల  ో"మ స్్ య" లవద  ా"క్రీస్తు " అన ేప్దానిన 558 సార్పా  వాడతార్ప 
మరియు క్రీస్తు నత స్ూచించడానిక్ట "దూత్" ఖతరానోా  10 సార్పా  ఉప్యోగిస్తు నానర్ప. 

72. 
క్రీస్తు  దేవుని వాకామని ప్రసాు వించబడాి డా? (లోగోస్ / క్ాలిములలా ) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:1-3 & 14 –- 1 ఆదియందత వాకాముండెనత, వాకాము 
దేవునియొదా ఉండెనత, వాకాము దేవుడెై యుండెనత.  14 ఆ వాకాము శ్రీర్ధారియ ై, 
కృప్ాస్త్ాస్ంప్యర్పణ  డుగ  ామనమధా నివసించెనత; త్ండడరవలన కలిగిన అది  ే
తీయకుమలర్పని మహిమవల  మనము ఆయన మహిమనత కనతగొంటిమి  
ప్ర కటన గరింథము 19:13-16  - నామము ఆయనకు ప టిబడడయుననది.    
-------------------------------------------------------------------------------------------  
అల్-ఐ అమాా న్ 3:39 * ..... అలలా హ్ మీకు ఒక కుమలర్పడడ స్తవార్ు ఇసాు డు, అత్ని పేర్ప 
జాన్స, అత్నత అలలా హ్ నతండడ ఒక ప్దానిన ధృవీకరించడానిక్ట వసాు డు, రాచరిక మరియు 
ప్విత్రమ ైన, న్సతిమంత్ుల ప్రవకు.  
అల్స-ఇ అమలా న్స 3:45 * ..... అలలా హ్ త్న నతండడ ఒక ప్దం గురించి స్తవార్ు  ఇసాు డు, 
దీని పేర్ప మ స్్య, యేస్త ... దేవుని దగగర్కు తీస్తకురాబడడన వారిల  ోఒకర్ప. 
 
 

71. 
యేస్తక్రీస్తు  "మ స్్య" అని గురిుంచబడాి డా? (అభిషే్కం) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 26:63-64 – 63 అందతకు ప్రధాన యలజకుడు ఆయననత చూచిన్సవు 
దేవుని కుమలర్పడవ ైన క్రీస్తు వ ైతే ఆ మలట మలతో చెప్ుుమని జీవముగల దేవుని తోడని 
న్సకు ఆనబ టుి చతనాననన నతఅందతకు యేస్తన్సవన .  64 ఇది మొదలుక్ొని 
మనతషాకుమలర్పడు స్ర్  ేశ్కుు ని కుడడప్ార్శవమున కూర్పచండుటయు, ఆక్ాశ్ మేఘల 
ర్ూఢుడెై వచతచటయు మీర్ప చూత్ుర్ని చెప్ుగా  
యోహాను సువార్త 1:41 - ఇత్డు మొదట త్న స్హోదర్పడెైన స్మోనతనత 
చూచిమేము మ స్్యనత కనతగొంటి మని అత్నితో చెపిు  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:45 * ..... అలలా హ్ త్న నతండడ ఒక ప్దం గురించి స్తవార్ు ఇసాు డు, దీని 
పేర్ప మ స్్య, యేస్త…  
నిస  ా4: 171-172 * ..... 171. మేరీ కుమలర్పడెైన యేస్త మ స్్ య అలలా హ్ యొకక దూత్ 
మలత్రమే… 172. అలలా హ్ యొకక బ నాిస్గ  ాఉండట నాిక్ట మ స్్య ఎప్ుటిక్ర నిర కారించడు. 
గమనిక: క్ొీ త్ు  నిబంధనల  ో"మ స్్ య" లవద  ా"క్రీస్తు " అన ేప్దానిన 558 సార్పా  వాడతార్ప 
మరియు క్రీస్తు నత స్ూచించడానిక్ట "దూత్" ఖతరానోా  10 సార్పా  ఉప్యోగిస్తు నానర్ప. 

72. 
క్రీస్తు  దేవుని వాకామని ప్రసాు వించబడాి డా? (లోగోస్ / క్ాలిములలా ) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:1-3 & 14 –- 1 ఆదియందత వాకాముండెనత, వాకాము 
దేవునియొదా ఉండెనత, వాకాము దేవుడెై యుండెనత.  14 ఆ వాకాము శ్రీర్ధారియ ై, 
కృప్ాస్త్ాస్ంప్యర్పణ  డుగ  ామనమధా నివసించెనత; త్ండడరవలన కలిగిన అది  ే
తీయకుమలర్పని మహిమవల  మనము ఆయన మహిమనత కనతగొంటిమి  
ప్ర కటన గరింథము 19:13-16  - నామము ఆయనకు ప టిబడడయుననది.    
-------------------------------------------------------------------------------------------  
అల్-ఐ అమాా న్ 3:39 * ..... అలలా హ్ మీకు ఒక కుమలర్పడడ స్తవార్ు ఇసాు డు, అత్ని పేర్ప 
జాన్స, అత్నత అలలా హ్ నతండడ ఒక ప్దానిన ధృవీకరించడానిక్ట వసాు డు, రాచరిక మరియు 
ప్విత్రమ ైన, న్సతిమంత్ుల ప్రవకు.  
అల్స-ఇ అమలా న్స 3:45 * ..... అలలా హ్ త్న నతండడ ఒక ప్దం గురించి స్తవార్ు  ఇసాు డు, 
దీని పేర్ప మ స్్య, యేస్త ... దేవుని దగగర్కు తీస్తకురాబడడన వారిల  ోఒకర్ప. 
 
 



73. 
క్రీస్తు  జనిమo చకముoదత దేవుని వాకాముగా ముoదే ఉనిక్టలో ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 9:6 - ఏలయనగా మనకు శశువు ప్ుటెినత మనకు 
కుమలర్పడు అనతగీహింప్బడెనత ఆయన భుజముమీద రాజాభార్ముండునత .
ఆశ్చర్ాకర్పడు ఆలోచనకర్ు బలవంత్ుడెైన దేవుడు నిత్ుాడగు త్ండడర 
.స్మలధానకర్ుయగు అధిప్తి అని అత్నిక్ట పేర్ప ప టిబడునత  
మీకా 5:2 - ప్ురాత్న క్ాలము మొదలుక్ొని శాశ్ేత్క్ాలము ఆయన ప్రత్ాక్ష 
మగుచతండెనత.  
యోహాను సువార్త 8:58 - యేస్త అబార హాము ప్ుటికమునతపే నేనత ఉనాననని 
మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననన నత.   
హెబ్రరయులకు 13:8 - యేస్తక్రీస్తు  నినన, నేడు, ఒకకటేరీతిగా ఉనానడు; అవునత 
యుగయుగములకునత ఒకకటే రీతిగా ఉండునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:59 * ..... అలలా హోు  ఉనన యేస్త యొకక సార్ూప్ాం ఆదాము 
యొకక సార్ూప్ాత్. ఆయన త్న దతముమనత స్ృషిి్ంచాడు. మరియు అత్నత. 

74. 
ఇది దేవుని శాశ్ేత్మ ైన వరి్, యేస్త క్రీస్తు  యొకక అవతార్ం లో ఒక మలనవ 
శ్రీర్ం ప్టిింది అంగీకరించారా? (Kenosis or Hûlul) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 1:18-24 –23 అని ప్రభువు త్న ప్రవకుదాేరా ప్లిక్టన మలట 
న ర్వేర్ప నటుా  ఇదంత్యు జరిగ నతఇమలమనతయేలనత పేర్పనకు భాష్ాంత్ర్మున  .
.దేవుడు మనకు తోడని అరా్ము  
ఫ లిపీపయులకు 2:5-8 – 5 క్రీస్తు యేస్తనకు కలిగని య  ీమనస్త  ్మీర్పనత 
కలిగియుండుడడ.  6 ఆయన దేవుని స్ రే్ూ ప్ము కలిగినవాడెైయుండడ, దేవునిత ో
స్మలనముగ  ాఉండుట విడడచిప టికూడని భ గాామని య ంచతక్ొనలవదత గాని  7 మనతషుాల 
ప్ో లికగ  ాప్ుటిి, దాస్తని స్ేర్ూప్మునత ధరించతక్ొని, త్నతన తానే రకిుు నిగ  ాచేసిక్ొన నత.   
కొలొస్యులకు 1:3 & 15 – 15 ఆయన అదృశ్ాదేవుని స్ేర్ూపియ ై స్ర్ేస్ృషిి్క్ట 
ఆదిస్ంభూత్ుడెై యునానడు.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:17 * ..... వార్ప నిశ్చయంగా, "అలలా హ్ మేరీ యొకక కుమలర్పడు, మరేీ 
కుమలర్పడు" అని అంటునానర్ప. 
 
 
 

73. 
క్రీస్తు  జనిమo చకముoదత దేవుని వాకాముగా ముoదే ఉనిక్టలో ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 9:6 - ఏలయనగా మనకు శశువు ప్ుటెినత మనకు 
కుమలర్పడు అనతగీహింప్బడెనత ఆయన భుజముమీద రాజాభార్ముండునత .
ఆశ్చర్ాకర్పడు ఆలోచనకర్ు బలవంత్ుడెైన దేవుడు నిత్ుాడగు త్ండడర 
.స్మలధానకర్ుయగు అధిప్తి అని అత్నిక్ట పేర్ప ప టిబడునత  
మీకా 5:2 - ప్ురాత్న క్ాలము మొదలుక్ొని శాశ్ేత్క్ాలము ఆయన ప్రత్ాక్ష 
మగుచతండెనత.  
యోహాను సువార్త 8:58 - యేస్త అబార హాము ప్ుటికమునతపే నేనత ఉనాననని 
మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననన నత.   
హెబ్రరయులకు 13:8 - యేస్తక్రీస్తు  నినన, నేడు, ఒకకటేరీతిగా ఉనానడు; అవునత 
యుగయుగములకునత ఒకకటే రీతిగా ఉండునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:59 * ..... అలలా హోు  ఉనన యేస్త యొకక సార్ూప్ాం ఆదాము 
యొకక సార్ూప్ాత్. ఆయన త్న దతముమనత స్ృషిి్ంచాడు. మరియు అత్నత. 

74. 
ఇది దేవుని శాశ్ేత్మ ైన వరి్, యేస్త క్రీస్తు  యొకక అవతార్ం లో ఒక మలనవ 
శ్రీర్ం ప్టిింది అంగీకరించారా? (Kenosis or Hûlul) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 1:18-24 –23 అని ప్రభువు త్న ప్రవకుదాేరా ప్లిక్టన మలట 
న ర్వేర్ప నటుా  ఇదంత్యు జరిగ నతఇమలమనతయేలనత పేర్పనకు భాష్ాంత్ర్మున  .
.దేవుడు మనకు తోడని అరా్ము  
ఫ లిపీపయులకు 2:5-8 – 5 క్రీస్తు యేస్తనకు కలిగని య  ీమనస్త  ్మీర్పనత 
కలిగియుండుడడ.  6 ఆయన దేవుని స్ రే్ూ ప్ము కలిగినవాడెైయుండడ, దేవునిత ో
స్మలనముగ  ాఉండుట విడడచిప టికూడని భ గాామని య ంచతక్ొనలవదత గాని  7 మనతషుాల 
ప్ో లికగ  ాప్ుటిి, దాస్తని స్ేర్ూప్మునత ధరించతక్ొని, త్నతన తానే రకిుు నిగ  ాచేసిక్ొన నత.   
కొలొస్యులకు 1:3 & 15 – 15 ఆయన అదృశ్ాదేవుని స్ేర్ూపియ ై స్ర్ేస్ృషిి్క్ట 
ఆదిస్ంభూత్ుడెై యునానడు.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:17 * ..... వార్ప నిశ్చయంగా, "అలలా హ్ మేరీ యొకక కుమలర్పడు, మరేీ 
కుమలర్పడు" అని అంటునానర్ప. 
 
 
 73. 

క్రీస్తు  జనిమo చకముoదత దేవుని వాకాముగా ముoదే ఉనిక్టలో ఉనానడా? 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

యెషయా గరింథముము 9:6 - ఏలయనగా మనకు శశువు ప్ుటెినత మనకు 
కుమలర్పడు అనతగీహింప్బడెనత ఆయన భుజముమీద రాజాభార్ముండునత .
ఆశ్చర్ాకర్పడు ఆలోచనకర్ు బలవంత్ుడెైన దేవుడు నిత్ుాడగు త్ండడర 
.స్మలధానకర్ుయగు అధిప్తి అని అత్నిక్ట పేర్ప ప టిబడునత  
మీకా 5:2 - ప్ురాత్న క్ాలము మొదలుక్ొని శాశ్ేత్క్ాలము ఆయన ప్రత్ాక్ష 
మగుచతండెనత.  
యోహాను సువార్త 8:58 - యేస్త అబార హాము ప్ుటికమునతపే నేనత ఉనాననని 
మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననన నత.   
హెబ్రరయులకు 13:8 - యేస్తక్రీస్తు  నినన, నేడు, ఒకకటేరీతిగా ఉనానడు; అవునత 
యుగయుగములకునత ఒకకటే రీతిగా ఉండునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:59 * ..... అలలా హోు  ఉనన యేస్త యొకక సార్ూప్ాం ఆదాము 
యొకక సార్ూప్ాత్. ఆయన త్న దతముమనత స్ృష్ిించాడు. మరియు అత్నత. 

74. 
ఇది దేవుని శాశ్ేత్మ ైన వరి్, యేస్త క్రీస్తు  యొకక అవతార్ం లో ఒక మలనవ 
శ్రీర్ం ప్టిింది అంగీకరించారా? (Kenosis or Hûlul) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 1:18-24 –23 అని ప్రభువు త్న ప్రవకుదాేరా ప్లిక్టన మలట 
న ర్వేర్ప నటుా  ఇదంత్యు జరిగ నతఇమలమనతయేలనత పేర్పనకు భాష్ాంత్ర్మున  .
.దేవుడు మనకు తోడని అరా్ము  
ఫ లిపీపయులకు 2:5-8 – 5 క్రీస్తు యేస్తనకు కలిగని య  ీమనస్త  ్మీర్పనత 
కలిగియుండుడడ.  6 ఆయన దేవుని స్ రే్ూ ప్ము కలిగినవాడెైయుండడ, దేవునిత ో
స్మలనముగ  ాఉండుట విడడచిప టికూడని భ గాామని య ంచతక్ొనలవదత గాని  7 మనతషుాల 
ప్ో లికగ  ాప్ుటిి, దాస్తని స్ేర్ూప్మునత ధరించతక్ొని, త్నతన తానే రకిుు నిగ  ాచేసిక్ొన నత.   
కొలొస్యులకు 1:3 & 15 – 15 ఆయన అదృశ్ాదేవుని స్ేర్ూపియ ై స్ర్ేస్ృషిి్క్ట 
ఆదిస్ంభూత్ుడెై యునానడు.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:17 * ..... వార్ప నిశ్చయంగా, "అలలా హ్ మేరీ యొకక కుమలర్పడు, మరేీ 
కుమలర్పడు" అని అంటునానర్ప. 
 
 

73. 
క్రీస్తు  జనిమo చకముoదత దేవుని వాకాముగా ముoదే ఉనిక్టలో ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 9:6 - ఏలయనగా మనకు శశువు ప్ుటెినత మనకు 
కుమలర్పడు అనతగీహింప్బడెనత ఆయన భుజముమీద రాజాభార్ముండునత .
ఆశ్చర్ాకర్పడు ఆలోచనకర్ు బలవంత్ుడెైన దేవుడు నిత్ుాడగు త్ండడర 
.స్మలధానకర్ుయగు అధిప్తి అని అత్నిక్ట పేర్ప ప టిబడునత  
మీకా 5:2 - ప్ురాత్న క్ాలము మొదలుక్ొని శాశ్ేత్క్ాలము ఆయన ప్రత్ాక్ష 
మగుచతండెనత.  
యోహాను సువార్త 8:58 - యేస్త అబార హాము ప్ుటికమునతపే నేనత ఉనాననని 
మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననన నత.   
హెబ్రరయులకు 13:8 - యేస్తక్రీస్తు  నినన, నేడు, ఒకకటేరీతిగా ఉనానడు; అవునత 
యుగయుగములకునత ఒకకటే రీతిగా ఉండునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:59 * ..... అలలా హోు  ఉనన యేస్త యొకక సార్ూప్ాం ఆదాము 
యొకక సార్ూప్ాత్. ఆయన త్న దతముమనత స్ృషిి్ంచాడు. మరియు అత్నత. 

74. 
ఇది దేవుని శాశ్ేత్మ ైన వరి్, యేస్త క్రీస్తు  యొకక అవతార్ం లో ఒక మలనవ 
శ్రీర్ం ప్టిింది అంగీకరించారా? (Kenosis or Hûlul) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 1:18-24 –23 అని ప్రభువు త్న ప్రవకుదాేరా ప్లిక్టన మలట 
న ర్వేర్ప నటుా  ఇదంత్యు జరిగ నతఇమలమనతయేలనత పేర్పనకు భాష్ాంత్ర్మున  .
.దేవుడు మనకు తోడని అరా్ము  
ఫ లిపీపయులకు 2:5-8 – 5 క్రీస్తు యేస్తనకు కలిగని య  ీమనస్త  ్మీర్పనత 
కలిగియుండుడడ.  6 ఆయన దేవుని స్ రే్ూ ప్ము కలిగినవాడెైయుండడ, దేవునిత ో
స్మలనముగ  ాఉండుట విడడచిప టికూడని భ గాామని య ంచతక్ొనలవదత గాని  7 మనతషుాల 
ప్ో లికగ  ాప్ుటిి, దాస్తని స్ేర్ూప్మునత ధరించతక్ొని, త్నతన తానే రకిుు నిగ  ాచేసిక్ొన నత.   
కొలొస్యులకు 1:3 & 15 – 15 ఆయన అదృశ్ాదేవుని స్ేర్ూపియ ై స్ర్ేస్ృషిి్క్ట 
ఆదిస్ంభూత్ుడెై యునానడు.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ఒకకడే; ఆయన క్రీస్తు యేస్నత నర్పడు. 6 ఈయన అందరిక్ొర్కు విమోచన 
కీయధనముగా త్నతనతానే స్మరుించతక్ొన నతదీనినిగూరిచన సాక్షాము యుకు  .
.క్ాలములయందత ఇయాబడునత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10: 3  ..... అలలా హ్… మధావరిు లవడు (అత్నితో) 
జుమెర్ 39:44 ..... మధావరిుత్ేం ప్యరిుగా అలలా హ్ యొకక శ్క్టులో ఉంది. 
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మత్త య సువార్త 16:16 - అందతకు స్మోనత పేత్ుర్పన్సవు స్జీవుడగు దేవుని 
కుమలర్పడవ ైన క్రీస్తు వని చెప ునత.  
మార్కు సువార్త త్ 14:61-62 – 61 అయతే ఆయన ఉత్ుర్మేమియు చెప్ుక 
ఊర్కుండెనతతిరిగి ప్రధాన యలజకుడుప్ర్మలత్ుమని కుమలర్పడవ ైన క్రీస్తు వు  .
న్సవేనా? అని ఆయన నడుగగా  62 యేస్తఅవునత నేనే; 
లూక  ాసువ రా్త 1:32 & 35 –35 దూత్ప్రిశుదాా త్మ న్సమీదిక్ట వచతచనత; స్రోేననత్ుని శ్క్టు 
నినతన కముమక్ొనతనత గనతక ప్ుటిబో వు శశువు ప్రిశుదతా డెై దేవుని కుమలర్పడనబడునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
టీవీ 9: 30-31 * ..... 30. క్ ైైస్ువులు మ స్్ యల అలలా హ్ యొకక కుమలర్పడు అని 
చెప్ాు ర్ప ... 31. దేవుడు వారిని క్ాప్ాడు. అవి ఎలల విప్రీత్మ ైనవి! వార్ప ఆయనత ో
స్నినహిత్ంగా ఉననవాటి కంటే అత్డు అధిగమించాడు. 
గమనిక: బ ైబిలోా  92 వచనాలు ఉనానయ, అవి "దేవుని కుమలర్పడని" గా 
చితీరకరించాయ, క్ాన్స cf. ఎనమ్ 6: 101, ఫ్ురాకన్స 25: 2, జ్ఞు ర్ూఫ్ 43:81 & జిన్స 
72: 3. 
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ఒకకడే; ఆయన క్రీస్తు యేస్నత నర్పడు. 6 ఈయన అందరిక్ొర్కు విమోచన 
కీయధనముగా త్నతనతానే స్మరుించతక్ొన నతదీనినిగూరిచన సాక్షాము యుకు  .
.క్ాలములయందత ఇయాబడునత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10: 3  ..... అలలా హ్… మధావరిు లవడు (అత్నితో) 
జుమెర్ 39:44 ..... మధావరిుత్ేం ప్యరిుగా అలలా హ్ యొకక శ్క్టులో ఉంది. 

78. 
క్రీస్తు  దేవుని కుమలర్పడని అది అంగకీరిస్తు ందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 16:16 - అందతకు స్మోనత పేత్ుర్పన్సవు స్జీవుడగు దేవుని 
కుమలర్పడవ ైన క్రీస్తు వని చెప ునత.  
మార్కు సువార్త త్ 14:61-62 – 61 అయతే ఆయన ఉత్ుర్మేమియు చెప్ుక 
ఊర్కుండెనతతిరిగి ప్రధాన యలజకుడుప్ర్మలత్ుమని కుమలర్పడవ ైన క్రీస్తు వు  .
న్సవేనా? అని ఆయన నడుగగా  62 యేస్తఅవునత నేనే; 
లూక  ాసువ రా్త 1:32 & 35 –35 దూత్ప్రిశుదాా త్మ న్సమీదిక్ట వచతచనత; స్రోేననత్ుని శ్క్టు 
నినతన కముమక్ొనతనత గనతక ప్ుటిబో వు శశువు ప్రిశుదతా డెై దేవుని కుమలర్పడనబడునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
టీవీ 9: 30-31 * ..... 30. క్ ైైస్ువులు మ స్్ యల అలలా హ్ యొకక కుమలర్పడు అని 
చెప్ాు ర్ప ... 31. దేవుడు వారిని క్ాప్ాడు. అవి ఎలల విప్రీత్మ ైనవి! వార్ప ఆయనత ో
స్నినహిత్ంగా ఉననవాటి కంటే అత్డు అధిగమించాడు. 
గమనిక: బ ైబిలోా  92 వచనాలు ఉనానయ, అవి "దేవుని కుమలర్పడని" గా 
చితీరకరించాయ, క్ాన్స cf. ఎనమ్ 6: 101, ఫ్ురాకన్స 25: 2, జ్ఞు ర్ూఫ్ 43:81 & జిన్స 
72: 3. 
 
 
 
 



79. 
హోలీ బుక్ోలో "దేవుని కుమలర్పడు" అనే ప్దానిన ఉప్యోగించినప్ుుడు, ల ైంగకి 
యూనియన్స నతండడ జనిమంచిన భౌతిక కుమలర్పడడ భ వానల  ోఇద ిఉప్యోగించబడుత్ుంద ?ా 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 1:26-35 – 27 దావీదత వంశ్స్తా డెైన యోసేప్నత ఒక ప్ుర్పషునిక్ట 
ప్రధానము చేయబడడన కనాకయొదాకు దేవుని చేత్ ప్ంప్బడెనతఆ కనాక పేర్ప  .
.మరియ  35 దూత్ప్రిశుదాా త్మ న్సమీదిక్ట వచతచనత; స్రోేననత్ుని శ్క్టు నినతన 
కముమక్ొనతనత గనతక ప్ుటిబో వు శశువు ప్రిశుదతా డెై దేవుని కుమలర్పడనబడునత.  
1 యోహాను 5:20 -  త్ండడర, కుమలర్పని పేరమించతచత, తానత చేయువాటి న లానత 
ఆయనకు అగప్ర్చతచతనానడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననతమరియు  .
.మీర్ప ఆశ్చర్ా ప్డునటుా  వీటికంటె గొప్ు క్ార్ాములనత ఆయనకు అగప్ర్చతనత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 101 * ..... ఆక్ాశ్ం మరియు భూమి యొకక స్ృషిి్కర్ు! అత్నత ఒక 
బిడినత ఎలల ప్ొ ందగలడు, ఆయనకు భార్ా లవనప్ుుడు, అత్నత అనినంటిన్స 
స్ృష్ిించినప్ుుడు మరియు అనిన విషయలల గురించి తెలుస్తకుననప్ుుడు? 
జిన్ 72: 3 ..... మరియు అత్నత ... భార్ానత, క్ొడుకునత తీస్తక్ోలవదని మేము 
నముమత్ునానము. 

80. 
క్రీస్తు  నిజానిక్ట ప్రజలచే ప్యజిoచబడాి డా, ఆయన వారి ఆరాధననత చెలుా బాటు  
అoగీకరిస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవ రా్ు 9:35-38 - 35 ప్రిస్యు లాు వానిని వ లివేసిర్ని యేస్త విని వానిని 

కనతగనొి న్సవు దేవుని కుమలర్పనియందత విశా సే్ముంచత చతనానవ  ాఅని 
అడడగ నత.  38 అంత్ట వ డాుప్రభువ ,ా నేనత విశ్ సేించతచతనాననని చెపిు ఆయనకు మాొక్ కనత.  
యోహానత స్తవార్ు 20:28-29 – 28 అందతకు తోమల ఆయనతోనా ప్రభువా, నా 
దేవా అన నత.  29 యేస్త న్సవు ననతన చూచి నమిి్మతివి, చూడక నమిి్మనవార్ప 
ధనతాలని అత్నితో చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------  
Maide 5: 116 & 118 * ..... 116. మరియు అలలా హ్ ఇలల అనానడు: "ఓ మర్ామ్ 
కుమలర్పడ !ా "మలనవులకు అలలా హోు  ప్ాటు ర ండు దేవత్లనత తీస్తకురా" అని మీర్ప 
మలనవులకు ఇలల అనానవా? నాకు హకుక లవదని చెప్ుడం నాది క్ాదత… 118. మీర్ప, 
న్సవు మలత్రమే, స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు, వివేకవంత్ుడు. 
 
 
 
 

79. 
హోలీ బుక్ోలో "దేవుని కుమలర్పడు" అనే ప్దానిన ఉప్యోగించినప్ుుడు, ల ైంగకి 
యూనియన్స నతండడ జనిమంచిన భౌతిక కుమలర్పడడ భ వానల  ోఇద ిఉప్యోగించబడుత్ుంద ?ా 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 1:26-35 – 27 దావీదత వంశ్స్తా డెైన యోసేప్నత ఒక ప్ుర్పషునిక్ట 
ప్రధానము చేయబడడన కనాకయొదాకు దేవుని చేత్ ప్ంప్బడెనతఆ కనాక పేర్ప  .
.మరియ  35 దూత్ప్రిశుదాా త్మ న్సమీదిక్ట వచతచనత; స్రోేననత్ుని శ్క్టు నినతన 
కముమక్ొనతనత గనతక ప్ుటిబో వు శశువు ప్రిశుదతా డెై దేవుని కుమలర్పడనబడునత.  
1 యోహాను 5:20 -  త్ండడర, కుమలర్పని పేరమించతచత, తానత చేయువాటి న లానత 
ఆయనకు అగప్ర్చతచతనానడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననతమరియు  .
.మీర్ప ఆశ్చర్ా ప్డునటుా  వీటికంటె గొప్ు క్ార్ాములనత ఆయనకు అగప్ర్చతనత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 101 * ..... ఆక్ాశ్ం మరియు భూమి యొకక స్ృషిి్కర్ు! అత్నత ఒక 
బిడినత ఎలల ప్ొ ందగలడు, ఆయనకు భార్ా లవనప్ుుడు, అత్నత అనినంటిన్స 
స్ృష్ిించినప్ుుడు మరియు అనిన విషయలల గురించి తెలుస్తకుననప్ుుడు? 
జిన్ 72: 3 ..... మరియు అత్నత ... భార్ానత, క్ొడుకునత తీస్తక్ోలవదని మేము 
నముమత్ునానము. 

80. 
క్రీస్తు  నిజానిక్ట ప్రజలచే ప్యజిoచబడాి డా, ఆయన వారి ఆరాధననత చెలుా బాటు  
అoగీకరిస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవ రా్ు 9:35-38 - 35 ప్రిస్యు లాు వానిని వ లివేసిర్ని యేస్త విని వానిని 

కనతగనొి న్సవు దేవుని కుమలర్పనియందత విశా సే్ముంచత చతనానవ  ాఅని 
అడడగ నత.  38 అంత్ట వ డాుప్రభువ ,ా నేనత విశ్ సేించతచతనాననని చెపిు ఆయనకు మాొక్ కనత.  
యోహానత స్తవార్ు 20:28-29 – 28 అందతకు తోమల ఆయనతోనా ప్రభువా, నా 
దేవా అన నత.  29 యేస్త న్సవు ననతన చూచి నమిి్మతివి, చూడక నమిి్మనవార్ప 
ధనతాలని అత్నితో చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------  
Maide 5: 116 & 118 * ..... 116. మరియు అలలా హ్ ఇలల అనానడు: "ఓ మర్ామ్ 
కుమలర్పడ !ా "మలనవులకు అలలా హోు  ప్ాటు ర ండు దేవత్లనత తీస్తకురా" అని మీర్ప 
మలనవులకు ఇలల అనానవా? నాకు హకుక లవదని చెప్ుడం నాది క్ాదత… 118. మీర్ప, 
న్సవు మలత్రమే, స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు, వివేకవంత్ుడు. 
 
 

79. 
హోలీ బుక్ోలో "దేవుని కుమలర్పడు" అనే ప్దానిన ఉప్యోగించినప్ుుడు, ల ైంగకి 
యూనియన్స నతండడ జనిమంచిన భౌతిక కుమలర్పడడ భ వానల  ోఇద ిఉప్యోగించబడుత్ుంద ?ా 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 1:26-35 – 27 దావీదత వంశ్స్తా డెైన యోసేప్నత ఒక ప్ుర్పషునిక్ట 
ప్రధానము చేయబడడన కనాకయొదాకు దేవుని చేత్ ప్ంప్బడెనతఆ కనాక పేర్ప  .
.మరియ  35 దూత్ప్రిశుదాా త్మ న్సమీదిక్ట వచతచనత; స్రోేననత్ుని శ్క్టు నినతన 
కముమక్ొనతనత గనతక ప్ుటిబో వు శశువు ప్రిశుదతా డెై దేవుని కుమలర్పడనబడునత.  
1 యోహాను 5:20 -  త్ండడర, కుమలర్పని పేరమించతచత, తానత చేయువాటి న లానత 
ఆయనకు అగప్ర్చతచతనానడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననతమరియు  .
.మీర్ప ఆశ్చర్ా ప్డునటుా  వీటికంటె గొప్ు క్ార్ాములనత ఆయనకు అగప్ర్చతనత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 101 * ..... ఆక్ాశ్ం మరియు భూమి యొకక స్ృషిి్కర్ు! అత్నత ఒక 
బిడినత ఎలల ప్ొ ందగలడు, ఆయనకు భార్ా లవనప్ుుడు, అత్నత అనినంటిన్స 
స్ృష్ిించినప్ుుడు మరియు అనిన విషయలల గురించి తెలుస్తకుననప్ుుడు? 
జిన్ 72: 3 ..... మరియు అత్నత ... భార్ానత, క్ొడుకునత తీస్తక్ోలవదని మేము 
నముమత్ునానము. 

80. 
క్రీస్తు  నిజానిక్ట ప్రజలచే ప్యజిoచబడాి డా, ఆయన వారి ఆరాధననత చెలుా బాటు  
అoగీకరిస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవ రా్ు 9:35-38 - 35 ప్రిస్యు లాు వానిని వ లివేసిర్ని యేస్త విని వానిని 

కనతగనొి న్సవు దేవుని కుమలర్పనియందత విశా సే్ముంచత చతనానవ  ాఅని 
అడడగ నత.  38 అంత్ట వ డాుప్రభువ ,ా నేనత విశ్ సేించతచతనాననని చెపిు ఆయనకు మాొక్ కనత.  
యోహానత స్తవార్ు 20:28-29 – 28 అందతకు తోమల ఆయనతోనా ప్రభువా, నా 
దేవా అన నత.  29 యేస్త న్సవు ననతన చూచి నమిి్మతివి, చూడక నమిి్మనవార్ప 
ధనతాలని అత్నితో చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------  
Maide 5: 116 & 118 * ..... 116. మరియు అలలా హ్ ఇలల అనానడు: "ఓ మర్ామ్ 
కుమలర్పడ !ా "మలనవులకు అలలా హోు  ప్ాటు ర ండు దేవత్లనత తీస్తకురా" అని మీర్ప 
మలనవులకు ఇలల అనానవా? నాకు హకుక లవదని చెప్ుడం నాది క్ాదత… 118. మీర్ప, 
న్సవు మలత్రమే, స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు, వివేకవంత్ుడు. 
 
 

79. 
హోలీ బుక్ోలో "దేవుని కుమలర్పడు" అనే ప్దానిన ఉప్యోగించినప్ుుడు, ల ైంగకి 
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బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
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.మీర్ప ఆశ్చర్ా ప్డునటుా  వీటికంటె గొప్ు క్ార్ాములనత ఆయనకు అగప్ర్చతనత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Maide 5: 116 & 118 * ..... 116. మరియు అలలా హ్ ఇలల అనానడు: "ఓ మర్ామ్ 
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న్సవు మలత్రమే, స్ర్ేశ్క్టుమంత్ుడు, వివేకవంత్ుడు. 
 
 
 
 



81. 
క్రీస్తు  ప్రజల ప్ాప్ాలనత క్షమిసాు డా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మార్కు సువార్త త్ 2:5-7 & 10-11 –10 అయతే ప్ాప్ములు క్షమించతటకు 
భూమిమీద మనతషాకుమలర్పనిక్ట అధకి్ార్ము కలదని మీర్ప తెలిసిక్ొనవల నని 
వారితో చెపిు  11 ప్క్ష వాయువు గలవానిని చూచిన్సవు లవచి న్స ప్ర్పప తిు క్ొని 
యంటిక్ట ప్ొ మమని న్సతో చెప్ుుచతనాననన నత.  
లూక  ాసువార్త  5:20 - ఆయన వారి విశాేస్ము చూచిమనతషుాడా, న్స ప్ాప్ ములు 
క్షమింప్బడడయుననవని వానితో చెప్ుగా,  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 13:38 - క్ాబటిి స్హో దర్పలలరా, మీకు ఈయన దాేరానే 
ప్ాప్క్షమలప్ణ ప్రచతర్మగుచతననదనియు,  
1 యోహాను 2:12 - చినన పిలాలలరా, ఆయన నామముబటిి మీ ప్ాప్ ములు 
క్షమింప్బడడనవి గనతక మీకు వార యుచతనాననత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ అమాా న్ 3: 135 * ..... అలలా హ్ త్ప్ు మర వర్ప ప్ాప్ాలనత క్షమించగలర్ప? 
ప్ని మనిష  5:75..... మేరీ కుమలర్పడెైన మ స్్య ఒక దూత్ త్ప్ు మర వర  ోక్ాదత ... 

82. 
మర్ణానిక్ట, నర్క్ానిక్ట క్రీస్తు  క్రలనత కలిగి ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 12:5 - ఎవనిక్ట మీర్ప భయప్డవల నో మీకు తెలియజఫయుదతనత; 
చంపిన త్ర్పవాత్ నర్కములో ప్డదోరయ శ్క్టుగలవానిక్ట భయప్డుడడ, ఆయనక్ఫ 
భయ ప్డుడని మీతో చెప్ుుచతనాననత.  
ప్ర కటన గరింథము 1:11-18 – 1 యేస్తక్రీస్తు  త్న దాస్తలకు కనతప్ర్చతటకు దేవు 
డాయనకు అనతగీహించిన ప్రత్ాక్షత్. 17 నేనాయ ననత చూడగానే చచిచనవానివల  
ఆయన ప్ాదముల యొదా ప్డడతినిఆయన త్న కుడడచేతిని నామీద ఉంచి నాతో  .
ఇటాన నతభయప్డకుము; 18 నేనత మొదటివాడనత కడప్టివాడనత 
జీవించతవాడనత; మృత్ుడన ైతిని గాని ఇదిగో యుగయుగములు స్జీవుడన ై 
యునాననతమరియు మర్ణముయొకకయు ప్ాతాళ్ లోకము యొకకయు  .
తాళ్ప్ుచెవులు నా సాేధీనముతలో ఉననవి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59 * ..... 57. మేరీ యొకక కుమలర్పడు ... 59. ఇత్నత 
ఇశాీ యేలీయుల క్ొర్కు ఒక ఉదాహర్ణగా చేసాడు. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59 * ..... 57. మేరీ యొకక కుమలర్పడు ... 59. ఇత్నత 
ఇశాీ యేలీయుల క్ొర్కు ఒక ఉదాహర్ణగా చేసాడు. 
 
 
 
 

81. 
క్రీస్తు  ప్రజల ప్ాప్ాలనత క్షమిసాు డా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మార్కు సువార్త త్ 2:5-7 & 10-11 –10 అయతే ప్ాప్ములు క్షమించతటకు 
భూమిమీద మనతషాకుమలర్పనిక్ట అధకి్ార్ము కలదని మీర్ప తెలిసిక్ొనవల నని 
వారితో చెపిు  11 ప్క్ష వాయువు గలవానిని చూచిన్సవు లవచి న్స ప్ర్పప తిు క్ొని 
యంటిక్ట ప్ొ మమని న్సతో చెప్ుుచతనాననన నత.  
లూక  ాసువార్త  5:20 - ఆయన వారి విశాేస్ము చూచిమనతషుాడా, న్స ప్ాప్ ములు 
క్షమింప్బడడయుననవని వానితో చెప్ుగా,  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 13:38 - క్ాబటిి స్హో దర్పలలరా, మీకు ఈయన దాేరానే 
ప్ాప్క్షమలప్ణ ప్రచతర్మగుచతననదనియు,  
1 యోహాను 2:12 - చినన పిలాలలరా, ఆయన నామముబటిి మీ ప్ాప్ ములు 
క్షమింప్బడడనవి గనతక మీకు వార యుచతనాననత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ అమాా న్ 3: 135 * ..... అలలా హ్ త్ప్ు మర వర్ప ప్ాప్ాలనత క్షమించగలర్ప? 
ప్ని మనిష  5:75..... మేరీ కుమలర్పడెైన మ స్్య ఒక దూత్ త్ప్ు మర వర  ోక్ాదత ... 

82. 
మర్ణానిక్ట, నర్క్ానిక్ట క్రీస్తు  క్రలనత కలిగి ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 12:5 - ఎవనిక్ట మీర్ప భయప్డవల నో మీకు తెలియజఫయుదతనత; 
చంపిన త్ర్పవాత్ నర్కములో ప్డదోరయ శ్క్టుగలవానిక్ట భయప్డుడడ, ఆయనక్ఫ 
భయ ప్డుడని మీతో చెప్ుుచతనాననత.  
ప్ర కటన గరింథము 1:11-18 – 1 యేస్తక్రీస్తు  త్న దాస్తలకు కనతప్ర్చతటకు దేవు 
డాయనకు అనతగీహించిన ప్రత్ాక్షత్. 17 నేనాయ ననత చూడగానే చచిచనవానివల  
ఆయన ప్ాదముల యొదా ప్డడతినిఆయన త్న కుడడచేతిని నామీద ఉంచి నాతో  .
ఇటాన నతభయప్డకుము; 18 నేనత మొదటివాడనత కడప్టివాడనత 
జీవించతవాడనత; మృత్ుడన ైతిని గాని ఇదిగో యుగయుగములు స్జీవుడన ై 
యునాననతమరియు మర్ణముయొకకయు ప్ాతాళ్ లోకము యొకకయు  .
తాళ్ప్ుచెవులు నా సాేధీనముతలో ఉననవి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59 * ..... 57. మేరీ యొకక కుమలర్పడు ... 59. ఇత్నత 
ఇశాీ యేలీయుల క్ొర్కు ఒక ఉదాహర్ణగా చేసాడు. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59 * ..... 57. మేరీ యొకక కుమలర్పడు ... 59. ఇత్నత 
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83. 
క్రీస్తు  ప్రప్ంచప్ు "ర్క్షకుడని" అoగీకరిoచబడాి డా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 43:11-13 – 11 నేనత నేనే య హో వానత, నేనత త్ప్ు వేరొక 
ర్క్ష కుడు లవడు.   
లూక  ా సువార్త  2:11 - దావీదత ప్టిణమందత నేడు ర్క్షకుడు మీ క్ొర్కు ప్ుటిి  
యునానడు, ఈయన ప్రభువ ైన క్రీస్తు   
యోహాను సువార్త 4:42 - మలమటుి కు మేము విని, యీయన నిజముగా 
లోకర్క్షకుడని తెలిసిక్ొని నముమచతనానమనిర.ి  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిస  ా4: 171 ..... మేర ీకుమలర్పడెనై యేస్త మ స్్య అలలా హ్ యొకక దూత్ మలత్రమే ... 

84. 
క్రీస్తు లో ర్క్షకునిగా మరియు ప్రభువు నందత నమమకం శాశ్ేత్ జీవితానిన 
ప్ొ ందటానిక్ట మలత్రమే మలర్గమని అది అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 3:16 & 36 –16 దేవుడు లోకమునత ఎంత ోపేరమించెనతక్ాగ  ాఆయన  .
త్న అదిేతీయకుమలర్పనిగ  ాప్ుటిిన వానియందత విశాేస్ముంచత ప్రతివాడునత నశంప్క 
.నిత్ాజీవము ప్ొ ందతనటుా  ఆయననత అనతగీహించెనత  36 కుమలర్పనియందత 
విశాేస్ముంచతవాడే నిత్ాజీవముగలవాడు, కుమలర్పనిక్ట విధేయుడు క్ానివాడు జీవము 
చూడడు గాని దేవుని ఉగీత్ వానిమీద నిలిచి యుండునత. 
యోహాను సువ రా్త 14:6 - యేస్త నేనే మలర్గమునత, స్త్ామునత, జీవమునత; నా 
దాేరానే త్ప్ు య వడునత త్ండడరయొదాకు రాడు.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 4:10-12 –10  మీర్ప సిలువవేసినటిియు, 
మృత్ులలోనతండడ దేవుడు…12 మరి ఎవనివలననత ర్క్షణ కలుగదత; ఈ 
నామముననే మనము ర్క్షణ పొ్ందవల నత గాని, ఆక్ాశ్ము క్టీంద మనతషుాలలో 
ఇయాబడడన మరి ఏ నామమున ర్క్షణ ప్ొ ందలవము అన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:19 & 85 * ..... 19. ఇసాా ం మత్ం ల  ోఅలలా హ్ యొకక నిజమ ైన మత్ం 
85. ఇసాా ం మత్ం కంటే ఇత్ర్ మతానిన క్ోరినవాడు, అత్ని నతండడ స్ేకరించబడడు 
మరియు అత్నత ఓడడప్ో తాడు ఇకమీదట. 
గమనిక: బ ైబిలులో 200 కనాన ఎకుకవ శోా క్ాలు ఉనానయ, ఇవి యేస్త ర్క్షకుడెైన 
ప్రప్ంచం అని వరిణసాు య. 
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యోహాను సువార్త 3:16 & 36 –16 దేవుడు లోకమునత ఎంత ోపేరమించెనతక్ాగ  ాఆయన  .
త్న అదిేతీయకుమలర్పనిగ  ాప్ుటిిన వానియందత విశాేస్ముంచత ప్రతివాడునత నశంప్క 
.నిత్ాజీవము ప్ొ ందతనటుా  ఆయననత అనతగీహించెనత  36 కుమలర్పనియందత 
విశాేస్ముంచతవాడే నిత్ాజీవముగలవాడు, కుమలర్పనిక్ట విధేయుడు క్ానివాడు జీవము 
చూడడు గాని దేవుని ఉగీత్ వానిమీద నిలిచి యుండునత. 
యోహాను సువ రా్త 14:6 - యేస్త నేనే మలర్గమునత, స్త్ామునత, జీవమునత; నా 
దాేరానే త్ప్ు య వడునత త్ండడరయొదాకు రాడు.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 4:10-12 –10  మీర్ప సిలువవేసినటిియు, 
మృత్ులలోనతండడ దేవుడు…12 మరి ఎవనివలననత ర్క్షణ కలుగదత; ఈ 
నామముననే మనము ర్క్షణ పొ్ందవల నత గాని, ఆక్ాశ్ము క్టీంద మనతషుాలలో 
ఇయాబడడన మరి ఏ నామమున ర్క్షణ ప్ొ ందలవము అన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:19 & 85 * ..... 19. ఇసాా ం మత్ం ల  ోఅలలా హ్ యొకక నిజమ ైన మత్ం 
85. ఇసాా ం మత్ం కంటే ఇత్ర్ మతానిన క్ోరినవాడు, అత్ని నతండడ స్ేకరించబడడు 
మరియు అత్నత ఓడడప్ో తాడు ఇకమీదట. 
గమనిక: బ ైబిలులో 200 కనాన ఎకుకవ శోా క్ాలు ఉనానయ, ఇవి యేస్త ర్క్షకుడెైన 
ప్రప్ంచం అని వరిణసాు య. 
 
 
 83. 

క్రీస్తు  ప్రప్ంచప్ు "ర్క్షకుడని" అoగీకరిoచబడాి డా? 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

యెషయ  ాగరింథముము 43:11-13 – 11 నేనత నేనే య హో వానత, నేనత త్ప్ు వేరొక 
ర్క్ష కుడు లవడు.   
లూక  ా సువార్త  2:11 - దావీదత ప్టిణమందత నేడు ర్క్షకుడు మీ క్ొర్కు ప్ుటిి  
యునానడు, ఈయన ప్రభువ ైన క్రీస్తు   
యోహాను సువార్త 4:42 - మలమటుి కు మేము విని, యీయన నిజముగా 
లోకర్క్షకుడని తెలిసిక్ొని నముమచతనానమనిర.ి  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిస  ా4: 171 ..... మేర ీకుమలర్పడెనై యేస్త మ స్్య అలలా హ్ యొకక దూత్ మలత్రమే ... 

84. 
క్రీస్తు లో ర్క్షకునిగా మరియు ప్రభువు నందత నమమకం శాశ్ేత్ జీవితానిన 
ప్ొ ందటానిక్ట మలత్రమే మలర్గమని అది అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 3:16 & 36 –16 దేవుడు లోకమునత ఎంత ోపేరమించెనతక్ాగ  ాఆయన  .
త్న అదిేతీయకుమలర్పనిగ  ాప్ుటిిన వానియందత విశాేస్ముంచత ప్రతివాడునత నశంప్క 
.నిత్ాజీవము ప్ొ ందతనటుా  ఆయననత అనతగీహించెనత  36 కుమలర్పనియందత 
విశాేస్ముంచతవాడే నిత్ాజీవముగలవాడు, కుమలర్పనిక్ట విధేయుడు క్ానివాడు జీవము 
చూడడు గాని దేవుని ఉగీత్ వానిమీద నిలిచి యుండునత. 
యోహాను సువ రా్త 14:6 - యేస్త నేనే మలర్గమునత, స్త్ామునత, జీవమునత; నా 
దాేరానే త్ప్ు య వడునత త్ండడరయొదాకు రాడు.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 4:10-12 –10  మీర్ప సిలువవేసినటిియు, 
మృత్ులలోనతండడ దేవుడు…12 మరి ఎవనివలననత ర్క్షణ కలుగదత; ఈ 
నామముననే మనము ర్క్షణ పొ్ందవల నత గాని, ఆక్ాశ్ము క్టీంద మనతషుాలలో 
ఇయాబడడన మరి ఏ నామమున ర్క్షణ ప్ొ ందలవము అన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:19 & 85 * ..... 19. ఇసాా ం మత్ం ల  ోఅలలా హ్ యొకక నిజమ ైన మత్ం 
85. ఇసాా ం మత్ం కంటే ఇత్ర్ మతానిన క్ోరినవాడు, అత్ని నతండడ స్ేకరించబడడు 
మరియు అత్నత ఓడడప్ో తాడు ఇకమీదట. 
గమనిక: బ ైబిలులో 200 కనాన ఎకుకవ శోా క్ాలు ఉనానయ, ఇవి యేస్త ర్క్షకుడెైన 
ప్రప్ంచం అని వరిణసాు య. 
 
 

83. 
క్రీస్తు  ప్రప్ంచప్ు "ర్క్షకుడని" అoగీకరిoచబడాి డా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 43:11-13 – 11 నేనత నేనే య హో వానత, నేనత త్ప్ు వేరొక 
ర్క్ష కుడు లవడు.   
లూక  ా సువార్త  2:11 - దావీదత ప్టిణమందత నేడు ర్క్షకుడు మీ క్ొర్కు ప్ుటిి  
యునానడు, ఈయన ప్రభువ ైన క్రీస్తు   
యోహాను సువార్త 4:42 - మలమటుి కు మేము విని, యీయన నిజముగా 
లోకర్క్షకుడని తెలిసిక్ొని నముమచతనానమనిర.ి  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిస  ా4: 171 ..... మేర ీకుమలర్పడెనై యేస్త మ స్్య అలలా హ్ యొకక దూత్ మలత్రమే ... 

84. 
క్రీస్తు లో ర్క్షకునిగా మరియు ప్రభువు నందత నమమకం శాశ్ేత్ జీవితానిన 
ప్ొ ందటానిక్ట మలత్రమే మలర్గమని అది అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 3:16 & 36 –16 దేవుడు లోకమునత ఎంత ోపేరమించెనతక్ాగ  ాఆయన  .
త్న అదిేతీయకుమలర్పనిగ  ాప్ుటిిన వానియందత విశాేస్ముంచత ప్రతివాడునత నశంప్క 
.నిత్ాజీవము ప్ొ ందతనటుా  ఆయననత అనతగీహించెనత  36 కుమలర్పనియందత 
విశాేస్ముంచతవాడే నిత్ాజీవముగలవాడు, కుమలర్పనిక్ట విధేయుడు క్ానివాడు జీవము 
చూడడు గాని దేవుని ఉగీత్ వానిమీద నిలిచి యుండునత. 
యోహాను సువ రా్త 14:6 - యేస్త నేనే మలర్గమునత, స్త్ామునత, జీవమునత; నా 
దాేరానే త్ప్ు య వడునత త్ండడరయొదాకు రాడు.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 4:10-12 –10  మీర్ప సిలువవేసినటిియు, 
మృత్ులలోనతండడ దేవుడు…12 మరి ఎవనివలననత ర్క్షణ కలుగదత; ఈ 
నామముననే మనము ర్క్షణ పొ్ందవల నత గాని, ఆక్ాశ్ము క్టీంద మనతషుాలలో 
ఇయాబడడన మరి ఏ నామమున ర్క్షణ ప్ొ ందలవము అన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:19 & 85 * ..... 19. ఇసాా ం మత్ం ల  ోఅలలా హ్ యొకక నిజమ ైన మత్ం 
85. ఇసాా ం మత్ం కంటే ఇత్ర్ మతానిన క్ోరినవాడు, అత్ని నతండడ స్ేకరించబడడు 
మరియు అత్నత ఓడడప్ో తాడు ఇకమీదట. 
గమనిక: బ ైబిలులో 200 కనాన ఎకుకవ శోా క్ాలు ఉనానయ, ఇవి యేస్త ర్క్షకుడెైన 
ప్రప్ంచం అని వరిణసాు య. 
 
 



85. 
క్రీస్తు  ర్క్ాు నిన ప్రప్ంచ ప్ాప్ాలకు తాాగప్యరిత్మ ైన ప్రా యశచత్ు ంగా క్ొటుి కునానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 53:5-12 –5 మన యతికీమక్టయీలనతబటిి అత్డు 
గాయప్ర్చ బడెనత మన దోషములనతబటిి నలుగగొటిబడెనత మన 
స్మలధానారా్మ ైన శక్ష అత్నిమీద ప్డెనత అత్డు ప్ొ ందిన... 6 మనమందర్ము 
గొఱ్ఱలవల  తోర వ త్పిుప్ో తివిత మనలో ప్రతివాడునత త్నక్టషిమ ైన తోర వకు తొలిగ నత 
య హో వా మన యందరి దోషమునత అత్నిమీద మోప నత.  
యోహాను సువార్త 1:29 - మర్పవాడు యోహానత యేస్త త్నయొదాకు రాగా 
చూచిఇదిగో లోకప్ాప్మునత మోసిక్ొనిప్ో వు దేవుని గొఱ్ఱపిలా.  
1 కొర ింథీయులకు 15:3-4 - ఒకడు నేనత ప్రలు వాడనత, మరియొకడునేనత 
అప్ొ లోా వాడనత, అని చెప్ుు నప్ుుడు మీర్ప ప్రకృతిస్ంబంధతల ైన మనతషుాలు క్ారా?  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6: 164 * ..... ప్రతి ఆత్మ త్న స్ేంత్ ఖలతాలో మలత్రమే స్ంప్ాదిస్తు ంది, లవదా 
ఏ భార్ం మరొకర ిభారానిన భరించదత.  
Isra 17:15 ..... ఏ ఆత్మ మరొకరి భారానిన భరించదత.  
నెజ్జ 53:38 * ..... ఏ ఆత్మ మరొకరి భారానిన భరించదత. 

86. 
ప్రిశుదా గీంథాలలో, మ స్్య (యేస్త) చనిప్ో తాడని ప్రవకులు పేరొకనానరా?. 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 53:1-12 –11  న్సతిమంత్ుడెైన న  ాసేవకుడు జనతల 
దోషములనత భరించి నకునన అనతభవజాఞ నము చేత్ అనేకులనత నిరోా షులుగ  ా
చేయునత. 12 క్ావున గొప్ువ రాిత ోనేనత్నిక్ట ప్ాలు ప్ంచిప టిెదనత ఘనతలత ోకలిసి 
అత్డు క్ొలాసొముమ విభాగించతక్ొనతనత. ఏలయనగ  ామర్ణము నొందతనటుా  అత్డు త్న 
ప్రా ణ మునత ధార్ప్ో స నత అతికీమము చయేువ రాిల  ోఎంచబడడనవాడాయ నత అనేకుల 
ప్ాప్మునత భరించతచత తిర్పగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ విజాఞ ప్నముచేస నత 
దానియేలు 9:26 -  ఈ అర్పవదిర ండు వార్ములు జరిగిన పిమమట ఏమియు లవకుండ 
అభిష్ికుు డు నిర్ూమలము చేయబడునత వచతచనటిి  రాజ్ఞ యొకక ప్రజలు ప్విత్ర . 
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అల్-ఐ అమాా న్ 3:55 * ..... దేవుడు ఇలల అనానడు: “యేస్త! నిశ్చయంగా, నినతన 
నేనత చంపేసాు నత మరియు నినతన న్సకు స్తు తింప్జఫసాు నత మరయిు స్త్ామునత 
తిర్స్కరించిన వారిని న్సకు శుభప్ర్చతనత. 
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చూచిఇదిగో లోకప్ాప్మునత మోసిక్ొనిప్ో వు దేవుని గొఱ్ఱపిలా.  
1 కొర ింథీయులకు 15:3-4 - ఒకడు నేనత ప్రలు వాడనత, మరియొకడునేనత 
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En’am 6: 164 * ..... ప్రతి ఆత్మ త్న స్ేంత్ ఖలతాలో మలత్రమే స్ంప్ాదిస్తు ంది, లవదా 
ఏ భార్ం మరొకర ిభారానిన భరించదత.  
Isra 17:15 ..... ఏ ఆత్మ మరొకరి భారానిన భరించదత.  
నెజ్జ 53:38 * ..... ఏ ఆత్మ మరొకరి భారానిన భరించదత. 
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బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 16:21 – అప్ుటినతండడ తానత య ర్ూషలవమునకు 
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యోహాను సువార్త 10:11 & 15 – 11 నేనత గొఱ్ఱలకు మంచి క్ాప్రిని; మంచి 
క్ాప్రి గొఱ్ఱలక్ొర్కు త్న ప్రా ణము ప టుి నత. 15 త్ండడర ననతన ఏలలగున ఎర్పగునో 
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యోహాను సువార్త 12:32-33 – 32 నేనత భూమిమీదనతండడ ప ైక్ త్ుబడడనయ డల 
అందరిని నాయొదాకు ఆకరిీంచతక్ొందతనని చెప ునత. 33 తానత ఏవిధముగా 
మర్ణము ప్ొ ందవలసి యుండెనో స్ూచించతచత ఆయన ఈ మలట చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో అత్నత యూదతలచే చంప్బడతాడని యేస్త చెపిున 
ప్దాాలు లవవు. 
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అప్ుగించితినిఅదేమనగా ., లవఖనముల ప్రక్ార్ము క్రీస్తు  మన 
ప్ాప్ములనిమిత్ుము మృతిపొ్ందెనత, స్మలధిచేయబడెనత,  
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 157  ..... వార్ప అత్నిన చంప్లవదత, సిలువ వేయలవదత, క్ాని అది వారిక్ట 
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గొఱ్ఱలు ననతన ఎర్పగునత.మరియు గొఱ్ఱలక్ొర్కు నా ప్రా ణము ప టుి చతనాననత .  
యోహాను సువార్త 12:32-33 – 32 నేనత భూమిమీదనతండడ ప ైక్ త్ుబడడనయ డల 
అందరిని నాయొదాకు ఆకరిీంచతక్ొందతనని చెప ునత. 33 తానత ఏవిధముగా 
మర్ణము ప్ొ ందవలసి యుండెనో స్ూచించతచత ఆయన ఈ మలట చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో అత్నత యూదతలచే చంప్బడతాడని యేస్త చెపిున 
ప్దాాలు లవవు. 

88. 
క్రీస్తు  భౌతికంగా సిలువప ై చనిప్ో యలడని, ఆయన చనిప్ో యనప్ుటి నతండడ 
చనిప్ో యలడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 27:50 - యేస్త మర్ల బిగగర్గా క్ఫకవేసి ప్రా ణము విడడచెనత.  
మార్కు సువార్త త్ 15:37 - అంత్ట యేస్త గొప్ు క్ఫకవేసి ప్రా ణము విడడచెనత.  
యోహాను సువార్త 19:30 -  యేస్త ఆ చిర్క ప్ుచతచక్ొనిస్మలప్ుమ ైనదని చెపిు 
త్ల వంచి ఆత్మనత అప్ుగించెనత.  
1 కొర ింథీయులకు 15:3-4 – 3 నాక్టయాబడడన ఉప్దేశ్మునత మొదట మీకు 
అప్ుగించితినిఅదేమనగా ., లవఖనముల ప్రక్ార్ము క్రీస్తు  మన 
ప్ాప్ములనిమిత్ుము మృతిపొ్ందెనత, స్మలధిచేయబడెనత,  
4 లవఖనముల ప్రక్ార్ము మూడవదినమున లవప్బడెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 157  ..... వార్ప అత్నిన చంప్లవదత, సిలువ వేయలవదత, క్ాని అది వారిక్ట 
కనిపించింది; మరియు దాని గురించి విభేదించేవారిక్ట దాని స్ందేహం ఉంది; a హనత 
అనతస్రించడం త్ప్ు వారిక్ట దాని జాఞ నం లవదత; వార్ప అత్నిని ఖచిచత్ంగా చంప్లవదత 
.. 
 



89. 
నేడు క్రీస్తు  బరతిక్ట ఉనానడని, ఆయన మళా్ల వసాు డని అది అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 14:2-3 –3 నేనత వ ళాి మీకు సా్లము సిదాప్ర్చినయ డల 
నేనతండు సా్లములో మీర్పనత ఉండులలగున మర్ల వచిచ నాయొదా నతండుటకు 
మిముమనత తీసిక్ొని ప్ో వుదతనత.  
ప్ర కటన గరింథము 22:12 & 20 –12 ఇదిగో త్ేర్గా వచతచచతనాననతవానివాని  .
.క్టీయచొప్ుున ప్రతివాని క్టచతచటకు నేనత సిదాప్ర్చిన జీత్ము నాయొదా ఉననది  
20 ఈ స్ంగత్ులనతగూరిచ సాక్షామిచతచవాడు అవునత, త్ేర్గా వచతచచతనాననని 
చెప్ుుచతనానడుఆమేన్స  .; ప్రభువ ైన యేస్ూ, ర్ముమ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
నిసా 4: 158 * ..... అలలా హ్ అత్నిన త్న వ ైప్ుకు లవప్ాడు.  
జుహరూ ఫ్ 43:61 * ..... మరయిు (యేస్త ర ండవ రాకడ) గంటకు స్ంక్ఫత్ం: 
అందతవలా, దాని గురించి ఎటువంటి స్ందేహం లవదత ... 
గమనిక: క్రీస్తు  యొకక ర ండవ రాబో యే గురించి బ ైబిలోా  73 శోా క్ాలు ఉనానయ. 

90. 
ముహమమద్ రాబో యే "ఊహిoచడo" లవదా "ప్రవచిoచడo" బ ైబిలోా ని ఏవ ైనా 
శోా క్ాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 24:11 & 26 –11 అనేకుల ైన అబదా ప్రవకులు వచిచ ప్లువురిని 
మోస్ప్ర్చెదర్ప; 26 క్ాబటిి ఎవర ైననతఇదిగో అర్ణా ములో ఉనానడని మీతో 
చెపిుననత వ ళా్కుడడఇదిగో లోప్లి గదిలో ఉనానడని చెపిుననత నమమకుడడ  
యోహాను సువార్త 5:31 - ననతన గూరిచ నేనత సాక్షాము చెప్ుుక్ొనినయ డల నా 
సాక్షాము స్త్ాము క్ాదత.  
2 కొర ింథీయులకు 13:1 - ఈ మూడవ సారి నేనత మీయొదాకు వచతచచతనాననత 
ఇదార్ప ముగుగ ర్ప సాక్షుల నోట ప్రతి మలటయు సాిర్ప్ర్చ బడవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 157 * ..... దూత్నత అనతస్రించేవార్ప, చదవడానిక్ట లవదా వార యలవని 
ప్రవకు, వీరిని తోరా మరియు స్తవార్ులో వివరించినటుా  ...  
సఫ్ 61: 6 * ..... యేస్త ... అనానర్ప ... నేనత మీకు అలలా హ్ యొకక దూత్ని, 
తోరా (మోష్ే ప్ుస్ుక్ాలు) లో నా ముందత వ లాడెైన వాటిని ధృవీకరిస్ూు , ఒక దూత్ 
యొకక శుభవార్ు తెచాచడు. నా త్ర్పవాత్ వసాు ర్ప, దీని పేర్ప అహమద్. 
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యోహాను సువార్త 5:31 - ననతన గూరిచ నేనత సాక్షాము చెప్ుుక్ొనినయ డల నా 
సాక్షాము స్త్ాము క్ాదత.  
2 కొర ింథీయులకు 13:1 - ఈ మూడవ సారి నేనత మీయొదాకు వచతచచతనాననత 
ఇదార్ప ముగుగ ర్ప సాక్షుల నోట ప్రతి మలటయు సాిర్ప్ర్చ బడవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 157 * ..... దూత్నత అనతస్రించేవార్ప, చదవడానిక్ట లవదా వార యలవని 
ప్రవకు, వీరిని తోరా మరియు స్తవార్ులో వివరించినటుా  ...  
సఫ్ 61: 6 * ..... యేస్త ... అనానర్ప ... నేనత మీకు అలలా హ్ యొకక దూత్ని, 
తోరా (మోష్ే ప్ుస్ుక్ాలు) లో నా ముందత వ లాడెైన వాటిని ధృవీకరిస్ూు , ఒక దూత్ 
యొకక శుభవార్ు తెచాచడు. నా త్ర్పవాత్ వసాు ర్ప, దీని పేర్ప అహమద్. 
 

 

89. 
నేడు క్రీస్తు  బరతిక్ట ఉనానడని, ఆయన మళా్ల వసాు డని అది అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
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నేనతండు సా్లములో మీర్పనత ఉండులలగున మర్ల వచిచ నాయొదా నతండుటకు 
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ప్ర కటన గరింథము 22:12 & 20 –12 ఇదిగో త్ేర్గా వచతచచతనాననతవానివాని  .
.క్టీయచొప్ుున ప్రతివాని క్టచతచటకు నేనత సిదాప్ర్చిన జీత్ము నాయొదా ఉననది  
20 ఈ స్ంగత్ులనతగూరిచ సాక్షామిచతచవాడు అవునత, త్ేర్గా వచతచచతనాననని 
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-------------------------------------------------------------------------------------------  
నిసా 4: 158 * ..... అలలా హ్ అత్నిన త్న వ ైప్ుకు లవప్ాడు.  
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90. 
ముహమమద్ రాబో యే "ఊహిoచడo" లవదా "ప్రవచిoచడo" బ ైబిలోా ని ఏవ ైనా 
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చెపిుననత వ ళా్కుడడఇదిగో లోప్లి గదిలో ఉనానడని చెపిుననత నమమకుడడ  
యోహాను సువార్త 5:31 - ననతన గూరిచ నేనత సాక్షాము చెప్ుుక్ొనినయ డల నా 
సాక్షాము స్త్ాము క్ాదత.  
2 కొర ింథీయులకు 13:1 - ఈ మూడవ సారి నేనత మీయొదాకు వచతచచతనాననత 
ఇదార్ప ముగుగ ర్ప సాక్షుల నోట ప్రతి మలటయు సాిర్ప్ర్చ బడవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 157 * ..... దూత్నత అనతస్రించేవార్ప, చదవడానిక్ట లవదా వార యలవని 
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తోరా (మోష్ే ప్ుస్ుక్ాలు) లో నా ముందత వ లాడెైన వాటిని ధృవీకరిస్ూు , ఒక దూత్ 
యొకక శుభవార్ు తెచాచడు. నా త్ర్పవాత్ వసాు ర్ప, దీని పేర్ప అహమద్. 
 

 



91. 
Hz కీమంలో. ప్రవకుగా ప్రవకుగా ఉండటానిక్ట ముహమమద్ దేవుని లిఖిత్ 
ప్రస్ంగాలనత తెలియజఫయడానిక్ట, అత్డు అక్షరాస్తాడెైన ఒక యూదతడు క్ావాలో? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 4:22 -   ర్క్షణ యూదతలలో నతండడయే కలుగుచతననది.  
రోమీయులకు 3:1-2 –1 అటాయతే యూదతనిక్ట కలిగిన గొప్ుత్నమేమి? స్తననతి 
వలన ప్రయోజనమేమి? 2 ప్రతివిషయమందతనత అధికమేమొదటిద ి., దేవోకుు లు 
యూదతల ప్ర్ము చేయబడెనత.  
రోమీయులకు 9:4 - వీర్ప ఇశాీ యేలీయులు; దత్ుప్ుత్రత్ేమునత మహిమయు 
నిబంధనలునత ధర్మశాస్ు ర ప్రధానమునత అర్చనాచారాదతలునత వాగాా నములునత వీరివి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 157-158 * ..... 157. దూత్నత అనతస్రించే వార్ప, చదవడానిక్ట లవదా 
వార యలవని ప్రవకు… 158. క్ాబటిి అలలా హ్ మరియు అత్ని దూత్నత ప్రవకు 
నమమండడ, చదవలవర్ప, వార యలవర్ప. 
షురా 42:52 * ..... 52. మరియు మమేు మల కమలండ్ దాేరా మీకు ఒక 
ఆత్మనత వ లాడడ చేశాము. లవఖనానిక్ట ఏది తెలియదత. 

92. 
హజ్ ఉంది. ముహమమద్ యొకక ప్రవకుగా ప్రవకుగా ఉండటం అనేది ఒక 
చెలుా బాటు అయేా ప్రీక్ష లవదా ప్రవకు యొకక ర్పజ్ఞవు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 5:31 & 36 –31 ననతన గూరిచ నేనత సాక్షాము చెప్ుుక్ొనినయ డల 
న  ాసాక్షాము స్త్ాము క్ాదత. 36  అదేమనిన, నేనత న ర్ వేర్పచటక్ ై త్ండడర యే 
క్టీయలనత నా క్టచిచయునానడో, నేనత చేయుచతనన ఆ క్టీయలవ త్ండడర ననతన ప్  
1 కొర ింథీయులకు 14:32-33 – 32 మరియు ప్రవకుల ఆత్మలు ప్రవకుల 
సాేధీనములో ఉననవి. 33 ఆలలగఫ ప్రిశుదతా ల స్ంఘము లనినటిలో దేవుడు 
స్మల ధానమునక్ఫ కర్ు గాని అలారిక్ట కర్ు క్ాడు.  
2 కొర ింథీయులకు 13:1 - ఈ మూడవ సారి నేనత మీయొదాకు వచతచచతనాననత 
ఇదార్ప ముగుగ ర్ప సాక్షుల నోట ప్రతి మలటయు సాిర్ప్ర్చ బడవల నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:79 .... మేము మిమమలిన (ముహమమద్) మలనవజాతిక్ట దూత్గా 
ప్ంపించాము. మరియు అలలా హ్ సాక్డగా స్రిప్ో తాడు. 
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యోహాను సువార్త 4:22 -   ర్క్షణ యూదతలలో నతండడయే కలుగుచతననది.  
రోమీయులకు 3:1-2 –1 అటాయతే యూదతనిక్ట కలిగిన గొప్ుత్నమేమి? స్తననతి 
వలన ప్రయోజనమేమి? 2 ప్రతివిషయమందతనత అధికమేమొదటిద ి., దేవోకుు లు 
యూదతల ప్ర్ము చేయబడెనత.  
రోమీయులకు 9:4 - వీర్ప ఇశాీ యేలీయులు; దత్ుప్ుత్రత్ేమునత మహిమయు 
నిబంధనలునత ధర్మశాస్ు ర ప్రధానమునత అర్చనాచారాదతలునత వాగాా నములునత వీరివి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 157-158 * ..... 157. దూత్నత అనతస్రించే వార్ప, చదవడానిక్ట లవదా 
వార యలవని ప్రవకు… 158. క్ాబటిి అలలా హ్ మరియు అత్ని దూత్నత ప్రవకు 
నమమండడ, చదవలవర్ప, వార యలవర్ప. 
షురా 42:52 * ..... 52. మరియు మమేు మల కమలండ్ దాేరా మీకు ఒక 
ఆత్మనత వ లాడడ చేశాము. లవఖనానిక్ట ఏది తెలియదత. 

92. 
హజ్ ఉంది. ముహమమద్ యొకక ప్రవకుగా ప్రవకుగా ఉండటం అనేది ఒక 
చెలుా బాటు అయేా ప్రీక్ష లవదా ప్రవకు యొకక ర్పజ్ఞవు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 5:31 & 36 –31 ననతన గూరిచ నేనత సాక్షాము చెప్ుుక్ొనినయ డల 
న  ాసాక్షాము స్త్ాము క్ాదత. 36  అదేమనిన, నేనత న ర్ వేర్పచటక్ ై త్ండడర యే 
క్టీయలనత నా క్టచిచయునానడో, నేనత చేయుచతనన ఆ క్టీయలవ త్ండడర ననతన ప్  
1 కొర ింథీయులకు 14:32-33 – 32 మరియు ప్రవకుల ఆత్మలు ప్రవకుల 
సాేధీనములో ఉననవి. 33 ఆలలగఫ ప్రిశుదతా ల స్ంఘము లనినటిలో దేవుడు 
స్మల ధానమునక్ఫ కర్ు గాని అలారిక్ట కర్ు క్ాడు.  
2 కొర ింథీయులకు 13:1 - ఈ మూడవ సారి నేనత మీయొదాకు వచతచచతనాననత 
ఇదార్ప ముగుగ ర్ప సాక్షుల నోట ప్రతి మలటయు సాిర్ప్ర్చ బడవల నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:79 .... మేము మిమమలిన (ముహమమద్) మలనవజాతిక్ట దూత్గా 
ప్ంపించాము. మరియు అలలా హ్ సాక్డగా స్రిప్ో తాడు. 
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వార యలవని ప్రవకు… 158. క్ాబటిి అలలా హ్ మరియు అత్ని దూత్నత ప్రవకు 
నమమండడ, చదవలవర్ప, వార యలవర్ప. 
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న  ాసాక్షాము స్త్ాము క్ాదత. 36  అదేమనిన, నేనత న ర్ వేర్పచటక్ ై త్ండడర యే 
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1 కొర ింథీయులకు 14:32-33 – 32 మరియు ప్రవకుల ఆత్మలు ప్రవకుల 
సాేధీనములో ఉననవి. 33 ఆలలగఫ ప్రిశుదతా ల స్ంఘము లనినటిలో దేవుడు 
స్మల ధానమునక్ఫ కర్ు గాని అలారిక్ట కర్ు క్ాడు.  
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నిసా 4:79 .... మేము మిమమలిన (ముహమమద్) మలనవజాతిక్ట దూత్గా 
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93. 
Hz యొకక స్ందేశ్ం. ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం యేస్త 
మరియు ఇత్ర్ ప్రవకుల స్ందేశ్ంలో ప్యరిు ఒప్ుందం కుదతర్పచకునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 8:20 - ధర్మశాస్ు రమునత ప్రమలణ వాకామునత విచా రించతడడ; ఈ 
వాకాప్రక్ార్ము వార్ప బో ధించనియ డల వారిక్ట అర్పణోదయము కలుగదత.  
1 కొర ింథీయులకు 14:32-33 – 32 మరియు ప్రవకుల ఆత్మలు ప్రవకుల 
సాేధీనములో ఉననవి. 33 ఆలలగఫ ప్రిశుదతా ల స్ంఘము లనినటిలో దేవుడు 
స్మల ధానమునక్ఫ కర్ు గాని అలారిక్ట కర్ు క్ాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
షుయారా 26: 192-197 * ..... 192. మరయిు అది నిజంగా ప్రప్ంచ ప్రభువు 
యొకక దోాత్కం ... 196. మరియు అది ప్యర్ేప్ు మనతషుాల లవఖనాలోా  ఉంది. 
197. ఇశాీ యేలీయుల వ ైదతాలకు ఇది తెలుస్త అని వారిక్ట స్ంక్ఫత్ం క్ాదా? 
Fussilet 41:43 * ..... ఓ ప్రవకు, మీ ముందత దూత్లతో ఇంత్కు ముందే 
చెప్ునిది ఏమీ మీకు చెప్ుబడలవదత. 

94. 
దేవుడు హజ్ఞక ఇచాచడా. యేస్త మరియు ఇత్ర్ ప్రవకుల వంటి స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలు చేయడానిక్ట ముహమమద్ అతీందిరయ శ్క్టు అత్నత దేవుని ప్ంపిన ఒక 
నిరాా ర్ణ వంటి? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 5:36 - అదేమనిన, నేనత న ర్ వేర్పచటక్ ై త్ండడర యే క్టయీలనత నా 
క్టచిచయునానడో , నేనత చేయుచతనన ఆ క్టీయలవ త్ండడర ననతన ప్  
యోహాను సువార్త 14:11 - త్ండడరయందత నేనతనత నాయందత త్ండడరయు 
ఉనానమని నముమడడ; లవదా యీ క్టీయల నిమిత్ుమ ైననత ననతన నముమడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:20 * ..... వ రా్ప, "ఆయన ప్రభువు నతండడ ఒక స్ంక్ఫత్ం ఎందతకు ప్ంప్బడలవదత?" 
అప్ుుడు చూడండడ మరయిు వేచి ఉండండడ; నేనత కూడ  ామీత ోవేచి ఉంట నాత. 
ఎనాం 6: 37-38 * ..... 37. వార్ప ఇలల అంటార్ప: "అత్ని ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ 
ఎటువంటి స్ూచన ఇవేబడలవదత?" అని అంటార్ప: "అలలా హ్ ఒక స్ూచననత 
అవత్రింప్జఫయగలడు. 38. ఈ ప్ుస్ుకంలో మేము ఏదీ నిరా్క్షాం చేయలవదత. 
గమనించండడ: యేస్త మరయిు ఇత్ర్ ప్రవకుల బ ైబిలోా  157 నమోదత చయేబడడన 
అదతుతాలు ఉనానయ, క్ాన్స హ్చెిస్ క్ోస్ం ఇలలంటివి ఏమీ లవవు. ఖతరానోా  ముహమమద్. 
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నిరాా ర్ణ వంటి? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 5:36 - అదేమనిన, నేనత న ర్ వేర్పచటక్ ై త్ండడర యే క్టయీలనత నా 
క్టచిచయునానడో , నేనత చేయుచతనన ఆ క్టీయలవ త్ండడర ననతన ప్  
యోహాను సువార్త 14:11 - త్ండడరయందత నేనతనత నాయందత త్ండడరయు 
ఉనానమని నముమడడ; లవదా యీ క్టీయల నిమిత్ుమ ైననత ననతన నముమడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:20 * ..... వ రా్ప, "ఆయన ప్రభువు నతండడ ఒక స్ంక్ఫత్ం ఎందతకు ప్ంప్బడలవదత?" 
అప్ుుడు చూడండడ మరయిు వేచి ఉండండడ; నేనత కూడ  ామీత ోవేచి ఉంట నాత. 
ఎనాం 6: 37-38 * ..... 37. వార్ప ఇలల అంటార్ప: "అత్ని ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ 
ఎటువంటి స్ూచన ఇవేబడలవదత?" అని అంటార్ప: "అలలా హ్ ఒక స్ూచననత 
అవత్రింప్జఫయగలడు. 38. ఈ ప్ుస్ుకంలో మేము ఏదీ నిరా్క్షాం చేయలవదత. 
గమనించండడ: యేస్త మరయిు ఇత్ర్ ప్రవకుల బ ైబిలోా  157 నమోదత చయేబడడన 
అదతుతాలు ఉనానయ, క్ాన్స హ్చెిస్ క్ోస్ం ఇలలంటివి ఏమీ లవవు. ఖతరానోా  ముహమమద్. 
 
 
 93. 

Hz యొకక స్ందేశ్ం. ప్రవకు ముహమమద్ స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం యేస్త 
మరియు ఇత్ర్ ప్రవకుల స్ందేశ్ంలో ప్యరిు ఒప్ుందం కుదతర్పచకునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 8:20 - ధర్మశాస్ు రమునత ప్రమలణ వాకామునత విచా రించతడడ; ఈ 
వాకాప్రక్ార్ము వార్ప బో ధించనియ డల వారిక్ట అర్పణోదయము కలుగదత.  
1 కొర ింథీయులకు 14:32-33 – 32 మరియు ప్రవకుల ఆత్మలు ప్రవకుల 
సాేధీనములో ఉననవి. 33 ఆలలగఫ ప్రిశుదతా ల స్ంఘము లనినటిలో దేవుడు 
స్మల ధానమునక్ఫ కర్ు గాని అలారిక్ట కర్ు క్ాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
షుయారా 26: 192-197 * ..... 192. మరయిు అది నిజంగా ప్రప్ంచ ప్రభువు 
యొకక దోాత్కం ... 196. మరియు అది ప్యర్ేప్ు మనతషుాల లవఖనాలోా  ఉంది. 
197. ఇశాీ యేలీయుల వ ైదతాలకు ఇది తెలుస్త అని వారిక్ట స్ంక్ఫత్ం క్ాదా? 
Fussilet 41:43 * ..... ఓ ప్రవకు, మీ ముందత దూత్లతో ఇంత్కు ముందే 
చెప్ునిది ఏమీ మీకు చెప్ుబడలవదత. 

94. 
దేవుడు హజ్ఞక ఇచాచడా. యేస్త మరియు ఇత్ర్ ప్రవకుల వంటి స్ుషిమ ైన 
అదతుతాలు చేయడానిక్ట ముహమమద్ అతీందిరయ శ్క్టు అత్నత దేవుని ప్ంపిన ఒక 
నిరాా ర్ణ వంటి? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 5:36 - అదేమనిన, నేనత న ర్ వేర్పచటక్ ై త్ండడర యే క్టయీలనత నా 
క్టచిచయునానడో , నేనత చేయుచతనన ఆ క్టీయలవ త్ండడర ననతన ప్  
యోహాను సువార్త 14:11 - త్ండడరయందత నేనతనత నాయందత త్ండడరయు 
ఉనానమని నముమడడ; లవదా యీ క్టీయల నిమిత్ుమ ైననత ననతన నముమడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనస్ 10:20 * ..... వ రా్ప, "ఆయన ప్రభువు నతండడ ఒక స్ంక్ఫత్ం ఎందతకు ప్ంప్బడలవదత?" 
అప్ుుడు చూడండడ మరయిు వేచి ఉండండడ; నేనత కూడ  ామీత ోవేచి ఉంట నాత. 
ఎనాం 6: 37-38 * ..... 37. వార్ప ఇలల అంటార్ప: "అత్ని ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ 
ఎటువంటి స్ూచన ఇవేబడలవదత?" అని అంటార్ప: "అలలా హ్ ఒక స్ూచననత 
అవత్రింప్జఫయగలడు. 38. ఈ ప్ుస్ుకంలో మేము ఏదీ నిరా్క్షాం చేయలవదత. 
గమనించండడ: యేస్త మరయిు ఇత్ర్ ప్రవకుల బ ైబిలోా  157 నమోదత చయేబడడన 
అదతుతాలు ఉనానయ, క్ాన్స హ్చెిస్ క్ోస్ం ఇలలంటివి ఏమీ లవవు. ఖతరానోా  ముహమమద్. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
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95. 
Hz తెలుసా. ముహమమద్ ప్రవచనారా్క బహఫమలనం యేస్త మరియు ఇత్ర్ 
ప్రవకులు వంటి భవిషాత్ుు నత "ఊహించత" లవదా "ప్రవచిస్తు ంది" అని? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 18:22 - ప్రవకు య హోవ  ానామమున చెపిునప్ుుడు ఆ మలట 
జర్పగక పో్యన య డలనత ఎననడునత న ర్వేర్కప్ోయన య డ లనత అది య హోవ  ాచెపిున 
మలట క్ాదత, ఆ ప్రవకు అహంక్ రా్ముచేత్న ేదాని చెప ునత గనతక దానిక్ట భయ ప్డవదతా . 
సమూయేలు మొదటి గరింథము 9:9 - ఇప్ుుడు ప్రవకుయనత పేర్ప నొందతవాడు 
ప్యర్ేము దీర్ఘదరిశయనిపించతక్ొన నతప్యర్ేము ఇశాీ  యేలీయులలో  .
దేవునియొదా విచార్ణ చేయుటక్ ై ఒకడు బయలుదేరినయ డలమనము 
.దీర్ఘదర్శకుని యొదాకు ప్ో వు దము ర్ండని జనతలు చెప్ుుక్ొనతట వాడుక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50 ..... ఓ ముహమమద్ చెప్ుండడ, నేనత అలలా హ్ యొకక స్ంప్దనత 
కలిగి ఉనాననని, లవదా నాకు కనిపించని జాఞ నం ఉందని నేనత మీకు చెప్ునత. 
అహాుఫ్ 46: 9 ..... రఫప్ు మీకు ఏమి జర్పగుత్ుందో లవదా నాకు ఏమి జర్పగుత్ుందో 
నాకు తెలియదత. నాకు వ లాడెైన వాటిని మలత్రమే నేనత అనతస్రిసాు నత. 

96. 
అబార హాము దేవుడు ఎప్ుుడెైనా హ్చ్.జ . ముహమమద్ కబబ వదా బాా క్స సోి నతన 
ముదతా  ప టుి కునానడా లవదా అత్ని గౌర్వించే అర్బ్ అనా దేవత్లనత క్షమిసాు డు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 20:3-5 – 3 నేనత త్ప్ు వేరొక దేవుడు న్సకు ఉండకూడదత.  
4  వాటిక్ట సాగిలప్డకూడదత వాటిని ప్యజింప్కూడదత. 5 ఏలయనగా న్స 
దేవుడన ైన య హో వానగు నేనత రోషముగల దేవుడనత;  
రాజులు మొదటి గరింథము 19:18 -  అయననత ఇశాీ యేలు వారిలో బయలునకు 
మోక్ాళ్లా నకయు, నోటితో వాని ముదతా  ప టుి క్ొనకయునతండు ఏడు వేలమంది 
నాకు ఇంకనత మిగిలియుందతర్ప.  
2 కొర ింథీయులకు 6:16 - దేవుని ఆలయ మునకు విగీహములతో ఏమిపొ్ందిక?  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 158 * ..... వాస్ువానిక్ట, స్ఫా మరియు అల్స మరా  ేఅలలా హ్ యొకక 
చిహానలల  ోఉనానయ. ఎవర ైతే అత్డడన హౌస్ కు హజ్ చేసాు రో, లవద  ా'ఉమలా ' చేసాు డు - 
వారి మధ  ానడుస్తు ననందతకు ఆయనప ై ఎటువంటి అవరోధం లవదత.  
న జ్ 53: 18-20 ..... 19. మీర్ప అల్స-లలత్ మరియు అల్స-ఉజాి ల గురించి 
ఆలోచిస్తు నానరా? 20. మనాట్స, మూడవది, మరొకదా?  
గమనిక: హదీస్తలు: బుఖలరీ 2: 667, 673-680 & ఎనామ్ 6: 103-109. 
 
 
 

95. 
Hz తెలుసా. ముహమమద్ ప్రవచనారా్క బహఫమలనం యేస్త మరియు ఇత్ర్ 
ప్రవకులు వంటి భవిషాత్ుు నత "ఊహించత" లవదా "ప్రవచిస్తు ంది" అని? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 18:22 - ప్రవకు య హోవ  ానామమున చెపిునప్ుుడు ఆ మలట 
జర్పగక పో్యన య డలనత ఎననడునత న ర్వేర్కప్ోయన య డ లనత అది య హోవ  ాచెపిున 
మలట క్ాదత, ఆ ప్రవకు అహంక్ రా్ముచేత్న ేదాని చెప ునత గనతక దానిక్ట భయ ప్డవదతా . 
సమూయేలు మొదటి గరింథము 9:9 - ఇప్ుుడు ప్రవకుయనత పేర్ప నొందతవాడు 
ప్యర్ేము దీర్ఘదరిశయనిపించతక్ొన నతప్యర్ేము ఇశాీ  యేలీయులలో  .
దేవునియొదా విచార్ణ చేయుటక్ ై ఒకడు బయలుదేరినయ డలమనము 
.దీర్ఘదర్శకుని యొదాకు ప్ో వు దము ర్ండని జనతలు చెప్ుుక్ొనతట వాడుక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50 ..... ఓ ముహమమద్ చెప్ుండడ, నేనత అలలా హ్ యొకక స్ంప్దనత 
కలిగి ఉనాననని, లవదా నాకు కనిపించని జాఞ నం ఉందని నేనత మీకు చెప్ునత. 
అహాుఫ్ 46: 9 ..... రఫప్ు మీకు ఏమి జర్పగుత్ుందో లవదా నాకు ఏమి జర్పగుత్ుందో 
నాకు తెలియదత. నాకు వ లాడెైన వాటిని మలత్రమే నేనత అనతస్రిసాు నత. 

96. 
అబార హాము దేవుడు ఎప్ుుడెైనా హ్చ్.జ . ముహమమద్ కబబ వదా బాా క్స సోి నతన 
ముదతా  ప టుి కునానడా లవదా అత్ని గౌర్వించే అర్బ్ అనా దేవత్లనత క్షమిసాు డు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 20:3-5 – 3 నేనత త్ప్ు వేరొక దేవుడు న్సకు ఉండకూడదత.  
4  వాటిక్ట సాగిలప్డకూడదత వాటిని ప్యజింప్కూడదత. 5 ఏలయనగా న్స 
దేవుడన ైన య హో వానగు నేనత రోషముగల దేవుడనత;  
రాజులు మొదటి గరింథము 19:18 -  అయననత ఇశాీ యేలు వారిలో బయలునకు 
మోక్ాళ్లా నకయు, నోటితో వాని ముదతా  ప టుి క్ొనకయునతండు ఏడు వేలమంది 
నాకు ఇంకనత మిగిలియుందతర్ప.  
2 కొర ింథీయులకు 6:16 - దేవుని ఆలయ మునకు విగీహములతో ఏమిపొ్ందిక?  
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బకర  ా2: 158 * ..... వాస్ువానిక్ట, స్ఫా మరియు అల్స మరా  ేఅలలా హ్ యొకక 
చిహానలల  ోఉనానయ. ఎవర ైతే అత్డడన హౌస్ కు హజ్ చేసాు రో, లవద  ా'ఉమలా ' చేసాు డు - 
వారి మధ  ానడుస్తు ననందతకు ఆయనప ై ఎటువంటి అవరోధం లవదత.  
న జ్ 53: 18-20 ..... 19. మీర్ప అల్స-లలత్ మరియు అల్స-ఉజాి ల గురించి 
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గమనిక: హదీస్తలు: బుఖలరీ 2: 667, 673-680 & ఎనామ్ 6: 103-109. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 106 ..... మరయిు అలలా హ్ క్షమలప్ణ క్ోర్ండడ.  
యూసుఫ్ 12:53 * ..... నేనత ఎప్ుుడూ నా స్ేంత్ నిందనత విడడపించతక్ోనత, 
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గమనిక: Hz. ముహమమద్ త్న సొ ంత్ మోక్ానిక్ట ఖచిచత్ంగా క్ాదత: Cf. అహక్ాఫ్ 
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98. 
Hz.Muhammad చివరి మరియు ప్రవకులలో గొప్ు భావిసాు ర్ప అనతకుంటునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ప్ర కటన గరింథము 1:1, 8 & 17 – 1 యేస్తక్రీస్తు  త్న దాస్తలకు కనతప్ర్చతటకు 
దేవు డాయనకు అనతగీహించిన ప్రత్ాక్షత్ఈ స్ంగత్ులు త్ేర్లో .  8 అలలేయు 
ఓమ గయు నేనే5. వర్ుమలన భూత్ భవిషాతాకలములలో ఉండువాడనత నేనే అని 
స్రాేధి క్ారియు దేవుడునగు ప్రభువు స లవిచతచచతనానడు. 17 నేనాయ ననత 
చూడగానే చచిచనవానివల  ఆయన ప్ాదముల యొదా ప్డడతిని ఆయన త్న .
కుడడచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటాన నతభయప్డకుము;  
ప్ర కటన గరింథము 22:13, 16 & 20 – 13 నేనే అలలేయు ఓమ గయు, 
మొదటివాడనత కడప్టివాడనత, ఆదియు అంత్మున ై యునాననత.  
20 ఈ స్ంగత్ులనతగూరిచ సాక్షామిచతచవాడు అవునత, త్ేర్గా వచతచచతనాననని 
చెప్ుుచతనానడుఆమేన్స  .; ప్రభువ ైన యేస్ూ, ర్ముమ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అహజబ్ 33:40 * ..... ముహమమద్ మీల  ోఎవనిక్టని త్ండడర క్ాదత, క్ాని అత్నత అలలా హ్ 
యొకక స్ందేశ్హర్పడు మరియు ప్రవకుల ముదర. మరియు అలలా హ్ స్ర్ేజ్ఞఞ డు. 
గమనిక: యేస్త తిరిగి రావాలని భావిస్తు నానర్ప. Hz. ముహమమద్ క్ాదత. 
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మలనవ ఆత్మ ఖచిచత్ంగా చెడుక్ట గుర్వుత్ుంది…  
ముహమీద్ 47:19 ..... మీ త్ప్ుుకు క్షమలప్ణ అడగండడ. 
గమనిక: Hz. ముహమమద్ త్న సొ ంత్ మోక్ానిక్ట ఖచిచత్ంగా క్ాదత: Cf. అహక్ాఫ్ 
46: 9; హదీస్తలు: బుఖలరి Vol. 5 నం. 266 & 234-236. 

98. 
Hz.Muhammad చివరి మరియు ప్రవకులలో గొప్ు భావిసాు ర్ప అనతకుంటునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ప్ర కటన గరింథము 1:1, 8 & 17 – 1 యేస్తక్రీస్తు  త్న దాస్తలకు కనతప్ర్చతటకు 
దేవు డాయనకు అనతగీహించిన ప్రత్ాక్షత్ఈ స్ంగత్ులు త్ేర్లో .  8 అలలేయు 
ఓమ గయు నేనే5. వర్ుమలన భూత్ భవిషాతాకలములలో ఉండువాడనత నేనే అని 
స్రాేధి క్ారియు దేవుడునగు ప్రభువు స లవిచతచచతనానడు. 17 నేనాయ ననత 
చూడగానే చచిచనవానివల  ఆయన ప్ాదముల యొదా ప్డడతిని ఆయన త్న .
కుడడచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటాన నతభయప్డకుము;  
ప్ర కటన గరింథము 22:13, 16 & 20 – 13 నేనే అలలేయు ఓమ గయు, 
మొదటివాడనత కడప్టివాడనత, ఆదియు అంత్మున ై యునాననత.  
20 ఈ స్ంగత్ులనతగూరిచ సాక్షామిచతచవాడు అవునత, త్ేర్గా వచతచచతనాననని 
చెప్ుుచతనానడుఆమేన్స  .; ప్రభువ ైన యేస్ూ, ర్ముమ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అహజబ్ 33:40 * ..... ముహమమద్ మీల  ోఎవనిక్టని త్ండడర క్ాదత, క్ాని అత్నత అలలా హ్ 
యొకక స్ందేశ్హర్పడు మరియు ప్రవకుల ముదర. మరియు అలలా హ్ స్ర్ేజ్ఞఞ డు. 
గమనిక: యేస్త తిరిగి రావాలని భావిస్తు నానర్ప. Hz. ముహమమద్ క్ాదత. 
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ఆదాము హవేలు ప్ాప్ము చేయగ ,ా దేవుడు మరియు మలనవులకు మధ  ాఒక ప్రా థమిక 
విభజన క్ రా్ణం ప్ాప్ం వాతిరఫకంగ  ాదేవుని తీర్పు నతండడ ర్క్డంప్బడ లాి మనిష్ి అవస్ర్ం? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 2:16-17 – 16 మరియు దేవుడెైన య హో వాఈ తోటలోనతనన ప్రతి 
వృక్ష ఫ్లములనత న్సవు నిర్భాంత్ర్ముగా తినవచతచనత; 17 అయతే మంచి 
చెడిల తెలివినిచతచ వృక్ష ఫ్లములనత తినకూడదత; న్సవు వాటిని తినత దినమున 
నిశ్చయముగా చచెచదవని నర్పని క్ాజాఞ పించెనత.  
రోమీయులకు 5:12-19 – 12 ఇటుా ండగ  ాఒక మనతషుానిదాేర  ాప్ాప్మునత ప్ాప్ము 
దాేర  ామర్ణమునత లోకములో ఏలలగు ప్రవేశంచెనో, ఆలలగుననే మనతషుాలందర్ప 
ప్ాప్ము చేసినందతన మర్ణము అందరిక్టని స్ంప్రా ప్ుమలయ నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 35-38 * ..... 35. మేము ఇలల అనానము: “ఓ ఆడమ్!… ఈ చెటుి నత 
ఎప్ుుడూ స్ంప్రదించవదతా , లవద  ామీర్ప ఇదార్ూ అతికీమణదార్పలు అవుతార్ప. 37. 
ఆదాము త్న ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ మలటలు అందతకునానడు. ఆయన క్షమలప్ణ. 

100. 
ప్రజలు "ప్ాప్ స్ేభావం" తో జనిమంచిన గురించి శోా క్ాలు ఉనానయల? (అస్ల ైన ప్ాప్ం) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 64:6 - 6 మేమందర్ము అప్విత్ుర లవంటివార్మ ైతివిత మల 
న్సతిక్టీయలనినయు మురిక్టగుడివల  నాయ నత మేమందర్ము ఆకువల  వాడడప్ో తివిత 
గాలివాన క్ొటుి క్ొనిప్ో వునటుా గ  ామల దోషములు మముమనత క్ొటుి క్ొనిప్ోయ నత  
యరమీయ  ా17:9 -  హృదయము అనినటికంటె మోస్కర్మ ైనది, అది ఘోర్ మ ైన 
వాాధికలది, దాని గీహింప్గలవాడెవడు?   
రోమీయులకు 3:23 - ఏ భేదమునత లవదత; అందర్పనత ప్ాప్ముచేసి దేవుడు అనత 
గీహించత మహిమనత ప్ొ ందలవక ప్ో వుచతనానర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
త్హాహ్ 20: 122 * ..... అప్ుుడు అత్ని ప్రభువు అత్నిని ఎనతనకునానడు: 
అత్డు త్న వ ైప్ుకు సాటికలిుంచాడు.  
టిన్స 95: 4 * ..... నిశ్చయంగా మనం అత్ాంత్ గొప్ు అచతచలో మనతషుాలనత 
స్ృష్ిించాము. గమనిక: "అస్లు ప్ాప్ం" యొకక సిదాా ంతానిన ఇసాా ం ఖండడంచింది. 
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ఆదాము హవేలు ప్ాప్ము చేయగ ,ా దేవుడు మరియు మలనవులకు మధ  ాఒక ప్రా థమిక 
విభజన క్ రా్ణం ప్ాప్ం వాతిరఫకంగ  ాదేవుని తీర్పు నతండడ ర్క్డంప్బడ లాి మనిష్ి అవస్ర్ం? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 2:16-17 – 16 మరియు దేవుడెైన య హో వాఈ తోటలోనతనన ప్రతి 
వృక్ష ఫ్లములనత న్సవు నిర్భాంత్ర్ముగా తినవచతచనత; 17 అయతే మంచి 
చెడిల తెలివినిచతచ వృక్ష ఫ్లములనత తినకూడదత; న్సవు వాటిని తినత దినమున 
నిశ్చయముగా చచెచదవని నర్పని క్ాజాఞ పించెనత.  
రోమీయులకు 5:12-19 – 12 ఇటుా ండగ  ాఒక మనతషుానిదాేర  ాప్ాప్మునత ప్ాప్ము 
దాేర  ామర్ణమునత లోకములో ఏలలగు ప్రవేశంచెనో, ఆలలగుననే మనతషుాలందర్ప 
ప్ాప్ము చేసినందతన మర్ణము అందరిక్టని స్ంప్రా ప్ుమలయ నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 35-38 * ..... 35. మేము ఇలల అనానము: “ఓ ఆడమ్!… ఈ చెటుి నత 
ఎప్ుుడూ స్ంప్రదించవదతా , లవద  ామీర్ప ఇదార్ూ అతికీమణదార్పలు అవుతార్ప. 37. 
ఆదాము త్న ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ మలటలు అందతకునానడు. ఆయన క్షమలప్ణ. 

100. 
ప్రజలు "ప్ాప్ స్ేభావం" తో జనిమంచిన గురించి శోా క్ాలు ఉనానయల? (అస్ల ైన ప్ాప్ం) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 64:6 - 6 మేమందర్ము అప్విత్ుర లవంటివార్మ ైతివిత మల 
న్సతిక్టీయలనినయు మురిక్టగుడివల  నాయ నత మేమందర్ము ఆకువల  వాడడప్ో తివిత 
గాలివాన క్ొటుి క్ొనిప్ో వునటుా గ  ామల దోషములు మముమనత క్ొటుి క్ొనిప్ోయ నత  
యరమీయ  ా17:9 -  హృదయము అనినటికంటె మోస్కర్మ ైనది, అది ఘోర్ మ ైన 
వాాధికలది, దాని గీహింప్గలవాడెవడు?   
రోమీయులకు 3:23 - ఏ భేదమునత లవదత; అందర్పనత ప్ాప్ముచేసి దేవుడు అనత 
గీహించత మహిమనత ప్ొ ందలవక ప్ో వుచతనానర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
త్హాహ్ 20: 122 * ..... అప్ుుడు అత్ని ప్రభువు అత్నిని ఎనతనకునానడు: 
అత్డు త్న వ ైప్ుకు సాటికలిుంచాడు.  
టిన్స 95: 4 * ..... నిశ్చయంగా మనం అత్ాంత్ గొప్ు అచతచలో మనతషుాలనత 
స్ృష్ిించాము. గమనిక: "అస్లు ప్ాప్ం" యొకక సిదాా ంతానిన ఇసాా ం ఖండడంచింది. 
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ఆదాము హవేలు ప్ాప్ము చేయగ ,ా దేవుడు మరియు మలనవులకు మధ  ాఒక ప్రా థమిక 
విభజన క్ రా్ణం ప్ాప్ం వాతిరఫకంగ  ాదేవుని తీర్పు నతండడ ర్క్డంప్బడ లాి మనిష్ి అవస్ర్ం? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 2:16-17 – 16 మరియు దేవుడెైన య హో వాఈ తోటలోనతనన ప్రతి 
వృక్ష ఫ్లములనత న్సవు నిర్భాంత్ర్ముగా తినవచతచనత; 17 అయతే మంచి 
చెడిల తెలివినిచతచ వృక్ష ఫ్లములనత తినకూడదత; న్సవు వాటిని తినత దినమున 
నిశ్చయముగా చచెచదవని నర్పని క్ాజాఞ పించెనత.  
రోమీయులకు 5:12-19 – 12 ఇటుా ండగ  ాఒక మనతషుానిదాేర  ాప్ాప్మునత ప్ాప్ము 
దాేర  ామర్ణమునత లోకములో ఏలలగు ప్రవేశంచెనో, ఆలలగుననే మనతషుాలందర్ప 
ప్ాప్ము చేసినందతన మర్ణము అందరిక్టని స్ంప్రా ప్ుమలయ నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 35-38 * ..... 35. మేము ఇలల అనానము: “ఓ ఆడమ్!… ఈ చెటుి నత 
ఎప్ుుడూ స్ంప్రదించవదతా , లవద  ామీర్ప ఇదార్ూ అతికీమణదార్పలు అవుతార్ప. 37. 
ఆదాము త్న ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ మలటలు అందతకునానడు. ఆయన క్షమలప్ణ. 

100. 
ప్రజలు "ప్ాప్ స్ేభావం" తో జనిమంచిన గురించి శోా క్ాలు ఉనానయల? (అస్ల ైన ప్ాప్ం) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయ  ాగరింథముము 64:6 - 6 మేమందర్ము అప్విత్ుర లవంటివార్మ ైతివిత మల 
న్సతిక్టీయలనినయు మురిక్టగుడివల  నాయ నత మేమందర్ము ఆకువల  వాడడప్ో తివిత 
గాలివాన క్ొటుి క్ొనిప్ో వునటుా గ  ామల దోషములు మముమనత క్ొటుి క్ొనిప్ోయ నత  
యరమీయ  ా17:9 -  హృదయము అనినటికంటె మోస్కర్మ ైనది, అది ఘోర్ మ ైన 
వాాధికలది, దాని గీహింప్గలవాడెవడు?   
రోమీయులకు 3:23 - ఏ భేదమునత లవదత; అందర్పనత ప్ాప్ముచేసి దేవుడు అనత 
గీహించత మహిమనత ప్ొ ందలవక ప్ో వుచతనానర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
త్హాహ్ 20: 122 * ..... అప్ుుడు అత్ని ప్రభువు అత్నిని ఎనతనకునానడు: 
అత్డు త్న వ ైప్ుకు సాటికలిుంచాడు.  
టిన్స 95: 4 * ..... నిశ్చయంగా మనం అత్ాంత్ గొప్ు అచతచలో మనతషుాలనత 
స్ృష్ిించాము. గమనిక: "అస్లు ప్ాప్ం" యొకక సిదాా ంతానిన ఇసాా ం ఖండడంచింది. 
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ఆదాము హవేలు ప్ాప్ము చేయగ ,ా దేవుడు మరియు మలనవులకు మధ  ాఒక ప్రా థమిక 
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బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
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రోమీయులకు 5:12-19 – 12 ఇటుా ండగ  ాఒక మనతషుానిదాేర  ాప్ాప్మునత ప్ాప్ము 
దాేర  ామర్ణమునత లోకములో ఏలలగు ప్రవేశంచెనో, ఆలలగుననే మనతషుాలందర్ప 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 35-38 * ..... 35. మేము ఇలల అనానము: “ఓ ఆడమ్!… ఈ చెటుి నత 
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ఆదాము త్న ప్రభువు త్ర్ఫ్ు నతండడ మలటలు అందతకునానడు. ఆయన క్షమలప్ణ. 

100. 
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అత్డు త్న వ ైప్ుకు సాటికలిుంచాడు.  
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101. 
ప్రవకులత ోస్హా అనిన ప్ుర్పషులు ప్ాప్ం చేసిన నేరానిన ఉనానయ? (యేస్త త్ప్ు) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 130:3 - య హోవా, న్సవు దోషములనత కనిప టిి చూచినయ డల 
ప్రభువా, ఎవడు నిలువగలడు?  
సామెత్లు 20:9 - నా హృదయమునత శుదాప్ర్చతక్ొని యునాననత ప్ాప్ము 
ప్ో గొటుి క్ొని ప్విత్ుర డన ైతిననతక్ొనదగిన వాడెవడు?  
రోమీయులకు 3:10 - ఇందతనతగూరిచ వార యబడడనదేమనగా న్సతిమంత్ుడు లవడు, 
ఒకకడునత లవడు  
1 యోహాను 1:8 - మనము ప్ాప్ములవనివార్మని చెప్ుుక్ొనిన య డల, మనలనత 
మనమే మోస్ప్ుచతచక్ొందతము; మరయిు మనలో స్త్ా ముండదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూసుఫ్ 12:53 ..... నేనత నిస్్ందేహంగ  ానా స్ేంత్ సేేచఛనత ప్ొ ందలవదత, మలనవ 
ఆత్మ ఖచిచత్ంగ  ాచెడుకు అవక్ాశ్ం ఉంది.  
ఇబరర హీిం 14:34 * .... త్ప్ునిస్రిగ  ామనిష్ి త్ప్ుు చేసాు డు ...  
Nahl 16:61 * ..... అలలా హ్ వారి దతరామరాగ నిక్ట మనతషుాలనత శక్డంచటానిక్ట ఉంటే, 
అత్నత భూమి మీద ఒక్ఫ జీవిని వదిలివేయడు. 

102. 
యేస్త యొకక త్లాి అయన మేరీ, ఏ దెైవిక కృషి్ని కలిగి ఉననటుా  భావిసాు ర్ప 
మరియు ఆమ  దేవుని త్లాిగా గౌర్వించబడాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 42:8 - య హో వానత నేనే; ఇదే నా నామము మరి 
ఎవనిక్టని నా మహిమనత నేనిచతచవాడనత క్ానత నాకు రావలసిన సోు త్రమునత 
విగీహములకు చెంద నియానత.  
యోహానత స్తవార్ు 2:3-5 – 3 దార క్ార్స్మ ైప్ో యనప్ుుడు యేస్త త్లాివారకి్ట 
దార క్ార్స్ము లవదని ఆయనతో చెప్ుగా  4 యేస్త ఆమ తో అమలమ, నాతో న్సక్ఫమి 
(ప్ని)? నా స్మయ మింకనత రాలవదన నత.  5 ఆయన త్లాి ప్రిచార్కులనత చూచి 
ఆయన మీతో చెప్ుునది చేయుడన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇజరర యెల్ 17:23 * ..... మీ ప్రభువు మీర్ప ఏమీ ఆరాధిస్తు నానర్ని ఆజాఞ పించాడు. 
జరమయాత్ 51:56 * .... నేనత జినాననత, మలనవాళిని స్ృషిి్ంచానత, వార్ప ననతన 
ఆరాధించేవార్ప. 
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ఒకకడునత లవడు  
1 యోహాను 1:8 - మనము ప్ాప్ములవనివార్మని చెప్ుుక్ొనిన య డల, మనలనత 
మనమే మోస్ప్ుచతచక్ొందతము; మరయిు మనలో స్త్ా ముండదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూసుఫ్ 12:53 ..... నేనత నిస్్ందేహంగ  ానా స్ేంత్ సేేచఛనత ప్ొ ందలవదత, మలనవ 
ఆత్మ ఖచిచత్ంగ  ాచెడుకు అవక్ాశ్ం ఉంది.  
ఇబరర హీిం 14:34 * .... త్ప్ునిస్రిగ  ామనిష్ి త్ప్ుు చేసాు డు ...  
Nahl 16:61 * ..... అలలా హ్ వారి దతరామరాగ నిక్ట మనతషుాలనత శక్డంచటానిక్ట ఉంటే, 
అత్నత భూమి మీద ఒక్ఫ జీవిని వదిలివేయడు. 

102. 
యేస్త యొకక త్లాి అయన మేరీ, ఏ దెైవిక కృషి్ని కలిగి ఉననటుా  భావిసాు ర్ప 
మరియు ఆమ  దేవుని త్లాిగా గౌర్వించబడాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 42:8 - య హో వానత నేనే; ఇదే నా నామము మరి 
ఎవనిక్టని నా మహిమనత నేనిచతచవాడనత క్ానత నాకు రావలసిన సోు త్రమునత 
విగీహములకు చెంద నియానత.  
యోహానత స్తవార్ు 2:3-5 – 3 దార క్ార్స్మ ైప్ో యనప్ుుడు యేస్త త్లాివారకి్ట 
దార క్ార్స్ము లవదని ఆయనతో చెప్ుగా  4 యేస్త ఆమ తో అమలమ, నాతో న్సక్ఫమి 
(ప్ని)? నా స్మయ మింకనత రాలవదన నత.  5 ఆయన త్లాి ప్రిచార్కులనత చూచి 
ఆయన మీతో చెప్ుునది చేయుడన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇజరర యెల్ 17:23 * ..... మీ ప్రభువు మీర్ప ఏమీ ఆరాధిస్తు నానర్ని ఆజాఞ పించాడు. 
జరమయాత్ 51:56 * .... నేనత జినాననత, మలనవాళిని స్ృషిి్ంచానత, వార్ప ననతన 
ఆరాధించేవార్ప. 
 
 

101. 
ప్రవకులత ోస్హా అనిన ప్ుర్పషులు ప్ాప్ం చేసిన నేరానిన ఉనానయ? (యేస్త త్ప్ు) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 130:3 - య హోవా, న్సవు దోషములనత కనిప టిి చూచినయ డల 
ప్రభువా, ఎవడు నిలువగలడు?  
సామెత్లు 20:9 - నా హృదయమునత శుదాప్ర్చతక్ొని యునాననత ప్ాప్ము 
ప్ో గొటుి క్ొని ప్విత్ుర డన ైతిననతక్ొనదగిన వాడెవడు?  
రోమీయులకు 3:10 - ఇందతనతగూరిచ వార యబడడనదేమనగా న్సతిమంత్ుడు లవడు, 
ఒకకడునత లవడు  
1 యోహాను 1:8 - మనము ప్ాప్ములవనివార్మని చెప్ుుక్ొనిన య డల, మనలనత 
మనమే మోస్ప్ుచతచక్ొందతము; మరయిు మనలో స్త్ా ముండదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూసుఫ్ 12:53 ..... నేనత నిస్్ందేహంగ  ానా స్ేంత్ సేేచఛనత ప్ొ ందలవదత, మలనవ 
ఆత్మ ఖచిచత్ంగ  ాచెడుకు అవక్ాశ్ం ఉంది.  
ఇబరర హీిం 14:34 * .... త్ప్ునిస్రిగ  ామనిష్ి త్ప్ుు చేసాు డు ...  
Nahl 16:61 * ..... అలలా హ్ వారి దతరామరాగ నిక్ట మనతషుాలనత శక్డంచటానిక్ట ఉంటే, 
అత్నత భూమి మీద ఒక్ఫ జీవిని వదిలివేయడు. 

102. 
యేస్త యొకక త్లాి అయన మేరీ, ఏ దెైవిక కృషి్ని కలిగి ఉననటుా  భావిసాు ర్ప 
మరియు ఆమ  దేవుని త్లాిగా గౌర్వించబడాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 42:8 - య హో వానత నేనే; ఇదే నా నామము మరి 
ఎవనిక్టని నా మహిమనత నేనిచతచవాడనత క్ానత నాకు రావలసిన సోు త్రమునత 
విగీహములకు చెంద నియానత.  
యోహానత స్తవార్ు 2:3-5 – 3 దార క్ార్స్మ ైప్ో యనప్ుుడు యేస్త త్లాివారకి్ట 
దార క్ార్స్ము లవదని ఆయనతో చెప్ుగా  4 యేస్త ఆమ తో అమలమ, నాతో న్సక్ఫమి 
(ప్ని)? నా స్మయ మింకనత రాలవదన నత.  5 ఆయన త్లాి ప్రిచార్కులనత చూచి 
ఆయన మీతో చెప్ుునది చేయుడన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇజరర యెల్ 17:23 * ..... మీ ప్రభువు మీర్ప ఏమీ ఆరాధిస్తు నానర్ని ఆజాఞ పించాడు. 
జరమయాత్ 51:56 * .... నేనత జినాననత, మలనవాళిని స్ృషిి్ంచానత, వార్ప ననతన 
ఆరాధించేవార్ప. 
 
 



103. 
ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ం ప్విత్ర దేవుడడ నతండడ వేర్ప చేస్తు ందా? మరియు నర్క్ానిక్ట 
వ ళ్ుటానిక్ట ప్ాప్ులు ఖండడంచబడతాయో స్హజమ ైన ప్ర్ావసానంగా అరా్ం 
చేస్తక్ోబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 18:4 & 20 –8 వడడిక్ట అపిుయాకయు, లలభము చేప్టికయు, 
అనాాయము చేయకయు, నిషుక్షప్ాత్ముగా నాాయము తీరిచ  
లూక  ాసువార్త 12:5 - ఎవనిక్ట మీర్ప భయప్డవల నో మీకు తెలియజఫయుదతనత; 
చంపిన త్ర్పవాత్ నర్కములో ప్డదోరయ శ్క్టుగలవానిక్ట భయప్డుడడ, ఆయనక్ఫ 
భయ ప్డుడని మీతో చెప్ుుచతనాననత 
ప్ర కటన గరింథము 20:13—15 –15 ఎవని పేర ైననత4 జీవగీంథమందత వార యబడడనటుి  
కనబడనియ డల వాడు అగినగుండములో ప్డవేయబడెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:41 * ..... వారిది నర్కం యొకక మంచం, మరియు వాటిప ై కప్ుడం 
(నర్కం). అలలంటివారిక్ట మేము దతరామర్పగ లకు ప్రతిఫ్లం ఇసాు ము.  
యూనస్ 10:27 * ..... చెడు ప్నతలనత స్ంప్ాదించిన వారి విషయలనిక్ొసేు  ... 
వార్ప అగని యజమలనతలు, అందతలో శాశ్ేత్ంగా నివసిసాు ర్ప. 

104. 
ప్విత్ర దేవుడు చినన ప్ాప్ాలనత తీవరంగా తీస్తకుంటారా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 12:36 -నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగ  ామనతషుాలు ప్లుకు వారా్మ ైన 
ప్రతి మలటనతగూరిచయు విమర్శదినమున ల కక చెప్ువలసియుండునత.  
1 కొర ింథీయులకు 5:6 -మీర్ప అతిశ్యప్డుట మంచిదిక్ాదత. ప్ులిసిన పిండడ 
క్ొంచెమ ైననత ముదాంత్యు ప్ులియజఫయునని మీర ర్పగరా? 
యలక్ోబు 2:10 - ఎవడైెననత ధర్మశాస్ు ర మంత్యు గ ైక్ొనియు, ఒక ఆజఞవిషయముల  ో
త్పిు ప్ోయనయ డల, ఆజఞలనినటి విషయములో అప్రాధి యగునత 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33: 5  ..... మరయిు మీర్ప అనతక్ోకుండా చేసే త్ప్ుులు మీర్ప ఏ ప్ాప్ం 
ఉంది క్ాన్స మీ హృదయలల ప్రయోజనం ఇది మీర్ప క్ోస్ం ఒక ప్ాప్ం ఉంటుంది. 
Nejm 53: 31-32  ..... ప్ాప్ం మరయిు అబో మినేషన్స్ యొకక అతిశ్యోక్టుని 
నివారించే, మరియు క్ఫవలం చినన నేరాలకు ప్ాలుడే వారకి్ట, వారకి్ట మీ ప్రభువు 
గొప్ు కర్పణ ఉంది ... క్ాబటిి నినతన న్సవు స్మరిాంచతక్ొనవదతా . 
 
 
 
 

103. 
ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ం ప్విత్ర దేవుడడ నతండడ వేర్ప చేస్తు ందా? మరియు నర్క్ానిక్ట 
వ ళ్ుటానిక్ట ప్ాప్ులు ఖండడంచబడతాయో స్హజమ ైన ప్ర్ావసానంగా అరా్ం 
చేస్తక్ోబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 18:4 & 20 –8 వడడిక్ట అపిుయాకయు, లలభము చేప్టికయు, 
అనాాయము చేయకయు, నిషుక్షప్ాత్ముగా నాాయము తీరిచ  
లూక  ాసువార్త 12:5 - ఎవనిక్ట మీర్ప భయప్డవల నో మీకు తెలియజఫయుదతనత; 
చంపిన త్ర్పవాత్ నర్కములో ప్డదోరయ శ్క్టుగలవానిక్ట భయప్డుడడ, ఆయనక్ఫ 
భయ ప్డుడని మీతో చెప్ుుచతనాననత 
ప్ర కటన గరింథము 20:13—15 –15 ఎవని పేర ైననత4 జీవగీంథమందత వార యబడడనటుి  
కనబడనియ డల వాడు అగినగుండములో ప్డవేయబడెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:41 * ..... వారిది నర్కం యొకక మంచం, మరియు వాటిప ై కప్ుడం 
(నర్కం). అలలంటివారిక్ట మేము దతరామర్పగ లకు ప్రతిఫ్లం ఇసాు ము.  
యూనస్ 10:27 * ..... చెడు ప్నతలనత స్ంప్ాదించిన వారి విషయలనిక్ొసేు  ... 
వార్ప అగని యజమలనతలు, అందతలో శాశ్ేత్ంగా నివసిసాు ర్ప. 

104. 
ప్విత్ర దేవుడు చినన ప్ాప్ాలనత తీవరంగా తీస్తకుంటారా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 12:36 -నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగ  ామనతషుాలు ప్లుకు వారా్మ ైన 
ప్రతి మలటనతగూరిచయు విమర్శదినమున ల కక చెప్ువలసియుండునత.  
1 కొర ింథీయులకు 5:6 -మీర్ప అతిశ్యప్డుట మంచిదిక్ాదత. ప్ులిసిన పిండడ 
క్ొంచెమ ైననత ముదాంత్యు ప్ులియజఫయునని మీర ర్పగరా? 
యలక్ోబు 2:10 - ఎవడైెననత ధర్మశాస్ు ర మంత్యు గ ైక్ొనియు, ఒక ఆజఞవిషయముల  ో
త్పిు ప్ోయనయ డల, ఆజఞలనినటి విషయములో అప్రాధి యగునత 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33: 5  ..... మరయిు మీర్ప అనతక్ోకుండా చేసే త్ప్ుులు మీర్ప ఏ ప్ాప్ం 
ఉంది క్ాన్స మీ హృదయలల ప్రయోజనం ఇది మీర్ప క్ోస్ం ఒక ప్ాప్ం ఉంటుంది. 
Nejm 53: 31-32  ..... ప్ాప్ం మరయిు అబో మినేషన్స్ యొకక అతిశ్యోక్టుని 
నివారించే, మరియు క్ఫవలం చినన నేరాలకు ప్ాలుడే వారకి్ట, వారకి్ట మీ ప్రభువు 
గొప్ు కర్పణ ఉంది ... క్ాబటిి నినతన న్సవు స్మరిాంచతక్ొనవదతా . 
 
 
 
 

103. 
ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ం ప్విత్ర దేవుడడ నతండడ వేర్ప చేస్తు ందా? మరియు నర్క్ానిక్ట 
వ ళ్ుటానిక్ట ప్ాప్ులు ఖండడంచబడతాయో స్హజమ ైన ప్ర్ావసానంగా అరా్ం 
చేస్తక్ోబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 18:4 & 20 –8 వడడిక్ట అపిుయాకయు, లలభము చేప్టికయు, 
అనాాయము చేయకయు, నిషుక్షప్ాత్ముగా నాాయము తీరిచ  
లూక  ాసువార్త 12:5 - ఎవనిక్ట మీర్ప భయప్డవల నో మీకు తెలియజఫయుదతనత; 
చంపిన త్ర్పవాత్ నర్కములో ప్డదోరయ శ్క్టుగలవానిక్ట భయప్డుడడ, ఆయనక్ఫ 
భయ ప్డుడని మీతో చెప్ుుచతనాననత 
ప్ర కటన గరింథము 20:13—15 –15 ఎవని పేర ైననత4 జీవగీంథమందత వార యబడడనటుి  
కనబడనియ డల వాడు అగినగుండములో ప్డవేయబడెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:41 * ..... వారిది నర్కం యొకక మంచం, మరియు వాటిప ై కప్ుడం 
(నర్కం). అలలంటివారిక్ట మేము దతరామర్పగ లకు ప్రతిఫ్లం ఇసాు ము.  
యూనస్ 10:27 * ..... చెడు ప్నతలనత స్ంప్ాదించిన వారి విషయలనిక్ొసేు  ... 
వార్ప అగని యజమలనతలు, అందతలో శాశ్ేత్ంగా నివసిసాు ర్ప. 

104. 
ప్విత్ర దేవుడు చినన ప్ాప్ాలనత తీవరంగా తీస్తకుంటారా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 12:36 -నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగ  ామనతషుాలు ప్లుకు వారా్మ ైన 
ప్రతి మలటనతగూరిచయు విమర్శదినమున ల కక చెప్ువలసియుండునత.  
1 కొర ింథీయులకు 5:6 -మీర్ప అతిశ్యప్డుట మంచిదిక్ాదత. ప్ులిసిన పిండడ 
క్ొంచెమ ైననత ముదాంత్యు ప్ులియజఫయునని మీర ర్పగరా? 
యలక్ోబు 2:10 - ఎవడైెననత ధర్మశాస్ు ర మంత్యు గ ైక్ొనియు, ఒక ఆజఞవిషయముల  ో
త్పిు ప్ోయనయ డల, ఆజఞలనినటి విషయములో అప్రాధి యగునత 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33: 5  ..... మరయిు మీర్ప అనతక్ోకుండా చేసే త్ప్ుులు మీర్ప ఏ ప్ాప్ం 
ఉంది క్ాన్స మీ హృదయలల ప్రయోజనం ఇది మీర్ప క్ోస్ం ఒక ప్ాప్ం ఉంటుంది. 
Nejm 53: 31-32  ..... ప్ాప్ం మరయిు అబో మినేషన్స్ యొకక అతిశ్యోక్టుని 
నివారించే, మరియు క్ఫవలం చినన నేరాలకు ప్ాలుడే వారకి్ట, వారకి్ట మీ ప్రభువు 
గొప్ు కర్పణ ఉంది ... క్ాబటిి నినతన న్సవు స్మరిాంచతక్ొనవదతా . 
 
 

103. 
ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ం ప్విత్ర దేవుడడ నతండడ వేర్ప చేస్తు ందా? మరియు నర్క్ానిక్ట 
వ ళ్ుటానిక్ట ప్ాప్ులు ఖండడంచబడతాయో స్హజమ ైన ప్ర్ావసానంగా అరా్ం 
చేస్తక్ోబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 18:4 & 20 –8 వడడిక్ట అపిుయాకయు, లలభము చేప్టికయు, 
అనాాయము చేయకయు, నిషుక్షప్ాత్ముగా నాాయము తీరిచ  
లూక  ాసువార్త 12:5 - ఎవనిక్ట మీర్ప భయప్డవల నో మీకు తెలియజఫయుదతనత; 
చంపిన త్ర్పవాత్ నర్కములో ప్డదోరయ శ్క్టుగలవానిక్ట భయప్డుడడ, ఆయనక్ఫ 
భయ ప్డుడని మీతో చెప్ుుచతనాననత 
ప్ర కటన గరింథము 20:13—15 –15 ఎవని పేర ైననత4 జీవగీంథమందత వార యబడడనటుి  
కనబడనియ డల వాడు అగినగుండములో ప్డవేయబడెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7:41 * ..... వారిది నర్కం యొకక మంచం, మరియు వాటిప ై కప్ుడం 
(నర్కం). అలలంటివారిక్ట మేము దతరామర్పగ లకు ప్రతిఫ్లం ఇసాు ము.  
యూనస్ 10:27 * ..... చెడు ప్నతలనత స్ంప్ాదించిన వారి విషయలనిక్ొసేు  ... 
వార్ప అగని యజమలనతలు, అందతలో శాశ్ేత్ంగా నివసిసాు ర్ప. 

104. 
ప్విత్ర దేవుడు చినన ప్ాప్ాలనత తీవరంగా తీస్తకుంటారా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 12:36 -నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగ  ామనతషుాలు ప్లుకు వారా్మ ైన 
ప్రతి మలటనతగూరిచయు విమర్శదినమున ల కక చెప్ువలసియుండునత.  
1 కొర ింథీయులకు 5:6 -మీర్ప అతిశ్యప్డుట మంచిదిక్ాదత. ప్ులిసిన పిండడ 
క్ొంచెమ ైననత ముదాంత్యు ప్ులియజఫయునని మీర ర్పగరా? 
యలక్ోబు 2:10 - ఎవడైెననత ధర్మశాస్ు ర మంత్యు గ ైక్ొనియు, ఒక ఆజఞవిషయముల  ో
త్పిు ప్ోయనయ డల, ఆజఞలనినటి విషయములో అప్రాధి యగునత 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahzab 33: 5  ..... మరయిు మీర్ప అనతక్ోకుండా చేసే త్ప్ుులు మీర్ప ఏ ప్ాప్ం 
ఉంది క్ాన్స మీ హృదయలల ప్రయోజనం ఇది మీర్ప క్ోస్ం ఒక ప్ాప్ం ఉంటుంది. 
Nejm 53: 31-32  ..... ప్ాప్ం మరయిు అబో మినేషన్స్ యొకక అతిశ్యోక్టుని 
నివారించే, మరియు క్ఫవలం చినన నేరాలకు ప్ాలుడే వారకి్ట, వారకి్ట మీ ప్రభువు 
గొప్ు కర్పణ ఉంది ... క్ాబటిి నినతన న్సవు స్మరిాంచతక్ొనవదతా . 
 
 



105. 
ఒక దొంగ చేతిని తొలగించడం దొంగ స్ర ైన శక్ష? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 22:1-4... 1 ఒకడు ఎదతా న ైననత గొఱ్ఱన ైననత దొంగిలించి దాని 
అమిి్మననత చంపిననత ఆ య దతా కు ప్రతిగా అయదత ఎదతా లనత ఆ గొఱ్ఱకు ప్రతిగా 
నాలుగు గొఱ్ఱలనత ఇయా వల నత. 4 వాడు దొంగిలినది ఎదాయననత 
గాడడదయ ైననత గొఱ్ఱయ ైననత స్రఫ అది ప్రా ణముతో వానియొదా దొరిక్టనయ డల 
ర ండం త్లు చెలాింప్వల నత. 
సామెత్లు 6:30-31 – 30 దొంగ ఆకలిగొని ప్రా ణర్క్షణక్ొర్కు దొంగిలిన య డల 
య వర్పనత వాని తిర్స్కరింప్ర్ప గదా. 31 వాడు దొరిక్టనయ డల ఏడంత్లు 
చెలాింప్వల నత త్న యంటి ఆసిు  అంత్యు అప్ుగింప్వల నత.  
లూకా సువార్త 6:35-36 – 35 మీర ైతే ఎటిి  వారిని గూరిచ య ైననత నిరాశ్ చేసిక్ొనక 
మీ శ్త్ుర వులనత పేరమించతడడ, మేలుచేయుడడ, అప్ుు ఇయుాడడ; అప్ుుడు మీ 
ఫ్లము గొప్ుదెైయుండునత, మీర్ప స్రోేననత్ుని కుమలర్పల ై యుందతర్ప. 
ఆయన, కృత్జఞత్లవనివారయి డ లనత దతషుి లయ డలనత ఉప్క్ారయి ై యునానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మాథూా 5:38  ..... దొంగ క్ోస్ం, ప్ుర్పషుడు మరయిు స్ు ర ర ండు, వారి చేత్ులు 
కతిురించిన. ఇది వారి స్ేంత్ ప్నతలకు, మరియు అలలా హ్ నతండడ ఉత్ుమమ ైన శక్ష. 

106. 
త్మనత తాము క్ాప్ాడుక్ోవడానిక్ట ఇత్ర్పలనత అబదామలడడానిక్ట లవదా 
మోస్గించడానిక్ట క్ొనినసార్పా  వ రా్ప క్ొనినసార్పా  స్రఫ ఉంట రాా?   (Taqiyya or Kitman)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
సామెత్లు 6:16-17 – 16 య హోవాకు అస్హాముల ైనవి ఆర్ప గలవు ఏడునత 
ఆయనకు హేయములు 17 అవేవనగా, అహంక్ార్దృష్ిియు కలాలలడు నాలుకయు 
నిర్ప్రాధతలనత చంప్ు చేత్ులునత 
ప్ర కటన గరింథము 21:8 &  27 – 8 పిరిక్టవార్పనత, అవిశాేస్తలునత, 
అస్హఫాలునత, నర్హంత్కులునత, వాభిచార్పలునత, మలంతిర కులునత, 
విగీహారాధకులునత, అబదిాకులందర్పనత అగిన గంధకములతో మండు గుండములో 
ప్ాలుప్ొ ందతదతర్ప; ఇది ర ండవ మర్ణము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
త్హీూ మ్ 66: 2 ..... మీ ప్రమలణాల నతండడ అలలా హ్ మీ క్ోస్ం (ముసిా ంలు) విముక్టు ప్ొ ందాడు ... 
గమనిక: త్క్టయల = నిజం క్ానిది చెప్ుడం. క్టటామన్స = విస్మరించడం దాేర  ాఅబదాం 
గమనిక: Taqiyya = ఏది నిజం క్ాదత అని చెప్ుత్ుంది. Kitman = ప్రిహరించడం 
దాేరా అబదాం. 
 
 

 
 

105. 
ఒక దొంగ చేతిని తొలగించడం దొంగ స్ర ైన శక్ష? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 22:1-4... 1 ఒకడు ఎదతా న ైననత గొఱ్ఱన ైననత దొంగిలించి దాని 
అమిి్మననత చంపిననత ఆ య దతా కు ప్రతిగా అయదత ఎదతా లనత ఆ గొఱ్ఱకు ప్రతిగా 
నాలుగు గొఱ్ఱలనత ఇయా వల నత. 4 వాడు దొంగిలినది ఎదాయననత 
గాడడదయ ైననత గొఱ్ఱయ ైననత స్రఫ అది ప్రా ణముతో వానియొదా దొరిక్టనయ డల 
ర ండం త్లు చెలాింప్వల నత. 
సామెత్లు 6:30-31 – 30 దొంగ ఆకలిగొని ప్రా ణర్క్షణక్ొర్కు దొంగిలిన య డల 
య వర్పనత వాని తిర్స్కరింప్ర్ప గదా. 31 వాడు దొరిక్టనయ డల ఏడంత్లు 
చెలాింప్వల నత త్న యంటి ఆసిు  అంత్యు అప్ుగింప్వల నత.  
లూకా సువార్త 6:35-36 – 35 మీర ైతే ఎటిి  వారిని గూరిచ య ైననత నిరాశ్ చేసిక్ొనక 
మీ శ్త్ుర వులనత పేరమించతడడ, మేలుచేయుడడ, అప్ుు ఇయుాడడ; అప్ుుడు మీ 
ఫ్లము గొప్ుదెైయుండునత, మీర్ప స్రోేననత్ుని కుమలర్పల ై యుందతర్ప. 
ఆయన, కృత్జఞత్లవనివారయి డ లనత దతషుి లయ డలనత ఉప్క్ారయి ై యునానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మాథూా 5:38  ..... దొంగ క్ోస్ం, ప్ుర్పషుడు మరయిు స్ు ర ర ండు, వారి చేత్ులు 
కతిురించిన. ఇది వారి స్ేంత్ ప్నతలకు, మరియు అలలా హ్ నతండడ ఉత్ుమమ ైన శక్ష. 

106. 
త్మనత తాము క్ాప్ాడుక్ోవడానిక్ట ఇత్ర్పలనత అబదామలడడానిక్ట లవదా 
మోస్గించడానిక్ట క్ొనినసార్పా  వ రా్ప క్ొనినసార్పా  స్రఫ ఉంట రాా?   (Taqiyya or Kitman)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
సామెత్లు 6:16-17 – 16 య హోవాకు అస్హాముల ైనవి ఆర్ప గలవు ఏడునత 
ఆయనకు హేయములు 17 అవేవనగా, అహంక్ార్దృష్ిియు కలాలలడు నాలుకయు 
నిర్ప్రాధతలనత చంప్ు చేత్ులునత 
ప్ర కటన గరింథము 21:8 &  27 – 8 పిరిక్టవార్పనత, అవిశాేస్తలునత, 
అస్హఫాలునత, నర్హంత్కులునత, వాభిచార్పలునత, మలంతిర కులునత, 
విగీహారాధకులునత, అబదిాకులందర్పనత అగిన గంధకములతో మండు గుండములో 
ప్ాలుప్ొ ందతదతర్ప; ఇది ర ండవ మర్ణము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
త్హీూ మ్ 66: 2 ..... మీ ప్రమలణాల నతండడ అలలా హ్ మీ క్ోస్ం (ముసిా ంలు) విముక్టు ప్ొ ందాడు ... 
గమనిక: త్క్టయల = నిజం క్ానిది చెప్ుడం. క్టటామన్స = విస్మరించడం దాేర  ాఅబదాం 
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నాలుగు గొఱ్ఱలనత ఇయా వల నత. 4 వాడు దొంగిలినది ఎదాయననత 
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107. 
స్ లేింగ స్ంప్ర్కం నిష్ేధించబడడంది మరియు ఖండడంచ రా్ప ఇది ఒక ప్ాప్ం గ  ాభ వాిసాు రా? 
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లవేీయకాిండము 18:22 - స్ు ర శ్యనమువల  ప్ుర్పషశ్యనము కూడదత; అది హేయము.  
లవేీయకాిండము 20:13 - ఒకడు స్ు రతో శ్యనించినటుి  ప్ుర్పషునితో శ్యనించిన 
య డల వారిదార్ప హేయక్టీయనతచేసిరి గనతక వారిక్ట మర్ణశక్ష విధింప్వల నత; 
త్మ శక్షకు తామే క్ార్కులు.  
రోమీయులకు 1:24 & 26-27 - 26 అందతవలన దేవుడు త్ుచఛమ ైన అభిలలషలకు వారనిి 
అప్ుగించెనత. వార ిస్ు రలు స్యత్ము సాేభ వాికమ ైన ధర్మమునత విడడచి సాేభ వాిక 
విర్పదామ ైన ధర్మమునత అనతస్రించిరి. 27 అటువల  ప్ుర్పషులు కూడ స్ు రయొకక 
సాేభావికమ నై ధర్మమునత విడడచి, ప్ుర్పషులత ోప్ుర్పషులు అవాచామ ైనదిచేయుచత, 
త్మ త్పుిదమునకు త్గిన ప్రతి ఫ్లమునత పొ్ందతచత ఒకరయి డ  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 80-81 * ..... 80. మరయిు లలట్స! (గుర్పు ంచతక్ో) అత్నత త్న ప్రజలతో 
ఇలల అనానడు: “మీ ముందత ఏ జీవి చేయని విధంగా మీర్ప దతరామరాగ నిక్ట 
ప్ాలుడుత్ునానరా? 81. ఎందతకంటే మీర్ప స్ు రలకు బదతలుగా ప్ుర్పషుల ప్టా 
క్ామంతో వసాు ర్ప: మీర్ప నిజంగా హదతా లు దాటిన ప్రజలు. ”  
Neml 27: 54-55 * .... 54. “మీర్ప తెలిసి అస్హిాంచతకుంటారా? 55. మీర్ప 
మహిళ్లకు బదతలుగా ప్ుర్పషులతో క్ామం ప్ాటించాలల? 

108. 
గర్ుసరా వం మరియు హత్  ానిష్ేధించబడడంది మరియు ఖండడంచ రా్ప ఇవి ప్ పా్ లాు భ వాిసాు ర ?ా 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 9:6-7 - 6 నర్పని ర్కుమునత చిందించత వాని ర్కుము నర్పనివలననే 
చిందింప్ బడునత; ఏలయనగా దేవుడు త్న స్ేర్ూప్మందత నర్పని చేస నత.  
నిర్గ మకాిండము 20:13 - నర్హత్ా చేయకూడదత.   
నిర్గ మకాిండము 21:12 - నర్పని చ వాగటొిినవ నాిక్ట నిశ్చయముగ  ామర్ణశక్ష విధింప్వల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్నిమనిష్ి 5:32 ..... భూమిప ై నర్హత్ా లవదా అవిన్సతి త్ప్ు మరొకరిని చంపినా, 
అత్నత మలనవాళిని చంపినటుా గా ఉంటుంది…  
అసరా  17:31  ..... క్ోరకికు భయప్డడ మీ స్ంతానానిన చంప్వదతా . మేము వారి 
క్ోస్ం మరియు మీ క్ోస్ం అందిస్తు నానము. నిజమే వారి హత్ా గొప్ు ప్ాప్ం. 
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త్మ త్పుిదమునకు త్గిన ప్రతి ఫ్లమునత పొ్ందతచత ఒకరయి డ  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 80-81 * ..... 80. మరయిు లలట్స! (గుర్పు ంచతక్ో) అత్నత త్న ప్రజలతో 
ఇలల అనానడు: “మీ ముందత ఏ జీవి చేయని విధంగా మీర్ప దతరామరాగ నిక్ట 
ప్ాలుడుత్ునానరా? 81. ఎందతకంటే మీర్ప స్ు రలకు బదతలుగా ప్ుర్పషుల ప్టా 
క్ామంతో వసాు ర్ప: మీర్ప నిజంగా హదతా లు దాటిన ప్రజలు. ”  
Neml 27: 54-55 * .... 54. “మీర్ప తెలిసి అస్హిాంచతకుంటారా? 55. మీర్ప 
మహిళ్లకు బదతలుగా ప్ుర్పషులతో క్ామం ప్ాటించాలల? 

108. 
గర్ుసరా వం మరియు హత్  ానిష్ేధించబడడంది మరియు ఖండడంచ రా్ప ఇవి ప్ పా్ లాు భ వాిసాు ర ?ా 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 9:6-7 - 6 నర్పని ర్కుమునత చిందించత వాని ర్కుము నర్పనివలననే 
చిందింప్ బడునత; ఏలయనగా దేవుడు త్న స్ేర్ూప్మందత నర్పని చేస నత.  
నిర్గ మకాిండము 20:13 - నర్హత్ా చేయకూడదత.   
నిర్గ మకాిండము 21:12 - నర్పని చ వాగటొిినవ నాిక్ట నిశ్చయముగ  ామర్ణశక్ష విధింప్వల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్నిమనిష్ి 5:32 ..... భూమిప ై నర్హత్ా లవదా అవిన్సతి త్ప్ు మరొకరిని చంపినా, 
అత్నత మలనవాళిని చంపినటుా గా ఉంటుంది…  
అసరా  17:31  ..... క్ోరకికు భయప్డడ మీ స్ంతానానిన చంప్వదతా . మేము వారి 
క్ోస్ం మరియు మీ క్ోస్ం అందిస్తు నానము. నిజమే వారి హత్ా గొప్ు ప్ాప్ం. 
 
 



109. 
"మoచి క్టీయలు" చేయడo దాేర  ాప్ాప్o చేసే శక్షనత నాశ్నo చేయవచాచ? (Sevap) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:28 - క్ాగ  ాధర్మశాస్ు ర స్ంబంధమ ైన క్టయీలు లవకుండ విశాేస్మువలననే 
మనతషుాలు న్సతి మంత్ులుగ  ాతీర్చబడుచతనానర్ని య ంచతచతనానము.  
గలతీయులకు 3:11 - ధర్మశాస్ు రముచేత్ ఎవడునత దేవునియ దతట న్సతిమంత్ుడని 
తీర్చబడడనత స్ంగతి స్ుషిమే. ఏలయనగ  ాన్సతిమంత్ుడు విశాేస్మూలముగ  ాజీవించతనత.  
తీత్ుకు 3:5-6 – 5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన క్టీయలమూలముగా క్ాక, 
త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన సాననము దాేరానత, 
ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట దాేరానత మనలనత 
ర్క్డంచెనత.  6 మనమలయన కృప్వలన న్సతిమంత్ులమని తీర్చబడడ, 
యలక్ోబు 2:10 - ఎవడైెననత ధర్మశాస్ు ర మంత్యు గ కై్ొనియు, ఒక ఆజఞవిషయముల  ో
త్పిు ప్ోయనయ డల, ఆజఞలనినటి విషయముల  ోఅప్రాధి యగునత; 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హుద్ 11: 114 .... ఖచిచత్ంగ  ామంచి ప్నతలు చెడులనత ర్దతా  చేసాు య.  
అింక్బట్ 29: 7 * .... నమిమన మరియు మంచి ప్నతలు చేసేవార్ప, వారి దతరామర్గప్ు 
ప్నతలనత వారి నతండడ మనం ర్దతా  చేసాు ము…  

సాలేైషన్ 
110. 

ఒక వాక్టు "క్ ైైస్ువుడు" లవదా "ముసిా ం" గా జనిమంచాడా? 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

యోహాను సువార్త 1:12-13 – 12 త్నతన ఎందర్ంగీకరించిర ోవారికంద రిక్ట, అనగ  ాత్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారిక్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధిక్ార్ము 
అనతగీహించెనత. 13 వార్ప దేవునివలన ప్ుటిినవారఫ గాని, ర్కుమువలనన ైననత 
శ్రీరఫచఛవలనన ైననత మలనతష్ేచఛవలనన ైననత ప్ుటిినవార్ప క్ార్ప.  
యోహాను సువార్త 3:5 - యేస్త ఇటాన నతఒకడు న్సటిమూలముగానత 
ఆత్మమూలము గానత జనిమంచితేనేగాని దేవుని రాజాములో ప్రవేశంప్ లవడని న్సతో 
నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
కోఫ రాన్ 109: 1-6  ..... 1. చెప్ుండడ: ‘ఓ అవిశాేస్తలలర ’ా: 6. న్సకు న్స మత్ం, నాది నాది. 
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అనతగీహించెనత. 13 వార్ప దేవునివలన ప్ుటిినవారఫ గాని, ర్కుమువలనన ైననత 
శ్రీరఫచఛవలనన ైననత మలనతష్ేచఛవలనన ైననత ప్ుటిినవార్ప క్ార్ప.  
యోహాను సువార్త 3:5 - యేస్త ఇటాన నతఒకడు న్సటిమూలముగానత 
ఆత్మమూలము గానత జనిమంచితేనేగాని దేవుని రాజాములో ప్రవేశంప్ లవడని న్సతో 
నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
కోఫ రాన్ 109: 1-6  ..... 1. చెప్ుండడ: ‘ఓ అవిశాేస్తలలర ’ా: 6. న్సకు న్స మత్ం, నాది నాది. 
 
 

109. 
"మoచి క్టీయలు" చేయడo దాేర  ాప్ాప్o చేసే శక్షనత నాశ్నo చేయవచాచ? (Sevap) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:28 - క్ాగ  ాధర్మశాస్ు ర స్ంబంధమ ైన క్టయీలు లవకుండ విశాేస్మువలననే 
మనతషుాలు న్సతి మంత్ులుగ  ాతీర్చబడుచతనానర్ని య ంచతచతనానము.  
గలతీయులకు 3:11 - ధర్మశాస్ు రముచేత్ ఎవడునత దేవునియ దతట న్సతిమంత్ుడని 
తీర్చబడడనత స్ంగతి స్ుషిమే. ఏలయనగ  ాన్సతిమంత్ుడు విశాేస్మూలముగ  ాజీవించతనత.  
తీత్ుకు 3:5-6 – 5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన క్టీయలమూలముగా క్ాక, 
త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన సాననము దాేరానత, 
ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట దాేరానత మనలనత 
ర్క్డంచెనత.  6 మనమలయన కృప్వలన న్సతిమంత్ులమని తీర్చబడడ, 
యలక్ోబు 2:10 - ఎవడైెననత ధర్మశాస్ు ర మంత్యు గ కై్ొనియు, ఒక ఆజఞవిషయముల  ో
త్పిు ప్ోయనయ డల, ఆజఞలనినటి విషయముల  ోఅప్రాధి యగునత; 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హుద్ 11: 114 .... ఖచిచత్ంగ  ామంచి ప్నతలు చెడులనత ర్దతా  చేసాు య.  
అింక్బట్ 29: 7 * .... నమిమన మరియు మంచి ప్నతలు చేసేవార్ప, వారి దతరామర్గప్ు 
ప్నతలనత వారి నతండడ మనం ర్దతా  చేసాు ము…  

సాలేైషన్ 
110. 

ఒక వాక్టు "క్ ైైస్ువుడు" లవదా "ముసిా ం" గా జనిమంచాడా? 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

యోహాను సువార్త 1:12-13 – 12 త్నతన ఎందర్ంగీకరించిర ోవారికంద రిక్ట, అనగ  ాత్న 
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అనతగీహించెనత. 13 వార్ప దేవునివలన ప్ుటిినవారఫ గాని, ర్కుమువలనన ైననత 
శ్రీరఫచఛవలనన ైననత మలనతష్ేచఛవలనన ైననత ప్ుటిినవార్ప క్ార్ప.  
యోహాను సువార్త 3:5 - యేస్త ఇటాన నతఒకడు న్సటిమూలముగానత 
ఆత్మమూలము గానత జనిమంచితేనేగాని దేవుని రాజాములో ప్రవేశంప్ లవడని న్సతో 
నిశ్చయముగా చెప్ుుచతనాననత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
కోఫ రాన్ 109: 1-6  ..... 1. చెప్ుండడ: ‘ఓ అవిశాేస్తలలర ’ా: 6. న్సకు న్స మత్ం, నాది నాది. 
 
 



111. 
ఒక వాక్టు యొకక మోక్షం మీద ఆధార్ప్డడ ఉంటుందా? 
వారి సొ ంత్ మంచి ర్చనలు? (Ameller) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 2:8-9 – 8 మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే 
ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మే.  
9 అది క్టీయలవలన కలిగినదిక్ాదత గనతక ఎవడునత అతిశ్యప్డ వీలులవదత.  
తీత్ుకు 3:5-6 – 5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన క్టీయలమూలముగా క్ాక, 
త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన సాననము దాేరానత, 
ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట దాేరానత మనలనత 
ర్క్డంచెనత. 6 మనమలయన కృప్వలన న్సతిమంత్ులమని తీర్చబడడ,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హుద్ 11: 114 * .... ఖచిచత్ంగ  ామంచి ప్నతలు చెడులనత ర్దతా  చేసాు య. 
అింక్బట్ 29: 7 * ..... మరియు మంచి ప్నతలనత విశ్ేసించి, చేసేవ రాిక్ట, మేము వ రాి చెడు 
ప్నతలనత విర్మించతకుంటాము మరియు వ రా్ప చేసిన ఉత్ుమమ ైన వ టాిని తిరిగి చెలాిసాు ము. 

112. 
ర్కుప్ు బలి యొకక విమోచన కీయధనంప ై ఎలాప్ుుడూ ప్ాప్ ప్రిహార్ం నతండడ 
మోక్షం యొకక దేవుని ఏరాుటు క్ాదా? (Kefaret) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లవేీయకాిండము 17:11 - ర్కుము దేహమునకు ప్రా ణము. మీనిమిత్ుము 
ప్రా యశచత్ుము చేయునటుా  బలిప్ఠముమీద పో్యుటక్ ై దానిని మీక్టచిచతిని. 
ర్కుము దానిలోనతనన ప్రా ణమునతబటిి  ప్రా యశచత్ుము చేయునత.  
హెబ్రరయులకు 9:12 & 22 – 12 మేకలయొకకయు క్ోడెలయొకకయు ర్కుముత ోక్ాక, 
త్న స్ేర్కుముత ోఒకకసారఫ ప్రిశుదాసా్లముల  ోప్రవేశంచెనత.  22 మరయిు ధర్మశాస్ు ర 
ప్రక్ార్ము స్మస్ు  వస్తు వులునత ర్కుముచేత్ శుదిాచేయబడుననియు, ర్కుము 
చిందింప్కుండ ప్ాప్ క్షమలప్ణ కలుగదనియు సామలనాముగ  ాచెప్ువచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:48 .... మరయిు ఒక ఆత్మ మరొకరకి్ట స్హాయం చేయని, మధావరిుత్ేం 
లవదా విమోచన కీయధనం లవదా ఏదెైనా ప్రిహార్ం దాని నతండడ స్ేకరించబడని 
రోజ్ఞ నతండడ మిమమలిన మీర్ప క్ాప్ాడుక్ోండడ.  
హజ్జ 22:37 * ..... (బాగా గమనించండడ) వారి మలంస్ం లవదా ర్కుం అలలా హ్ కు 
చేర్వు. క్ాన్స మీ భక్టు (మరియు ప్యజలు) ఆయనకు చేర్పత్ుంది. 
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ఎఫెసీయులకు 2:8-9 – 8 మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే 
ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మే.  
9 అది క్టీయలవలన కలిగినదిక్ాదత గనతక ఎవడునత అతిశ్యప్డ వీలులవదత.  
తీత్ుకు 3:5-6 – 5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన క్టీయలమూలముగా క్ాక, 
త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన సాననము దాేరానత, 
ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట దాేరానత మనలనత 
ర్క్డంచెనత. 6 మనమలయన కృప్వలన న్సతిమంత్ులమని తీర్చబడడ,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హుద్ 11: 114 * .... ఖచిచత్ంగ  ామంచి ప్నతలు చెడులనత ర్దతా  చేసాు య. 
అింక్బట్ 29: 7 * ..... మరియు మంచి ప్నతలనత విశ్ేసించి, చేసేవ రాిక్ట, మేము వ రాి చెడు 
ప్నతలనత విర్మించతకుంటాము మరియు వ రా్ప చేసిన ఉత్ుమమ ైన వ టాిని తిరిగి చెలాిసాు ము. 

112. 
ర్కుప్ు బలి యొకక విమోచన కీయధనంప ై ఎలాప్ుుడూ ప్ాప్ ప్రిహార్ం నతండడ 
మోక్షం యొకక దేవుని ఏరాుటు క్ాదా? (Kefaret) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లవేీయకాిండము 17:11 - ర్కుము దేహమునకు ప్రా ణము. మీనిమిత్ుము 
ప్రా యశచత్ుము చేయునటుా  బలిప్ఠముమీద పో్యుటక్ ై దానిని మీక్టచిచతిని. 
ర్కుము దానిలోనతనన ప్రా ణమునతబటిి  ప్రా యశచత్ుము చేయునత.  
హెబ్రరయులకు 9:12 & 22 – 12 మేకలయొకకయు క్ోడెలయొకకయు ర్కుముత ోక్ాక, 
త్న స్ేర్కుముత ోఒకకసారఫ ప్రిశుదాసా్లముల  ోప్రవేశంచెనత.  22 మరయిు ధర్మశాస్ు ర 
ప్రక్ార్ము స్మస్ు  వస్తు వులునత ర్కుముచేత్ శుదిాచేయబడుననియు, ర్కుము 
చిందింప్కుండ ప్ాప్ క్షమలప్ణ కలుగదనియు సామలనాముగ  ాచెప్ువచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:48 .... మరయిు ఒక ఆత్మ మరొకరకి్ట స్హాయం చేయని, మధావరిుత్ేం 
లవదా విమోచన కీయధనం లవదా ఏదెైనా ప్రిహార్ం దాని నతండడ స్ేకరించబడని 
రోజ్ఞ నతండడ మిమమలిన మీర్ప క్ాప్ాడుక్ోండడ.  
హజ్జ 22:37 * ..... (బాగా గమనించండడ) వారి మలంస్ం లవదా ర్కుం అలలా హ్ కు 
చేర్వు. క్ాన్స మీ భక్టు (మరియు ప్యజలు) ఆయనకు చేర్పత్ుంది. 
 
 

111. 
ఒక వాక్టు యొకక మోక్షం మీద ఆధార్ప్డడ ఉంటుందా? 
వారి సొ ంత్ మంచి ర్చనలు? (Ameller) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 2:8-9 – 8 మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే 
ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మే.  
9 అది క్టీయలవలన కలిగినదిక్ాదత గనతక ఎవడునత అతిశ్యప్డ వీలులవదత.  
తీత్ుకు 3:5-6 – 5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన క్టీయలమూలముగా క్ాక, 
త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన సాననము దాేరానత, 
ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట దాేరానత మనలనత 
ర్క్డంచెనత. 6 మనమలయన కృప్వలన న్సతిమంత్ులమని తీర్చబడడ,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హుద్ 11: 114 * .... ఖచిచత్ంగ  ామంచి ప్నతలు చెడులనత ర్దతా  చేసాు య. 
అింక్బట్ 29: 7 * ..... మరియు మంచి ప్నతలనత విశ్ేసించి, చేసేవ రాిక్ట, మేము వ రాి చెడు 
ప్నతలనత విర్మించతకుంటాము మరియు వ రా్ప చేసిన ఉత్ుమమ ైన వ టాిని తిరిగి చెలాిసాు ము. 

112. 
ర్కుప్ు బలి యొకక విమోచన కీయధనంప ై ఎలాప్ుుడూ ప్ాప్ ప్రిహార్ం నతండడ 
మోక్షం యొకక దేవుని ఏరాుటు క్ాదా? (Kefaret) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లవేీయకాిండము 17:11 - ర్కుము దేహమునకు ప్రా ణము. మీనిమిత్ుము 
ప్రా యశచత్ుము చేయునటుా  బలిప్ఠముమీద పో్యుటక్ ై దానిని మీక్టచిచతిని. 
ర్కుము దానిలోనతనన ప్రా ణమునతబటిి  ప్రా యశచత్ుము చేయునత.  
హెబ్రరయులకు 9:12 & 22 – 12 మేకలయొకకయు క్ోడెలయొకకయు ర్కుముత ోక్ాక, 
త్న స్ేర్కుముత ోఒకకసారఫ ప్రిశుదాసా్లముల  ోప్రవేశంచెనత.  22 మరయిు ధర్మశాస్ు ర 
ప్రక్ార్ము స్మస్ు  వస్తు వులునత ర్కుముచేత్ శుదిాచేయబడుననియు, ర్కుము 
చిందింప్కుండ ప్ాప్ క్షమలప్ణ కలుగదనియు సామలనాముగ  ాచెప్ువచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:48 .... మరయిు ఒక ఆత్మ మరొకరకి్ట స్హాయం చేయని, మధావరిుత్ేం 
లవదా విమోచన కీయధనం లవదా ఏదెైనా ప్రిహార్ం దాని నతండడ స్ేకరించబడని 
రోజ్ఞ నతండడ మిమమలిన మీర్ప క్ాప్ాడుక్ోండడ.  
హజ్జ 22:37 * ..... (బాగా గమనించండడ) వారి మలంస్ం లవదా ర్కుం అలలా హ్ కు 
చేర్వు. క్ాన్స మీ భక్టు (మరియు ప్యజలు) ఆయనకు చేర్పత్ుంది. 
 
 



113. 
దేవుని గొర ీపిలా యొకక తాాగప్యరిత్ ప్రా యశచత్ు ంలో విశాేస్ం దాేరా మలత్రమే 
దేవుని ర్క్షణ మోక్షం ప్ొ ందగలరా? (యేస్త ప్రభవు) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:29 - మర్పవాడు యోహానత యేస్త త్నయొదాకు రాగా 
చూచిఇదిగో లోకప్ాప్మునత మోసిక్ొనిప్ో వు దేవుని గొఱ్ఱపిలా.  
ఎఫెసీయులకు 1:7 -  దేవుని కృప్ామహదెైశ్ేర్ామునతబటిి  ఆ పిరయునియందత 
ఆయన ర్కుమువలన మనకు విమో చనము, అనగా మన అప్రాధములకు 
క్షమలప్ణ మనకు కలిగయిుననది.  
ఎఫ స్యులకు 2:8 - మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; 
ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మ.ే  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనమ్ 6: 164 ..... ప్రతి ఆత్మ త్న సొ ంత్ ఖలతాలో మలత్రమే స్ంప్ాదించతకుంటుంది, 
మరియు ఏ లలండర్ప వేరొకరి బర్పవునత భరించలవవు.  
ఇజరర యెల్ 17:15 * ..... ఎవేర్ూ ఆత్మ వేరొక భార్ం  
భర ించలడేు. 53:38 * .... ఎవేర్ూ ఆత్మ యొకక భార్ం భరించలవర్ప. 

114. 
యేస్తక్రీస్తు  స్తవార్ు వినడానిక్ట మరయిు అరా్ం చేస్తక్ోవడానిక్ట వారిక్ట 
మొటిమొదట అవస్ర్ం మరియు దేవుని దూత్, ప్రప్ంచ ర్క్షకుడడగా ఆయననత 
ప్ంపినటుా  విశ్ేసించటం అనేది ఒక వాక్టుక్ట మొదటిగా అవస్ర్ం. 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 10:9-10 & 17 – 9 అదేమనగాయేస్త ప్రభువని న్స నోటితో 
ఒప్ుుక్ొని, దేవుడు మృత్ులలోనతండడ ఆయ ననత లవప నని న్స హృదయ మందత 
విశ్ేసించినయ డల, న్సవు ర్క్డంప్బడుదతవు. 10 ఏల యనగా న్సతి కలుగునటుా  
మనతషుాడు హృదయములో విశ్ేసించతనత, ర్క్షణ కలుగునటుా  నోటితో 
ఒప్ుుక్ొనతనత. 17 క్ాగా వినతట వలన విశాేస్ము కలుగునత; వినతట క్రీస్తు నత 
గూరిచన మలటవలన కలుగునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 119-120 * ..... 119. నిశ్చయంగ  ామేము న్సకు స్త్ాంతో మరియు 
శుభవార్ునత మరియు హ్చచరికనత ప్ంప్ాము. 120. న్సవు వారి విశాేసానిన 
అనతస్రించే వర్కు క్ ైైస్ువులు గాన్స, యూదతలు గాన్స స్ంతోషంగ  ాఉండర్ప. "అలలా హ్ 
మలర్గదర్శకత్ేం మలర్గదర్శకత్ేం మలత్రమే" అని అంటార్ప. 
 
 
 
 

113. 
దేవుని గొర ీపిలా యొకక తాాగప్యరిత్ ప్రా యశచత్ు ంలో విశాేస్ం దాేరా మలత్రమే 
దేవుని ర్క్షణ మోక్షం ప్ొ ందగలరా? (యేస్త ప్రభవు) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:29 - మర్పవాడు యోహానత యేస్త త్నయొదాకు రాగా 
చూచిఇదిగో లోకప్ాప్మునత మోసిక్ొనిప్ో వు దేవుని గొఱ్ఱపిలా.  
ఎఫెసీయులకు 1:7 -  దేవుని కృప్ామహదెైశ్ేర్ామునతబటిి  ఆ పిరయునియందత 
ఆయన ర్కుమువలన మనకు విమో చనము, అనగా మన అప్రాధములకు 
క్షమలప్ణ మనకు కలిగయిుననది.  
ఎఫ స్యులకు 2:8 - మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; 
ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మ.ే  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనమ్ 6: 164 ..... ప్రతి ఆత్మ త్న సొ ంత్ ఖలతాలో మలత్రమే స్ంప్ాదించతకుంటుంది, 
మరియు ఏ లలండర్ప వేరొకరి బర్పవునత భరించలవవు.  
ఇజరర యెల్ 17:15 * ..... ఎవేర్ూ ఆత్మ వేరొక భార్ం  
భర ించలడేు. 53:38 * .... ఎవేర్ూ ఆత్మ యొకక భార్ం భరించలవర్ప. 

114. 
యేస్తక్రీస్తు  స్తవార్ు వినడానిక్ట మరయిు అరా్ం చేస్తక్ోవడానిక్ట వారిక్ట 
మొటిమొదట అవస్ర్ం మరియు దేవుని దూత్, ప్రప్ంచ ర్క్షకుడడగా ఆయననత 
ప్ంపినటుా  విశ్ేసించటం అనేది ఒక వాక్టుక్ట మొదటిగా అవస్ర్ం. 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 10:9-10 & 17 – 9 అదేమనగాయేస్త ప్రభువని న్స నోటితో 
ఒప్ుుక్ొని, దేవుడు మృత్ులలోనతండడ ఆయ ననత లవప నని న్స హృదయ మందత 
విశ్ేసించినయ డల, న్సవు ర్క్డంప్బడుదతవు. 10 ఏల యనగా న్సతి కలుగునటుా  
మనతషుాడు హృదయములో విశ్ేసించతనత, ర్క్షణ కలుగునటుా  నోటితో 
ఒప్ుుక్ొనతనత. 17 క్ాగా వినతట వలన విశాేస్ము కలుగునత; వినతట క్రీస్తు నత 
గూరిచన మలటవలన కలుగునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 119-120 * ..... 119. నిశ్చయంగ  ామేము న్సకు స్త్ాంతో మరియు 
శుభవార్ునత మరియు హ్చచరికనత ప్ంప్ాము. 120. న్సవు వారి విశాేసానిన 
అనతస్రించే వర్కు క్ ైైస్ువులు గాన్స, యూదతలు గాన్స స్ంతోషంగ  ాఉండర్ప. "అలలా హ్ 
మలర్గదర్శకత్ేం మలర్గదర్శకత్ేం మలత్రమే" అని అంటార్ప. 
 
 
 
 

113. 
దేవుని గొర ీపిలా యొకక తాాగప్యరిత్ ప్రా యశచత్ు ంలో విశాేస్ం దాేరా మలత్రమే 
దేవుని ర్క్షణ మోక్షం ప్ొ ందగలరా? (యేస్త ప్రభవు) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:29 - మర్పవాడు యోహానత యేస్త త్నయొదాకు రాగా 
చూచిఇదిగో లోకప్ాప్మునత మోసిక్ొనిప్ో వు దేవుని గొఱ్ఱపిలా.  
ఎఫెసీయులకు 1:7 -  దేవుని కృప్ామహదెైశ్ేర్ామునతబటిి  ఆ పిరయునియందత 
ఆయన ర్కుమువలన మనకు విమో చనము, అనగా మన అప్రాధములకు 
క్షమలప్ణ మనకు కలిగయిుననది.  
ఎఫ స్యులకు 2:8 - మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; 
ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మ.ే  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనమ్ 6: 164 ..... ప్రతి ఆత్మ త్న సొ ంత్ ఖలతాలో మలత్రమే స్ంప్ాదించతకుంటుంది, 
మరియు ఏ లలండర్ప వేరొకరి బర్పవునత భరించలవవు.  
ఇజరర యెల్ 17:15 * ..... ఎవేర్ూ ఆత్మ వేరొక భార్ం  
భర ించలడేు. 53:38 * .... ఎవేర్ూ ఆత్మ యొకక భార్ం భరించలవర్ప. 

114. 
యేస్తక్రీస్తు  స్తవార్ు వినడానిక్ట మరయిు అరా్ం చేస్తక్ోవడానిక్ట వారిక్ట 
మొటిమొదట అవస్ర్ం మరియు దేవుని దూత్, ప్రప్ంచ ర్క్షకుడడగా ఆయననత 
ప్ంపినటుా  విశ్ేసించటం అనేది ఒక వాక్టుక్ట మొదటిగా అవస్ర్ం. 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 10:9-10 & 17 – 9 అదేమనగాయేస్త ప్రభువని న్స నోటితో 
ఒప్ుుక్ొని, దేవుడు మృత్ులలోనతండడ ఆయ ననత లవప నని న్స హృదయ మందత 
విశ్ేసించినయ డల, న్సవు ర్క్డంప్బడుదతవు. 10 ఏల యనగా న్సతి కలుగునటుా  
మనతషుాడు హృదయములో విశ్ేసించతనత, ర్క్షణ కలుగునటుా  నోటితో 
ఒప్ుుక్ొనతనత. 17 క్ాగా వినతట వలన విశాేస్ము కలుగునత; వినతట క్రీస్తు నత 
గూరిచన మలటవలన కలుగునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 119-120 * ..... 119. నిశ్చయంగ  ామేము న్సకు స్త్ాంతో మరియు 
శుభవార్ునత మరియు హ్చచరికనత ప్ంప్ాము. 120. న్సవు వారి విశాేసానిన 
అనతస్రించే వర్కు క్ ైైస్ువులు గాన్స, యూదతలు గాన్స స్ంతోషంగ  ాఉండర్ప. "అలలా హ్ 
మలర్గదర్శకత్ేం మలర్గదర్శకత్ేం మలత్రమే" అని అంటార్ప. 
 
 

113. 
దేవుని గొర ీపిలా యొకక తాాగప్యరిత్ ప్రా యశచత్ు ంలో విశాేస్ం దాేరా మలత్రమే 
దేవుని ర్క్షణ మోక్షం ప్ొ ందగలరా? (యేస్త ప్రభవు) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:29 - మర్పవాడు యోహానత యేస్త త్నయొదాకు రాగా 
చూచిఇదిగో లోకప్ాప్మునత మోసిక్ొనిప్ో వు దేవుని గొఱ్ఱపిలా.  
ఎఫెసీయులకు 1:7 -  దేవుని కృప్ామహదెైశ్ేర్ామునతబటిి  ఆ పిరయునియందత 
ఆయన ర్కుమువలన మనకు విమో చనము, అనగా మన అప్రాధములకు 
క్షమలప్ణ మనకు కలిగయిుననది.  
ఎఫ స్యులకు 2:8 - మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; 
ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మ.ే  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనమ్ 6: 164 ..... ప్రతి ఆత్మ త్న సొ ంత్ ఖలతాలో మలత్రమే స్ంప్ాదించతకుంటుంది, 
మరియు ఏ లలండర్ప వేరొకరి బర్పవునత భరించలవవు.  
ఇజరర యెల్ 17:15 * ..... ఎవేర్ూ ఆత్మ వేరొక భార్ం  
భర ించలడేు. 53:38 * .... ఎవేర్ూ ఆత్మ యొకక భార్ం భరించలవర్ప. 

114. 
యేస్తక్రీస్తు  స్తవార్ు వినడానిక్ట మరయిు అరా్ం చేస్తక్ోవడానిక్ట వారిక్ట 
మొటిమొదట అవస్ర్ం మరియు దేవుని దూత్, ప్రప్ంచ ర్క్షకుడడగా ఆయననత 
ప్ంపినటుా  విశ్ేసించటం అనేది ఒక వాక్టుక్ట మొదటిగా అవస్ర్ం. 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 10:9-10 & 17 – 9 అదేమనగాయేస్త ప్రభువని న్స నోటితో 
ఒప్ుుక్ొని, దేవుడు మృత్ులలోనతండడ ఆయ ననత లవప నని న్స హృదయ మందత 
విశ్ేసించినయ డల, న్సవు ర్క్డంప్బడుదతవు. 10 ఏల యనగా న్సతి కలుగునటుా  
మనతషుాడు హృదయములో విశ్ేసించతనత, ర్క్షణ కలుగునటుా  నోటితో 
ఒప్ుుక్ొనతనత. 17 క్ాగా వినతట వలన విశాేస్ము కలుగునత; వినతట క్రీస్తు నత 
గూరిచన మలటవలన కలుగునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకర  ా2: 119-120 * ..... 119. నిశ్చయంగ  ామేము న్సకు స్త్ాంతో మరియు 
శుభవార్ునత మరియు హ్చచరికనత ప్ంప్ాము. 120. న్సవు వారి విశాేసానిన 
అనతస్రించే వర్కు క్ ైైస్ువులు గాన్స, యూదతలు గాన్స స్ంతోషంగ  ాఉండర్ప. "అలలా హ్ 
మలర్గదర్శకత్ేం మలర్గదర్శకత్ేం మలత్రమే" అని అంటార్ప. 
 
 



115. 
యేస్తక్రీస్తు నత ర్క్షకునిగా నమమకం మరియు లలరి్ ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ాలనత 
క్షమించటానిక్ట మరియు శాశ్ేత్ జీవితానిన ప్ొ ందటానిక్ట ఏక్ ైక మలర్గమని అది 
అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 11:25 - అందతకు యేస్తప్ునర్పతాా నమునత జీవమునత నేనే; 
నాయందత విశాేస్ముంచతవాడు చని ప్ోయననత బరదతకునత;  
యోహాను సువార్త 17:3 - అదిేతీయ స్త్ాదేవుడవ ైన నినతననత, న్సవు ప్ంపిన 
యేస్త క్రీస్తు నత ఎర్పగుటయే నిత్ా జీవము.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 19-20 * ..... 19. అలలా హ్ దృష్ిిల  ోనిజమ ైన మత్ం ఇసాా ం ధర్మం. 
వారిక్ట జాఞ నం వచిచన త్ర్పవాత్ మలత్రమే ప్యర్ేం లవఖనాలనత అందతకునన వార్ప 
అస్ూయ దాేర  ాత్మలో తాము అస్మమతిత ోవిభేదించార్ప ... 20. వార్ప ముసిా ంలుగ  ా
మలరితే వార్ప స్ర ైన మలర్గదర్శకత్ేం వహిసాు ర్ప. వార్ప వ ళాిప్ో తే, మీ బాధాత్ వారిక్ట 
తెలియజఫయలలి. 

116. 
న్సటి బాపిిజం నమిమనవారిక్ట నేడు అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19-20 - 19 క్ాబటిి  మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగ  ా
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు 
నామములోనిక్ట వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత  20 నేనత మీకు ఏ యే స్ంగత్ులనత 
ఆజాఞ పించి తిన ోవాటిననినటిని గ ైక్ొన వల నని వారిక్ట బో ధించతడడ.  
మలర్పక స్తవార్ుత్ 16:16 - నమిి్మ బాపిుస్మము ప్ొ ందినవాడు ర్క్డంప్బడునత; 
నమమని వానిక్ట శక్ష విధింప్బడునత.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 2:38 -పేత్ుర్పమీర్ప మలర్పమనస్త్ ప్ొ ంది, 
ప్ాప్క్షమలప్ణ నిమిత్ుము ప్రతివాడు యేస్తక్రీస్తు  నామమున బాపిుస్మము 
ప్ొ ందతడడ; అప్ుుడు మీర్ప ప్రిశుదాా త్మ అనత వర్ము పొ్ందతదతర్ప.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 22:16 -గనతక న్సవు త్డవు చేయుట ఎందతకు? లవచి 
ఆయన నామమునతబటిి  ప్రా రా్నచేసి బాపిు స్మము ప్ొ ంది న్స ప్ాప్ములనత 
కడడగివేసిక్ొనతమని చెప ునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: న్సటి బాపిిజం గురించి మలటాా డే ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు. 
 
 
 

115. 
యేస్తక్రీస్తు నత ర్క్షకునిగా నమమకం మరియు లలరి్ ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ాలనత 
క్షమించటానిక్ట మరియు శాశ్ేత్ జీవితానిన ప్ొ ందటానిక్ట ఏక్ ైక మలర్గమని అది 
అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 11:25 - అందతకు యేస్తప్ునర్పతాా నమునత జీవమునత నేనే; 
నాయందత విశాేస్ముంచతవాడు చని ప్ోయననత బరదతకునత;  
యోహాను సువార్త 17:3 - అదిేతీయ స్త్ాదేవుడవ ైన నినతననత, న్సవు ప్ంపిన 
యేస్త క్రీస్తు నత ఎర్పగుటయే నిత్ా జీవము.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 19-20 * ..... 19. అలలా హ్ దృష్ిిల  ోనిజమ ైన మత్ం ఇసాా ం ధర్మం. 
వారిక్ట జాఞ నం వచిచన త్ర్పవాత్ మలత్రమే ప్యర్ేం లవఖనాలనత అందతకునన వార్ప 
అస్ూయ దాేర  ాత్మలో తాము అస్మమతిత ోవిభేదించార్ప ... 20. వార్ప ముసిా ంలుగ  ా
మలరితే వార్ప స్ర ైన మలర్గదర్శకత్ేం వహిసాు ర్ప. వార్ప వ ళాిప్ో తే, మీ బాధాత్ వారిక్ట 
తెలియజఫయలలి. 

116. 
న్సటి బాపిిజం నమిమనవారిక్ట నేడు అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19-20 - 19 క్ాబటిి  మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగ  ా
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు 
నామములోనిక్ట వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత  20 నేనత మీకు ఏ యే స్ంగత్ులనత 
ఆజాఞ పించి తిన ోవాటిననినటిని గ ైక్ొన వల నని వారిక్ట బో ధించతడడ.  
మలర్పక స్తవార్ుత్ 16:16 - నమిి్మ బాపిుస్మము ప్ొ ందినవాడు ర్క్డంప్బడునత; 
నమమని వానిక్ట శక్ష విధింప్బడునత.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 2:38 -పేత్ుర్పమీర్ప మలర్పమనస్త్ ప్ొ ంది, 
ప్ాప్క్షమలప్ణ నిమిత్ుము ప్రతివాడు యేస్తక్రీస్తు  నామమున బాపిుస్మము 
ప్ొ ందతడడ; అప్ుుడు మీర్ప ప్రిశుదాా త్మ అనత వర్ము పొ్ందతదతర్ప.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 22:16 -గనతక న్సవు త్డవు చేయుట ఎందతకు? లవచి 
ఆయన నామమునతబటిి  ప్రా రా్నచేసి బాపిు స్మము ప్ొ ంది న్స ప్ాప్ములనత 
కడడగివేసిక్ొనతమని చెప ునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: న్సటి బాపిిజం గురించి మలటాా డే ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు. 
 
 
 115. 

యేస్తక్రీస్తు నత ర్క్షకునిగా నమమకం మరియు లలరి్ ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ాలనత 
క్షమించటానిక్ట మరియు శాశ్ేత్ జీవితానిన ప్ొ ందటానిక్ట ఏక్ ైక మలర్గమని అది 
అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 11:25 - అందతకు యేస్తప్ునర్పతాా నమునత జీవమునత నేనే; 
నాయందత విశాేస్ముంచతవాడు చని ప్ోయననత బరదతకునత;  
యోహాను సువార్త 17:3 - అదిేతీయ స్త్ాదేవుడవ ైన నినతననత, న్సవు ప్ంపిన 
యేస్త క్రీస్తు నత ఎర్పగుటయే నిత్ా జీవము.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 19-20 * ..... 19. అలలా హ్ దృష్ిిల  ోనిజమ ైన మత్ం ఇసాా ం ధర్మం. 
వారిక్ట జాఞ నం వచిచన త్ర్పవాత్ మలత్రమే ప్యర్ేం లవఖనాలనత అందతకునన వార్ప 
అస్ూయ దాేర  ాత్మలో తాము అస్మమతిత ోవిభేదించార్ప ... 20. వార్ప ముసిా ంలుగ  ా
మలరితే వార్ప స్ర ైన మలర్గదర్శకత్ేం వహిసాు ర్ప. వార్ప వ ళాిప్ో తే, మీ బాధాత్ వారిక్ట 
తెలియజఫయలలి. 

116. 
న్సటి బాపిిజం నమిమనవారిక్ట నేడు అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19-20 - 19 క్ాబటిి  మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగ  ా
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు 
నామములోనిక్ట వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత  20 నేనత మీకు ఏ యే స్ంగత్ులనత 
ఆజాఞ పించి తిన ోవాటిననినటిని గ ైక్ొన వల నని వారిక్ట బో ధించతడడ.  
మలర్పక స్తవార్ుత్ 16:16 - నమిి్మ బాపిుస్మము ప్ొ ందినవాడు ర్క్డంప్బడునత; 
నమమని వానిక్ట శక్ష విధింప్బడునత.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 2:38 -పేత్ుర్పమీర్ప మలర్పమనస్త్ ప్ొ ంది, 
ప్ాప్క్షమలప్ణ నిమిత్ుము ప్రతివాడు యేస్తక్రీస్తు  నామమున బాపిుస్మము 
ప్ొ ందతడడ; అప్ుుడు మీర్ప ప్రిశుదాా త్మ అనత వర్ము పొ్ందతదతర్ప.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 22:16 -గనతక న్సవు త్డవు చేయుట ఎందతకు? లవచి 
ఆయన నామమునతబటిి  ప్రా రా్నచేసి బాపిు స్మము ప్ొ ంది న్స ప్ాప్ములనత 
కడడగివేసిక్ొనతమని చెప ునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: న్సటి బాపిిజం గురించి మలటాా డే ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు. 
 
 

115. 
యేస్తక్రీస్తు నత ర్క్షకునిగా నమమకం మరియు లలరి్ ఒక వాక్టు యొకక ప్ాప్ాలనత 
క్షమించటానిక్ట మరియు శాశ్ేత్ జీవితానిన ప్ొ ందటానిక్ట ఏక్ ైక మలర్గమని అది 
అంగీకరించబడడందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 11:25 - అందతకు యేస్తప్ునర్పతాా నమునత జీవమునత నేనే; 
నాయందత విశాేస్ముంచతవాడు చని ప్ోయననత బరదతకునత;  
యోహాను సువార్త 17:3 - అదిేతీయ స్త్ాదేవుడవ ైన నినతననత, న్సవు ప్ంపిన 
యేస్త క్రీస్తు నత ఎర్పగుటయే నిత్ా జీవము.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 19-20 * ..... 19. అలలా హ్ దృష్ిిల  ోనిజమ ైన మత్ం ఇసాా ం ధర్మం. 
వారిక్ట జాఞ నం వచిచన త్ర్పవాత్ మలత్రమే ప్యర్ేం లవఖనాలనత అందతకునన వార్ప 
అస్ూయ దాేర  ాత్మలో తాము అస్మమతిత ోవిభేదించార్ప ... 20. వార్ప ముసిా ంలుగ  ా
మలరితే వార్ప స్ర ైన మలర్గదర్శకత్ేం వహిసాు ర్ప. వార్ప వ ళాిప్ో తే, మీ బాధాత్ వారిక్ట 
తెలియజఫయలలి. 

116. 
న్సటి బాపిిజం నమిమనవారిక్ట నేడు అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19-20 - 19 క్ాబటిి  మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగ  ా
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు 
నామములోనిక్ట వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత  20 నేనత మీకు ఏ యే స్ంగత్ులనత 
ఆజాఞ పించి తిన ోవాటిననినటిని గ ైక్ొన వల నని వారిక్ట బో ధించతడడ.  
మలర్పక స్తవార్ుత్ 16:16 - నమిి్మ బాపిుస్మము ప్ొ ందినవాడు ర్క్డంప్బడునత; 
నమమని వానిక్ట శక్ష విధింప్బడునత.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 2:38 -పేత్ుర్పమీర్ప మలర్పమనస్త్ ప్ొ ంది, 
ప్ాప్క్షమలప్ణ నిమిత్ుము ప్రతివాడు యేస్తక్రీస్తు  నామమున బాపిుస్మము 
ప్ొ ందతడడ; అప్ుుడు మీర్ప ప్రిశుదాా త్మ అనత వర్ము పొ్ందతదతర్ప.  
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 22:16 -గనతక న్సవు త్డవు చేయుట ఎందతకు? లవచి 
ఆయన నామమునతబటిి  ప్రా రా్నచేసి బాపిు స్మము ప్ొ ంది న్స ప్ాప్ములనత 
కడడగివేసిక్ొనతమని చెప ునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: న్సటి బాపిిజం గురించి మలటాా డే ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు. 
 
 



117. 
మగ నమేమవాడడక్ట స్తన్సు  అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 15:5-11 –10 గనతక మన పిత్ర్పల ైననత మనమ ైననత 
మోయలవని క్ాడడని శషుాల మ డమీద ప టిి మీ ర ందతకు దేవుని శోధించతచతనానర్ప?  
1 కొర ింథీయులకు 7:18 & 20 –18 స్తననతి ప్ొ ందనివాడవెడెైననత పిలువబడెనా? అత్డు 
స్తననతి ప్ో గొటుి క్ొనవలదత; స్తననతి ప్ొ ందనివాడెవడెనైనత పిలువబడెనా? స్తననతి 
ప్ొ ందవలదత. 20 ప్రతివాడు ఏ సిాతిల  ోపిలువబడెన ోఆ సిాతిలోన ేయుండవల నత.  
గలతీయులకు 5:6 - యేస్తక్రీస్తు నందతండువారకి్ట స్తననతిప్ొ ందతటయందేమియు 
లవదత, ప్ొ ందకప్ో వుటయందేమియు లవదత గాని పేరమవలన క్ార్ాసాధకమగు 
విశాేస్మే ప్రయోజనకర్మగునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నల్్ 16: 123 * .... అబార హాము యొకక మతానిన అనతస్రిసాు నత 
గమనిక: ఇసాా ంలో, స్తన్సు  అబరహం యొకక మత్ం యొకక భాగం, అందతవలన 
ముసిా ంలప ై కటుి బడడ ఉంది. ఇది కూడా హదీస్తలలో చూడవచతచ: బుఖలరీ 1252, 
ఫ్తిహ్ అల్స-బరి 6: 388; మరియు ముసిా ం 4: 2370. 

118. 
"ప్విత్రమ ైన" ప్రజలు మరియు ప్ర్లోకంలోక్ట ప్రవేశంచడానిక్ట "ప్విత్రత్" 
ముందతగా అవస్ర్మ ైనవార్ని ఏ ఆజఞలు ఉనానయ? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లేవీయకాిండము 11:44 - నేనత మీ దేవుడన ైన య హో వానత; నేనత 
ప్రిశుదతా డనత గనతక మీర్ప ప్రిశుదతా ల ై యుండునటుా  మిముమనత మీర్ప 
ప్రిశుదాప్ర్చతక్ొనవల నత. నేలమీద ప్రా కు జీవరాస్తలలో దేనివలననత మిముమనత 
మీర్ప అప్విత్ర ప్ర్చతక్ొనకూడదత.  
హెబ్రరయులకు 12:14 - అందరితో స్మలధానమునత ప్రిశుదాత్యు కలిగి 
యుండుటకు ప్రయతినంచతడడ. ప్రిశుదాత్లవకుండ ఎవడునత ప్రభువునత చూడడు.  
1 పేత్ుర్క 1:15-16 -15 క్ గా  ామీర్ప విధేయులగు పిలాల ,ై మీ ప్యర్ేప్ు అజాఞ నదశ్ల  ోమీ 
కుండడన ఆశ్ల ననతస్రించి ప్రవరిుంప్క, 16 మిముమనత పిలిచిన వాడు ప్రిశుదతా డెైయునన 
ప్రక్ రా్ము మీర్పనత స్మస్ు  ప్రవర్ునయందత ప్రిశుదతా ల యైుండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ప్రజలకు ప్విత్రంగా ఉండాలని లవదా వార్ప ప్విత్రంగా ఉండవచచని 
స్ూచించే ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు. 
 
 
 

117. 
మగ నమేమవాడడక్ట స్తన్సు  అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 15:5-11 –10 గనతక మన పిత్ర్పల ైననత మనమ ైననత 
మోయలవని క్ాడడని శషుాల మ డమీద ప టిి మీ ర ందతకు దేవుని శోధించతచతనానర్ప?  
1 కొర ింథీయులకు 7:18 & 20 –18 స్తననతి ప్ొ ందనివాడవెడెైననత పిలువబడెనా? అత్డు 
స్తననతి ప్ో గొటుి క్ొనవలదత; స్తననతి ప్ొ ందనివాడెవడెనైనత పిలువబడెనా? స్తననతి 
ప్ొ ందవలదత. 20 ప్రతివాడు ఏ సిాతిల  ోపిలువబడెన ోఆ సిాతిలోన ేయుండవల నత.  
గలతీయులకు 5:6 - యేస్తక్రీస్తు నందతండువారకి్ట స్తననతిప్ొ ందతటయందేమియు 
లవదత, ప్ొ ందకప్ో వుటయందేమియు లవదత గాని పేరమవలన క్ార్ాసాధకమగు 
విశాేస్మే ప్రయోజనకర్మగునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నల్్ 16: 123 * .... అబార హాము యొకక మతానిన అనతస్రిసాు నత 
గమనిక: ఇసాా ంలో, స్తన్సు  అబరహం యొకక మత్ం యొకక భాగం, అందతవలన 
ముసిా ంలప ై కటుి బడడ ఉంది. ఇది కూడా హదీస్తలలో చూడవచతచ: బుఖలరీ 1252, 
ఫ్తిహ్ అల్స-బరి 6: 388; మరియు ముసిా ం 4: 2370. 

118. 
"ప్విత్రమ ైన" ప్రజలు మరియు ప్ర్లోకంలోక్ట ప్రవేశంచడానిక్ట "ప్విత్రత్" 
ముందతగా అవస్ర్మ ైనవార్ని ఏ ఆజఞలు ఉనానయ? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లేవీయకాిండము 11:44 - నేనత మీ దేవుడన ైన య హో వానత; నేనత 
ప్రిశుదతా డనత గనతక మీర్ప ప్రిశుదతా ల ై యుండునటుా  మిముమనత మీర్ప 
ప్రిశుదాప్ర్చతక్ొనవల నత. నేలమీద ప్రా కు జీవరాస్తలలో దేనివలననత మిముమనత 
మీర్ప అప్విత్ర ప్ర్చతక్ొనకూడదత.  
హెబ్రరయులకు 12:14 - అందరితో స్మలధానమునత ప్రిశుదాత్యు కలిగి 
యుండుటకు ప్రయతినంచతడడ. ప్రిశుదాత్లవకుండ ఎవడునత ప్రభువునత చూడడు.  
1 పేత్ుర్క 1:15-16 -15 క్ గా  ామీర్ప విధేయులగు పిలాల ,ై మీ ప్యర్ేప్ు అజాఞ నదశ్ల  ోమీ 
కుండడన ఆశ్ల ననతస్రించి ప్రవరిుంప్క, 16 మిముమనత పిలిచిన వాడు ప్రిశుదతా డెైయునన 
ప్రక్ రా్ము మీర్పనత స్మస్ు  ప్రవర్ునయందత ప్రిశుదతా ల యైుండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ప్రజలకు ప్విత్రంగా ఉండాలని లవదా వార్ప ప్విత్రంగా ఉండవచచని 
స్ూచించే ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు. 
 
 
 117. 

మగ నమేమవాడడక్ట స్తన్సు  అవస్ర్మల? 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 15:5-11 –10 గనతక మన పిత్ర్పల ైననత మనమ ైననత 
మోయలవని క్ాడడని శషుాల మ డమీద ప టిి మీ ర ందతకు దేవుని శోధించతచతనానర్ప?  
1 కొర ింథీయులకు 7:18 & 20 –18 స్తననతి ప్ొ ందనివాడవెడెైననత పిలువబడెనా? అత్డు 
స్తననతి ప్ో గొటుి క్ొనవలదత; స్తననతి ప్ొ ందనివాడెవడెనైనత పిలువబడెనా? స్తననతి 
ప్ొ ందవలదత. 20 ప్రతివాడు ఏ సిాతిల  ోపిలువబడెన ోఆ సిాతిలోన ేయుండవల నత.  
గలతీయులకు 5:6 - యేస్తక్రీస్తు నందతండువారకి్ట స్తననతిప్ొ ందతటయందేమియు 
లవదత, ప్ొ ందకప్ో వుటయందేమియు లవదత గాని పేరమవలన క్ార్ాసాధకమగు 
విశాేస్మే ప్రయోజనకర్మగునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నల్్ 16: 123 * .... అబార హాము యొకక మతానిన అనతస్రిసాు నత 
గమనిక: ఇసాా ంలో, స్తన్సు  అబరహం యొకక మత్ం యొకక భాగం, అందతవలన 
ముసిా ంలప ై కటుి బడడ ఉంది. ఇది కూడా హదీస్తలలో చూడవచతచ: బుఖలరీ 1252, 
ఫ్తిహ్ అల్స-బరి 6: 388; మరియు ముసిా ం 4: 2370. 

118. 
"ప్విత్రమ ైన" ప్రజలు మరియు ప్ర్లోకంలోక్ట ప్రవేశంచడానిక్ట "ప్విత్రత్" 
ముందతగా అవస్ర్మ ైనవార్ని ఏ ఆజఞలు ఉనానయ? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లేవీయకాిండము 11:44 - నేనత మీ దేవుడన ైన య హో వానత; నేనత 
ప్రిశుదతా డనత గనతక మీర్ప ప్రిశుదతా ల ై యుండునటుా  మిముమనత మీర్ప 
ప్రిశుదాప్ర్చతక్ొనవల నత. నేలమీద ప్రా కు జీవరాస్తలలో దేనివలననత మిముమనత 
మీర్ప అప్విత్ర ప్ర్చతక్ొనకూడదత.  
హెబ్రరయులకు 12:14 - అందరితో స్మలధానమునత ప్రిశుదాత్యు కలిగి 
యుండుటకు ప్రయతినంచతడడ. ప్రిశుదాత్లవకుండ ఎవడునత ప్రభువునత చూడడు.  
1 పేత్ుర్క 1:15-16 -15 క్ గా  ామీర్ప విధేయులగు పిలాల ,ై మీ ప్యర్ేప్ు అజాఞ నదశ్ల  ోమీ 
కుండడన ఆశ్ల ననతస్రించి ప్రవరిుంప్క, 16 మిముమనత పిలిచిన వాడు ప్రిశుదతా డెైయునన 
ప్రక్ రా్ము మీర్పనత స్మస్ు  ప్రవర్ునయందత ప్రిశుదతా ల యైుండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ప్రజలకు ప్విత్రంగా ఉండాలని లవదా వార్ప ప్విత్రంగా ఉండవచచని 
స్ూచించే ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు. 
 
 

117. 
మగ నమేమవాడడక్ట స్తన్సు  అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 15:5-11 –10 గనతక మన పిత్ర్పల ైననత మనమ ైననత 
మోయలవని క్ాడడని శషుాల మ డమీద ప టిి మీ ర ందతకు దేవుని శోధించతచతనానర్ప?  
1 కొర ింథీయులకు 7:18 & 20 –18 స్తననతి ప్ొ ందనివాడవెడెైననత పిలువబడెనా? అత్డు 
స్తననతి ప్ో గొటుి క్ొనవలదత; స్తననతి ప్ొ ందనివాడెవడెనైనత పిలువబడెనా? స్తననతి 
ప్ొ ందవలదత. 20 ప్రతివాడు ఏ సిాతిల  ోపిలువబడెన ోఆ సిాతిలోన ేయుండవల నత.  
గలతీయులకు 5:6 - యేస్తక్రీస్తు నందతండువారకి్ట స్తననతిప్ొ ందతటయందేమియు 
లవదత, ప్ొ ందకప్ో వుటయందేమియు లవదత గాని పేరమవలన క్ార్ాసాధకమగు 
విశాేస్మే ప్రయోజనకర్మగునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నల్్ 16: 123 * .... అబార హాము యొకక మతానిన అనతస్రిసాు నత 
గమనిక: ఇసాా ంలో, స్తన్సు  అబరహం యొకక మత్ం యొకక భాగం, అందతవలన 
ముసిా ంలప ై కటుి బడడ ఉంది. ఇది కూడా హదీస్తలలో చూడవచతచ: బుఖలరీ 1252, 
ఫ్తిహ్ అల్స-బరి 6: 388; మరియు ముసిా ం 4: 2370. 

118. 
"ప్విత్రమ ైన" ప్రజలు మరియు ప్ర్లోకంలోక్ట ప్రవేశంచడానిక్ట "ప్విత్రత్" 
ముందతగా అవస్ర్మ ైనవార్ని ఏ ఆజఞలు ఉనానయ? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
లేవీయకాిండము 11:44 - నేనత మీ దేవుడన ైన య హో వానత; నేనత 
ప్రిశుదతా డనత గనతక మీర్ప ప్రిశుదతా ల ై యుండునటుా  మిముమనత మీర్ప 
ప్రిశుదాప్ర్చతక్ొనవల నత. నేలమీద ప్రా కు జీవరాస్తలలో దేనివలననత మిముమనత 
మీర్ప అప్విత్ర ప్ర్చతక్ొనకూడదత.  
హెబ్రరయులకు 12:14 - అందరితో స్మలధానమునత ప్రిశుదాత్యు కలిగి 
యుండుటకు ప్రయతినంచతడడ. ప్రిశుదాత్లవకుండ ఎవడునత ప్రభువునత చూడడు.  
1 పేత్ుర్క 1:15-16 -15 క్ గా  ామీర్ప విధేయులగు పిలాల ,ై మీ ప్యర్ేప్ు అజాఞ నదశ్ల  ోమీ 
కుండడన ఆశ్ల ననతస్రించి ప్రవరిుంప్క, 16 మిముమనత పిలిచిన వాడు ప్రిశుదతా డెైయునన 
ప్రక్ రా్ము మీర్పనత స్మస్ు  ప్రవర్ునయందత ప్రిశుదతా ల యైుండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ప్రజలకు ప్విత్రంగా ఉండాలని లవదా వార్ప ప్విత్రంగా ఉండవచచని 
స్ూచించే ఖతర్ఆనోా  ఏ వచనాలు లవవు. 
 
 



119. 
ప్రజలు వారి స్ేంత్ సేేచాఛ చితాు నిన మరియు స్ేచఛత్ యొకక వాాయలమం 
దాేరా దేవుని పిలాలు క్ావాలని ఎనతనక్ోగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:12 - త్నతన ఎందర్ంగీకరించిరో వారికంద రకి్ట, అనగా త్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారిక్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధిక్ార్ము 
అనతగీహించెనత.  
రోమీయులకు 8:14 & 16 –  14 దేవుని ఆత్మచేత్ ఎందర్ప నడడపింప్బడుదతరో 
వార్ందర్ప దేవుని కుమలర్పల ై యుందతర్ప.  16 మనము దేవుని పిలాలమని ఆత్మ 
తానే మన ఆత్మతో కూడ సాక్షామిచతచచతనానడు.  
గలతీయులకు 3:26 - యేస్తక్రీస్తు నందత మీర్ందర్ప విశాేస్మువలన దేవుని 
కుమలర్పల ై యునానర్ప.  
హెబ్రరయులకు 12:5 - మరియు నా కుమలర్పడా, ప్రభువు చేయు శక్షనత 
త్ృణీకరించకుము ఆయన నినతన గదిాంచినప్ుుడు విస్తకకుము  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18 * ..... యూదతలు మరియు క్ ైైస్ువులు ఇలల అంటునానర్ప: "మమేు 
అలలా హ్ కుమలర్పలు మరియు అత్ని పిరయమ ైన వాళ్లు." అని అంటార్ప: "మీ ప్ాప్ాలకు 
ఆయన ఎందతకు శక్డంచాడనత? నిశ్చయంగ ,ా మీర్ప అత్ని స్ృష్ిి  యొకక మలనవులవ. 

120. 
ఒక వాక్టు యొకక విధి ప్యరిుగా ముందతగా నిర్ణయంప్బడడనది లవదా ముందతగా 
నిర్ణయంచబడడందా? (క్ాదర్ లవదా క్టస మట్స) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 11:26-27 –26 చూడుడడ; నేడు నేనత మీ య దతట దీవ ననత 
శాప్మునత ప టుి చతనాననత. 27 నేడు నేనత మీక్ాజాఞ పించత మీ దేవుడెైన య హోవ  ా
ఆజఞలనత మీర్ప వినినయ డల దీవ నయు, మీర్ప మీ దేవుడెైన య హోవ  ాఆజఞలనత వినక  
ది తేీయోప్దేశ్క్ాండమ 30:19 - నేడు జీవమునత మర్ణమునత, ఆశీరా దేమునత శ పా్మునత 
నేనత న్స య దతటనత ఉంచి, భూమల కా్ శా్ములనత మీ మీద సాక్షులుగ  ాపిలుచతచతనాననత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేవేే 9:51 * ..... చెప్ుండడ: “అలలా హ్ నిరఫాశంచినది త్ప్ు మనకు ఏమీ జర్గదత.”  
కసాస్ 28:68 ..... వారిక్ట ఎప్ుుడూ వేరఫ మలర్గం లవదత.  
అహ్ాబ్ 33:38 * ..... 38. అలలా హ్ యొకక ఆజఞ క్ొనిన విధి. 
గమనిక: క్ ైైస్ువులలో అరమినియనతా  "నో" అని చెప్ుుతార్ప; క్ాన్స క్ాలిేనిస్తి లు 
"అవునత" అని చెప్ుుకుంటార్ప. 
 
 
 

119. 
ప్రజలు వారి స్ేంత్ సేేచాఛ చితాు నిన మరియు స్ేచఛత్ యొకక వాాయలమం 
దాేరా దేవుని పిలాలు క్ావాలని ఎనతనక్ోగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:12 - త్నతన ఎందర్ంగీకరించిరో వారికంద రకి్ట, అనగా త్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారిక్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధిక్ార్ము 
అనతగీహించెనత.  
రోమీయులకు 8:14 & 16 –  14 దేవుని ఆత్మచేత్ ఎందర్ప నడడపింప్బడుదతరో 
వార్ందర్ప దేవుని కుమలర్పల ై యుందతర్ప.  16 మనము దేవుని పిలాలమని ఆత్మ 
తానే మన ఆత్మతో కూడ సాక్షామిచతచచతనానడు.  
గలతీయులకు 3:26 - యేస్తక్రీస్తు నందత మీర్ందర్ప విశాేస్మువలన దేవుని 
కుమలర్పల ై యునానర్ప.  
హెబ్రరయులకు 12:5 - మరియు నా కుమలర్పడా, ప్రభువు చేయు శక్షనత 
త్ృణీకరించకుము ఆయన నినతన గదిాంచినప్ుుడు విస్తకకుము  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18 * ..... యూదతలు మరియు క్ ైైస్ువులు ఇలల అంటునానర్ప: "మమేు 
అలలా హ్ కుమలర్పలు మరియు అత్ని పిరయమ ైన వాళ్లు." అని అంటార్ప: "మీ ప్ాప్ాలకు 
ఆయన ఎందతకు శక్డంచాడనత? నిశ్చయంగ ,ా మీర్ప అత్ని స్ృష్ిి  యొకక మలనవులవ. 

120. 
ఒక వాక్టు యొకక విధి ప్యరిుగా ముందతగా నిర్ణయంప్బడడనది లవదా ముందతగా 
నిర్ణయంచబడడందా? (క్ాదర్ లవదా క్టస మట్స) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 11:26-27 –26 చూడుడడ; నేడు నేనత మీ య దతట దీవ ననత 
శాప్మునత ప టుి చతనాననత. 27 నేడు నేనత మీక్ాజాఞ పించత మీ దేవుడెైన య హోవ  ా
ఆజఞలనత మీర్ప వినినయ డల దీవ నయు, మీర్ప మీ దేవుడెైన య హోవ  ాఆజఞలనత వినక  
ది తేీయోప్దేశ్క్ాండమ 30:19 - నేడు జీవమునత మర్ణమునత, ఆశీరా దేమునత శ పా్మునత 
నేనత న్స య దతటనత ఉంచి, భూమల కా్ శా్ములనత మీ మీద సాక్షులుగ  ాపిలుచతచతనాననత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేవేే 9:51 * ..... చెప్ుండడ: “అలలా హ్ నిరఫాశంచినది త్ప్ు మనకు ఏమీ జర్గదత.”  
కసాస్ 28:68 ..... వారిక్ట ఎప్ుుడూ వేరఫ మలర్గం లవదత.  
అహ్ాబ్ 33:38 * ..... 38. అలలా హ్ యొకక ఆజఞ క్ొనిన విధి. 
గమనిక: క్ ైైస్ువులలో అరమినియనతా  "నో" అని చెప్ుుతార్ప; క్ాన్స క్ాలిేనిస్తి లు 
"అవునత" అని చెప్ుుకుంటార్ప. 
 
 
 119. 

ప్రజలు వారి స్ేంత్ సేేచాఛ చితాు నిన మరియు స్ేచఛత్ యొకక వాాయలమం 
దాేరా దేవుని పిలాలు క్ావాలని ఎనతనక్ోగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:12 - త్నతన ఎందర్ంగీకరించిరో వారికంద రకి్ట, అనగా త్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారిక్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధిక్ార్ము 
అనతగీహించెనత.  
రోమీయులకు 8:14 & 16 –  14 దేవుని ఆత్మచేత్ ఎందర్ప నడడపింప్బడుదతరో 
వార్ందర్ప దేవుని కుమలర్పల ై యుందతర్ప.  16 మనము దేవుని పిలాలమని ఆత్మ 
తానే మన ఆత్మతో కూడ సాక్షామిచతచచతనానడు.  
గలతీయులకు 3:26 - యేస్తక్రీస్తు నందత మీర్ందర్ప విశాేస్మువలన దేవుని 
కుమలర్పల ై యునానర్ప.  
హెబ్రరయులకు 12:5 - మరియు నా కుమలర్పడా, ప్రభువు చేయు శక్షనత 
త్ృణీకరించకుము ఆయన నినతన గదిాంచినప్ుుడు విస్తకకుము  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18 * ..... యూదతలు మరియు క్ ైైస్ువులు ఇలల అంటునానర్ప: "మమేు 
అలలా హ్ కుమలర్పలు మరియు అత్ని పిరయమ ైన వాళ్లు." అని అంటార్ప: "మీ ప్ాప్ాలకు 
ఆయన ఎందతకు శక్డంచాడనత? నిశ్చయంగ ,ా మీర్ప అత్ని స్ృష్ిి  యొకక మలనవులవ. 

120. 
ఒక వాక్టు యొకక విధి ప్యరిుగా ముందతగా నిర్ణయంప్బడడనది లవదా ముందతగా 
నిర్ణయంచబడడందా? (క్ాదర్ లవదా క్టస మట్స) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 11:26-27 –26 చూడుడడ; నేడు నేనత మీ య దతట దీవ ననత 
శాప్మునత ప టుి చతనాననత. 27 నేడు నేనత మీక్ాజాఞ పించత మీ దేవుడెైన య హోవ  ా
ఆజఞలనత మీర్ప వినినయ డల దీవ నయు, మీర్ప మీ దేవుడెైన య హోవ  ాఆజఞలనత వినక  
ది తేీయోప్దేశ్క్ాండమ 30:19 - నేడు జీవమునత మర్ణమునత, ఆశీరా దేమునత శ పా్మునత 
నేనత న్స య దతటనత ఉంచి, భూమల కా్ శా్ములనత మీ మీద సాక్షులుగ  ాపిలుచతచతనాననత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేవేే 9:51 * ..... చెప్ుండడ: “అలలా హ్ నిరఫాశంచినది త్ప్ు మనకు ఏమీ జర్గదత.”  
కసాస్ 28:68 ..... వారిక్ట ఎప్ుుడూ వేరఫ మలర్గం లవదత.  
అహ్ాబ్ 33:38 * ..... 38. అలలా హ్ యొకక ఆజఞ క్ొనిన విధి. 
గమనిక: క్ ైైస్ువులలో అరమినియనతా  "నో" అని చెప్ుుతార్ప; క్ాన్స క్ాలిేనిస్తి లు 
"అవునత" అని చెప్ుుకుంటార్ప. 
 
 

119. 
ప్రజలు వారి స్ేంత్ సేేచాఛ చితాు నిన మరియు స్ేచఛత్ యొకక వాాయలమం 
దాేరా దేవుని పిలాలు క్ావాలని ఎనతనక్ోగలరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:12 - త్నతన ఎందర్ంగీకరించిరో వారికంద రకి్ట, అనగా త్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారిక్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధిక్ార్ము 
అనతగీహించెనత.  
రోమీయులకు 8:14 & 16 –  14 దేవుని ఆత్మచేత్ ఎందర్ప నడడపింప్బడుదతరో 
వార్ందర్ప దేవుని కుమలర్పల ై యుందతర్ప.  16 మనము దేవుని పిలాలమని ఆత్మ 
తానే మన ఆత్మతో కూడ సాక్షామిచతచచతనానడు.  
గలతీయులకు 3:26 - యేస్తక్రీస్తు నందత మీర్ందర్ప విశాేస్మువలన దేవుని 
కుమలర్పల ై యునానర్ప.  
హెబ్రరయులకు 12:5 - మరియు నా కుమలర్పడా, ప్రభువు చేయు శక్షనత 
త్ృణీకరించకుము ఆయన నినతన గదిాంచినప్ుుడు విస్తకకుము  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maide 5:18 * ..... యూదతలు మరియు క్ ైైస్ువులు ఇలల అంటునానర్ప: "మమేు 
అలలా హ్ కుమలర్పలు మరియు అత్ని పిరయమ ైన వాళ్లు." అని అంటార్ప: "మీ ప్ాప్ాలకు 
ఆయన ఎందతకు శక్డంచాడనత? నిశ్చయంగ ,ా మీర్ప అత్ని స్ృష్ిి  యొకక మలనవులవ. 

120. 
ఒక వాక్టు యొకక విధి ప్యరిుగా ముందతగా నిర్ణయంప్బడడనది లవదా ముందతగా 
నిర్ణయంచబడడందా? (క్ాదర్ లవదా క్టస మట్స) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 11:26-27 –26 చూడుడడ; నేడు నేనత మీ య దతట దీవ ననత 
శాప్మునత ప టుి చతనాననత. 27 నేడు నేనత మీక్ాజాఞ పించత మీ దేవుడెైన య హోవ  ా
ఆజఞలనత మీర్ప వినినయ డల దీవ నయు, మీర్ప మీ దేవుడెైన య హోవ  ాఆజఞలనత వినక  
ది తేీయోప్దేశ్క్ాండమ 30:19 - నేడు జీవమునత మర్ణమునత, ఆశీరా దేమునత శ పా్మునత 
నేనత న్స య దతటనత ఉంచి, భూమల కా్ శా్ములనత మీ మీద సాక్షులుగ  ాపిలుచతచతనాననత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేవేే 9:51 * ..... చెప్ుండడ: “అలలా హ్ నిరఫాశంచినది త్ప్ు మనకు ఏమీ జర్గదత.”  
కసాస్ 28:68 ..... వారిక్ట ఎప్ుుడూ వేరఫ మలర్గం లవదత.  
అహ్ాబ్ 33:38 * ..... 38. అలలా హ్ యొకక ఆజఞ క్ొనిన విధి. 
గమనిక: క్ ైైస్ువులలో అరమినియనతా  "నో" అని చెప్ుుతార్ప; క్ాన్స క్ాలిేనిస్తి లు 
"అవునత" అని చెప్ుుకుంటార్ప. 
 
 



121. 
దేవుడు స్ేరాగ నిక్ట లవదా నర్క్ానిక్ట వ ళీు డో  లవదో  నిర్ణయoచేoదతకు ఒక వాక్టు యొకక 
మoచి చెడు ప్నతలనత క్ొలిచడానిక్ట స్మత్ులాత్లనత దేవుడు 
ఉప్యోగిస్తు నానడా? (Terazi) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 2:8-9 –  8 మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే 
ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మే. 9 అది 
క్టీయలవలన కలిగినదిక్ాదత గనతక ఎవడునత అతిశ్యప్డ వీలులవదత.  
తీత్ుకు 3:4-5 – 4 మన ర్క్షకుడెైన దేవునియొకక దయయు, మలనవులయ డల 
ఆయనకునన పేరమయు ప్రత్ాక్షమ ైనప్ుుడు  5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన 
క్టీయలమూలముగా క్ాక, త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన 
సాననము దాేరానత, ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట 
దాేరానత మనలనత ర్క్డంచెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 8-9 ..... 8. వార ిక్ొలత్ భ రాీగ  ాఉననవారిక్ట వ రా్ప విజయవంత్మయలార్ప. 9. 
మరియు వార ిక్ొలత్లు తేలికగ  ాఉననవారిక్ట వ రా్ప త్మ ప్రా ణాలనత క్ోలోుతార్ప.  
ముమానున్ 23: 102-103 * ..... 102. అప్ుుడు వారి శ్కుు లు భారీగా ఉంటాయ, 
వార్ప విజయవంత్మవుతార్ప. 103. మరియు వారి శ్కుు లు వ లుగునత 
క్ోలోుయలర్ప, వార్ప శాశ్ేత్ంగా నర్కంలో ఉంటార్ప. 

122. 
ఒక వాక్టు దేవుని రాజాంలోక్ట ప్రవేశంచగలగడానిక్ట, మొదటిగా "ఆధాాతిమక 
ప్ునరి్నమ" మరయిు "మళ్లు జనిమంచినది" క్ావాలి్న అవస్ర్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:12-13 – 12 త్నతన ఎందర్ంగకీరించిరో వారకింద రిక్ట, అనగ  ాత్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారకి్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధకి్ార్ము 
అనతగీహించెనత.  13 వార్ప దేవునివలన ప్ుటిినవారఫ గాని, ర్కుమువలనన ైననత 
శ్రీరఫచఛవలనన ైననత మలనతష్ేచఛవలనన ైననత ప్ుటిినవార్ప క్ార్ప.  
యోహాను సువార్త 3:3 -  అందతకు యేస్త అత్నితోఒకడు క్ొీ త్ు గ  ాజనిమంచితేనే క్ాని 
అత్డు దేవుని రాజామునత చూడలవడని న్సత ోనిశ్చయముగ  ాచెప్ుు చతనాననన నత. 
2 కొర ింథీయులకు 5:17 - క్ాగా ఎవడైెననత క్రీస్తు నందతననయ డల వాడు నూత్న 
స్ృష్ిి ; ప్ాత్వి గతించెనత, ఇదిగో క్ొీ త్ు  వాయ నత;   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ఒక ఆధాాతిమక ప్ునరి్నమ అవస్ర్ం గురించి లవదా "మళ్లు 
జనిమంచినది" గురించి ఏదెైనా ప్రసాు వించలవదత. 
 
 
 

121. 
దేవుడు స్ేరాగ నిక్ట లవదా నర్క్ానిక్ట వ ళీు డో  లవదో  నిర్ణయoచేoదతకు ఒక వాక్టు యొకక 
మoచి చెడు ప్నతలనత క్ొలిచడానిక్ట స్మత్ులాత్లనత దేవుడు 
ఉప్యోగిస్తు నానడా? (Terazi) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 2:8-9 –  8 మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే 
ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మే. 9 అది 
క్టీయలవలన కలిగినదిక్ాదత గనతక ఎవడునత అతిశ్యప్డ వీలులవదత.  
తీత్ుకు 3:4-5 – 4 మన ర్క్షకుడెైన దేవునియొకక దయయు, మలనవులయ డల 
ఆయనకునన పేరమయు ప్రత్ాక్షమ ైనప్ుుడు  5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన 
క్టీయలమూలముగా క్ాక, త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన 
సాననము దాేరానత, ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట 
దాేరానత మనలనత ర్క్డంచెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 8-9 ..... 8. వార ిక్ొలత్ భ రాీగ  ాఉననవారిక్ట వ రా్ప విజయవంత్మయలార్ప. 9. 
మరియు వార ిక్ొలత్లు తేలికగ  ాఉననవారిక్ట వ రా్ప త్మ ప్రా ణాలనత క్ోలోుతార్ప.  
ముమానున్ 23: 102-103 * ..... 102. అప్ుుడు వారి శ్కుు లు భారీగా ఉంటాయ, 
వార్ప విజయవంత్మవుతార్ప. 103. మరియు వారి శ్కుు లు వ లుగునత 
క్ోలోుయలర్ప, వార్ప శాశ్ేత్ంగా నర్కంలో ఉంటార్ప. 

122. 
ఒక వాక్టు దేవుని రాజాంలోక్ట ప్రవేశంచగలగడానిక్ట, మొదటిగా "ఆధాాతిమక 
ప్ునరి్నమ" మరయిు "మళ్లు జనిమంచినది" క్ావాలి్న అవస్ర్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:12-13 – 12 త్నతన ఎందర్ంగకీరించిరో వారకింద రిక్ట, అనగ  ాత్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారకి్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధకి్ార్ము 
అనతగీహించెనత.  13 వార్ప దేవునివలన ప్ుటిినవారఫ గాని, ర్కుమువలనన ైననత 
శ్రీరఫచఛవలనన ైననత మలనతష్ేచఛవలనన ైననత ప్ుటిినవార్ప క్ార్ప.  
యోహాను సువార్త 3:3 -  అందతకు యేస్త అత్నితోఒకడు క్ొీ త్ు గ  ాజనిమంచితేనే క్ాని 
అత్డు దేవుని రాజామునత చూడలవడని న్సత ోనిశ్చయముగ  ాచెప్ుు చతనాననన నత. 
2 కొర ింథీయులకు 5:17 - క్ాగా ఎవడైెననత క్రీస్తు నందతననయ డల వాడు నూత్న 
స్ృష్ిి ; ప్ాత్వి గతించెనత, ఇదిగో క్ొీ త్ు  వాయ నత;   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ఒక ఆధాాతిమక ప్ునరి్నమ అవస్ర్ం గురించి లవదా "మళ్లు 
జనిమంచినది" గురించి ఏదెైనా ప్రసాు వించలవదత. 
 
 
 

121. 
దేవుడు స్ేరాగ నిక్ట లవదా నర్క్ానిక్ట వ ళీు డో  లవదో  నిర్ణయoచేoదతకు ఒక వాక్టు యొకక 
మoచి చెడు ప్నతలనత క్ొలిచడానిక్ట స్మత్ులాత్లనత దేవుడు 
ఉప్యోగిస్తు నానడా? (Terazi) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 2:8-9 –  8 మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే 
ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మే. 9 అది 
క్టీయలవలన కలిగినదిక్ాదత గనతక ఎవడునత అతిశ్యప్డ వీలులవదత.  
తీత్ుకు 3:4-5 – 4 మన ర్క్షకుడెైన దేవునియొకక దయయు, మలనవులయ డల 
ఆయనకునన పేరమయు ప్రత్ాక్షమ ైనప్ుుడు  5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన 
క్టీయలమూలముగా క్ాక, త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన 
సాననము దాేరానత, ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట 
దాేరానత మనలనత ర్క్డంచెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 8-9 ..... 8. వార ిక్ొలత్ భ రాీగ  ాఉననవారిక్ట వ రా్ప విజయవంత్మయలార్ప. 9. 
మరియు వార ిక్ొలత్లు తేలికగ  ాఉననవారిక్ట వ రా్ప త్మ ప్రా ణాలనత క్ోలోుతార్ప.  
ముమానున్ 23: 102-103 * ..... 102. అప్ుుడు వారి శ్కుు లు భారీగా ఉంటాయ, 
వార్ప విజయవంత్మవుతార్ప. 103. మరియు వారి శ్కుు లు వ లుగునత 
క్ోలోుయలర్ప, వార్ప శాశ్ేత్ంగా నర్కంలో ఉంటార్ప. 

122. 
ఒక వాక్టు దేవుని రాజాంలోక్ట ప్రవేశంచగలగడానిక్ట, మొదటిగా "ఆధాాతిమక 
ప్ునరి్నమ" మరయిు "మళ్లు జనిమంచినది" క్ావాలి్న అవస్ర్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:12-13 – 12 త్నతన ఎందర్ంగకీరించిరో వారకింద రిక్ట, అనగ  ాత్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారకి్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధకి్ార్ము 
అనతగీహించెనత.  13 వార్ప దేవునివలన ప్ుటిినవారఫ గాని, ర్కుమువలనన ైననత 
శ్రీరఫచఛవలనన ైననత మలనతష్ేచఛవలనన ైననత ప్ుటిినవార్ప క్ార్ప.  
యోహాను సువార్త 3:3 -  అందతకు యేస్త అత్నితోఒకడు క్ొీ త్ు గ  ాజనిమంచితేనే క్ాని 
అత్డు దేవుని రాజామునత చూడలవడని న్సత ోనిశ్చయముగ  ాచెప్ుు చతనాననన నత. 
2 కొర ింథీయులకు 5:17 - క్ాగా ఎవడైెననత క్రీస్తు నందతననయ డల వాడు నూత్న 
స్ృష్ిి ; ప్ాత్వి గతించెనత, ఇదిగో క్ొీ త్ు  వాయ నత;   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ఒక ఆధాాతిమక ప్ునరి్నమ అవస్ర్ం గురించి లవదా "మళ్లు 
జనిమంచినది" గురించి ఏదెైనా ప్రసాు వించలవదత. 
 

121. 
దేవుడు స్ేరాగ నిక్ట లవదా నర్క్ానిక్ట వ ళీు డో  లవదో  నిర్ణయoచేoదతకు ఒక వాక్టు యొకక 
మoచి చెడు ప్నతలనత క్ొలిచడానిక్ట స్మత్ులాత్లనత దేవుడు 
ఉప్యోగిస్తు నానడా? (Terazi) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 2:8-9 –  8 మీర్ప విశాేస్ముదాేరా కృప్చేత్నే 
ర్క్డంప్బడడయునానర్ప; ఇది మీవలన కలిగినది క్ాదత, దేవుని వర్మే. 9 అది 
క్టీయలవలన కలిగినదిక్ాదత గనతక ఎవడునత అతిశ్యప్డ వీలులవదత.  
తీత్ుకు 3:4-5 – 4 మన ర్క్షకుడెైన దేవునియొకక దయయు, మలనవులయ డల 
ఆయనకునన పేరమయు ప్రత్ాక్షమ ైనప్ుుడు  5 మనము న్సతిని అనతస్రించి చేసిన 
క్టీయలమూలముగా క్ాక, త్న కనికర్ముచొప్ుుననే ప్ునరి్నమస్ంబంధమ ైన 
సాననము దాేరానత, ప్రిశుదాా త్మ మనకు నూత్న స్ేభావము కలుగజఫయుట 
దాేరానత మనలనత ర్క్డంచెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 8-9 ..... 8. వార ిక్ొలత్ భ రాీగ  ాఉననవారిక్ట వ రా్ప విజయవంత్మయలార్ప. 9. 
మరియు వార ిక్ొలత్లు తేలికగ  ాఉననవారిక్ట వ రా్ప త్మ ప్రా ణాలనత క్ోలోుతార్ప.  
ముమానున్ 23: 102-103 * ..... 102. అప్ుుడు వారి శ్కుు లు భారీగా ఉంటాయ, 
వార్ప విజయవంత్మవుతార్ప. 103. మరియు వారి శ్కుు లు వ లుగునత 
క్ోలోుయలర్ప, వార్ప శాశ్ేత్ంగా నర్కంలో ఉంటార్ప. 

122. 
ఒక వాక్టు దేవుని రాజాంలోక్ట ప్రవేశంచగలగడానిక్ట, మొదటిగా "ఆధాాతిమక 
ప్ునరి్నమ" మరయిు "మళ్లు జనిమంచినది" క్ావాలి్న అవస్ర్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 1:12-13 – 12 త్నతన ఎందర్ంగకీరించిరో వారకింద రిక్ట, అనగ  ాత్న 
నామమునందత విశాేస్ముంచినవారకి్ట, దేవుని పిలాలగుటకు ఆయన అధకి్ార్ము 
అనతగీహించెనత.  13 వార్ప దేవునివలన ప్ుటిినవారఫ గాని, ర్కుమువలనన ైననత 
శ్రీరఫచఛవలనన ైననత మలనతష్ేచఛవలనన ైననత ప్ుటిినవార్ప క్ార్ప.  
యోహాను సువార్త 3:3 -  అందతకు యేస్త అత్నితోఒకడు క్ొీ త్ు గ  ాజనిమంచితేనే క్ాని 
అత్డు దేవుని రాజామునత చూడలవడని న్సత ోనిశ్చయముగ  ాచెప్ుు చతనాననన నత. 
2 కొర ింథీయులకు 5:17 - క్ాగా ఎవడైెననత క్రీస్తు నందతననయ డల వాడు నూత్న 
స్ృష్ిి ; ప్ాత్వి గతించెనత, ఇదిగో క్ొీ త్ు  వాయ నత;   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ఒక ఆధాాతిమక ప్ునరి్నమ అవస్ర్ం గురించి లవదా "మళ్లు 
జనిమంచినది" గురించి ఏదెైనా ప్రసాు వించలవదత. 
 



123. 
దేవుడు క్రీస్తు లో ఉనన నిజమ ైన విశాేస్తలకు శాశ్ేత్ జీవితానిన ఇచిచన వాగాా నం 
లవదా హామీ ఇచేచదా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువ రా్త 3:36 - కుమలర్పనియందత విశాేస్ముంచతవాడే నిత్ాజీవముగలవాడు... 
యోహాను సువార్త 5:24 - న  ామలట విని ననతన ప్ంపినవానియందత 
విశాేస్ముంచతవాడు నిత్  ాజీవము గలవాడు; వాడు తీర్పులోనిక్ట రాక మర్ణముల  ొ
నతండడ జీవములోనిక్ట దాటియునానడని మీత ోనిశ్చ యముగ  ాచెప్ుుచతనాననత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:55 & 113-115 ..... 55. అలలా హ్ ఇలల అనానడు: "యేస్త! 
నేనత ... మిమమలిన అనతస్రించేవారిని ప్ునర్పతాా న దినం వర్కు అవిశాేస్తల 
కంటే ఎకుకవగా ఉంచతత్ునాననత... 113. లవఖన ప్రజలలో న్సతిమంత్ుల ైన 
స్మలజం ఉంది... 114. వార్ప న్సతిమంత్ులు. 115. మరియు వార్ప ఏ మంచి 
చేసినా, దాని ప్రతిఫ్లం వారిక్ట నిరాకరించబడదత. 
ప్ని మనిష  5:47 & 69 ..... 47. స్తవార్ు ప్రజలు ... నమేమవ రా్ప ... 69. క్ ైైస్ువులు ఎవర్ప, 
అలలా హ్ మరియు చివరి రోజ్ఞనత విశ్ేసించి, స్ర ైన ప్ని చేసేు , వారిప ై భయం రాదత. 

ఫయాచర్ థిింగ్స్ 
124. 

దేవుని బహఫమలనo దాేరా భవిషాత్ుు  విషయలల గురిoచిన జాఞ నానిన కలిగి ఉనన 
వాక్టుక్ట ప్రసాు విoచబడడన "ప్రవకు", "ప్రవచనo" (నేబి) 
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సమూయేలు మొదటి గరింథము 9:9 - ఇప్ుుడు ప్రవకుయనత పేర్ప నొందతవాడు 
ప్యర్ేము దీర్ఘదరిశయనిపించతక్ొన నత. ప్యర్ేము ఇశాీ  యేలీయులలో 
దేవునియొదా విచార్ణ చేయుటక్ ై ఒకడు బయలుదేరినయ డలమనము 
దీర్ఘదర్శకుని యొదాకు ప్ో వు దము ర్ండని జనతలు చెప్ుుక్ొనతట వాడుక.  
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నమమండడ, చదవలవర్ప లవదా వార యలవని ప్రవకు… 188. నేనత హ్చచరికనత, నమిమన 
ప్రజలకు స్తవార్ు చెపేువాడడని.  
అహాుఫ్ 46:9 ..... వారితో ఇలల చెప్ుండడ: “నేనత దూత్లలో క్ొతేుమీ క్ాదత. 
ప్యర్ేప్ు ప్రవకులందర్ూ దైెవిక లక్షణాలలో మరియు అధకి్ారాలలో వాటా లవని 
మలనవులవ, నేనత కూడా అలలనే ఉనాననత. నేనత సాద  ాహ్చచరిక కంటే ఎకుకవ క్ాదత. 
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నతండడ జీవములోనిక్ట దాటియునానడని మీత ోనిశ్చ యముగ  ాచెప్ుుచతనాననత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:55 & 113-115 ..... 55. అలలా హ్ ఇలల అనానడు: "యేస్త! 
నేనత ... మిమమలిన అనతస్రించేవారిని ప్ునర్పతాా న దినం వర్కు అవిశాేస్తల 
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ప్ని మనిష  5:47 & 69 ..... 47. స్తవార్ు ప్రజలు ... నమేమవ రా్ప ... 69. క్ ైైస్ువులు ఎవర్ప, 
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125. 
భవిషాత్ స్ంఘటనల గురించి ప్రప్ంచంలోని చివర్లో ఇవేబడడన వివర్ణాత్మక 
స్మలచార్ం ఉందా?(Eschatology / Gayb Haber) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 24:3, 14 & 25 – 3 ఆయన ఒలీవల క్ొండమీద 
కూర్పచండడయుననప్ుుడు శషుాలలయనయొదాకు ఏక్ాంత్ముగా వచిచఇవి 
ఎప్ుుడు జర్పగునత? న్స రాకడకునత ఈ యుగస్మలపిు క్టని స్ూచనలవవి? మలతో 
చెప్ుుమనగా 14 మరయిు ఈ రాజా స్తవార్ు స్కల జనములకు సాక్ాారా్మ ై 
లోకమందంత్టనత ప్రక టింప్బడునత; అటుత్ర్పవాత్ అంత్ము 
వచతచనత.  25 ఇదిగో ముందతగా నేనత మీతో చెపిుయునాననత. 
ప్ర కటన గరింథము 1:1 - యేస్తక్రీస్తు  త్న దాస్తలకు కనతప్ర్చతటకు దేవు 
డాయనకు అనతగీహించిన ప్రత్ాక్షత్. ఈ స్ంగత్ులు త్ేర్లో 
స్ంభవింప్న ైయుననవి; ఆయన త్న దూత్ దాేరా వర్ుమలనము ప్ంపి త్న 
దాస్తడెైన యోహానతకు వాటిని స్ూచించెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50  ..... అవిశాేస్తలతో ముహమమద్ చెప్ుండడ: “నేనత అలలా హ్ యొకక 
స్ంప్దనత కలిగి ఉనాననని, లవదా నాకు కనిపించని జాఞ నం ఉందని నేనత మీకు 
చెప్ునత; మరయిు నేనత మీకు చెప్ునత; "నేనత ఒక దేవదూత్." నాలో పేరర్ణ 
ప్ొ ందిన వాటిని మలత్రమే నేనత అనతస్రిసాు నత. " 

126. 
అoత్ాదినాలోా  వచిచన ఒక శ్క్టువంత్మ ైన స ైతానత ప్రప్oచ ప్ాలకుడు రాబో యే 
ప్రవచనారా్క వచనాలు ఉనానయల?  (Antichrist / Mehdi) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
2 థెస్్లొన్సకయులకు 2:7-9 –8 అప్ుుడ  ాధర్మవిరోధి బయలుప్ర్చబడునత. ప్రభువ ైన 
యేస్త త్న నటోియూపిరిచేత్ వానిని స్ంహరించి త్న ఆగమన ప్రక్ాశ్ముచేత్ 
నాశ్నము చేయునత. 9 నశంచతచతననవార్ప తాము ర్క్డంప్ బడుటక్ ై స్త్ావిషయమ ైన 
పేరమనత అవలంబింప్క ప్ోయరి గనతక, వారి రాక అబదా విషయమ ైన స్మస్ు  
బలముతోనత, నానావిధముల ైన స్ూచకక్టీయలతోనత, మహతాకర్ాములతోనత.  
ప్రకటన గీంథము 6:1-2 –  1 ఆ గొఱ్ఱపిలా ఆ యేడు ముదరలలో మొదటిదానిని 
విపిునప్ుుడు నేనత చూడగ  ాఆ నాలుగు జీవులల  ోఒకటిర్ముమ అని3 ఉర్పమువంటి 
స్ేర్ముత ోచెప్ుుట వింటిని.  2 మరియు నేనత చూడగ ,ా ఇదిగ  ోఒక తెలానిగుఱ్ఱము 
కనబడెనత; దానిమీద ఒకడు విలుా ప్టుి క్ొని కూర్పచండడ యుండెనత. అత్నిక్ట ఒక క్టరీట 
మియాబడెనత; అత్డు జయంచతచత, జయంచతటకు బయలు వ ళెా నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ప్ాకులలడే లవదా మ హాి రాబో త్ుందని పేరొకనలవదత. 
 
 

125. 
భవిషాత్ స్ంఘటనల గురించి ప్రప్ంచంలోని చివర్లో ఇవేబడడన వివర్ణాత్మక 
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బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 24:3, 14 & 25 – 3 ఆయన ఒలీవల క్ొండమీద 
కూర్పచండడయుననప్ుుడు శషుాలలయనయొదాకు ఏక్ాంత్ముగా వచిచఇవి 
ఎప్ుుడు జర్పగునత? న్స రాకడకునత ఈ యుగస్మలపిు క్టని స్ూచనలవవి? మలతో 
చెప్ుుమనగా 14 మరయిు ఈ రాజా స్తవార్ు స్కల జనములకు సాక్ాారా్మ ై 
లోకమందంత్టనత ప్రక టింప్బడునత; అటుత్ర్పవాత్ అంత్ము 
వచతచనత.  25 ఇదిగో ముందతగా నేనత మీతో చెపిుయునాననత. 
ప్ర కటన గరింథము 1:1 - యేస్తక్రీస్తు  త్న దాస్తలకు కనతప్ర్చతటకు దేవు 
డాయనకు అనతగీహించిన ప్రత్ాక్షత్. ఈ స్ంగత్ులు త్ేర్లో 
స్ంభవింప్న ైయుననవి; ఆయన త్న దూత్ దాేరా వర్ుమలనము ప్ంపి త్న 
దాస్తడెైన యోహానతకు వాటిని స్ూచించెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50  ..... అవిశాేస్తలతో ముహమమద్ చెప్ుండడ: “నేనత అలలా హ్ యొకక 
స్ంప్దనత కలిగి ఉనాననని, లవదా నాకు కనిపించని జాఞ నం ఉందని నేనత మీకు 
చెప్ునత; మరయిు నేనత మీకు చెప్ునత; "నేనత ఒక దేవదూత్." నాలో పేరర్ణ 
ప్ొ ందిన వాటిని మలత్రమే నేనత అనతస్రిసాు నత. " 
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అoత్ాదినాలోా  వచిచన ఒక శ్క్టువంత్మ ైన స ైతానత ప్రప్oచ ప్ాలకుడు రాబో యే 
ప్రవచనారా్క వచనాలు ఉనానయల?  (Antichrist / Mehdi) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
2 థెస్్లొన్సకయులకు 2:7-9 –8 అప్ుుడ  ాధర్మవిరోధి బయలుప్ర్చబడునత. ప్రభువ ైన 
యేస్త త్న నటోియూపిరిచేత్ వానిని స్ంహరించి త్న ఆగమన ప్రక్ాశ్ముచేత్ 
నాశ్నము చేయునత. 9 నశంచతచతననవార్ప తాము ర్క్డంప్ బడుటక్ ై స్త్ావిషయమ ైన 
పేరమనత అవలంబింప్క ప్ోయరి గనతక, వారి రాక అబదా విషయమ ైన స్మస్ు  
బలముతోనత, నానావిధముల ైన స్ూచకక్టీయలతోనత, మహతాకర్ాములతోనత.  
ప్రకటన గీంథము 6:1-2 –  1 ఆ గొఱ్ఱపిలా ఆ యేడు ముదరలలో మొదటిదానిని 
విపిునప్ుుడు నేనత చూడగ  ాఆ నాలుగు జీవులల  ోఒకటిర్ముమ అని3 ఉర్పమువంటి 
స్ేర్ముత ోచెప్ుుట వింటిని.  2 మరియు నేనత చూడగ ,ా ఇదిగ  ోఒక తెలానిగుఱ్ఱము 
కనబడెనత; దానిమీద ఒకడు విలుా ప్టుి క్ొని కూర్పచండడ యుండెనత. అత్నిక్ట ఒక క్టరీట 
మియాబడెనత; అత్డు జయంచతచత, జయంచతటకు బయలు వ ళెా నత.  
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కూర్పచండడయుననప్ుుడు శషుాలలయనయొదాకు ఏక్ాంత్ముగా వచిచఇవి 
ఎప్ుుడు జర్పగునత? న్స రాకడకునత ఈ యుగస్మలపిు క్టని స్ూచనలవవి? మలతో 
చెప్ుుమనగా 14 మరయిు ఈ రాజా స్తవార్ు స్కల జనములకు సాక్ాారా్మ ై 
లోకమందంత్టనత ప్రక టింప్బడునత; అటుత్ర్పవాత్ అంత్ము 
వచతచనత.  25 ఇదిగో ముందతగా నేనత మీతో చెపిుయునాననత. 
ప్ర కటన గరింథము 1:1 - యేస్తక్రీస్తు  త్న దాస్తలకు కనతప్ర్చతటకు దేవు 
డాయనకు అనతగీహించిన ప్రత్ాక్షత్. ఈ స్ంగత్ులు త్ేర్లో 
స్ంభవింప్న ైయుననవి; ఆయన త్న దూత్ దాేరా వర్ుమలనము ప్ంపి త్న 
దాస్తడెైన యోహానతకు వాటిని స్ూచించెనత.  
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En’am 6:50  ..... అవిశాేస్తలతో ముహమమద్ చెప్ుండడ: “నేనత అలలా హ్ యొకక 
స్ంప్దనత కలిగి ఉనాననని, లవదా నాకు కనిపించని జాఞ నం ఉందని నేనత మీకు 
చెప్ునత; మరయిు నేనత మీకు చెప్ునత; "నేనత ఒక దేవదూత్." నాలో పేరర్ణ 
ప్ొ ందిన వాటిని మలత్రమే నేనత అనతస్రిసాు నత. " 
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బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
2 థెస్్లొన్సకయులకు 2:7-9 –8 అప్ుుడ  ాధర్మవిరోధి బయలుప్ర్చబడునత. ప్రభువ ైన 
యేస్త త్న నటోియూపిరిచేత్ వానిని స్ంహరించి త్న ఆగమన ప్రక్ాశ్ముచేత్ 
నాశ్నము చేయునత. 9 నశంచతచతననవార్ప తాము ర్క్డంప్ బడుటక్ ై స్త్ావిషయమ ైన 
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ప్రకటన గీంథము 6:1-2 –  1 ఆ గొఱ్ఱపిలా ఆ యేడు ముదరలలో మొదటిదానిని 
విపిునప్ుుడు నేనత చూడగ  ాఆ నాలుగు జీవులల  ోఒకటిర్ముమ అని3 ఉర్పమువంటి 
స్ేర్ముత ోచెప్ుుట వింటిని.  2 మరియు నేనత చూడగ ,ా ఇదిగ  ోఒక తెలానిగుఱ్ఱము 
కనబడెనత; దానిమీద ఒకడు విలుా ప్టుి క్ొని కూర్పచండడ యుండెనత. అత్నిక్ట ఒక క్టరీట 
మియాబడెనత; అత్డు జయంచతచత, జయంచతటకు బయలు వ ళెా నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ప్ాకులలడే లవదా మ హాి రాబో త్ుందని పేరొకనలవదత. 
 
 

125. 
భవిషాత్ స్ంఘటనల గురించి ప్రప్ంచంలోని చివర్లో ఇవేబడడన వివర్ణాత్మక 
స్మలచార్ం ఉందా?(Eschatology / Gayb Haber) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 24:3, 14 & 25 – 3 ఆయన ఒలీవల క్ొండమీద 
కూర్పచండడయుననప్ుుడు శషుాలలయనయొదాకు ఏక్ాంత్ముగా వచిచఇవి 
ఎప్ుుడు జర్పగునత? న్స రాకడకునత ఈ యుగస్మలపిు క్టని స్ూచనలవవి? మలతో 
చెప్ుుమనగా 14 మరయిు ఈ రాజా స్తవార్ు స్కల జనములకు సాక్ాారా్మ ై 
లోకమందంత్టనత ప్రక టింప్బడునత; అటుత్ర్పవాత్ అంత్ము 
వచతచనత.  25 ఇదిగో ముందతగా నేనత మీతో చెపిుయునాననత. 
ప్ర కటన గరింథము 1:1 - యేస్తక్రీస్తు  త్న దాస్తలకు కనతప్ర్చతటకు దేవు 
డాయనకు అనతగీహించిన ప్రత్ాక్షత్. ఈ స్ంగత్ులు త్ేర్లో 
స్ంభవింప్న ైయుననవి; ఆయన త్న దూత్ దాేరా వర్ుమలనము ప్ంపి త్న 
దాస్తడెైన యోహానతకు వాటిని స్ూచించెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En’am 6:50  ..... అవిశాేస్తలతో ముహమమద్ చెప్ుండడ: “నేనత అలలా హ్ యొకక 
స్ంప్దనత కలిగి ఉనాననని, లవదా నాకు కనిపించని జాఞ నం ఉందని నేనత మీకు 
చెప్ునత; మరయిు నేనత మీకు చెప్ునత; "నేనత ఒక దేవదూత్." నాలో పేరర్ణ 
ప్ొ ందిన వాటిని మలత్రమే నేనత అనతస్రిసాు నత. " 

126. 
అoత్ాదినాలోా  వచిచన ఒక శ్క్టువంత్మ ైన స ైతానత ప్రప్oచ ప్ాలకుడు రాబో యే 
ప్రవచనారా్క వచనాలు ఉనానయల?  (Antichrist / Mehdi) 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
2 థెస్్లొన్సకయులకు 2:7-9 –8 అప్ుుడ  ాధర్మవిరోధి బయలుప్ర్చబడునత. ప్రభువ ైన 
యేస్త త్న నటోియూపిరిచేత్ వానిని స్ంహరించి త్న ఆగమన ప్రక్ాశ్ముచేత్ 
నాశ్నము చేయునత. 9 నశంచతచతననవార్ప తాము ర్క్డంప్ బడుటక్ ై స్త్ావిషయమ ైన 
పేరమనత అవలంబింప్క ప్ోయరి గనతక, వారి రాక అబదా విషయమ ైన స్మస్ు  
బలముతోనత, నానావిధముల ైన స్ూచకక్టీయలతోనత, మహతాకర్ాములతోనత.  
ప్రకటన గీంథము 6:1-2 –  1 ఆ గొఱ్ఱపిలా ఆ యేడు ముదరలలో మొదటిదానిని 
విపిునప్ుుడు నేనత చూడగ  ాఆ నాలుగు జీవులల  ోఒకటిర్ముమ అని3 ఉర్పమువంటి 
స్ేర్ముత ోచెప్ుుట వింటిని.  2 మరియు నేనత చూడగ ,ా ఇదిగ  ోఒక తెలానిగుఱ్ఱము 
కనబడెనత; దానిమీద ఒకడు విలుా ప్టుి క్ొని కూర్పచండడ యుండెనత. అత్నిక్ట ఒక క్టరీట 
మియాబడెనత; అత్డు జయంచతచత, జయంచతటకు బయలు వ ళెా నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ప్ాకులలడే లవదా మ హాి రాబో త్ుందని పేరొకనలవదత. 
 
 



127. 
మర్ణం నతండడ దేవుడు ప్రతి వ కా్టుని లవచినప్ుుడు మరియు వ రా్ప ప్ర్ల కో్ానిక్ట లవద  ాహ్ల్స 
వదాకు వసాు ర  ాఅని నిర్ణయంచినప్ుుడు "తీర్పు దినము" ఉంటుంద ?ా   (Ahiret Günü) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
హ్బ్రరయులకు 9:27 -  మనతషుాలొకకసారఫ మృతిప్ొ ందవల నని 
నియమింప్బడెనత; ఆ త్ర్పవాత్ తీర్పు జర్పగునత.  
2 పేత్ుర్ప 2:9 - భకుు లనత శోధనలోనతండడ త్పిుంచతటకునత, దతరీణతిప్ర్పలనత 
ముఖా ముగా మలినమ ైన దతరాశ్కలిగి శ్రీరానతసార్ముగా నడుచత క్ొనతచత, 
ప్రభుత్ేమునత నిరాకరించతచత,  
ప్రకటన గీంథము 20:11-15 –15 ఎవని పేర ైననత4 జీవగీంథమందత 
వార యబడడనటుి  కనబడనియ డల వాడు అగనిగుండములో ప్డవేయబడెనత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బక్ారా 2: 113  ..... ప్ునర్పతాా న రోజ్ఞన అలలా హ్ వారి మధా విభేదిసాు డు.  
అల్స-ఐ అమలా న్స 3: 185 * ..... ప్రతి ఆత్మ మర్ణం ర్పచి చూస్తు ంది. మరియు మీర్ప 
ప్ునర్పతాా న రోజ్ఞన మీకు బాగ  ాస్ంప్ాదించినది మలత్రమే చెలాించబడుత్ుంది. 

128. 
ప్రతి ఒకకర్ూ నర్కంలో క్ొంత్ క్ాలం గడప్ాలని అనతకుంటునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 5:24 - నా మలట విని ననతన ప్ంపినవానియందత 
విశాేస్ముంచతవాడు నిత్  ాజీవము గలవాడు; వాడు తీర్పులోనిక్ట రాక మర్ణముల  ొ
నతండడ జీవములోనిక్ట దాటియునానడని మీతో నిశ్చ యముగ  ాచెప్ుుచతనాననత.  
 రోమీయులకు 8:1 - 1 క్ాబటిి  యప్ుుడు క్రీస్తు యేస్తనందతననవ రాకి్ట ఏ శక్వాిధియు లవదత.  
1 థెస ల్ నొీకయులకు 5:9 - ఎందతకనగ  ామన ప్రభువ ైన యేస్త క్రీస్తు దా రే  ార్క్షణప్ొ ందతటక్ఫ 
దేవుడు మనలనత నియమించెనత గ నాి ఉగీత్ప్ లాగుటకు నియమింప్లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 185 ..... ఎవర ైతే హ్ల్స యొకక అగిన నతండడ తొలగిప్ోయ గార ిన్స లో 
ప్రవేశంచబడతార్ప? 
మెరమిం 19: 70-72 * ..... 70. మరియు ఖచిచత్ంగ  ాఅకకడ మనం క్ాలచడానిక్ట అర్పు డు 
ఎవర్ప. 71. మీలో ఎవర్ూ రాలవర్ప. ఇది మీ ప్రభువు యొకక ప్యరిు శాస్నం. 72. 
మరియు నిశ్చయంగ ,ా దతరామర్పగ ల నతండడ నిశ్చయంగా, మేము దతరామర్పగ లనత 
క్ాప్ాడుకుంటాము. 
 

 
 

127. 
మర్ణం నతండడ దేవుడు ప్రతి వ కా్టుని లవచినప్ుుడు మరియు వ రా్ప ప్ర్ల కో్ానిక్ట లవద  ాహ్ల్స 
వదాకు వసాు ర  ాఅని నిర్ణయంచినప్ుుడు "తీర్పు దినము" ఉంటుంద ?ా   (Ahiret Günü) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
హ్బ్రరయులకు 9:27 -  మనతషుాలొకకసారఫ మృతిప్ొ ందవల నని 
నియమింప్బడెనత; ఆ త్ర్పవాత్ తీర్పు జర్పగునత.  
2 పేత్ుర్ప 2:9 - భకుు లనత శోధనలోనతండడ త్పిుంచతటకునత, దతరీణతిప్ర్పలనత 
ముఖా ముగా మలినమ ైన దతరాశ్కలిగి శ్రీరానతసార్ముగా నడుచత క్ొనతచత, 
ప్రభుత్ేమునత నిరాకరించతచత,  
ప్రకటన గీంథము 20:11-15 –15 ఎవని పేర ైననత4 జీవగీంథమందత 
వార యబడడనటుి  కనబడనియ డల వాడు అగనిగుండములో ప్డవేయబడెనత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బక్ారా 2: 113  ..... ప్ునర్పతాా న రోజ్ఞన అలలా హ్ వారి మధా విభేదిసాు డు.  
అల్స-ఐ అమలా న్స 3: 185 * ..... ప్రతి ఆత్మ మర్ణం ర్పచి చూస్తు ంది. మరియు మీర్ప 
ప్ునర్పతాా న రోజ్ఞన మీకు బాగ  ాస్ంప్ాదించినది మలత్రమే చెలాించబడుత్ుంది. 

128. 
ప్రతి ఒకకర్ూ నర్కంలో క్ొంత్ క్ాలం గడప్ాలని అనతకుంటునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 5:24 - నా మలట విని ననతన ప్ంపినవానియందత 
విశాేస్ముంచతవాడు నిత్  ాజీవము గలవాడు; వాడు తీర్పులోనిక్ట రాక మర్ణముల  ొ
నతండడ జీవములోనిక్ట దాటియునానడని మీతో నిశ్చ యముగ  ాచెప్ుుచతనాననత.  
 రోమీయులకు 8:1 - 1 క్ాబటిి  యప్ుుడు క్రీస్తు యేస్తనందతననవ రాకి్ట ఏ శక్వాిధియు లవదత.  
1 థెస ల్ నొీకయులకు 5:9 - ఎందతకనగ  ామన ప్రభువ ైన యేస్త క్రీస్తు దా రే  ార్క్షణప్ొ ందతటక్ఫ 
దేవుడు మనలనత నియమించెనత గ నాి ఉగీత్ప్ లాగుటకు నియమింప్లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 185 ..... ఎవర ైతే హ్ల్స యొకక అగిన నతండడ తొలగిప్ోయ గార ిన్స లో 
ప్రవేశంచబడతార్ప? 
మెరమిం 19: 70-72 * ..... 70. మరియు ఖచిచత్ంగ  ాఅకకడ మనం క్ాలచడానిక్ట అర్పు డు 
ఎవర్ప. 71. మీలో ఎవర్ూ రాలవర్ప. ఇది మీ ప్రభువు యొకక ప్యరిు శాస్నం. 72. 
మరియు నిశ్చయంగ ,ా దతరామర్పగ ల నతండడ నిశ్చయంగా, మేము దతరామర్పగ లనత 
క్ాప్ాడుకుంటాము. 
 

 
 127. 

మర్ణం నతండడ దేవుడు ప్రతి వ కా్టుని లవచినప్ుుడు మరియు వ రా్ప ప్ర్ల కో్ానిక్ట లవద  ాహ్ల్స 
వదాకు వసాు ర  ాఅని నిర్ణయంచినప్ుుడు "తీర్పు దినము" ఉంటుంద ?ా   (Ahiret Günü) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
హ్బ్రరయులకు 9:27 -  మనతషుాలొకకసారఫ మృతిప్ొ ందవల నని 
నియమింప్బడెనత; ఆ త్ర్పవాత్ తీర్పు జర్పగునత.  
2 పేత్ుర్ప 2:9 - భకుు లనత శోధనలోనతండడ త్పిుంచతటకునత, దతరీణతిప్ర్పలనత 
ముఖా ముగా మలినమ ైన దతరాశ్కలిగి శ్రీరానతసార్ముగా నడుచత క్ొనతచత, 
ప్రభుత్ేమునత నిరాకరించతచత,  
ప్రకటన గీంథము 20:11-15 –15 ఎవని పేర ైననత4 జీవగీంథమందత 
వార యబడడనటుి  కనబడనియ డల వాడు అగనిగుండములో ప్డవేయబడెనత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బక్ారా 2: 113  ..... ప్ునర్పతాా న రోజ్ఞన అలలా హ్ వారి మధా విభేదిసాు డు.  
అల్స-ఐ అమలా న్స 3: 185 * ..... ప్రతి ఆత్మ మర్ణం ర్పచి చూస్తు ంది. మరియు మీర్ప 
ప్ునర్పతాా న రోజ్ఞన మీకు బాగ  ాస్ంప్ాదించినది మలత్రమే చెలాించబడుత్ుంది. 

128. 
ప్రతి ఒకకర్ూ నర్కంలో క్ొంత్ క్ాలం గడప్ాలని అనతకుంటునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహాను సువార్త 5:24 - నా మలట విని ననతన ప్ంపినవానియందత 
విశాేస్ముంచతవాడు నిత్  ాజీవము గలవాడు; వాడు తీర్పులోనిక్ట రాక మర్ణముల  ొ
నతండడ జీవములోనిక్ట దాటియునానడని మీతో నిశ్చ యముగ  ాచెప్ుుచతనాననత.  
 రోమీయులకు 8:1 - 1 క్ాబటిి  యప్ుుడు క్రీస్తు యేస్తనందతననవ రాకి్ట ఏ శక్వాిధియు లవదత.  
1 థెస ల్ నొీకయులకు 5:9 - ఎందతకనగ  ామన ప్రభువ ైన యేస్త క్రీస్తు దా రే  ార్క్షణప్ొ ందతటక్ఫ 
దేవుడు మనలనత నియమించెనత గ నాి ఉగీత్ప్ లాగుటకు నియమింప్లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 185 ..... ఎవర ైతే హ్ల్స యొకక అగిన నతండడ తొలగిప్ోయ గార ిన్స లో 
ప్రవేశంచబడతార్ప? 
మెరమిం 19: 70-72 * ..... 70. మరియు ఖచిచత్ంగ  ాఅకకడ మనం క్ాలచడానిక్ట అర్పు డు 
ఎవర్ప. 71. మీలో ఎవర్ూ రాలవర్ప. ఇది మీ ప్రభువు యొకక ప్యరిు శాస్నం. 72. 
మరియు నిశ్చయంగ ,ా దతరామర్పగ ల నతండడ నిశ్చయంగా, మేము దతరామర్పగ లనత 
క్ాప్ాడుకుంటాము. 
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బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
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1 థెస ల్ నొీకయులకు 5:9 - ఎందతకనగ  ామన ప్రభువ ైన యేస్త క్రీస్తు దా రే  ార్క్షణప్ొ ందతటక్ఫ 
దేవుడు మనలనత నియమించెనత గ నాి ఉగీత్ప్ లాగుటకు నియమింప్లవదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 185 ..... ఎవర ైతే హ్ల్స యొకక అగిన నతండడ తొలగిప్ోయ గార ిన్స లో 
ప్రవేశంచబడతార్ప? 
మెరమిం 19: 70-72 * ..... 70. మరియు ఖచిచత్ంగ  ాఅకకడ మనం క్ాలచడానిక్ట అర్పు డు 
ఎవర్ప. 71. మీలో ఎవర్ూ రాలవర్ప. ఇది మీ ప్రభువు యొకక ప్యరిు శాస్నం. 72. 
మరియు నిశ్చయంగ ,ా దతరామర్పగ ల నతండడ నిశ్చయంగా, మేము దతరామర్పగ లనత 
క్ాప్ాడుకుంటాము. 
 

 



129. 
ఒక వాక్టు నర్క్ానిక్ట వ ళితే, అప్ుుడప్ుుడు మరయిు స్ేరాగ నిక్ట 
 వ ళా్డానిక్ట అవక్ాశ్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 25:41 & 46 – 41 అప్ుుడాయన య డమవ ైప్ున ఉండువారిని 
చూచిశ్పింప్ బడడనవార్లలరా, ననతన విడడచి అప్వాదిక్టని3 వాని దూత్ల కునత 
సిదాప్ర్చబడడన నితాాగినలోనిక్ట ప్ో వుడడ.  46 వీర్ప నిత్ాశక్షకునత న్సతిమంత్ులు 
నిత్ాజీవమునకునత ప్ో వుదతర్ప. 
లూకా సువార్త 16:25-26 – 25 అందతకు అబార హాము - కుమలర్పడా, న్సవు న్స 
జీవిత్క్ాలమందత న్సక్టషిమ ైనటుి  స్తఖము అనతభవించితివి, ఆలలగుననే లలజర్ప 
కషిము అనతభవించెనని జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతము; ఇప్ుుడెైతే వాడు 
ఇక  26 అంతేక్ాక ఇకకడనతండడ మీ యొదాకు దాట గోర్పవార్ప దాటి 
ప్ో జాలకుండునటుా నత, అకకడడ వార్ప మలయొదాకు దాటి రాజాలకుండునటుా నత, 
మలకునత మీకునత మధా మహా అగాధముంచబడడయుననద  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 128 * ..... అత్నత ఇలల అంటాడు: "అగిన మీ ఇలుా . అలలా హ్ 
విడడపించేవాడు త్ప్ు ఎప్ుటిక్ర నివసించత.  
హుద్ 11: 106-107 * ..... 106. దౌరాుగుాల విషయలనిక్ొసేు , వార్ప అగినలో 
ఉంటార్ప ... 107. శాశ్ేత్ంగా దానిలో ... మీ ప్రభువు ఆజాఞ పించకప్ో తే. 

130. 
ప్ునర్పజిీవం శ్రీర్ం భౌతిక శ్రరీ్మల? ఎముక మరియు ర్కుం యొకక శ్రరీ్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 15:35-50 – 35 అయతే మృత్ులవలలగు లవత్ుర్ప? వార టిి  శ్రీర్ 
ముతో వత్ుు ర్ని యొకడు అడుగునత. 44 ప్రకృతిస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముగా విత్ుబడడ 
ఆత్మస్ంబంధ శ్రీర్ముగా లవప్బడునత. ప్రకృతిస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముననది గనతక 
ఆత్మస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముకూడ ఉననద.ి 50 స్హోదర్పలలరా, నేనత చెప్ుునది 
ఏమనగా ర్కుమలంస్ ములు దేవుని రాజామునత స్ేత్ంతిరంచతక్ొన నేర్వు; క్షయత్ 
అక్షయత్నత స్ేత్ంతిరంచతక్ొనదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:25 & 259 * ..... 25. వారకి్ట స్ేచఛమ ైన జీవిత్ భాగసాేములు 
ఉంటార్ప, వార్ప అకకడ శాశ్ేత్ంగా ఉంటార్ప ... 259. మేము వారిని ఎలల 
ప ంచతతామో చూడండడ మరియు మలంస్ంతో వాటిని ధరిసాు ము.  
జుహరూ ఫ్ 43:70 ..... మీర్ప మరియు మీ భార్ాలు ఆనందంగా ఉండటానిక్ట 
తోటలోక్ట ప్రవేశంచండడ.  
వాకియా 56: 35-38 ..... 35. మేము మళ్లు స్ు రలనత స్ృషిి్ంచాము, 36. మరియు 
వారిని కనాలుగా, అదే వయస్త్లో పేరమగల స్హచర్పలుగా చేసాము.  
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మత్త య సువార్త 25:41 & 46 – 41 అప్ుుడాయన య డమవ ైప్ున ఉండువారిని 
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నిత్ాజీవమునకునత ప్ో వుదతర్ప. 
లూకా సువార్త 16:25-26 – 25 అందతకు అబార హాము - కుమలర్పడా, న్సవు న్స 
జీవిత్క్ాలమందత న్సక్టషిమ ైనటుి  స్తఖము అనతభవించితివి, ఆలలగుననే లలజర్ప 
కషిము అనతభవించెనని జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతము; ఇప్ుుడెైతే వాడు 
ఇక  26 అంతేక్ాక ఇకకడనతండడ మీ యొదాకు దాట గోర్పవార్ప దాటి 
ప్ో జాలకుండునటుా నత, అకకడడ వార్ప మలయొదాకు దాటి రాజాలకుండునటుా నత, 
మలకునత మీకునత మధా మహా అగాధముంచబడడయుననద  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 128 * ..... అత్నత ఇలల అంటాడు: "అగిన మీ ఇలుా . అలలా హ్ 
విడడపించేవాడు త్ప్ు ఎప్ుటిక్ర నివసించత.  
హుద్ 11: 106-107 * ..... 106. దౌరాుగుాల విషయలనిక్ొసేు , వార్ప అగినలో 
ఉంటార్ప ... 107. శాశ్ేత్ంగా దానిలో ... మీ ప్రభువు ఆజాఞ పించకప్ో తే. 

130. 
ప్ునర్పజిీవం శ్రీర్ం భౌతిక శ్రరీ్మల? ఎముక మరియు ర్కుం యొకక శ్రరీ్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 15:35-50 – 35 అయతే మృత్ులవలలగు లవత్ుర్ప? వార టిి  శ్రీర్ 
ముతో వత్ుు ర్ని యొకడు అడుగునత. 44 ప్రకృతిస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముగా విత్ుబడడ 
ఆత్మస్ంబంధ శ్రీర్ముగా లవప్బడునత. ప్రకృతిస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముననది గనతక 
ఆత్మస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముకూడ ఉననద.ి 50 స్హోదర్పలలరా, నేనత చెప్ుునది 
ఏమనగా ర్కుమలంస్ ములు దేవుని రాజామునత స్ేత్ంతిరంచతక్ొన నేర్వు; క్షయత్ 
అక్షయత్నత స్ేత్ంతిరంచతక్ొనదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:25 & 259 * ..... 25. వారకి్ట స్ేచఛమ ైన జీవిత్ భాగసాేములు 
ఉంటార్ప, వార్ప అకకడ శాశ్ేత్ంగా ఉంటార్ప ... 259. మేము వారిని ఎలల 
ప ంచతతామో చూడండడ మరియు మలంస్ంతో వాటిని ధరిసాు ము.  
జుహరూ ఫ్ 43:70 ..... మీర్ప మరియు మీ భార్ాలు ఆనందంగా ఉండటానిక్ట 
తోటలోక్ట ప్రవేశంచండడ.  
వాకియా 56: 35-38 ..... 35. మేము మళ్లు స్ు రలనత స్ృషిి్ంచాము, 36. మరియు 
వారిని కనాలుగా, అదే వయస్త్లో పేరమగల స్హచర్పలుగా చేసాము.  
 
 

129. 
ఒక వాక్టు నర్క్ానిక్ట వ ళితే, అప్ుుడప్ుుడు మరయిు స్ేరాగ నిక్ట 
 వ ళా్డానిక్ట అవక్ాశ్ం ఉందా? 
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చూచిశ్పింప్ బడడనవార్లలరా, ననతన విడడచి అప్వాదిక్టని3 వాని దూత్ల కునత 
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వాకియా 56: 35-38 ..... 35. మేము మళ్లు స్ు రలనత స్ృషిి్ంచాము, 36. మరియు 
వారిని కనాలుగా, అదే వయస్త్లో పేరమగల స్హచర్పలుగా చేసాము.  
 
 

129. 
ఒక వాక్టు నర్క్ానిక్ట వ ళితే, అప్ుుడప్ుుడు మరయిు స్ేరాగ నిక్ట 
 వ ళా్డానిక్ట అవక్ాశ్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 25:41 & 46 – 41 అప్ుుడాయన య డమవ ైప్ున ఉండువారిని 
చూచిశ్పింప్ బడడనవార్లలరా, ననతన విడడచి అప్వాదిక్టని3 వాని దూత్ల కునత 
సిదాప్ర్చబడడన నితాాగినలోనిక్ట ప్ో వుడడ.  46 వీర్ప నిత్ాశక్షకునత న్సతిమంత్ులు 
నిత్ాజీవమునకునత ప్ో వుదతర్ప. 
లూకా సువార్త 16:25-26 – 25 అందతకు అబార హాము - కుమలర్పడా, న్సవు న్స 
జీవిత్క్ాలమందత న్సక్టషిమ ైనటుి  స్తఖము అనతభవించితివి, ఆలలగుననే లలజర్ప 
కషిము అనతభవించెనని జాఞ ప్కము చేసిక్ొనతము; ఇప్ుుడెైతే వాడు 
ఇక  26 అంతేక్ాక ఇకకడనతండడ మీ యొదాకు దాట గోర్పవార్ప దాటి 
ప్ో జాలకుండునటుా నత, అకకడడ వార్ప మలయొదాకు దాటి రాజాలకుండునటుా నత, 
మలకునత మీకునత మధా మహా అగాధముంచబడడయుననద  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
En'am 6: 128 * ..... అత్నత ఇలల అంటాడు: "అగిన మీ ఇలుా . అలలా హ్ 
విడడపించేవాడు త్ప్ు ఎప్ుటిక్ర నివసించత.  
హుద్ 11: 106-107 * ..... 106. దౌరాుగుాల విషయలనిక్ొసేు , వార్ప అగినలో 
ఉంటార్ప ... 107. శాశ్ేత్ంగా దానిలో ... మీ ప్రభువు ఆజాఞ పించకప్ో తే. 

130. 
ప్ునర్పజిీవం శ్రీర్ం భౌతిక శ్రరీ్మల? ఎముక మరియు ర్కుం యొకక శ్రరీ్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 15:35-50 – 35 అయతే మృత్ులవలలగు లవత్ుర్ప? వార టిి  శ్రీర్ 
ముతో వత్ుు ర్ని యొకడు అడుగునత. 44 ప్రకృతిస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముగా విత్ుబడడ 
ఆత్మస్ంబంధ శ్రీర్ముగా లవప్బడునత. ప్రకృతిస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముననది గనతక 
ఆత్మస్ంబంధమ ైన శ్రీర్ముకూడ ఉననద.ి 50 స్హోదర్పలలరా, నేనత చెప్ుునది 
ఏమనగా ర్కుమలంస్ ములు దేవుని రాజామునత స్ేత్ంతిరంచతక్ొన నేర్వు; క్షయత్ 
అక్షయత్నత స్ేత్ంతిరంచతక్ొనదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:25 & 259 * ..... 25. వారకి్ట స్ేచఛమ ైన జీవిత్ భాగసాేములు 
ఉంటార్ప, వార్ప అకకడ శాశ్ేత్ంగా ఉంటార్ప ... 259. మేము వారిని ఎలల 
ప ంచతతామో చూడండడ మరియు మలంస్ంతో వాటిని ధరిసాు ము.  
జుహరూ ఫ్ 43:70 ..... మీర్ప మరియు మీ భార్ాలు ఆనందంగా ఉండటానిక్ట 
తోటలోక్ట ప్రవేశంచండడ.  
వాకియా 56: 35-38 ..... 35. మేము మళ్లు స్ు రలనత స్ృషిి్ంచాము, 36. మరియు 
వారిని కనాలుగా, అదే వయస్త్లో పేరమగల స్హచర్పలుగా చేసాము.  
 
 



131. 
ప్ర్లోకంలో ల ైంగిక స్ంబంధాలు మరియు వివాహం ఉందా? (Houris) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 22:28-33 – 28 ప్ునర్పతాా న మందత ఈ యేడుగురిల  ోఆమ  ఎవనిక్ట 
భార్ాగ  ాఉండునత? ఆమ  వీర్ందరిక్టని భార్ాగ  ాఉండెనత గదా అని ఆయననత 
అడడగిరి. 29 అందతకు యేస్తలవఖనములనతగాని దేవుని శ్క్టునిగాని ఎర్పగక మీర్ప 
ప్ొ ర్బడుచతనానర్ప. 30 ప్ునర్పతాా నమందత ఎవర్పనత ప ండడా చేసిక్ొనర్ప, ప ండడా  క్టయ  ా
బడర్ప; వార్ప ప్ర్లోకమందతనన దూత్లవల 2 ఉందతర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 15:50 -స్హోదర్పలలర ,ా నేనత చెప్ుునది ఏమనగ  ార్కుమలంస్ ములు 
దేవుని రాజామునత స్ేత్ంతిరంచతక్ొన నేర్వు; క్షయత్ అక్షయత్నత స్ేత్ంతిరంచతక్ొనదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tur 52:20 ..... మరియు మేము ప దా మరియు స్తందర్మ ైన కళ్లు తో గంటలు 
వాటిని wed ఉంటుంది.  
ర్హాీన్ 55: 55-56, 70-72 * ..... 55. న్స ప్రభువు యొకక దీవ నలల  ోఏది నిరాకరిస్తు ంది? 
56. వాటిల  ోమనతషుాలు లవద  ాజినానలు ఎవరిక్ ైన  ాముటుి క్ొని ఉండర్ప. 70. వాటిల  ో
ప్విత్రమ ైనవి మరియు స్ర్స్మ ైనవి ... 72. హరరిస్ మంటలల  ోఆశ్ీయం. 

132. 
సార్ేతిరక చరిచ "క్రీస్తు  యొకక వధతవు" గా భావిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఎఫ స్యులకు 5:23, 25, & 32 – 23 క్రీస్తు  స్ంఘమునకు శర్స ై్ యునన లలగున 
ప్ుర్పషుడు భార్ాకు శర్స ై్ యునానడు. క్రీసేు  శ్రరీ్మునకు ర్క్షకుడెైయునానడు.  
25 ప్ుర్పషులలరా, మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. అటువల  క్రీస్తు కూడ 
స్ంఘమునత పేరమించి,  32 ఈ మర్మము గొప్ుది; అయతే నేనత 
క్రీస్తు నతగూరిచయు స్ంఘమునతగూరిచయు చెప్ుుచతనాననత.  
ప్రకటన గీంథము 19:7 - ఆయననత స్తు తించతడడ, గొఱ్ఱపిలా వివాహోత్్వ స్మయము 
వచిచనది,ఆయన భార్ా త్నతనతానత సిదా ప్ర్చతక్ొనియుననది; గనతక మనము 
స్ంతోషప్డడ ఉత్్హించి ఆయననత మహిమ ప్ర్చెదమని చెప్ుగ  ావింటిని.  
ప్రకటన గీంథము 21:9 - అంత్ట ఆ కడప్టి యేడు తెగుళా్తో నిండడన యేడు 
ప్ాత్రలనత ప్టుి క్ొనియునన యేడుగుర్ప దేవదూత్లలో ఒకడు వచిచ ఇటు ర్ముమ, 
ప ండడా కుమలర ునత, అనగా గొఱ్ఱపిలాయొకక భార్ానత న్సకు చూ  
ప్రకటన గీంథము 22:17 - ఆత్మయు ప ండడా  కుమలర ుయు ర్ముమ అని చెప్ుు 
చతనానర్ప; వినతవాడునత ర్ముమ అని చెప్ువల నత; దపిు గొనిన వానిని రానిముమ; 
ఇచఛయంచతవానిని జీవజలమునత ఉచిత్ముగా ప్ుచతచక్ొననిముమ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ఒకసారి చరిచని ప్రసాు విస్తు ంది మరియు "క్రీస్తు  వధతవు" 
గురించి ప్రసాు వించదత: హజ్ 22:40. 
 
 
 

131. 
ప్ర్లోకంలో ల ైంగిక స్ంబంధాలు మరియు వివాహం ఉందా? (Houris) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 22:28-33 – 28 ప్ునర్పతాా న మందత ఈ యేడుగురిల  ోఆమ  ఎవనిక్ట 
భార్ాగ  ాఉండునత? ఆమ  వీర్ందరిక్టని భార్ాగ  ాఉండెనత గదా అని ఆయననత 
అడడగిరి. 29 అందతకు యేస్తలవఖనములనతగాని దేవుని శ్క్టునిగాని ఎర్పగక మీర్ప 
ప్ొ ర్బడుచతనానర్ప. 30 ప్ునర్పతాా నమందత ఎవర్పనత ప ండడా చేసిక్ొనర్ప, ప ండడా  క్టయ  ా
బడర్ప; వార్ప ప్ర్లోకమందతనన దూత్లవల 2 ఉందతర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 15:50 -స్హోదర్పలలర ,ా నేనత చెప్ుునది ఏమనగ  ార్కుమలంస్ ములు 
దేవుని రాజామునత స్ేత్ంతిరంచతక్ొన నేర్వు; క్షయత్ అక్షయత్నత స్ేత్ంతిరంచతక్ొనదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tur 52:20 ..... మరియు మేము ప దా మరియు స్తందర్మ ైన కళ్లు తో గంటలు 
వాటిని wed ఉంటుంది.  
ర్హాీన్ 55: 55-56, 70-72 * ..... 55. న్స ప్రభువు యొకక దీవ నలల  ోఏది నిరాకరిస్తు ంది? 
56. వాటిల  ోమనతషుాలు లవద  ాజినానలు ఎవరిక్ ైన  ాముటుి క్ొని ఉండర్ప. 70. వాటిల  ో
ప్విత్రమ ైనవి మరియు స్ర్స్మ ైనవి ... 72. హరరిస్ మంటలల  ోఆశ్ీయం. 

132. 
సార్ేతిరక చరిచ "క్రీస్తు  యొకక వధతవు" గా భావిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఎఫ స్యులకు 5:23, 25, & 32 – 23 క్రీస్తు  స్ంఘమునకు శర్స ై్ యునన లలగున 
ప్ుర్పషుడు భార్ాకు శర్స ై్ యునానడు. క్రీసేు  శ్రరీ్మునకు ర్క్షకుడెైయునానడు.  
25 ప్ుర్పషులలరా, మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. అటువల  క్రీస్తు కూడ 
స్ంఘమునత పేరమించి,  32 ఈ మర్మము గొప్ుది; అయతే నేనత 
క్రీస్తు నతగూరిచయు స్ంఘమునతగూరిచయు చెప్ుుచతనాననత.  
ప్రకటన గీంథము 19:7 - ఆయననత స్తు తించతడడ, గొఱ్ఱపిలా వివాహోత్్వ స్మయము 
వచిచనది,ఆయన భార్ా త్నతనతానత సిదా ప్ర్చతక్ొనియుననది; గనతక మనము 
స్ంతోషప్డడ ఉత్్హించి ఆయననత మహిమ ప్ర్చెదమని చెప్ుగ  ావింటిని.  
ప్రకటన గీంథము 21:9 - అంత్ట ఆ కడప్టి యేడు తెగుళా్తో నిండడన యేడు 
ప్ాత్రలనత ప్టుి క్ొనియునన యేడుగుర్ప దేవదూత్లలో ఒకడు వచిచ ఇటు ర్ముమ, 
ప ండడా కుమలర ునత, అనగా గొఱ్ఱపిలాయొకక భార్ానత న్సకు చూ  
ప్రకటన గీంథము 22:17 - ఆత్మయు ప ండడా  కుమలర ుయు ర్ముమ అని చెప్ుు 
చతనానర్ప; వినతవాడునత ర్ముమ అని చెప్ువల నత; దపిు గొనిన వానిని రానిముమ; 
ఇచఛయంచతవానిని జీవజలమునత ఉచిత్ముగా ప్ుచతచక్ొననిముమ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ఒకసారి చరిచని ప్రసాు విస్తు ంది మరియు "క్రీస్తు  వధతవు" 
గురించి ప్రసాు వించదత: హజ్ 22:40. 
 
 
 131. 

ప్ర్లోకంలో ల ైంగిక స్ంబంధాలు మరియు వివాహం ఉందా? (Houris) 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

మత్త య సువార్త 22:28-33 – 28 ప్ునర్పతాా న మందత ఈ యేడుగురిల  ోఆమ  ఎవనిక్ట 
భార్ాగ  ాఉండునత? ఆమ  వీర్ందరిక్టని భార్ాగ  ాఉండెనత గదా అని ఆయననత 
అడడగిరి. 29 అందతకు యేస్తలవఖనములనతగాని దేవుని శ్క్టునిగాని ఎర్పగక మీర్ప 
ప్ొ ర్బడుచతనానర్ప. 30 ప్ునర్పతాా నమందత ఎవర్పనత ప ండడా చేసిక్ొనర్ప, ప ండడా  క్టయ  ా
బడర్ప; వార్ప ప్ర్లోకమందతనన దూత్లవల 2 ఉందతర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 15:50 -స్హోదర్పలలర ,ా నేనత చెప్ుునది ఏమనగ  ార్కుమలంస్ ములు 
దేవుని రాజామునత స్ేత్ంతిరంచతక్ొన నేర్వు; క్షయత్ అక్షయత్నత స్ేత్ంతిరంచతక్ొనదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tur 52:20 ..... మరియు మేము ప దా మరియు స్తందర్మ ైన కళ్లు తో గంటలు 
వాటిని wed ఉంటుంది.  
ర్హాీన్ 55: 55-56, 70-72 * ..... 55. న్స ప్రభువు యొకక దీవ నలల  ోఏది నిరాకరిస్తు ంది? 
56. వాటిల  ోమనతషుాలు లవద  ాజినానలు ఎవరిక్ ైన  ాముటుి క్ొని ఉండర్ప. 70. వాటిల  ో
ప్విత్రమ ైనవి మరియు స్ర్స్మ ైనవి ... 72. హరరిస్ మంటలల  ోఆశ్ీయం. 

132. 
సార్ేతిరక చరిచ "క్రీస్తు  యొకక వధతవు" గా భావిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఎఫ స్యులకు 5:23, 25, & 32 – 23 క్రీస్తు  స్ంఘమునకు శర్స ై్ యునన లలగున 
ప్ుర్పషుడు భార్ాకు శర్స ై్ యునానడు. క్రీసేు  శ్రరీ్మునకు ర్క్షకుడెైయునానడు.  
25 ప్ుర్పషులలరా, మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. అటువల  క్రీస్తు కూడ 
స్ంఘమునత పేరమించి,  32 ఈ మర్మము గొప్ుది; అయతే నేనత 
క్రీస్తు నతగూరిచయు స్ంఘమునతగూరిచయు చెప్ుుచతనాననత.  
ప్రకటన గీంథము 19:7 - ఆయననత స్తు తించతడడ, గొఱ్ఱపిలా వివాహోత్్వ స్మయము 
వచిచనది,ఆయన భార్ా త్నతనతానత సిదా ప్ర్చతక్ొనియుననది; గనతక మనము 
స్ంతోషప్డడ ఉత్్హించి ఆయననత మహిమ ప్ర్చెదమని చెప్ుగ  ావింటిని.  
ప్రకటన గీంథము 21:9 - అంత్ట ఆ కడప్టి యేడు తెగుళా్తో నిండడన యేడు 
ప్ాత్రలనత ప్టుి క్ొనియునన యేడుగుర్ప దేవదూత్లలో ఒకడు వచిచ ఇటు ర్ముమ, 
ప ండడా కుమలర ునత, అనగా గొఱ్ఱపిలాయొకక భార్ానత న్సకు చూ  
ప్రకటన గీంథము 22:17 - ఆత్మయు ప ండడా  కుమలర ుయు ర్ముమ అని చెప్ుు 
చతనానర్ప; వినతవాడునత ర్ముమ అని చెప్ువల నత; దపిు గొనిన వానిని రానిముమ; 
ఇచఛయంచతవానిని జీవజలమునత ఉచిత్ముగా ప్ుచతచక్ొననిముమ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ఒకసారి చరిచని ప్రసాు విస్తు ంది మరియు "క్రీస్తు  వధతవు" 
గురించి ప్రసాు వించదత: హజ్ 22:40. 
 
 

131. 
ప్ర్లోకంలో ల ైంగిక స్ంబంధాలు మరియు వివాహం ఉందా? (Houris) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 22:28-33 – 28 ప్ునర్పతాా న మందత ఈ యేడుగురిల  ోఆమ  ఎవనిక్ట 
భార్ాగ  ాఉండునత? ఆమ  వీర్ందరిక్టని భార్ాగ  ాఉండెనత గదా అని ఆయననత 
అడడగిరి. 29 అందతకు యేస్తలవఖనములనతగాని దేవుని శ్క్టునిగాని ఎర్పగక మీర్ప 
ప్ొ ర్బడుచతనానర్ప. 30 ప్ునర్పతాా నమందత ఎవర్పనత ప ండడా చేసిక్ొనర్ప, ప ండడా  క్టయ  ా
బడర్ప; వార్ప ప్ర్లోకమందతనన దూత్లవల 2 ఉందతర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 15:50 -స్హోదర్పలలర ,ా నేనత చెప్ుునది ఏమనగ  ార్కుమలంస్ ములు 
దేవుని రాజామునత స్ేత్ంతిరంచతక్ొన నేర్వు; క్షయత్ అక్షయత్నత స్ేత్ంతిరంచతక్ొనదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tur 52:20 ..... మరియు మేము ప దా మరియు స్తందర్మ ైన కళ్లు తో గంటలు 
వాటిని wed ఉంటుంది.  
ర్హాీన్ 55: 55-56, 70-72 * ..... 55. న్స ప్రభువు యొకక దీవ నలల  ోఏది నిరాకరిస్తు ంది? 
56. వాటిల  ోమనతషుాలు లవద  ాజినానలు ఎవరిక్ ైన  ాముటుి క్ొని ఉండర్ప. 70. వాటిల  ో
ప్విత్రమ ైనవి మరియు స్ర్స్మ ైనవి ... 72. హరరిస్ మంటలల  ోఆశ్ీయం. 

132. 
సార్ేతిరక చరిచ "క్రీస్తు  యొకక వధతవు" గా భావిస్తు నానరా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఎఫ స్యులకు 5:23, 25, & 32 – 23 క్రీస్తు  స్ంఘమునకు శర్స ై్ యునన లలగున 
ప్ుర్పషుడు భార్ాకు శర్స ై్ యునానడు. క్రీసేు  శ్రరీ్మునకు ర్క్షకుడెైయునానడు.  
25 ప్ుర్పషులలరా, మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. అటువల  క్రీస్తు కూడ 
స్ంఘమునత పేరమించి,  32 ఈ మర్మము గొప్ుది; అయతే నేనత 
క్రీస్తు నతగూరిచయు స్ంఘమునతగూరిచయు చెప్ుుచతనాననత.  
ప్రకటన గీంథము 19:7 - ఆయననత స్తు తించతడడ, గొఱ్ఱపిలా వివాహోత్్వ స్మయము 
వచిచనది,ఆయన భార్ా త్నతనతానత సిదా ప్ర్చతక్ొనియుననది; గనతక మనము 
స్ంతోషప్డడ ఉత్్హించి ఆయననత మహిమ ప్ర్చెదమని చెప్ుగ  ావింటిని.  
ప్రకటన గీంథము 21:9 - అంత్ట ఆ కడప్టి యేడు తెగుళా్తో నిండడన యేడు 
ప్ాత్రలనత ప్టుి క్ొనియునన యేడుగుర్ప దేవదూత్లలో ఒకడు వచిచ ఇటు ర్ముమ, 
ప ండడా కుమలర ునత, అనగా గొఱ్ఱపిలాయొకక భార్ానత న్సకు చూ  
ప్రకటన గీంథము 22:17 - ఆత్మయు ప ండడా  కుమలర ుయు ర్ముమ అని చెప్ుు 
చతనానర్ప; వినతవాడునత ర్ముమ అని చెప్ువల నత; దపిు గొనిన వానిని రానిముమ; 
ఇచఛయంచతవానిని జీవజలమునత ఉచిత్ముగా ప్ుచతచక్ొననిముమ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ఒకసారి చరిచని ప్రసాు విస్తు ంది మరియు "క్రీస్తు  వధతవు" 
గురించి ప్రసాు వించదత: హజ్ 22:40. 
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133. 

దేవుని ధర్మశాస్ు రంల  ోజీవించాలని నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పకుంటునానరా?   (Shariah) 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

రోమీయులకు 6:14 - మీర్ప కృప్క్ఫ గాని ధర్మశాస్ు రమునకు లోన ైనవార్ప క్ార్ప 
గనతక ప్ాప్ము మీ మీద ప్రభుత్ేము చేయదత.  
రోమీయులకు 10:4 - విశ్ేసించత ప్రతివానిక్ట న్సతి కలుగుటక్ ై క్రీస్తు  
ధర్మశాస్ు రమునకు స్మలపిుయ ై యునానడు.  
గలతీయులకు 3:11 & 25 –11 ధర్మశాస్ు రముచేత్ ఎవడునత దేవునియ దతట 
న్సతిమంత్ుడని తీర్చబడడనత స్ంగతి స్ుషిమే. ఏలయనగా న్సతిమంత్ుడు 
విశాేస్మూలముగా జీవించతనత.  25 అయతే విశాేస్ము వ లాడడయలయ నత 
గనతక ఇక బాలశక్షకుని క్టీంద ఉండము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మనిష  5:48 * ..... మేము ఒక (దెైవిక) చటాి నిన మరియు గురిుంచబడడన 
మలరాగ నిన నియమించాము.  
\జరతియా 45:18 * ..... ఇప్ుుడు మేము (ఓ ముహమమద్) ని (మల) ఆజఞ 
యొకక స్ుషిమ ైన ర్హదారిప ై ఉంచాము; క్ాబటిి దీనిన అనతస్రించండడ ... 

134. 
ఒక నమిమన దార క్ార్సానిన తాగడానిక్ట అది నిష్ేధించబడడందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూకా సువార్త 7:34-35 –  34 మనతషా కుమలర్పడు తినతచతనత, తార గు చతనత 
వచెచనత గనతక మీర్పఇదిగో వీడు తిండడప్ో త్ునత మదాప్ానియు, స్తంకర్పలకునత 
ప్ాప్ులకునత సేనహిత్ు డునత అనత చతనానర్ప.  35 అయననత జాఞ నము 
జాఞ నమని దాని స్ంబంధతలందరినిబటిి1 తీర్పుప్ొ ందతనన నత.  
1 తిమోతికి 5:23 - ఇకమీదట న్సళలాతార గక న్స కడుప్ు జబుబనిమిత్ుమునత త్ర్చతగా 
వచతచ బలహ నత్ల క్ోస్ర్మునత దార క్ార్స్ము క్ొంచెముగా ప్ుచతచక్ొనతము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 219 ..... వార్ప మిమమలిన తాగడం మరయిు జూదం గురించి అడుగుతార్ప. 
చెప్ుండడ: "ర ండడంటిలో గొప్ు హాని ఉంది ..."  
ప్ని మనిష  5: 90-91 * ..... 90. ఓ నమిమనవా! మత్ుు ప్దారాా లు మరియు జూదం, 
మరియు (క్షుదర అంక్టత్భావం) రాళ్లు మరియు విభజించే బాణాలు సాతానత చేతిప్ని 
యొకక అప్ఖలాతి మలత్రమే. మీర్ప విజయవంత్ం క్ావడానిక్ట వాటిని ప్కకన ప టిండడ. 
91. అప్ుుడు మీర్ప మలనతక్ోలవదా? 
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దేవుని ధర్మశాస్ు రంల  ోజీవించాలని నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పకుంటునానరా?   (Shariah) 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

రోమీయులకు 6:14 - మీర్ప కృప్క్ఫ గాని ధర్మశాస్ు రమునకు లోన ైనవార్ప క్ార్ప 
గనతక ప్ాప్ము మీ మీద ప్రభుత్ేము చేయదత.  
రోమీయులకు 10:4 - విశ్ేసించత ప్రతివానిక్ట న్సతి కలుగుటక్ ై క్రీస్తు  
ధర్మశాస్ు రమునకు స్మలపిుయ ై యునానడు.  
గలతీయులకు 3:11 & 25 –11 ధర్మశాస్ు రముచేత్ ఎవడునత దేవునియ దతట 
న్సతిమంత్ుడని తీర్చబడడనత స్ంగతి స్ుషిమే. ఏలయనగా న్సతిమంత్ుడు 
విశాేస్మూలముగా జీవించతనత.  25 అయతే విశాేస్ము వ లాడడయలయ నత 
గనతక ఇక బాలశక్షకుని క్టీంద ఉండము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మనిష  5:48 * ..... మేము ఒక (దెైవిక) చటాి నిన మరియు గురిుంచబడడన 
మలరాగ నిన నియమించాము.  
\జరతియా 45:18 * ..... ఇప్ుుడు మేము (ఓ ముహమమద్) ని (మల) ఆజఞ 
యొకక స్ుషిమ ైన ర్హదారిప ై ఉంచాము; క్ాబటిి దీనిన అనతస్రించండడ ... 

134. 
ఒక నమిమన దార క్ార్సానిన తాగడానిక్ట అది నిష్ేధించబడడందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూకా సువార్త 7:34-35 –  34 మనతషా కుమలర్పడు తినతచతనత, తార గు చతనత 
వచెచనత గనతక మీర్పఇదిగో వీడు తిండడప్ో త్ునత మదాప్ానియు, స్తంకర్పలకునత 
ప్ాప్ులకునత సేనహిత్ు డునత అనత చతనానర్ప.  35 అయననత జాఞ నము 
జాఞ నమని దాని స్ంబంధతలందరినిబటిి1 తీర్పుప్ొ ందతనన నత.  
1 తిమోతికి 5:23 - ఇకమీదట న్సళలాతార గక న్స కడుప్ు జబుబనిమిత్ుమునత త్ర్చతగా 
వచతచ బలహ నత్ల క్ోస్ర్మునత దార క్ార్స్ము క్ొంచెముగా ప్ుచతచక్ొనతము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 219 ..... వార్ప మిమమలిన తాగడం మరయిు జూదం గురించి అడుగుతార్ప. 
చెప్ుండడ: "ర ండడంటిలో గొప్ు హాని ఉంది ..."  
ప్ని మనిష  5: 90-91 * ..... 90. ఓ నమిమనవా! మత్ుు ప్దారాా లు మరియు జూదం, 
మరియు (క్షుదర అంక్టత్భావం) రాళ్లు మరియు విభజించే బాణాలు సాతానత చేతిప్ని 
యొకక అప్ఖలాతి మలత్రమే. మీర్ప విజయవంత్ం క్ావడానిక్ట వాటిని ప్కకన ప టిండడ. 
91. అప్ుుడు మీర్ప మలనతక్ోలవదా? 
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133. 
దేవుని ధర్మశాస్ు రంల  ోజీవించాలని నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పకుంటునానరా?   (Shariah) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 6:14 - మీర్ప కృప్క్ఫ గాని ధర్మశాస్ు రమునకు లోన ైనవార్ప క్ార్ప 
గనతక ప్ాప్ము మీ మీద ప్రభుత్ేము చేయదత.  
రోమీయులకు 10:4 - విశ్ేసించత ప్రతివానిక్ట న్సతి కలుగుటక్ ై క్రీస్తు  
ధర్మశాస్ు రమునకు స్మలపిుయ ై యునానడు.  
గలతీయులకు 3:11 & 25 –11 ధర్మశాస్ు రముచేత్ ఎవడునత దేవునియ దతట 
న్సతిమంత్ుడని తీర్చబడడనత స్ంగతి స్ుషిమే. ఏలయనగా న్సతిమంత్ుడు 
విశాేస్మూలముగా జీవించతనత.  25 అయతే విశాేస్ము వ లాడడయలయ నత 
గనతక ఇక బాలశక్షకుని క్టీంద ఉండము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మనిష  5:48 * ..... మేము ఒక (దెైవిక) చటాి నిన మరియు గురిుంచబడడన 
మలరాగ నిన నియమించాము.  
\జరతియా 45:18 * ..... ఇప్ుుడు మేము (ఓ ముహమమద్) ని (మల) ఆజఞ 
యొకక స్ుషిమ ైన ర్హదారిప ై ఉంచాము; క్ాబటిి దీనిన అనతస్రించండడ ... 

134. 
ఒక నమిమన దార క్ార్సానిన తాగడానిక్ట అది నిష్ేధించబడడందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూకా సువార్త 7:34-35 –  34 మనతషా కుమలర్పడు తినతచతనత, తార గు చతనత 
వచెచనత గనతక మీర్పఇదిగో వీడు తిండడప్ో త్ునత మదాప్ానియు, స్తంకర్పలకునత 
ప్ాప్ులకునత సేనహిత్ు డునత అనత చతనానర్ప.  35 అయననత జాఞ నము 
జాఞ నమని దాని స్ంబంధతలందరినిబటిి1 తీర్పుప్ొ ందతనన నత.  
1 తిమోతికి 5:23 - ఇకమీదట న్సళలాతార గక న్స కడుప్ు జబుబనిమిత్ుమునత త్ర్చతగా 
వచతచ బలహ నత్ల క్ోస్ర్మునత దార క్ార్స్ము క్ొంచెముగా ప్ుచతచక్ొనతము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 219 ..... వార్ప మిమమలిన తాగడం మరయిు జూదం గురించి అడుగుతార్ప. 
చెప్ుండడ: "ర ండడంటిలో గొప్ు హాని ఉంది ..."  
ప్ని మనిష  5: 90-91 * ..... 90. ఓ నమిమనవా! మత్ుు ప్దారాా లు మరియు జూదం, 
మరియు (క్షుదర అంక్టత్భావం) రాళ్లు మరియు విభజించే బాణాలు సాతానత చేతిప్ని 
యొకక అప్ఖలాతి మలత్రమే. మీర్ప విజయవంత్ం క్ావడానిక్ట వాటిని ప్కకన ప టిండడ. 
91. అప్ుుడు మీర్ప మలనతక్ోలవదా? 
 
 

పార కిటకల్ ల ైఫ్ ఇషయాస్ 
133. 

దేవుని ధర్మశాస్ు రంల  ోజీవించాలని నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పకుంటునానరా?   (Shariah) 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

రోమీయులకు 6:14 - మీర్ప కృప్క్ఫ గాని ధర్మశాస్ు రమునకు లోన ైనవార్ప క్ార్ప 
గనతక ప్ాప్ము మీ మీద ప్రభుత్ేము చేయదత.  
రోమీయులకు 10:4 - విశ్ేసించత ప్రతివానిక్ట న్సతి కలుగుటక్ ై క్రీస్తు  
ధర్మశాస్ు రమునకు స్మలపిుయ ై యునానడు.  
గలతీయులకు 3:11 & 25 –11 ధర్మశాస్ు రముచేత్ ఎవడునత దేవునియ దతట 
న్సతిమంత్ుడని తీర్చబడడనత స్ంగతి స్ుషిమే. ఏలయనగా న్సతిమంత్ుడు 
విశాేస్మూలముగా జీవించతనత.  25 అయతే విశాేస్ము వ లాడడయలయ నత 
గనతక ఇక బాలశక్షకుని క్టీంద ఉండము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మనిష  5:48 * ..... మేము ఒక (దెైవిక) చటాి నిన మరియు గురిుంచబడడన 
మలరాగ నిన నియమించాము.  
\జరతియా 45:18 * ..... ఇప్ుుడు మేము (ఓ ముహమమద్) ని (మల) ఆజఞ 
యొకక స్ుషిమ ైన ర్హదారిప ై ఉంచాము; క్ాబటిి దీనిన అనతస్రించండడ ... 

134. 
ఒక నమిమన దార క్ార్సానిన తాగడానిక్ట అది నిష్ేధించబడడందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూకా సువార్త 7:34-35 –  34 మనతషా కుమలర్పడు తినతచతనత, తార గు చతనత 
వచెచనత గనతక మీర్పఇదిగో వీడు తిండడప్ో త్ునత మదాప్ానియు, స్తంకర్పలకునత 
ప్ాప్ులకునత సేనహిత్ు డునత అనత చతనానర్ప.  35 అయననత జాఞ నము 
జాఞ నమని దాని స్ంబంధతలందరినిబటిి1 తీర్పుప్ొ ందతనన నత.  
1 తిమోతికి 5:23 - ఇకమీదట న్సళలాతార గక న్స కడుప్ు జబుబనిమిత్ుమునత త్ర్చతగా 
వచతచ బలహ నత్ల క్ోస్ర్మునత దార క్ార్స్ము క్ొంచెముగా ప్ుచతచక్ొనతము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 219 ..... వార్ప మిమమలిన తాగడం మరయిు జూదం గురించి అడుగుతార్ప. 
చెప్ుండడ: "ర ండడంటిలో గొప్ు హాని ఉంది ..."  
ప్ని మనిష  5: 90-91 * ..... 90. ఓ నమిమనవా! మత్ుు ప్దారాా లు మరియు జూదం, 
మరియు (క్షుదర అంక్టత్భావం) రాళ్లు మరియు విభజించే బాణాలు సాతానత చేతిప్ని 
యొకక అప్ఖలాతి మలత్రమే. మీర్ప విజయవంత్ం క్ావడానిక్ట వాటిని ప్కకన ప టిండడ. 
91. అప్ుుడు మీర్ప మలనతక్ోలవదా? 
 
 



135. 
ఒక నమిమన ప్ంది మలంస్ం తినడానిక్ట నిషి్దాం క్ాదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 10:13-15 – 13 అప్ుుడు పేత్ుర్ూ, న్సవు లవచి చంప్ుక్ొని తినతమని 
ఒక శ్బామత్ నిక్ట వినబడెనత.  14 అయతే పేత్ుర్పవదతా  ప్రభువా, నిషి్దామ ైనది అప్విత్ర 
మ ైనది ఏదైెననత నేన ననడునత తినలవదని చెప్ుగా 15 దేవుడు ప్విత్రము చేసినవాటిని న్సవు 
నిషి్దామ ైన వాటినిగా ఎంచవదాని మర్ల ర ండవ మలర్ప ఆ శ్బాము అత్నిక్ట వినబడెనత.  
1 కొర ింథీయులకు 10:25 - మనసా్క్డ నిమిత్ుము ఏ విచార్ణయు చేయక కటికవాని 
అంగడడలో అముమనదేదో దానిని తినవచతచనత.  
కొలొస్యులకు 2:16 -  క్ాబటిి అననప్ానముల విషయములోన ైననత, ప్ండుగ అమలవాస్ా 
విశాీంతిదినము అనతవాటి విషయములోన ైననత, మీకు తీర్పు తీర్చ న వనిక్టని అవక్ శా్మియాకుడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మ నిష  5:3 ..... మీకు నిషేధిించబడ ింది (ఆహార్ిం కోసిం) కార యన్ మర యు ర్కత ిం మర యు 
సైెైన్ ఫాె్ష్…  
En’am 6:145 ..... చెప్పిండ : “(మాింసిం) తినేవాడు తినేవాడు దానిని నిషేధిించాడు…  
కార యన్, లేదా ర్కత ిం పో యడిం లేదా సైెైన్ ఫాె్ష్ అవైిండ , ఎిందుకింటే అది ఖచిిత్ింగ ా ఫౌల్.” 

136. 
దేవుని నేడు నమిమన నమిమన ఆశంచే లవదత? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోవేలు 2:12 -  ఇప్ుుడైెననత మీర్ప ఉప్వాస్ముండడ కన్సనర్ప విడుచతచత దతుఃఖించతచత 
మనుఃప్యర్ేకముగా తిరిగి నాయొదాకు ర్ండడ. ఇదే య హోవా వాకుక  
మత్ుయ స్తవార్ు 6:17-18 – 17 ఉప్వాస్ము చేయుచతననటుి  మనతషుాలకు కనబడవల నని 
క్ాక, ర్హస్ామందతనన న్స త్ండడరక్ఫ కనబడవల నని, న్సవు ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు న్స త్ల 
అంటుక్ొని, న్స ముఖము కడుగుక్ొనతము.  
మలర్పక స్తవార్ుత్ 2:20 - ప ండడా కుమలర్పడు వారి యొదానతండడ క్ొనిపో్ బడు దినములు 
వచతచనత; ఆ దినముల లోనే వార్పప్వాస్ము చేత్ుర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 7:5 - ప్రా రా్నచేయుటకు మీకు సావక్ాశ్ము కలుగునటుా  క్ొంత్క్ాలమువర్కు 
ఉభయుల స్మమతి చపొ్ుుననే త్ప్ు, ఒకరినకొర్ప ఎడబాయకుడడ; మీర్ప మనస్త  ్
నిలుప్లవకపో్యనప్ుుడు సాతానత మిముమనత శోధింప్కుండునటుా  తిరిగి కలిసిక్ొనతడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 183 & 185 * ..... 183. ఓ నమిమనవా! మీకు ముందత వచిచన వారి క్ోస్ం 
ధరామస్నం స్ూచించినటుా గా మీర్ప ఉప్వాస్ం ఉంటుంది. 185. ఖతర్ఆన్స బహిర్గత్ం చేయబడడన 
ర్మదాన్స న లలో ... మీలో ఎవర ైతే ఈ న లలో ఉంటారో అత్డు ఉప్వాస్ం చెయలాలి.  
అహజబ్ 33:35 * ..... చూడండడ; అలలా హ్ కు లొంగిపో్యే ప్ుర్పషులు ... ఉప్వాస్మునన 
స్ు రలు, అలలా హ్ వారిక్ట క్షమలప్ణ క్ొర్కు, మరియు గొప్ు ప్రతిఫ్లలనిన త్యలర్పచేసాడు. 
 

 
 

135. 
ఒక నమిమన ప్ంది మలంస్ం తినడానిక్ట నిషి్దాం క్ాదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 10:13-15 – 13 అప్ుుడు పేత్ుర్ూ, న్సవు లవచి చంప్ుక్ొని తినతమని 
ఒక శ్బామత్ నిక్ట వినబడెనత.  14 అయతే పేత్ుర్పవదతా  ప్రభువా, నిషి్దామ ైనది అప్విత్ర 
మ ైనది ఏదైెననత నేన ననడునత తినలవదని చెప్ుగా 15 దేవుడు ప్విత్రము చేసినవాటిని న్సవు 
నిషి్దామ ైన వాటినిగా ఎంచవదాని మర్ల ర ండవ మలర్ప ఆ శ్బాము అత్నిక్ట వినబడెనత.  
1 కొర ింథీయులకు 10:25 - మనసా్క్డ నిమిత్ుము ఏ విచార్ణయు చేయక కటికవాని 
అంగడడలో అముమనదేదో దానిని తినవచతచనత.  
కొలొస్యులకు 2:16 -  క్ాబటిి అననప్ానముల విషయములోన ైననత, ప్ండుగ అమలవాస్ా 
విశాీంతిదినము అనతవాటి విషయములోన ైననత, మీకు తీర్పు తీర్చ న వనిక్టని అవక్ శా్మియాకుడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మ నిష  5:3 ..... మీకు నిషేధిించబడ ింది (ఆహార్ిం కోసిం) కార యన్ మర యు ర్కత ిం మర యు 
సైెైన్ ఫాె్ష్…  
En’am 6:145 ..... చెప్పిండ : “(మాింసిం) తినేవాడు తినేవాడు దానిని నిషేధిించాడు…  
కార యన్, లేదా ర్కత ిం పో యడిం లేదా సైెైన్ ఫాె్ష్ అవైిండ , ఎిందుకింటే అది ఖచిిత్ింగ ా ఫౌల్.” 

136. 
దేవుని నేడు నమిమన నమిమన ఆశంచే లవదత? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యోవేలు 2:12 -  ఇప్ుుడైెననత మీర్ప ఉప్వాస్ముండడ కన్సనర్ప విడుచతచత దతుఃఖించతచత 
మనుఃప్యర్ేకముగా తిరిగి నాయొదాకు ర్ండడ. ఇదే య హోవా వాకుక  
మత్ుయ స్తవార్ు 6:17-18 – 17 ఉప్వాస్ము చేయుచతననటుి  మనతషుాలకు కనబడవల నని 
క్ాక, ర్హస్ామందతనన న్స త్ండడరక్ఫ కనబడవల నని, న్సవు ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు న్స త్ల 
అంటుక్ొని, న్స ముఖము కడుగుక్ొనతము.  
మలర్పక స్తవార్ుత్ 2:20 - ప ండడా కుమలర్పడు వారి యొదానతండడ క్ొనిపో్ బడు దినములు 
వచతచనత; ఆ దినముల లోనే వార్పప్వాస్ము చేత్ుర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 7:5 - ప్రా రా్నచేయుటకు మీకు సావక్ాశ్ము కలుగునటుా  క్ొంత్క్ాలమువర్కు 
ఉభయుల స్మమతి చపొ్ుుననే త్ప్ు, ఒకరినకొర్ప ఎడబాయకుడడ; మీర్ప మనస్త  ్
నిలుప్లవకపో్యనప్ుుడు సాతానత మిముమనత శోధింప్కుండునటుా  తిరిగి కలిసిక్ొనతడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 183 & 185 * ..... 183. ఓ నమిమనవా! మీకు ముందత వచిచన వారి క్ోస్ం 
ధరామస్నం స్ూచించినటుా గా మీర్ప ఉప్వాస్ం ఉంటుంది. 185. ఖతర్ఆన్స బహిర్గత్ం చేయబడడన 
ర్మదాన్స న లలో ... మీలో ఎవర ైతే ఈ న లలో ఉంటారో అత్డు ఉప్వాస్ం చెయలాలి.  
అహజబ్ 33:35 * ..... చూడండడ; అలలా హ్ కు లొంగిపో్యే ప్ుర్పషులు ... ఉప్వాస్మునన 
స్ు రలు, అలలా హ్ వారిక్ట క్షమలప్ణ క్ొర్కు, మరియు గొప్ు ప్రతిఫ్లలనిన త్యలర్పచేసాడు. 
 

 
 135. 

ఒక నమిమన ప్ంది మలంస్ం తినడానిక్ట నిషి్దాం క్ాదా? 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 10:13-15 – 13 అప్ుుడు పేత్ుర్ూ, న్సవు లవచి చంప్ుక్ొని తినతమని 
ఒక శ్బామత్ నిక్ట వినబడెనత.  14 అయతే పేత్ుర్పవదతా  ప్రభువా, నిషి్దామ ైనది అప్విత్ర 
మ ైనది ఏదైెననత నేన ననడునత తినలవదని చెప్ుగా 15 దేవుడు ప్విత్రము చేసినవాటిని న్సవు 
నిషి్దామ ైన వాటినిగా ఎంచవదాని మర్ల ర ండవ మలర్ప ఆ శ్బాము అత్నిక్ట వినబడెనత.  
1 కొర ింథీయులకు 10:25 - మనసా్క్డ నిమిత్ుము ఏ విచార్ణయు చేయక కటికవాని 
అంగడడలో అముమనదేదో దానిని తినవచతచనత.  
కొలొస్యులకు 2:16 -  క్ాబటిి అననప్ానముల విషయములోన ైననత, ప్ండుగ అమలవాస్ా 
విశాీంతిదినము అనతవాటి విషయములోన ైననత, మీకు తీర్పు తీర్చ న వనిక్టని అవక్ శా్మియాకుడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మ నిష  5:3 ..... మీకు నిషేధిించబడ ింది (ఆహార్ిం కోసిం) కార యన్ మర యు ర్కత ిం మర యు 
సైెైన్ ఫాె్ష్…  
En’am 6:145 ..... చెప్పిండ : “(మాింసిం) తినేవాడు తినేవాడు దానిని నిషేధిించాడు…  
కార యన్, లేదా ర్కత ిం పో యడిం లేదా సైెైన్ ఫాె్ష్ అవైిండ , ఎిందుకింటే అది ఖచిిత్ింగ ా ఫౌల్.” 
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మలర్పక స్తవార్ుత్ 2:20 - ప ండడా కుమలర్పడు వారి యొదానతండడ క్ొనిపో్ బడు దినములు 
వచతచనత; ఆ దినముల లోనే వార్పప్వాస్ము చేత్ుర్ప.  
1 క రొ ింథీయులకు 7:5 - ప్రా రా్నచేయుటకు మీకు సావక్ాశ్ము కలుగునటుా  క్ొంత్క్ాలమువర్కు 
ఉభయుల స్మమతి చపొ్ుుననే త్ప్ు, ఒకరినకొర్ప ఎడబాయకుడడ; మీర్ప మనస్త  ్
నిలుప్లవకపో్యనప్ుుడు సాతానత మిముమనత శోధింప్కుండునటుా  తిరిగి కలిసిక్ొనతడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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స్ు రలు, అలలా హ్ వారిక్ట క్షమలప్ణ క్ొర్కు, మరియు గొప్ు ప్రతిఫ్లలనిన త్యలర్పచేసాడు. 
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ఉభయుల స్మమతి చపొ్ుుననే త్ప్ు, ఒకరినకొర్ప ఎడబాయకుడడ; మీర్ప మనస్త  ్
నిలుప్లవకపో్యనప్ుుడు సాతానత మిముమనత శోధింప్కుండునటుా  తిరిగి కలిసిక్ొనతడడ.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 183 & 185 * ..... 183. ఓ నమిమనవా! మీకు ముందత వచిచన వారి క్ోస్ం 
ధరామస్నం స్ూచించినటుా గా మీర్ప ఉప్వాస్ం ఉంటుంది. 185. ఖతర్ఆన్స బహిర్గత్ం చేయబడడన 
ర్మదాన్స న లలో ... మీలో ఎవర ైతే ఈ న లలో ఉంటారో అత్డు ఉప్వాస్ం చెయలాలి.  
అహజబ్ 33:35 * ..... చూడండడ; అలలా హ్ కు లొంగిపో్యే ప్ుర్పషులు ... ఉప్వాస్మునన 
స్ు రలు, అలలా హ్ వారిక్ట క్షమలప్ణ క్ొర్కు, మరియు గొప్ు ప్రతిఫ్లలనిన త్యలర్పచేసాడు. 
 

 



137. 
దేవుడు ఆ ప్రా రా్ననత, ఉప్వాస్మునత బహిర్ంగముగా చేయలలని క్ోర్పత్ునానడా, 
ఇత్ర్పలనత చూడవచతచనా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 6:5-8 –6 న్సవు ప్రా రా్న చేయునప్ుుడు, న్స గదిలోనిక్ట వ ళాి 
త్లుప్ువేసి, ర్హస్ామందతనన న్స త్ండడరక్ట ప్రా రా్నచేయుము; అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచత న్స త్ండడర న్సకు ప్రతి ఫ్లమిచతచనత.  
మత్త య సువార్త 6:16-18 – 16 మీర్ప ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు... 18 అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచతచతనన న్స త్ండడర న్సకు ప్రతిఫ్లమిచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:103 * .... మరియు మీర్ప (స్మేమళ్న) ప్రా రా్నలు చేసినప్ుుడు, అలలా హ్ 
నిలబడడ, కూర్పచని, ప్డుకుని ఉండటానిన గుర్పు ంచతక్ోండడ.  
జుమా 62:9 ..... ఓ విశాేస్తలలరా! స్మలజం రోజ్ఞ ప్రా రా్న క్ోస్ం పిలుప్ు 
విననప్ుుడు, అలలా హ్ జాఞ ప్క్ారా్ం తొందర్ప్డడ మీ వాాప్ారానిన ఆప్ండడ. మీకు 
తెలిసేు  అది మీకు మంచిది. 

138. 
ప్రతి స్ంవత్్ర్ం ఒక న లలో ఒకరోజ్ఞ రాతిర ప్రజలు మరియు రాతిర వేళ్లోా  ప్రజలు 
ఉప్వాస్ం ప్ాటించాలని దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? (Ramadan)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 58:3 - మేము ఉప్వాస్ముండగా న్సవ ందతకు చూడవు? 
మేము మల ప్రా ణములనత ఆయలస్ప్ర్చతక్ొనగా న్సవ ందతకు లక్షాప టివు? అని 
అందతర్ప మీ ఉప్వాస్దినమున మీర్ప మీ వాాప్ార్ము చేయుదతర్ప. మీ 
ప్నివారిచేత్ కఠినమ ైనప్ని చేయంచతదతర్ప  
మత్త య సువార్త 6:16-18 – 16 మీర్ప ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు... 18 అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచతచతనన న్స త్ండడర న్సకు ప్రతిఫ్లమిచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:183-185 ..... 183. ఓ నమిమనవ !ా మీకు ముందత వచిచన వారి క్ోస్ం 
ధరామస్నం స్ూచించినటుా గ  ామీర్ప ఉప్వాస్ం చేయబడతార్ప. 185. ర్మదాన్స న ల ... 
మీల  ోఎవర ైతే ఈ న ల రోజ్ఞల  ోఉనానర్ప? క్ాన్స అనారోగాంతో లవదా ప్రయలణంల  ో
ఉననవాడు రోజ్ఞల త్ర్పవాత్ (అదే) ఉప్వాస్ం ఉండాలి. అలలా హ్ మీ క్ోస్ం తేలికగా 
క్ోర్పకుంటాడు; అత్నత మీ క్ోస్ం కష్ాి లనత క్ోర్పక్ోడు; మరియు (అత్నత 
క్ోర్పకుంటాడు) మీర్ప క్ాలలనిన ప్యరిు చేయలలని ... 
 
 
 
 

137. 
దేవుడు ఆ ప్రా రా్ననత, ఉప్వాస్మునత బహిర్ంగముగా చేయలలని క్ోర్పత్ునానడా, 
ఇత్ర్పలనత చూడవచతచనా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 6:5-8 –6 న్సవు ప్రా రా్న చేయునప్ుుడు, న్స గదిలోనిక్ట వ ళాి 
త్లుప్ువేసి, ర్హస్ామందతనన న్స త్ండడరక్ట ప్రా రా్నచేయుము; అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచత న్స త్ండడర న్సకు ప్రతి ఫ్లమిచతచనత.  
మత్త య సువార్త 6:16-18 – 16 మీర్ప ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు... 18 అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచతచతనన న్స త్ండడర న్సకు ప్రతిఫ్లమిచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:103 * .... మరియు మీర్ప (స్మేమళ్న) ప్రా రా్నలు చేసినప్ుుడు, అలలా హ్ 
నిలబడడ, కూర్పచని, ప్డుకుని ఉండటానిన గుర్పు ంచతక్ోండడ.  
జుమా 62:9 ..... ఓ విశాేస్తలలరా! స్మలజం రోజ్ఞ ప్రా రా్న క్ోస్ం పిలుప్ు 
విననప్ుుడు, అలలా హ్ జాఞ ప్క్ారా్ం తొందర్ప్డడ మీ వాాప్ారానిన ఆప్ండడ. మీకు 
తెలిసేు  అది మీకు మంచిది. 

138. 
ప్రతి స్ంవత్్ర్ం ఒక న లలో ఒకరోజ్ఞ రాతిర ప్రజలు మరియు రాతిర వేళ్లోా  ప్రజలు 
ఉప్వాస్ం ప్ాటించాలని దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? (Ramadan)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 58:3 - మేము ఉప్వాస్ముండగా న్సవ ందతకు చూడవు? 
మేము మల ప్రా ణములనత ఆయలస్ప్ర్చతక్ొనగా న్సవ ందతకు లక్షాప టివు? అని 
అందతర్ప మీ ఉప్వాస్దినమున మీర్ప మీ వాాప్ార్ము చేయుదతర్ప. మీ 
ప్నివారిచేత్ కఠినమ ైనప్ని చేయంచతదతర్ప  
మత్త య సువార్త 6:16-18 – 16 మీర్ప ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు... 18 అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచతచతనన న్స త్ండడర న్సకు ప్రతిఫ్లమిచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:183-185 ..... 183. ఓ నమిమనవ !ా మీకు ముందత వచిచన వారి క్ోస్ం 
ధరామస్నం స్ూచించినటుా గ  ామీర్ప ఉప్వాస్ం చేయబడతార్ప. 185. ర్మదాన్స న ల ... 
మీల  ోఎవర ైతే ఈ న ల రోజ్ఞల  ోఉనానర్ప? క్ాన్స అనారోగాంతో లవదా ప్రయలణంల  ో
ఉననవాడు రోజ్ఞల త్ర్పవాత్ (అదే) ఉప్వాస్ం ఉండాలి. అలలా హ్ మీ క్ోస్ం తేలికగా 
క్ోర్పకుంటాడు; అత్నత మీ క్ోస్ం కష్ాి లనత క్ోర్పక్ోడు; మరియు (అత్నత 
క్ోర్పకుంటాడు) మీర్ప క్ాలలనిన ప్యరిు చేయలలని ... 
 
 
 
 

137. 
దేవుడు ఆ ప్రా రా్ననత, ఉప్వాస్మునత బహిర్ంగముగా చేయలలని క్ోర్పత్ునానడా, 
ఇత్ర్పలనత చూడవచతచనా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 6:5-8 –6 న్సవు ప్రా రా్న చేయునప్ుుడు, న్స గదిలోనిక్ట వ ళాి 
త్లుప్ువేసి, ర్హస్ామందతనన న్స త్ండడరక్ట ప్రా రా్నచేయుము; అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచత న్స త్ండడర న్సకు ప్రతి ఫ్లమిచతచనత.  
మత్త య సువార్త 6:16-18 – 16 మీర్ప ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు... 18 అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచతచతనన న్స త్ండడర న్సకు ప్రతిఫ్లమిచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:103 * .... మరియు మీర్ప (స్మేమళ్న) ప్రా రా్నలు చేసినప్ుుడు, అలలా హ్ 
నిలబడడ, కూర్పచని, ప్డుకుని ఉండటానిన గుర్పు ంచతక్ోండడ.  
జుమా 62:9 ..... ఓ విశాేస్తలలరా! స్మలజం రోజ్ఞ ప్రా రా్న క్ోస్ం పిలుప్ు 
విననప్ుుడు, అలలా హ్ జాఞ ప్క్ారా్ం తొందర్ప్డడ మీ వాాప్ారానిన ఆప్ండడ. మీకు 
తెలిసేు  అది మీకు మంచిది. 

138. 
ప్రతి స్ంవత్్ర్ం ఒక న లలో ఒకరోజ్ఞ రాతిర ప్రజలు మరియు రాతిర వేళ్లోా  ప్రజలు 
ఉప్వాస్ం ప్ాటించాలని దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? (Ramadan)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 58:3 - మేము ఉప్వాస్ముండగా న్సవ ందతకు చూడవు? 
మేము మల ప్రా ణములనత ఆయలస్ప్ర్చతక్ొనగా న్సవ ందతకు లక్షాప టివు? అని 
అందతర్ప మీ ఉప్వాస్దినమున మీర్ప మీ వాాప్ార్ము చేయుదతర్ప. మీ 
ప్నివారిచేత్ కఠినమ ైనప్ని చేయంచతదతర్ప  
మత్త య సువార్త 6:16-18 – 16 మీర్ప ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు... 18 అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచతచతనన న్స త్ండడర న్సకు ప్రతిఫ్లమిచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:183-185 ..... 183. ఓ నమిమనవ !ా మీకు ముందత వచిచన వారి క్ోస్ం 
ధరామస్నం స్ూచించినటుా గ  ామీర్ప ఉప్వాస్ం చేయబడతార్ప. 185. ర్మదాన్స న ల ... 
మీల  ోఎవర ైతే ఈ న ల రోజ్ఞల  ోఉనానర్ప? క్ాన్స అనారోగాంతో లవదా ప్రయలణంల  ో
ఉననవాడు రోజ్ఞల త్ర్పవాత్ (అదే) ఉప్వాస్ం ఉండాలి. అలలా హ్ మీ క్ోస్ం తేలికగా 
క్ోర్పకుంటాడు; అత్నత మీ క్ోస్ం కష్ాి లనత క్ోర్పక్ోడు; మరియు (అత్నత 
క్ోర్పకుంటాడు) మీర్ప క్ాలలనిన ప్యరిు చేయలలని ... 
 
 

137. 
దేవుడు ఆ ప్రా రా్ననత, ఉప్వాస్మునత బహిర్ంగముగా చేయలలని క్ోర్పత్ునానడా, 
ఇత్ర్పలనత చూడవచతచనా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 6:5-8 –6 న్సవు ప్రా రా్న చేయునప్ుుడు, న్స గదిలోనిక్ట వ ళాి 
త్లుప్ువేసి, ర్హస్ామందతనన న్స త్ండడరక్ట ప్రా రా్నచేయుము; అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచత న్స త్ండడర న్సకు ప్రతి ఫ్లమిచతచనత.  
మత్త య సువార్త 6:16-18 – 16 మీర్ప ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు... 18 అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచతచతనన న్స త్ండడర న్సకు ప్రతిఫ్లమిచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:103 * .... మరియు మీర్ప (స్మేమళ్న) ప్రా రా్నలు చేసినప్ుుడు, అలలా హ్ 
నిలబడడ, కూర్పచని, ప్డుకుని ఉండటానిన గుర్పు ంచతక్ోండడ.  
జుమా 62:9 ..... ఓ విశాేస్తలలరా! స్మలజం రోజ్ఞ ప్రా రా్న క్ోస్ం పిలుప్ు 
విననప్ుుడు, అలలా హ్ జాఞ ప్క్ారా్ం తొందర్ప్డడ మీ వాాప్ారానిన ఆప్ండడ. మీకు 
తెలిసేు  అది మీకు మంచిది. 

138. 
ప్రతి స్ంవత్్ర్ం ఒక న లలో ఒకరోజ్ఞ రాతిర ప్రజలు మరియు రాతిర వేళ్లోా  ప్రజలు 
ఉప్వాస్ం ప్ాటించాలని దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? (Ramadan)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యెషయా గరింథముము 58:3 - మేము ఉప్వాస్ముండగా న్సవ ందతకు చూడవు? 
మేము మల ప్రా ణములనత ఆయలస్ప్ర్చతక్ొనగా న్సవ ందతకు లక్షాప టివు? అని 
అందతర్ప మీ ఉప్వాస్దినమున మీర్ప మీ వాాప్ార్ము చేయుదతర్ప. మీ 
ప్నివారిచేత్ కఠినమ ైనప్ని చేయంచతదతర్ప  
మత్త య సువార్త 6:16-18 – 16 మీర్ప ఉప్వాస్ము చేయునప్ుుడు... 18 అప్ుుడు 
ర్హస్ామందత చూచతచతనన న్స త్ండడర న్సకు ప్రతిఫ్లమిచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:183-185 ..... 183. ఓ నమిమనవ !ా మీకు ముందత వచిచన వారి క్ోస్ం 
ధరామస్నం స్ూచించినటుా గ  ామీర్ప ఉప్వాస్ం చేయబడతార్ప. 185. ర్మదాన్స న ల ... 
మీల  ోఎవర ైతే ఈ న ల రోజ్ఞల  ోఉనానర్ప? క్ాన్స అనారోగాంతో లవదా ప్రయలణంల  ో
ఉననవాడు రోజ్ఞల త్ర్పవాత్ (అదే) ఉప్వాస్ం ఉండాలి. అలలా హ్ మీ క్ోస్ం తేలికగా 
క్ోర్పకుంటాడు; అత్నత మీ క్ోస్ం కష్ాి లనత క్ోర్పక్ోడు; మరియు (అత్నత 
క్ోర్పకుంటాడు) మీర్ప క్ాలలనిన ప్యరిు చేయలలని ... 
 
 



139. 
దేవుడు నమిమన దెవైప్రవకులు మరియు దెైవభీతి ఇవాేలని క్ోర్పకుంటునానడా?  (Zekat) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మలలక్ర 3:8-10 – 8 మలనవుడు దేవుని యొదా దొంగిలునా? అయతే మీర్ప నా 
యొదా దొంగిలితిరి; దేనివిషయములో మేము న్సయొదా దొంగిలితిమని మీర్ం 
దతర్ప. ప్దియవ భాగమునత ప్రతిషి్ు తార్ుణలనత ఇయాక దొంగిలితిర.ి  
మత్ుయ స్తవార్ు 19:21-23 – 21 అందతకు యస్తన్సవు ప్రిప్యర్పణ డవగుటకు 
క్ోరినయ డల, ప్ోయ న్స ఆసిుని అమిి్మ బ్రదలక్టముమ, అప్ుుడు ప్ర్లోకమందత 
న్సకు ధనము కలుగునత; న్సవు వచిచ ననతన వ ంబడడంచతమని అత్నితో  
లూక్  ాస్తవార్ు 11:41 - క్ాగా మీకు కలిగినవి ధర్మము చేయుడడ, అప్ుుడు మీ 
కనినయు శుదాిగా ఉండునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 177 * ..... ప్రా రా్న ఏరాుటు చేసి, జక్ాత్ చెలాించండడ.  
టీవీ 9: 103-104 * ..... 103. వారి స్ంప్ద యొకక ధనానిన తీస్తక్ోండడ ... 104. 
అలలా హ్ ... వారి ధరామలనత స్ేకరిసాు డు (ఆమోదిసాు డు).  
మ'మినూన్స 23: 1 & 4 ..... 1. విజయవంత్మ ైన నమిమన నిజానిక్ట ... 4. 
మరియు Zakat యొకక చెలాింప్ుదార్పల వారిక్ట. 

140. 
ప్రా రా్నలనత దేవుడు వినడడంచాలనతకుంటునానరా? ప్రతిరోజ్ఞ ఐదత రోజ్ఞలు ఒక్ఫసారి 
ఐదత రోజ్ఞలు ఒకసారి మలటాా డుత్ునానరా?   (Namaz) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 6:7 - మరయిు మీర్ప ప్రా రా్న చేయునప్ుుడు అనాజనతలవల  
వారా్మ ైన మలటలు వచింప్వదతా ; విస్ురించి మలటలలడుట వలన త్మ మనవి 
వినబడునని వార్ప త్లంచతచతనానర్ప;  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:45 .... స్హనానిక్ట మరియు స్లలత్ తో స్హాయం క్ోర్ండడ. 
హుద్ 11: 114 ..... మరయిు ప్రా రా్ననత ప్గటి ర ండు చివరా్లో మరియు రాతిర 
విధానాల వదా సాా పించండడ. 
Rasra 17:78 * ..... రాతిర చీకటి వర్కు స్ూర్పాని క్రణత్ వదా ప్రా రా్ననత ఏరాుటు 
చేయండడ; మరయిు వీల్స డాన్స యొకక ప్ారాయణం, ఎందతకంటే ఉదయలనేన 
(ప్రా రా్నలో) ప్ారాయణం దాని సాక్డని కలిగి ఉంది. 
 
 
 
 

139. 
దేవుడు నమిమన దెవైప్రవకులు మరియు దెైవభీతి ఇవాేలని క్ోర్పకుంటునానడా?  (Zekat) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మలలక్ర 3:8-10 – 8 మలనవుడు దేవుని యొదా దొంగిలునా? అయతే మీర్ప నా 
యొదా దొంగిలితిరి; దేనివిషయములో మేము న్సయొదా దొంగిలితిమని మీర్ం 
దతర్ప. ప్దియవ భాగమునత ప్రతిషి్ు తార్ుణలనత ఇయాక దొంగిలితిర.ి  
మత్ుయ స్తవార్ు 19:21-23 – 21 అందతకు యస్తన్సవు ప్రిప్యర్పణ డవగుటకు 
క్ోరినయ డల, ప్ోయ న్స ఆసిుని అమిి్మ బ్రదలక్టముమ, అప్ుుడు ప్ర్లోకమందత 
న్సకు ధనము కలుగునత; న్సవు వచిచ ననతన వ ంబడడంచతమని అత్నితో  
లూక్  ాస్తవార్ు 11:41 - క్ాగా మీకు కలిగినవి ధర్మము చేయుడడ, అప్ుుడు మీ 
కనినయు శుదాిగా ఉండునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 177 * ..... ప్రా రా్న ఏరాుటు చేసి, జక్ాత్ చెలాించండడ.  
టీవీ 9: 103-104 * ..... 103. వారి స్ంప్ద యొకక ధనానిన తీస్తక్ోండడ ... 104. 
అలలా హ్ ... వారి ధరామలనత స్ేకరిసాు డు (ఆమోదిసాు డు).  
మ'మినూన్స 23: 1 & 4 ..... 1. విజయవంత్మ ైన నమిమన నిజానిక్ట ... 4. 
మరియు Zakat యొకక చెలాింప్ుదార్పల వారిక్ట. 

140. 
ప్రా రా్నలనత దేవుడు వినడడంచాలనతకుంటునానరా? ప్రతిరోజ్ఞ ఐదత రోజ్ఞలు ఒక్ఫసారి 
ఐదత రోజ్ఞలు ఒకసారి మలటాా డుత్ునానరా?   (Namaz) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 6:7 - మరయిు మీర్ప ప్రా రా్న చేయునప్ుుడు అనాజనతలవల  
వారా్మ ైన మలటలు వచింప్వదతా ; విస్ురించి మలటలలడుట వలన త్మ మనవి 
వినబడునని వార్ప త్లంచతచతనానర్ప;  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:45 .... స్హనానిక్ట మరియు స్లలత్ తో స్హాయం క్ోర్ండడ. 
హుద్ 11: 114 ..... మరయిు ప్రా రా్ననత ప్గటి ర ండు చివరా్లో మరియు రాతిర 
విధానాల వదా సాా పించండడ. 
Rasra 17:78 * ..... రాతిర చీకటి వర్కు స్ూర్పాని క్రణత్ వదా ప్రా రా్ననత ఏరాుటు 
చేయండడ; మరయిు వీల్స డాన్స యొకక ప్ారాయణం, ఎందతకంటే ఉదయలనేన 
(ప్రా రా్నలో) ప్ారాయణం దాని సాక్డని కలిగి ఉంది. 
 
 
 
 

139. 
దేవుడు నమిమన దెవైప్రవకులు మరియు దెైవభీతి ఇవాేలని క్ోర్పకుంటునానడా?  (Zekat) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మలలక్ర 3:8-10 – 8 మలనవుడు దేవుని యొదా దొంగిలునా? అయతే మీర్ప నా 
యొదా దొంగిలితిరి; దేనివిషయములో మేము న్సయొదా దొంగిలితిమని మీర్ం 
దతర్ప. ప్దియవ భాగమునత ప్రతిషి్ు తార్ుణలనత ఇయాక దొంగిలితిర.ి  
మత్ుయ స్తవార్ు 19:21-23 – 21 అందతకు యస్తన్సవు ప్రిప్యర్పణ డవగుటకు 
క్ోరినయ డల, ప్ోయ న్స ఆసిుని అమిి్మ బ్రదలక్టముమ, అప్ుుడు ప్ర్లోకమందత 
న్సకు ధనము కలుగునత; న్సవు వచిచ ననతన వ ంబడడంచతమని అత్నితో  
లూక్  ాస్తవార్ు 11:41 - క్ాగా మీకు కలిగినవి ధర్మము చేయుడడ, అప్ుుడు మీ 
కనినయు శుదాిగా ఉండునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 177 * ..... ప్రా రా్న ఏరాుటు చేసి, జక్ాత్ చెలాించండడ.  
టీవీ 9: 103-104 * ..... 103. వారి స్ంప్ద యొకక ధనానిన తీస్తక్ోండడ ... 104. 
అలలా హ్ ... వారి ధరామలనత స్ేకరిసాు డు (ఆమోదిసాు డు).  
మ'మినూన్స 23: 1 & 4 ..... 1. విజయవంత్మ ైన నమిమన నిజానిక్ట ... 4. 
మరియు Zakat యొకక చెలాింప్ుదార్పల వారిక్ట. 

140. 
ప్రా రా్నలనత దేవుడు వినడడంచాలనతకుంటునానరా? ప్రతిరోజ్ఞ ఐదత రోజ్ఞలు ఒక్ఫసారి 
ఐదత రోజ్ఞలు ఒకసారి మలటాా డుత్ునానరా?   (Namaz) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 6:7 - మరయిు మీర్ప ప్రా రా్న చేయునప్ుుడు అనాజనతలవల  
వారా్మ ైన మలటలు వచింప్వదతా ; విస్ురించి మలటలలడుట వలన త్మ మనవి 
వినబడునని వార్ప త్లంచతచతనానర్ప;  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:45 .... స్హనానిక్ట మరియు స్లలత్ తో స్హాయం క్ోర్ండడ. 
హుద్ 11: 114 ..... మరయిు ప్రా రా్ననత ప్గటి ర ండు చివరా్లో మరియు రాతిర 
విధానాల వదా సాా పించండడ. 
Rasra 17:78 * ..... రాతిర చీకటి వర్కు స్ూర్పాని క్రణత్ వదా ప్రా రా్ననత ఏరాుటు 
చేయండడ; మరయిు వీల్స డాన్స యొకక ప్ారాయణం, ఎందతకంటే ఉదయలనేన 
(ప్రా రా్నలో) ప్ారాయణం దాని సాక్డని కలిగి ఉంది. 
 
 

139. 
దేవుడు నమిమన దెవైప్రవకులు మరియు దెైవభీతి ఇవాేలని క్ోర్పకుంటునానడా?  (Zekat) 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మలలక్ర 3:8-10 – 8 మలనవుడు దేవుని యొదా దొంగిలునా? అయతే మీర్ప నా 
యొదా దొంగిలితిరి; దేనివిషయములో మేము న్సయొదా దొంగిలితిమని మీర్ం 
దతర్ప. ప్దియవ భాగమునత ప్రతిషి్ు తార్ుణలనత ఇయాక దొంగిలితిర.ి  
మత్ుయ స్తవార్ు 19:21-23 – 21 అందతకు యస్తన్సవు ప్రిప్యర్పణ డవగుటకు 
క్ోరినయ డల, ప్ోయ న్స ఆసిుని అమిి్మ బ్రదలక్టముమ, అప్ుుడు ప్ర్లోకమందత 
న్సకు ధనము కలుగునత; న్సవు వచిచ ననతన వ ంబడడంచతమని అత్నితో  
లూక్  ాస్తవార్ు 11:41 - క్ాగా మీకు కలిగినవి ధర్మము చేయుడడ, అప్ుుడు మీ 
కనినయు శుదాిగా ఉండునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 177 * ..... ప్రా రా్న ఏరాుటు చేసి, జక్ాత్ చెలాించండడ.  
టీవీ 9: 103-104 * ..... 103. వారి స్ంప్ద యొకక ధనానిన తీస్తక్ోండడ ... 104. 
అలలా హ్ ... వారి ధరామలనత స్ేకరిసాు డు (ఆమోదిసాు డు).  
మ'మినూన్స 23: 1 & 4 ..... 1. విజయవంత్మ ైన నమిమన నిజానిక్ట ... 4. 
మరియు Zakat యొకక చెలాింప్ుదార్పల వారిక్ట. 

140. 
ప్రా రా్నలనత దేవుడు వినడడంచాలనతకుంటునానరా? ప్రతిరోజ్ఞ ఐదత రోజ్ఞలు ఒక్ఫసారి 
ఐదత రోజ్ఞలు ఒకసారి మలటాా డుత్ునానరా?   (Namaz) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 6:7 - మరయిు మీర్ప ప్రా రా్న చేయునప్ుుడు అనాజనతలవల  
వారా్మ ైన మలటలు వచింప్వదతా ; విస్ురించి మలటలలడుట వలన త్మ మనవి 
వినబడునని వార్ప త్లంచతచతనానర్ప;  
యోహాను సువార్త 4:24 - దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత ఆరాధించత వార్ప 
ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2:45 .... స్హనానిక్ట మరియు స్లలత్ తో స్హాయం క్ోర్ండడ. 
హుద్ 11: 114 ..... మరయిు ప్రా రా్ననత ప్గటి ర ండు చివరా్లో మరియు రాతిర 
విధానాల వదా సాా పించండడ. 
Rasra 17:78 * ..... రాతిర చీకటి వర్కు స్ూర్పాని క్రణత్ వదా ప్రా రా్ననత ఏరాుటు 
చేయండడ; మరయిు వీల్స డాన్స యొకక ప్ారాయణం, ఎందతకంటే ఉదయలనేన 
(ప్రా రా్నలో) ప్ారాయణం దాని సాక్డని కలిగి ఉంది. 
 
 



141. 
దేవుడు త్మ నమమక్ాలకు ఒక ప్విత్ర సా్లలనిక్ట యలతిరకులు క్ావాలంటే, వారి 
జీవిత్క్ాలంలో ఒకకసారి కూడా ప్విత్ర సా్లలనిన చేయలలని దేవుడు 
క్ోర్పత్ునానడా?(Hajj) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 24:24-26 – 26 క్ాబటిి  ఎవర ైననతఇదిగ  ోఅర్ణ  ాముల  ోఉనానడని మీత ో
చెపిుననత వ ళా్కుడడఇదిగ  ోలోప్లి గదిల  ోఉనానడని చెపిుననత నమమకుడడ  
యోహాను సువార్త 4:19-24 – 21 అమలమ, ఒక క్ాలము వచతచచతననది, ఆ 
క్ాలమందత ఈ ప్ర్ేత్ము మీదన ైననత య ర్ూషలవములోన ైననత మీర్ప త్ండడరని 
ఆరాధింప్ర్ప. నా మలట నముమము; 24 దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత 
ఆరాధించత వార్ప ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 196 ..... అలలా హ్ క్ోస్ం గఫీటర్ మరయిు చినన తీరా్యలత్ర (హజ్ 
మరియు ఉమలా ) నిర్ేహించండడ ...  
అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:97 * ..... మరయిు యలత్రకు చేయగలిగఫ వార్ందరకి్ర, 
మలనవజాతి క్ోస్ం అలలా హఫక భకుు లు. 

142. 
ఒక స్oవత్్ర్oలోనే జoత్ు బలులనత అరిుoచేoదతకు నేడు దేవుడు 
క్ోర్పత్ునానడా? (Kurban)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 51:16-17 – 16 న్సవు బలిని క్ోర్పవాడవుక్ావు క్ోరినయ డల నేనత 
అరిుంచతదతనత దహనబలి న్సక్టషిమ ైనది క్ాదత.  17 విరిగిన మనసే్ దేవునిక్టషిమ ైన 
బలులు దేవ ,ా విరిగి నలిగిన హృదయమునత న్సవు అలక్షాము చేయవు.  
హెబ్రరయులకు 9:11-12 & 25-28 –11 అయతే క్రీస్తు ... 28 ఆలలగుననే క్రీస్తు కూడ 
అనేకుల ప్ాప్ములనత భరించతటకు ఒకకసారఫ అరిుంప్బడడ, త్నక్ొర్కు కనిప టుి క్ొని 
యుండువారి ర్క్షణ నిమిత్ుము ప్ాప్ములవకుండ ర ండవసారి ప్రత్ాక్ష మగునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 196 * ..... ఎవర ైతే అనారోగాంత ోలవద  ాత్లప  ైఅన రాోగాంత ోఉనానర ోవార్ప 
విమోచన దాేర  ాచెలాించాలి, ఉప్వాస్ం లవద  ాభిక్ాటన దాేర  ాలవద  ాబలి అరిుంచడం దాైర .ా 
హజ్జ 22:28 & 34 * ..... 28. అలలా హ్ పేర్పనత ప్రసాు వించండడ, అత్నత వాటిని అందించిన 
ప్శువుల జంత్ువులప ై. అప్ుుడు దాని తినండడ, మరియు దతర్దృషివంత్ుల ైన 
మరియు బాధప్డే పేదలకు ఆహార్ం ఇవేండడ ... 34. మరియు ప్రతి దేశ్ం క్ోస్ం మేము 
తాాగం క్ోస్ం ఒక కర్మనత నియమించాము ... 
 
 
 
 

141. 
దేవుడు త్మ నమమక్ాలకు ఒక ప్విత్ర సా్లలనిక్ట యలతిరకులు క్ావాలంటే, వారి 
జీవిత్క్ాలంలో ఒకకసారి కూడా ప్విత్ర సా్లలనిన చేయలలని దేవుడు 
క్ోర్పత్ునానడా?(Hajj) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 24:24-26 – 26 క్ాబటిి  ఎవర ైననతఇదిగ  ోఅర్ణ  ాముల  ోఉనానడని మీత ో
చెపిుననత వ ళా్కుడడఇదిగ  ోలోప్లి గదిల  ోఉనానడని చెపిుననత నమమకుడడ  
యోహాను సువార్త 4:19-24 – 21 అమలమ, ఒక క్ాలము వచతచచతననది, ఆ 
క్ాలమందత ఈ ప్ర్ేత్ము మీదన ైననత య ర్ూషలవములోన ైననత మీర్ప త్ండడరని 
ఆరాధింప్ర్ప. నా మలట నముమము; 24 దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత 
ఆరాధించత వార్ప ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 196 ..... అలలా హ్ క్ోస్ం గఫీటర్ మరయిు చినన తీరా్యలత్ర (హజ్ 
మరియు ఉమలా ) నిర్ేహించండడ ...  
అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:97 * ..... మరయిు యలత్రకు చేయగలిగఫ వార్ందరకి్ర, 
మలనవజాతి క్ోస్ం అలలా హఫక భకుు లు. 

142. 
ఒక స్oవత్్ర్oలోనే జoత్ు బలులనత అరిుoచేoదతకు నేడు దేవుడు 
క్ోర్పత్ునానడా? (Kurban)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 51:16-17 – 16 న్సవు బలిని క్ోర్పవాడవుక్ావు క్ోరినయ డల నేనత 
అరిుంచతదతనత దహనబలి న్సక్టషిమ ైనది క్ాదత.  17 విరిగిన మనసే్ దేవునిక్టషిమ ైన 
బలులు దేవ ,ా విరిగి నలిగిన హృదయమునత న్సవు అలక్షాము చేయవు.  
హెబ్రరయులకు 9:11-12 & 25-28 –11 అయతే క్రీస్తు ... 28 ఆలలగుననే క్రీస్తు కూడ 
అనేకుల ప్ాప్ములనత భరించతటకు ఒకకసారఫ అరిుంప్బడడ, త్నక్ొర్కు కనిప టుి క్ొని 
యుండువారి ర్క్షణ నిమిత్ుము ప్ాప్ములవకుండ ర ండవసారి ప్రత్ాక్ష మగునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 196 * ..... ఎవర ైతే అనారోగాంత ోలవద  ాత్లప  ైఅన రాోగాంత ోఉనానర ోవార్ప 
విమోచన దాేర  ాచెలాించాలి, ఉప్వాస్ం లవద  ాభిక్ాటన దాేర  ాలవద  ాబలి అరిుంచడం దాైర .ా 
హజ్జ 22:28 & 34 * ..... 28. అలలా హ్ పేర్పనత ప్రసాు వించండడ, అత్నత వాటిని అందించిన 
ప్శువుల జంత్ువులప ై. అప్ుుడు దాని తినండడ, మరియు దతర్దృషివంత్ుల ైన 
మరియు బాధప్డే పేదలకు ఆహార్ం ఇవేండడ ... 34. మరియు ప్రతి దేశ్ం క్ోస్ం మేము 
తాాగం క్ోస్ం ఒక కర్మనత నియమించాము ... 
 
 
 
 

141. 
దేవుడు త్మ నమమక్ాలకు ఒక ప్విత్ర సా్లలనిక్ట యలతిరకులు క్ావాలంటే, వారి 
జీవిత్క్ాలంలో ఒకకసారి కూడా ప్విత్ర సా్లలనిన చేయలలని దేవుడు 
క్ోర్పత్ునానడా?(Hajj) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 24:24-26 – 26 క్ాబటిి  ఎవర ైననతఇదిగ  ోఅర్ణ  ాముల  ోఉనానడని మీత ో
చెపిుననత వ ళా్కుడడఇదిగ  ోలోప్లి గదిల  ోఉనానడని చెపిుననత నమమకుడడ  
యోహాను సువార్త 4:19-24 – 21 అమలమ, ఒక క్ాలము వచతచచతననది, ఆ 
క్ాలమందత ఈ ప్ర్ేత్ము మీదన ైననత య ర్ూషలవములోన ైననత మీర్ప త్ండడరని 
ఆరాధింప్ర్ప. నా మలట నముమము; 24 దేవుడు ఆత్మగనతక ఆయననత 
ఆరాధించత వార్ప ఆత్మతోనత స్త్ాముతోనత ఆరాధింప్వల నన నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 196 ..... అలలా హ్ క్ోస్ం గఫీటర్ మరయిు చినన తీరా్యలత్ర (హజ్ 
మరియు ఉమలా ) నిర్ేహించండడ ...  
అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:97 * ..... మరయిు యలత్రకు చేయగలిగఫ వార్ందరకి్ర, 
మలనవజాతి క్ోస్ం అలలా హఫక భకుు లు. 

142. 
ఒక స్oవత్్ర్oలోనే జoత్ు బలులనత అరిుoచేoదతకు నేడు దేవుడు 
క్ోర్పత్ునానడా? (Kurban)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గర ింథము 51:16-17 – 16 న్సవు బలిని క్ోర్పవాడవుక్ావు క్ోరినయ డల నేనత 
అరిుంచతదతనత దహనబలి న్సక్టషిమ ైనది క్ాదత.  17 విరిగిన మనసే్ దేవునిక్టషిమ ైన 
బలులు దేవ ,ా విరిగి నలిగిన హృదయమునత న్సవు అలక్షాము చేయవు.  
హెబ్రరయులకు 9:11-12 & 25-28 –11 అయతే క్రీస్తు ... 28 ఆలలగుననే క్రీస్తు కూడ 
అనేకుల ప్ాప్ములనత భరించతటకు ఒకకసారఫ అరిుంప్బడడ, త్నక్ొర్కు కనిప టుి క్ొని 
యుండువారి ర్క్షణ నిమిత్ుము ప్ాప్ములవకుండ ర ండవసారి ప్రత్ాక్ష మగునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 196 * ..... ఎవర ైతే అనారోగాంత ోలవద  ాత్లప  ైఅన రాోగాంత ోఉనానర ోవార్ప 
విమోచన దాేర  ాచెలాించాలి, ఉప్వాస్ం లవద  ాభిక్ాటన దాేర  ాలవద  ాబలి అరిుంచడం దాైర .ా 
హజ్జ 22:28 & 34 * ..... 28. అలలా హ్ పేర్పనత ప్రసాు వించండడ, అత్నత వాటిని అందించిన 
ప్శువుల జంత్ువులప ై. అప్ుుడు దాని తినండడ, మరియు దతర్దృషివంత్ుల ైన 
మరియు బాధప్డే పేదలకు ఆహార్ం ఇవేండడ ... 34. మరియు ప్రతి దేశ్ం క్ోస్ం మేము 
తాాగం క్ోస్ం ఒక కర్మనత నియమించాము ... 
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143. 
ఒక ముసిా ంనిక్ట బ ైబిలోా  ఏదో  ఒక ప్రశ్న ఉంటే, దాని గురించి ఒక క్ ైైస్ువుని లవదా ఒక 
యూదతడడని ప్రశనంచడం స్ముచిత్ం క్ాదా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
1 పేత్ుర్ప 3:15 - క్ాగా మీర్ప విధేయులగు పిలాల ై, మీ ప్యర్ేప్ు అజాఞ నదశ్లో మీ 
కుండడన ఆశ్ల ననతస్రించి ప్రవరిుంప్క 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనీయస్ 10:94 * ..... న్సకు మేము వ లాడడ చేసిన దాని గురించి స్ందేహంలో 
ఉంటే, మీ ముందత ప్ుస్ుక్ానిన చదివేవారిని అడగండడ. మీ ప్రభువు నతండడ నిజం 
మీకు వచిచంద,ి క్ాబటిి దానిని స్ందేహించవదతా .  
నహా్ 16:43 * ..... మేము మీ ముందత ప్ంపిన దూత్లు (ఓ ముహమమద్) ... 
మేము దోాత్కం ఇచాచము. మీకు తెలియకప్ో తే రమి ంబర న్స్ ప్రజలనత అడగండడ. 

144. 
ఒక వాక్టు ప్రిశుదా గీంథాలలో ఒకదాని గురించి ఏదెైనా అభాంత్ర్ం వాకుం చేసేు , 
అత్నత ఆ స్మలధానాలనత ఇషిప్డకప్ో తే నిజాయతీ గల ప్రశ్నలనత అడగకుండా 
ఉండకూడదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అప్ొ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 17:11 - వీర్ప థెస్్లొన్సకలో ఉనన వారికంటె 
ఘనతల ైయుండడరి గనతక ఆస్క్టుతో వాకామునత అంగకీరించి, ప్రలునత స్లయునత 
చెపిున స్ంగత్ులు ఆలలగుననవో లవవో అని ప్రతిదినమునత లవఖనములు 
ప్రిశోధించతచత వచిచరి.  
1 యోహానత 4:1 - పిరయులలరా, అనేకుల ైన అబదా ప్రవకులు లోకము లోనిక్ట 
బయలు వ ళాియునానర్ప గనతక ప్రతి ఆత్మనత నమమక, ఆ యల ఆత్మలు దేవుని 
స్ంబంధమ ైనవో క్ావో ప్రీక్డంచతడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 108 * ..... లవక మోష్ే ప్రశనంచినప్ుుడు మీ ప్రవకునత ప్రశనసాు రా? 
అవిశాేసానిక్ట విశాేస్ం కలిగించే వాడు స్ర ైన మలర్గంల  ోనతండడ త్పిుంచతకుంటాడు.  
Maide 5: 101-102 * ..... 101. ఓ నమిమనవా! వాటిని మీకు 
తెలియప్ర్చినటాయతే, మీకు స్ంభవిస్తు ంది. క్ాని ఖతర్ఆన్స బహిర్గత్ం 
చేయబడడనప్ుుడు వారి గురించి మీర్ప అడడగితే, వార్ప మీకు తెలిసిప్ో తార్ప. 102. 
మీర్ప అడడగిన ముందే ఒక జనము, మరయిు ఆ త్ర్పవాత్ దానిని తిర్స్కరించాడు. 
 
 
 

143. 
ఒక ముసిా ంనిక్ట బ ైబిలోా  ఏదో  ఒక ప్రశ్న ఉంటే, దాని గురించి ఒక క్ ైైస్ువుని లవదా ఒక 
యూదతడడని ప్రశనంచడం స్ముచిత్ం క్ాదా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
1 పేత్ుర్ప 3:15 - క్ాగా మీర్ప విధేయులగు పిలాల ై, మీ ప్యర్ేప్ు అజాఞ నదశ్లో మీ 
కుండడన ఆశ్ల ననతస్రించి ప్రవరిుంప్క 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనీయస్ 10:94 * ..... న్సకు మేము వ లాడడ చేసిన దాని గురించి స్ందేహంలో 
ఉంటే, మీ ముందత ప్ుస్ుక్ానిన చదివేవారిని అడగండడ. మీ ప్రభువు నతండడ నిజం 
మీకు వచిచంది, క్ాబటిి దానిని స్ందేహించవదతా .  
నహా్ 16:43 * ..... మేము మీ ముందత ప్ంపిన దూత్లు (ఓ ముహమమద్) ... 
మేము దోాత్కం ఇచాచము. మీకు తెలియకప్ో తే రమి ంబర న్స్ ప్రజలనత అడగండడ. 

144. 
ఒక వాక్టు ప్రిశుదా గీంథాలలో ఒకదాని గురించి ఏదెైనా అభాంత్ర్ం వాకుం చేసేు , 
అత్నత ఆ స్మలధానాలనత ఇషిప్డకప్ో తే నిజాయతీ గల ప్రశ్నలనత అడగకుండా 
ఉండకూడదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అప్ొ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 17:11 - వీర్ప థెస్్లొన్సకలో ఉనన వారికంటె 
ఘనతల ైయుండడరి గనతక ఆస్క్టుతో వాకామునత అంగకీరించి, ప్రలునత స్లయునత 
చెపిున స్ంగత్ులు ఆలలగుననవో లవవో అని ప్రతిదినమునత లవఖనములు 
ప్రిశోధించతచత వచిచరి.  
1 యోహానత 4:1 - పిరయులలరా, అనేకుల ైన అబదా ప్రవకులు లోకము లోనిక్ట 
బయలు వ ళాియునానర్ప గనతక ప్రతి ఆత్మనత నమమక, ఆ యల ఆత్మలు దేవుని 
స్ంబంధమ ైనవో క్ావో ప్రీక్డంచతడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 108 * ..... లవక మోష్ే ప్రశనంచినప్ుుడు మీ ప్రవకునత ప్రశనసాు రా? 
అవిశాేసానిక్ట విశాేస్ం కలిగించే వాడు స్ర ైన మలర్గంల  ోనతండడ త్పిుంచతకుంటాడు.  
Maide 5: 101-102 * ..... 101. ఓ నమిమనవా! వాటిని మీకు 
తెలియప్ర్చినటాయతే, మీకు స్ంభవిస్తు ంది. క్ాని ఖతర్ఆన్స బహిర్గత్ం 
చేయబడడనప్ుుడు వారి గురించి మీర్ప అడడగితే, వార్ప మీకు తెలిసిప్ో తార్ప. 102. 
మీర్ప అడడగిన ముందే ఒక జనము, మరయిు ఆ త్ర్పవాత్ దానిని తిర్స్కరించాడు. 
 
 
 143. 

ఒక ముసిా ంనిక్ట బ ైబిలోా  ఏదో  ఒక ప్రశ్న ఉంటే, దాని గురించి ఒక క్ ైైస్ువుని లవదా ఒక 
యూదతడడని ప్రశనంచడం స్ముచిత్ం క్ాదా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
1 పేత్ుర్ప 3:15 - క్ాగా మీర్ప విధేయులగు పిలాల ై, మీ ప్యర్ేప్ు అజాఞ నదశ్లో మీ 
కుండడన ఆశ్ల ననతస్రించి ప్రవరిుంప్క 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనీయస్ 10:94 * ..... న్సకు మేము వ లాడడ చేసిన దాని గురించి స్ందేహంలో 
ఉంటే, మీ ముందత ప్ుస్ుక్ానిన చదివేవారిని అడగండడ. మీ ప్రభువు నతండడ నిజం 
మీకు వచిచంది, క్ాబటిి దానిని స్ందేహించవదతా .  
నహా్ 16:43 * ..... మేము మీ ముందత ప్ంపిన దూత్లు (ఓ ముహమమద్) ... 
మేము దోాత్కం ఇచాచము. మీకు తెలియకప్ో తే రమి ంబర న్స్ ప్రజలనత అడగండడ. 

144. 
ఒక వాక్టు ప్రిశుదా గీంథాలలో ఒకదాని గురించి ఏదెైనా అభాంత్ర్ం వాకుం చేసేు , 
అత్నత ఆ స్మలధానాలనత ఇషిప్డకప్ో తే నిజాయతీ గల ప్రశ్నలనత అడగకుండా 
ఉండకూడదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అప్ొ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 17:11 - వీర్ప థెస్్లొన్సకలో ఉనన వారికంటె 
ఘనతల ైయుండడరి గనతక ఆస్క్టుతో వాకామునత అంగకీరించి, ప్రలునత స్లయునత 
చెపిున స్ంగత్ులు ఆలలగుననవో లవవో అని ప్రతిదినమునత లవఖనములు 
ప్రిశోధించతచత వచిచరి.  
1 యోహానత 4:1 - పిరయులలరా, అనేకుల ైన అబదా ప్రవకులు లోకము లోనిక్ట 
బయలు వ ళాియునానర్ప గనతక ప్రతి ఆత్మనత నమమక, ఆ యల ఆత్మలు దేవుని 
స్ంబంధమ ైనవో క్ావో ప్రీక్డంచతడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 108 * ..... లవక మోష్ే ప్రశనంచినప్ుుడు మీ ప్రవకునత ప్రశనసాు రా? 
అవిశాేసానిక్ట విశాేస్ం కలిగించే వాడు స్ర ైన మలర్గంల  ోనతండడ త్పిుంచతకుంటాడు.  
Maide 5: 101-102 * ..... 101. ఓ నమిమనవా! వాటిని మీకు 
తెలియప్ర్చినటాయతే, మీకు స్ంభవిస్తు ంది. క్ాని ఖతర్ఆన్స బహిర్గత్ం 
చేయబడడనప్ుుడు వారి గురించి మీర్ప అడడగితే, వార్ప మీకు తెలిసిప్ో తార్ప. 102. 
మీర్ప అడడగిన ముందే ఒక జనము, మరయిు ఆ త్ర్పవాత్ దానిని తిర్స్కరించాడు. 
 
 

143. 
ఒక ముసిా ంనిక్ట బ ైబిలోా  ఏదో  ఒక ప్రశ్న ఉంటే, దాని గురించి ఒక క్ ైైస్ువుని లవదా ఒక 
యూదతడడని ప్రశనంచడం స్ముచిత్ం క్ాదా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
1 పేత్ుర్ప 3:15 - క్ాగా మీర్ప విధేయులగు పిలాల ై, మీ ప్యర్ేప్ు అజాఞ నదశ్లో మీ 
కుండడన ఆశ్ల ననతస్రించి ప్రవరిుంప్క 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
యూనీయస్ 10:94 * ..... న్సకు మేము వ లాడడ చేసిన దాని గురించి స్ందేహంలో 
ఉంటే, మీ ముందత ప్ుస్ుక్ానిన చదివేవారిని అడగండడ. మీ ప్రభువు నతండడ నిజం 
మీకు వచిచంది, క్ాబటిి దానిని స్ందేహించవదతా .  
నహా్ 16:43 * ..... మేము మీ ముందత ప్ంపిన దూత్లు (ఓ ముహమమద్) ... 
మేము దోాత్కం ఇచాచము. మీకు తెలియకప్ో తే రమి ంబర న్స్ ప్రజలనత అడగండడ. 

144. 
ఒక వాక్టు ప్రిశుదా గీంథాలలో ఒకదాని గురించి ఏదెైనా అభాంత్ర్ం వాకుం చేసేు , 
అత్నత ఆ స్మలధానాలనత ఇషిప్డకప్ో తే నిజాయతీ గల ప్రశ్నలనత అడగకుండా 
ఉండకూడదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అప్ొ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 17:11 - వీర్ప థెస్్లొన్సకలో ఉనన వారికంటె 
ఘనతల ైయుండడరి గనతక ఆస్క్టుతో వాకామునత అంగకీరించి, ప్రలునత స్లయునత 
చెపిున స్ంగత్ులు ఆలలగుననవో లవవో అని ప్రతిదినమునత లవఖనములు 
ప్రిశోధించతచత వచిచరి.  
1 యోహానత 4:1 - పిరయులలరా, అనేకుల ైన అబదా ప్రవకులు లోకము లోనిక్ట 
బయలు వ ళాియునానర్ప గనతక ప్రతి ఆత్మనత నమమక, ఆ యల ఆత్మలు దేవుని 
స్ంబంధమ ైనవో క్ావో ప్రీక్డంచతడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 108 * ..... లవక మోష్ే ప్రశనంచినప్ుుడు మీ ప్రవకునత ప్రశనసాు రా? 
అవిశాేసానిక్ట విశాేస్ం కలిగించే వాడు స్ర ైన మలర్గంల  ోనతండడ త్పిుంచతకుంటాడు.  
Maide 5: 101-102 * ..... 101. ఓ నమిమనవా! వాటిని మీకు 
తెలియప్ర్చినటాయతే, మీకు స్ంభవిస్తు ంది. క్ాని ఖతర్ఆన్స బహిర్గత్ం 
చేయబడడనప్ుుడు వారి గురించి మీర్ప అడడగితే, వార్ప మీకు తెలిసిప్ో తార్ప. 102. 
మీర్ప అడడగిన ముందే ఒక జనము, మరయిు ఆ త్ర్పవాత్ దానిని తిర్స్కరించాడు. 
 
 



145. 
క్ాకుండ  ాదెైవ ప్రకటన గీంథం నతండడ, నమమదగిన భావిసాు ర్ప ప్ుర్పషులు స్ంప్రదాయ 
స్ూకుు లు మరియు వివర్ణలు మరయిు హోలీ బుక్స  ్స్రగి  ాఅరా్ం అవస్ర్ం?(Hadith)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:4 - న్స మలటలలో న్సవు న్సతిమంత్ుడవుగా తీర్చబడునటుా నతన్సవు 
వాాజ ామలడునప్ుుడు గ లుచతనటుా నత. అని వార యబడడన ప్రక్ార్ము ప్రతి 
మనతషుాడునత అబదాికుడగునత గాని దేవుడు స్త్ావంత్ుడు క్ాక తీర్డు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నెజ్జ 52: 33-34 * ..... 33 వార్ప ఇలల అంటార్ప: “అత్నత దానిని (ఖతర్ఆన్స) 
స్ేయంగా కనతగొనానడు?”… 34 వార్ప చెపేుది నిజమ ైతే వార్ప అలలంటి 
ప్రస్ంగానిన త్యలర్ప చేయనివేండడ. 
గమనిక: ఇసాా ంలోనే హదీథతల యొకక విశ్ేస్న్సయ మరయిు త్ర్చూ ఉప్యోగించిన 
కల కిర్పా  ఇబ్న ఇష్ాక్స (d. 768); ఎబు దౌద్ (d. 775); ఇబ్న హిష్ామ్ (d. 833); 
ముహమమద్ అల్స-బుఖలరి (d. 870); స్హ హ్ ముసిా ం (d.875); ఇబ్న మలజఫ (d. 886); 
అల్స-టిరిమధి (d. 892); ఇబ్ జాఫ్ర్ టాబ రీ (d. 923); ఈ ప్ుర్పషులు ఎవర్ూ HZ క్ట 
స్మీప్ంల  ోలవద  ాస్మీప్ంల  ోనివసించార్ప. ముహమమద్ జీవిత్క్ాలం (570-632). 16 
స్ంవత్్రాల క్ాలంల  ోసేకరించిన 600,000 హదీస్తలు బుఖలరీల ,ో అత్నత క్ఫవలం 
7,397 మంది మలత్రమే వాస్ువమ ైన (సాహిబ్) గ  ాఉంచబడాి డు. అత్నత ముసిా ంల 
నతండడ సేకరించిన వాటిల  ో99% ప ైగ  ాఅతిశ్యోక్టు లవద  ాఅవాస్ువంగ  ావిసిర రా్ప. 

146. 
దేవుని నమిమన చతర్పకుగా కలిసి ప్యజలు మరియు నేడు వారి విశాేస్ం ప్రచార్ం 
ఆశస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19 - క్ాబటిి మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగా 
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు 
నామములోనిక్ట వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత  
1 పేత్ుర్ప 3:15 -నిర్మలమ ైన మనసా్క్డ కలిగినవార ,ై మీలో ఉనన 
నిరీక్షణనతగూరిచ మిముమనత హేత్ువు అడుగు ప్రతివానిక్టని సాతిేకముతోనత 
భయముతోనత స్మలధానము చెప్ుుటకు ఎలాప్ుుడు సిదాముగా ఉండడ,మీ 
హృదయములయందత క్రీస్తు నత ప్రభువుగా ప్రతిషి్ు ంచతడడ;  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నహా్ 16: 125 * ..... జాఞ నం మరియు దయతో ఉప్దేశ్ంతో మీ ప్రభువు మలర్గంలోక్ట 
(అందరిన్స) ఆహాేనించండడ మరియు వారితో క్ార్ణం చెప్ుండడ… 
 
 
 

145. 
క్ాకుండ  ాదెైవ ప్రకటన గీంథం నతండడ, నమమదగిన భావిసాు ర్ప ప్ుర్పషులు స్ంప్రదాయ 
స్ూకుు లు మరియు వివర్ణలు మరయిు హోలీ బుక్స  ్స్రగి  ాఅరా్ం అవస్ర్ం?(Hadith)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:4 - న్స మలటలలో న్సవు న్సతిమంత్ుడవుగా తీర్చబడునటుా నతన్సవు 
వాాజ ామలడునప్ుుడు గ లుచతనటుా నత. అని వార యబడడన ప్రక్ార్ము ప్రతి 
మనతషుాడునత అబదాికుడగునత గాని దేవుడు స్త్ావంత్ుడు క్ాక తీర్డు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నెజ్జ 52: 33-34 * ..... 33 వార్ప ఇలల అంటార్ప: “అత్నత దానిని (ఖతర్ఆన్స) 
స్ేయంగా కనతగొనానడు?”… 34 వార్ప చెపేుది నిజమ ైతే వార్ప అలలంటి 
ప్రస్ంగానిన త్యలర్ప చేయనివేండడ. 
గమనిక: ఇసాా ంలోనే హదీథతల యొకక విశ్ేస్న్సయ మరయిు త్ర్చూ ఉప్యోగించిన 
కల కిర్పా  ఇబ్న ఇష్ాక్స (d. 768); ఎబు దౌద్ (d. 775); ఇబ్న హిష్ామ్ (d. 833); 
ముహమమద్ అల్స-బుఖలరి (d. 870); స్హ హ్ ముసిా ం (d.875); ఇబ్న మలజఫ (d. 886); 
అల్స-టిరిమధి (d. 892); ఇబ్ జాఫ్ర్ టాబ రీ (d. 923); ఈ ప్ుర్పషులు ఎవర్ూ HZ క్ట 
స్మీప్ంల  ోలవద  ాస్మీప్ంల  ోనివసించార్ప. ముహమమద్ జీవిత్క్ాలం (570-632). 16 
స్ంవత్్రాల క్ాలంల  ోసేకరించిన 600,000 హదీస్తలు బుఖలరీల ,ో అత్నత క్ఫవలం 
7,397 మంది మలత్రమే వాస్ువమ ైన (సాహిబ్) గ  ాఉంచబడాి డు. అత్నత ముసిా ంల 
నతండడ సేకరించిన వాటిల  ో99% ప ైగ  ాఅతిశ్యోక్టు లవద  ాఅవాస్ువంగ  ావిసిర రా్ప. 

146. 
దేవుని నమిమన చతర్పకుగా కలిసి ప్యజలు మరియు నేడు వారి విశాేస్ం ప్రచార్ం 
ఆశస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19 - క్ాబటిి మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగా 
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు 
నామములోనిక్ట వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత  
1 పేత్ుర్ప 3:15 -నిర్మలమ ైన మనసా్క్డ కలిగినవార ,ై మీలో ఉనన 
నిరీక్షణనతగూరిచ మిముమనత హేత్ువు అడుగు ప్రతివానిక్టని సాతిేకముతోనత 
భయముతోనత స్మలధానము చెప్ుుటకు ఎలాప్ుుడు సిదాముగా ఉండడ,మీ 
హృదయములయందత క్రీస్తు నత ప్రభువుగా ప్రతిషి్ు ంచతడడ;  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నహా్ 16: 125 * ..... జాఞ నం మరియు దయతో ఉప్దేశ్ంతో మీ ప్రభువు మలర్గంలోక్ట 
(అందరిన్స) ఆహాేనించండడ మరియు వారితో క్ార్ణం చెప్ుండడ… 
 
 
 145. 

క్ాకుండ  ాదెైవ ప్రకటన గీంథం నతండడ, నమమదగిన భావిసాు ర్ప ప్ుర్పషులు స్ంప్రదాయ 
స్ూకుు లు మరియు వివర్ణలు మరయిు హోలీ బుక్స  ్స్రగి  ాఅరా్ం అవస్ర్ం?(Hadith)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:4 - న్స మలటలలో న్సవు న్సతిమంత్ుడవుగా తీర్చబడునటుా నతన్సవు 
వాాజ ామలడునప్ుుడు గ లుచతనటుా నత. అని వార యబడడన ప్రక్ార్ము ప్రతి 
మనతషుాడునత అబదాికుడగునత గాని దేవుడు స్త్ావంత్ుడు క్ాక తీర్డు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నెజ్జ 52: 33-34 * ..... 33 వార్ప ఇలల అంటార్ప: “అత్నత దానిని (ఖతర్ఆన్స) 
స్ేయంగా కనతగొనానడు?”… 34 వార్ప చెపేుది నిజమ ైతే వార్ప అలలంటి 
ప్రస్ంగానిన త్యలర్ప చేయనివేండడ. 
గమనిక: ఇసాా ంలోనే హదీథతల యొకక విశ్ేస్న్సయ మరయిు త్ర్చూ ఉప్యోగించిన 
కల కిర్పా  ఇబ్న ఇష్ాక్స (d. 768); ఎబు దౌద్ (d. 775); ఇబ్న హిష్ామ్ (d. 833); 
ముహమమద్ అల్స-బుఖలరి (d. 870); స్హ హ్ ముసిా ం (d.875); ఇబ్న మలజఫ (d. 886); 
అల్స-టిరిమధి (d. 892); ఇబ్ జాఫ్ర్ టాబ రీ (d. 923); ఈ ప్ుర్పషులు ఎవర్ూ HZ క్ట 
స్మీప్ంల  ోలవద  ాస్మీప్ంల  ోనివసించార్ప. ముహమమద్ జీవిత్క్ాలం (570-632). 16 
స్ంవత్్రాల క్ాలంల  ోసేకరించిన 600,000 హదీస్తలు బుఖలరీల ,ో అత్నత క్ఫవలం 
7,397 మంది మలత్రమే వాస్ువమ ైన (సాహిబ్) గ  ాఉంచబడాి డు. అత్నత ముసిా ంల 
నతండడ సేకరించిన వాటిల  ో99% ప ైగ  ాఅతిశ్యోక్టు లవద  ాఅవాస్ువంగ  ావిసిర రా్ప. 

146. 
దేవుని నమిమన చతర్పకుగా కలిసి ప్యజలు మరియు నేడు వారి విశాేస్ం ప్రచార్ం 
ఆశస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19 - క్ాబటిి మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగా 
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు 
నామములోనిక్ట వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత  
1 పేత్ుర్ప 3:15 -నిర్మలమ ైన మనసా్క్డ కలిగినవార ,ై మీలో ఉనన 
నిరీక్షణనతగూరిచ మిముమనత హేత్ువు అడుగు ప్రతివానిక్టని సాతిేకముతోనత 
భయముతోనత స్మలధానము చెప్ుుటకు ఎలాప్ుుడు సిదాముగా ఉండడ,మీ 
హృదయములయందత క్రీస్తు నత ప్రభువుగా ప్రతిషి్ు ంచతడడ;  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నహా్ 16: 125 * ..... జాఞ నం మరియు దయతో ఉప్దేశ్ంతో మీ ప్రభువు మలర్గంలోక్ట 
(అందరిన్స) ఆహాేనించండడ మరియు వారితో క్ార్ణం చెప్ుండడ… 
 
 

145. 
క్ాకుండ  ాదెైవ ప్రకటన గీంథం నతండడ, నమమదగిన భావిసాు ర్ప ప్ుర్పషులు స్ంప్రదాయ 
స్ూకుు లు మరియు వివర్ణలు మరయిు హోలీ బుక్స  ్స్రగి  ాఅరా్ం అవస్ర్ం?(Hadith)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 3:4 - న్స మలటలలో న్సవు న్సతిమంత్ుడవుగా తీర్చబడునటుా నతన్సవు 
వాాజ ామలడునప్ుుడు గ లుచతనటుా నత. అని వార యబడడన ప్రక్ార్ము ప్రతి 
మనతషుాడునత అబదాికుడగునత గాని దేవుడు స్త్ావంత్ుడు క్ాక తీర్డు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నెజ్జ 52: 33-34 * ..... 33 వార్ప ఇలల అంటార్ప: “అత్నత దానిని (ఖతర్ఆన్స) 
స్ేయంగా కనతగొనానడు?”… 34 వార్ప చెపేుది నిజమ ైతే వార్ప అలలంటి 
ప్రస్ంగానిన త్యలర్ప చేయనివేండడ. 
గమనిక: ఇసాా ంలోనే హదీథతల యొకక విశ్ేస్న్సయ మరయిు త్ర్చూ ఉప్యోగించిన 
కల కిర్పా  ఇబ్న ఇష్ాక్స (d. 768); ఎబు దౌద్ (d. 775); ఇబ్న హిష్ామ్ (d. 833); 
ముహమమద్ అల్స-బుఖలరి (d. 870); స్హ హ్ ముసిా ం (d.875); ఇబ్న మలజఫ (d. 886); 
అల్స-టిరిమధి (d. 892); ఇబ్ జాఫ్ర్ టాబ రీ (d. 923); ఈ ప్ుర్పషులు ఎవర్ూ HZ క్ట 
స్మీప్ంల  ోలవద  ాస్మీప్ంల  ోనివసించార్ప. ముహమమద్ జీవిత్క్ాలం (570-632). 16 
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146. 
దేవుని నమిమన చతర్పకుగా కలిసి ప్యజలు మరియు నేడు వారి విశాేస్ం ప్రచార్ం 
ఆశస్తు నానడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 28:19 - క్ాబటిి మీర్ప వ ళాి, స్మస్ు  జనతలనత శషుాలనతగా 
చేయుడడ; త్ండడరయొకకయు కుమలర్పనియొకకయు ప్రిశుదాా త్మయొకకయు 
నామములోనిక్ట వారిక్ట బాపిు స్మ మిచతచచత  
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భయముతోనత స్మలధానము చెప్ుుటకు ఎలాప్ుుడు సిదాముగా ఉండడ,మీ 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
నహా్ 16: 125 * ..... జాఞ నం మరియు దయతో ఉప్దేశ్ంతో మీ ప్రభువు మలర్గంలోక్ట 
(అందరిన్స) ఆహాేనించండడ మరియు వారితో క్ార్ణం చెప్ుండడ… 
 
 



147. 
దేవుని నమిమన వివిధ శాఖలు, తెగలు మరయిు ప్ుడక స్మూహాలు లోక్ట 
విచిఛననం క్ావాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 క రొ ింథీయులకు 1:10-  స్హోదర్పలలర ,ా మీర్ందర్ప ఏకభ వాముత ోమలట 
లలడవల ననియు, మీల  ోకక్షలు లవక, యేక మనస్త  ్తోనత ఏకతాత్ుర్ాముతోనత, మీర్ప 
స్ననదతా ల ై యుండ వల ననియు, మన ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు  పేర్ట మిముమనత 
వేడుక్ొనతచతనాననత.  
1 కొర ింథీయులకు 3:3-4 – 3 మీలో అస్ూయయు కలహమునత ఉండగా మీర్ప 
శ్రీర్ స్ంబంధతల ై మనతషా రీతిగా నడుచతక్ొనతవార్ప క్ారా? 4 ఒకడు నేనత ప్రలు 
వాడనత, మరియొకడునేనత అప్ొ లోా వాడనత, అని చెప్ుు నప్ుుడు మీర్ప 
ప్రకృతిస్ంబంధతల ైన మనతషుాలు క్ారా?  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 103 * ... మరియు అలలా హ్ యొకక తాడుత ోనిర్ంత్రాయంగ  ా
ప్టుి క్ోండడ మరియు వేర్ప చేయకండడ. 
En'am 6: 159 * ..... వారి మత్ం విభజించి విభినన విభాగాలుగ  ావిభజించబడడంది 
వారిక్ట, ఏ ఆందోళ్న మీర్ప వారితో కలిగి. వారి క్ఫస్త వార్ప అలలా హ్ దగగర్కు వసాు ర్ప, 
వార్ప ఏమి చేశార  ోవారిక్ట తెలియజఫసాు ర్ప. 

148. 
భూమిప ై ఈ జీవిత్ంలో ప్రజలు ఆనందదాయకంగా మరియు ఆనందంగా ఉండాలని 
ప్ోర త్్హించే ప్విత్ర గీంథాలోా  వచనాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 5:11 - నినతన ఆశ్ీయంచతవార్ందర్ప స్ంతోష్ించతదతర్పన్సవే 
వారిని క్ాప్ాడుదతవు గనతక వార్ప నిత్ాముఆనందధేని చేయుదతర్ప. 
ఫ లిపీపయులకు 4:4 -ఎలాప్ుుడునత ప్రభువునందత ఆనందించతడడ,మర్ల చెప్ుు 
దతనత ఆనందించతడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
జుహరూ ఫ్ 43:70..... మీర్ప మరయిు మీ భార్ాలు ఆనందంగా ఉండటానిక్ట 
తోటలోక్ట ప్రవేశంచండడ.  
Annsan 76:11..... అందతవలా, అలలా హ్ ఆ రోజ్ఞ యొకక చెడునత వారి నతండడ 
దూర్ం చేసి, వారిక్ట ప్రక్ాశ్ం మరియు ఆనందానిన కలిగించేలల చేశాడు. 
గమనించండడ: ఖతర్ఆనోా  క్ఫవలం ఒక్ఫ విధమ ైన వచనాలు ఆనందంగా ఉండటం 
గురించి ప్రసాు విస్తు ంది. 
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జుహరూ ఫ్ 43:70..... మీర్ప మరయిు మీ భార్ాలు ఆనందంగా ఉండటానిక్ట 
తోటలోక్ట ప్రవేశంచండడ.  
Annsan 76:11..... అందతవలా, అలలా హ్ ఆ రోజ్ఞ యొకక చెడునత వారి నతండడ 
దూర్ం చేసి, వారిక్ట ప్రక్ాశ్ం మరియు ఆనందానిన కలిగించేలల చేశాడు. 
గమనించండడ: ఖతర్ఆనోా  క్ఫవలం ఒక్ఫ విధమ ైన వచనాలు ఆనందంగా ఉండటం 
గురించి ప్రసాు విస్తు ంది. 
 
 

147. 
దేవుని నమిమన వివిధ శాఖలు, తెగలు మరయిు ప్ుడక స్మూహాలు లోక్ట 
విచిఛననం క్ావాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
1 క రొ ింథీయులకు 1:10-  స్హోదర్పలలర ,ా మీర్ందర్ప ఏకభ వాముత ోమలట 
లలడవల ననియు, మీల  ోకక్షలు లవక, యేక మనస్త  ్తోనత ఏకతాత్ుర్ాముతోనత, మీర్ప 
స్ననదతా ల ై యుండ వల ననియు, మన ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు  పేర్ట మిముమనత 
వేడుక్ొనతచతనాననత.  
1 కొర ింథీయులకు 3:3-4 – 3 మీలో అస్ూయయు కలహమునత ఉండగా మీర్ప 
శ్రీర్ స్ంబంధతల ై మనతషా రీతిగా నడుచతక్ొనతవార్ప క్ారా? 4 ఒకడు నేనత ప్రలు 
వాడనత, మరియొకడునేనత అప్ొ లోా వాడనత, అని చెప్ుు నప్ుుడు మీర్ప 
ప్రకృతిస్ంబంధతల ైన మనతషుాలు క్ారా?  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3: 103 * ... మరియు అలలా హ్ యొకక తాడుత ోనిర్ంత్రాయంగ  ా
ప్టుి క్ోండడ మరియు వేర్ప చేయకండడ. 
En'am 6: 159 * ..... వారి మత్ం విభజించి విభినన విభాగాలుగ  ావిభజించబడడంది 
వారిక్ట, ఏ ఆందోళ్న మీర్ప వారితో కలిగి. వారి క్ఫస్త వార్ప అలలా హ్ దగగర్కు వసాు ర్ప, 
వార్ప ఏమి చేశార  ోవారిక్ట తెలియజఫసాు ర్ప. 

148. 
భూమిప ై ఈ జీవిత్ంలో ప్రజలు ఆనందదాయకంగా మరియు ఆనందంగా ఉండాలని 
ప్ోర త్్హించే ప్విత్ర గీంథాలోా  వచనాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 5:11 - నినతన ఆశ్ీయంచతవార్ందర్ప స్ంతోష్ించతదతర్పన్సవే 
వారిని క్ాప్ాడుదతవు గనతక వార్ప నిత్ాముఆనందధేని చేయుదతర్ప. 
ఫ లిపీపయులకు 4:4 -ఎలాప్ుుడునత ప్రభువునందత ఆనందించతడడ,మర్ల చెప్ుు 
దతనత ఆనందించతడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
జుహరూ ఫ్ 43:70..... మీర్ప మరయిు మీ భార్ాలు ఆనందంగా ఉండటానిక్ట 
తోటలోక్ట ప్రవేశంచండడ.  
Annsan 76:11..... అందతవలా, అలలా హ్ ఆ రోజ్ఞ యొకక చెడునత వారి నతండడ 
దూర్ం చేసి, వారిక్ట ప్రక్ాశ్ం మరియు ఆనందానిన కలిగించేలల చేశాడు. 
గమనించండడ: ఖతర్ఆనోా  క్ఫవలం ఒక్ఫ విధమ ైన వచనాలు ఆనందంగా ఉండటం 
గురించి ప్రసాు విస్తు ంది. 
 
 



149. 
దేవుడు ప్రజలకు శారీర్క స్ేసా్త్ ఇచేచ ప్విత్ర గీంథాలల  ోఉదాహర్ణలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 15:26 - మీ దేవుడెైన య హో వా వాకుకనత శ్ీదాగా విని ఆయన 
దృష్ిిక్ట నాాయమ ైనది చేసి, ఆయన ఆజఞలకు విధే యుల ై ఆయన కటిడ లనినటిని 
అనతస్రించి నడచినయ డల, నేనత ఐగుప్ుయులకు కలు   
కీర్త నల గరింథము 103:2-3 -  
మత్త య సువార్త 4:23 - యేస్త వారి స్మలజమందిర్ములలో బో ధించతచత, 
(దేవుని) రాజామునత గూరిచన స్తవార్ునత ప్రకటించతచత, ప్రజలలోని ప్రతి వాాధిని, 
రోగమునత స్ేసా్ప్ర్చతచత గలిలయయందంత్ట స్ంచరించెనత.  
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 5:15-16 –15 అందత చేత్ పేత్ుర్ప వచతచచతండగ  ాజనతలు 
రోగులనత వీధతలలోనిక్ట తెచిచ, వారిలో ఎవనిమీదన ైననత అత్ని న్సడయ ైననత 
ప్డవల నని మంచములమీదనత ప్ర్పప్ులమీదనత వారిని ఉంచిరి. 16 మరియు 
య ర్ూషలవము చతటుి నతండు ప్టిణముల జనతలు రోగులనత అప్వితార త్మలచేత్ ప్డడంప్ 
బడడన వారిని మోసిక్ొని కూడడవచిచరి. వార్ందర్ప స్ేసా్త్ ప్ొ ందిరి.  
1 కొర ింథీయులకు 12:28 & 30 – 30 అందర్ప భాషలతో మలటలలడుచతనానరా? 
అందర్ప ఆ భాషల అరా్ము చెప్ుుచతనానరా?  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: క్ొత్ు  నిబంధనలో యేస్త మలత్రమే 26 నమోదత హ లింగ్స్ ఉనానయ, 
క్ాన్స ముహమమద్ యొకక జీవిత్క్ాలంలో ఖతర్ఆన్స లో ప్రజలు శారరీ్క స్ేసా్త్ 
ఇవేడం దేవుని ఏ ఉదాహర్ణలు లవవు. 

150. 
దేవుడు నమిమనవారిని స్ంగీత్ం, నృత్ాం మరియు వారి ఆరాధనలో ప్ాడటానిక్ట 
ప్ోర త్్హిస్తు నన ప్దాాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 100:1-2 – 1 స్మస్ు త దేశ్ములలరా, య హోవాకు ఉతా్హధేని 
చేయుడడ. 2 స్ంతోషముతో య హో వానత సేవించతడడ ఉతా్హగానము...  
ఎఫెసీయులకు 5:18-19 – 18 మరియు మదాముతో మత్ుు ల ైయుండకుడడ, 
దానిలో దతరాేాప్ార్ము కలదత; అయతే ఆత్మ ప్యర్పణ ల యైుండుడడ.  
19 ఒకనినొకడు క్రర్ునల తోనత స్ంగీత్ములతోనత ఆత్మస్ంబంధమ ైన ప్ాటలతోనత 
హ్చచరించతచత, మీ హృదయములలో ప్రభువునతగూరిచ ప్ాడుచత క్రరిుంచతచత,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: బ ైబిలులో 450 కంటే ఎకుకవ శోా క్ాలు ప్ోర తా్హం, స్ంగీత్ం, నృత్ాం 
మరియు ప్ాడటం ఉనానయ, క్ాన్స ఖతర్ఆనోా  అనినంటిలోనూ ఇలలంటివి లవవు. 
 
 
 

149. 
దేవుడు ప్రజలకు శారీర్క స్ేసా్త్ ఇచేచ ప్విత్ర గీంథాలల  ోఉదాహర్ణలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 15:26 - మీ దేవుడెైన య హో వా వాకుకనత శ్ీదాగా విని ఆయన 
దృష్ిిక్ట నాాయమ ైనది చేసి, ఆయన ఆజఞలకు విధే యుల ై ఆయన కటిడ లనినటిని 
అనతస్రించి నడచినయ డల, నేనత ఐగుప్ుయులకు కలు   
కీర్త నల గరింథము 103:2-3 -  
మత్త య సువార్త 4:23 - యేస్త వారి స్మలజమందిర్ములలో బో ధించతచత, 
(దేవుని) రాజామునత గూరిచన స్తవార్ునత ప్రకటించతచత, ప్రజలలోని ప్రతి వాాధిని, 
రోగమునత స్ేసా్ప్ర్చతచత గలిలయయందంత్ట స్ంచరించెనత.  
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 5:15-16 –15 అందత చేత్ పేత్ుర్ప వచతచచతండగ  ాజనతలు 
రోగులనత వీధతలలోనిక్ట తెచిచ, వారిలో ఎవనిమీదన ైననత అత్ని న్సడయ ైననత 
ప్డవల నని మంచములమీదనత ప్ర్పప్ులమీదనత వారిని ఉంచిరి. 16 మరియు 
య ర్ూషలవము చతటుి నతండు ప్టిణముల జనతలు రోగులనత అప్వితార త్మలచేత్ ప్డడంప్ 
బడడన వారిని మోసిక్ొని కూడడవచిచరి. వార్ందర్ప స్ేసా్త్ ప్ొ ందిరి.  
1 కొర ింథీయులకు 12:28 & 30 – 30 అందర్ప భాషలతో మలటలలడుచతనానరా? 
అందర్ప ఆ భాషల అరా్ము చెప్ుుచతనానరా?  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: క్ొత్ు  నిబంధనలో యేస్త మలత్రమే 26 నమోదత హ లింగ్స్ ఉనానయ, 
క్ాన్స ముహమమద్ యొకక జీవిత్క్ాలంలో ఖతర్ఆన్స లో ప్రజలు శారరీ్క స్ేసా్త్ 
ఇవేడం దేవుని ఏ ఉదాహర్ణలు లవవు. 

150. 
దేవుడు నమిమనవారిని స్ంగీత్ం, నృత్ాం మరియు వారి ఆరాధనలో ప్ాడటానిక్ట 
ప్ోర త్్హిస్తు నన ప్దాాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 100:1-2 – 1 స్మస్ు త దేశ్ములలరా, య హోవాకు ఉతా్హధేని 
చేయుడడ. 2 స్ంతోషముతో య హో వానత సేవించతడడ ఉతా్హగానము...  
ఎఫెసీయులకు 5:18-19 – 18 మరియు మదాముతో మత్ుు ల ైయుండకుడడ, 
దానిలో దతరాేాప్ార్ము కలదత; అయతే ఆత్మ ప్యర్పణ ల యైుండుడడ.  
19 ఒకనినొకడు క్రర్ునల తోనత స్ంగీత్ములతోనత ఆత్మస్ంబంధమ ైన ప్ాటలతోనత 
హ్చచరించతచత, మీ హృదయములలో ప్రభువునతగూరిచ ప్ాడుచత క్రరిుంచతచత,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: బ ైబిలులో 450 కంటే ఎకుకవ శోా క్ాలు ప్ోర తా్హం, స్ంగీత్ం, నృత్ాం 
మరియు ప్ాడటం ఉనానయ, క్ాన్స ఖతర్ఆనోా  అనినంటిలోనూ ఇలలంటివి లవవు. 
 
 
 149. 

దేవుడు ప్రజలకు శారీర్క స్ేసా్త్ ఇచేచ ప్విత్ర గీంథాలల  ోఉదాహర్ణలు ఉనానయల? 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

నిర్గ మకాిండము 15:26 - మీ దేవుడెైన య హో వా వాకుకనత శ్ీదాగా విని ఆయన 
దృష్ిిక్ట నాాయమ ైనది చేసి, ఆయన ఆజఞలకు విధే యుల ై ఆయన కటిడ లనినటిని 
అనతస్రించి నడచినయ డల, నేనత ఐగుప్ుయులకు కలు   
కీర్త నల గరింథము 103:2-3 -  
మత్త య సువార్త 4:23 - యేస్త వారి స్మలజమందిర్ములలో బో ధించతచత, 
(దేవుని) రాజామునత గూరిచన స్తవార్ునత ప్రకటించతచత, ప్రజలలోని ప్రతి వాాధిని, 
రోగమునత స్ేసా్ప్ర్చతచత గలిలయయందంత్ట స్ంచరించెనత.  
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 5:15-16 –15 అందత చేత్ పేత్ుర్ప వచతచచతండగ  ాజనతలు 
రోగులనత వీధతలలోనిక్ట తెచిచ, వారిలో ఎవనిమీదన ైననత అత్ని న్సడయ ైననత 
ప్డవల నని మంచములమీదనత ప్ర్పప్ులమీదనత వారిని ఉంచిరి. 16 మరియు 
య ర్ూషలవము చతటుి నతండు ప్టిణముల జనతలు రోగులనత అప్వితార త్మలచేత్ ప్డడంప్ 
బడడన వారిని మోసిక్ొని కూడడవచిచరి. వార్ందర్ప స్ేసా్త్ ప్ొ ందిరి.  
1 కొర ింథీయులకు 12:28 & 30 – 30 అందర్ప భాషలతో మలటలలడుచతనానరా? 
అందర్ప ఆ భాషల అరా్ము చెప్ుుచతనానరా?  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: క్ొత్ు  నిబంధనలో యేస్త మలత్రమే 26 నమోదత హ లింగ్స్ ఉనానయ, 
క్ాన్స ముహమమద్ యొకక జీవిత్క్ాలంలో ఖతర్ఆన్స లో ప్రజలు శారరీ్క స్ేసా్త్ 
ఇవేడం దేవుని ఏ ఉదాహర్ణలు లవవు. 

150. 
దేవుడు నమిమనవారిని స్ంగీత్ం, నృత్ాం మరియు వారి ఆరాధనలో ప్ాడటానిక్ట 
ప్ోర త్్హిస్తు నన ప్దాాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 100:1-2 – 1 స్మస్ు త దేశ్ములలరా, య హోవాకు ఉతా్హధేని 
చేయుడడ. 2 స్ంతోషముతో య హో వానత సేవించతడడ ఉతా్హగానము...  
ఎఫెసీయులకు 5:18-19 – 18 మరియు మదాముతో మత్ుు ల ైయుండకుడడ, 
దానిలో దతరాేాప్ార్ము కలదత; అయతే ఆత్మ ప్యర్పణ ల యైుండుడడ.  
19 ఒకనినొకడు క్రర్ునల తోనత స్ంగీత్ములతోనత ఆత్మస్ంబంధమ ైన ప్ాటలతోనత 
హ్చచరించతచత, మీ హృదయములలో ప్రభువునతగూరిచ ప్ాడుచత క్రరిుంచతచత,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: బ ైబిలులో 450 కంటే ఎకుకవ శోా క్ాలు ప్ోర తా్హం, స్ంగీత్ం, నృత్ాం 
మరియు ప్ాడటం ఉనానయ, క్ాన్స ఖతర్ఆనోా  అనినంటిలోనూ ఇలలంటివి లవవు. 
 
 

149. 
దేవుడు ప్రజలకు శారీర్క స్ేసా్త్ ఇచేచ ప్విత్ర గీంథాలల  ోఉదాహర్ణలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 15:26 - మీ దేవుడెైన య హో వా వాకుకనత శ్ీదాగా విని ఆయన 
దృష్ిిక్ట నాాయమ ైనది చేసి, ఆయన ఆజఞలకు విధే యుల ై ఆయన కటిడ లనినటిని 
అనతస్రించి నడచినయ డల, నేనత ఐగుప్ుయులకు కలు   
కీర్త నల గరింథము 103:2-3 -  
మత్త య సువార్త 4:23 - యేస్త వారి స్మలజమందిర్ములలో బో ధించతచత, 
(దేవుని) రాజామునత గూరిచన స్తవార్ునత ప్రకటించతచత, ప్రజలలోని ప్రతి వాాధిని, 
రోగమునత స్ేసా్ప్ర్చతచత గలిలయయందంత్ట స్ంచరించెనత.  
అపొ సత లుల కార్ ాములుత్ 5:15-16 –15 అందత చేత్ పేత్ుర్ప వచతచచతండగ  ాజనతలు 
రోగులనత వీధతలలోనిక్ట తెచిచ, వారిలో ఎవనిమీదన ైననత అత్ని న్సడయ ైననత 
ప్డవల నని మంచములమీదనత ప్ర్పప్ులమీదనత వారిని ఉంచిరి. 16 మరియు 
య ర్ూషలవము చతటుి నతండు ప్టిణముల జనతలు రోగులనత అప్వితార త్మలచేత్ ప్డడంప్ 
బడడన వారిని మోసిక్ొని కూడడవచిచరి. వార్ందర్ప స్ేసా్త్ ప్ొ ందిరి.  
1 కొర ింథీయులకు 12:28 & 30 – 30 అందర్ప భాషలతో మలటలలడుచతనానరా? 
అందర్ప ఆ భాషల అరా్ము చెప్ుుచతనానరా?  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: క్ొత్ు  నిబంధనలో యేస్త మలత్రమే 26 నమోదత హ లింగ్స్ ఉనానయ, 
క్ాన్స ముహమమద్ యొకక జీవిత్క్ాలంలో ఖతర్ఆన్స లో ప్రజలు శారరీ్క స్ేసా్త్ 
ఇవేడం దేవుని ఏ ఉదాహర్ణలు లవవు. 

150. 
దేవుడు నమిమనవారిని స్ంగీత్ం, నృత్ాం మరియు వారి ఆరాధనలో ప్ాడటానిక్ట 
ప్ోర త్్హిస్తు నన ప్దాాలు ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
కీర్త నల గరింథము 100:1-2 – 1 స్మస్ు త దేశ్ములలరా, య హోవాకు ఉతా్హధేని 
చేయుడడ. 2 స్ంతోషముతో య హో వానత సేవించతడడ ఉతా్హగానము...  
ఎఫెసీయులకు 5:18-19 – 18 మరియు మదాముతో మత్ుు ల ైయుండకుడడ, 
దానిలో దతరాేాప్ార్ము కలదత; అయతే ఆత్మ ప్యర్పణ ల యైుండుడడ.  
19 ఒకనినొకడు క్రర్ునల తోనత స్ంగీత్ములతోనత ఆత్మస్ంబంధమ ైన ప్ాటలతోనత 
హ్చచరించతచత, మీ హృదయములలో ప్రభువునతగూరిచ ప్ాడుచత క్రరిుంచతచత,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: బ ైబిలులో 450 కంటే ఎకుకవ శోా క్ాలు ప్ోర తా్హం, స్ంగీత్ం, నృత్ాం 
మరియు ప్ాడటం ఉనానయ, క్ాన్స ఖతర్ఆనోా  అనినంటిలోనూ ఇలలంటివి లవవు. 
 
 



 

151. 
దేవుని మలనిఫ సి్ ఉదేాశ్ాం ప్రక్ార్ం, అదే స్మయంలో ఒక ప్ుర్పషునిక్ట ఒకటి కంటే 
ఎకుకవ భార్ాలు కలిగి ఉండటం స్ర ైనదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 17:17 - త్న హృదయము తొలగి పో్ కుండునటుా  అత్డు 
అనేక స్ు రలనత వివాహము చేసిక్ొనకూడదత; వ ండడ బంగార్ ములనత అత్డు 
త్నక్ొర్కు బహఫగా విస్ురింప్జఫసి క్ొనకూడదత.  
1 కొర ింథీయులకు 7:2 - అయననత జార్త్ేములు జర్పగు చతననందతన 
ప్రతివానిక్ట సొ ంత్భార్ా యుండవల నత, ప్రతి స్ు రక్ట సొ ంత్భర్ు యుండవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిస  ా4: 3 & 24 * ..... 3. మరియు మీర్ప అనాధలత ోవావహరించలవర్ని భావిసేు , మీకు 
నచిచన మహిళ్లనత వివాహం చేస్తక్ోండడ, ర ండు లవదా మూడు లవద  ానాలుగు ... 24. 
మరియు మీ వివాహిత్ స్ు రలు త్ప్ు మీతోనే నిషే్ధింప్బడాి ర్ప ...  
అహజబ్ 33:21, 32-33, 38 & 50 * ..... 21. నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ యొకక 
స్ందేశ్హర్పల  ోమీకు మంచి ఉదాహర్ణ ఉంది. 32. ఓ ప్రవక్ాు ! 38. ప్రవకు ముహమమద్ 
స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం క్ోస్ం అలలా హఫక ఎటువంటి నిందమూ లవదత. 50. ఒక 
నమిమన స్ు ర ఆమ  ప్రవకుకు, ప్రవకుకు ఆమ కు ఇచిచనటాయతే, త్న వివాహానిన, 
వివాహానిక్ట, ఆమ  క్ోస్ం, నమిమన. 

152. 
అదే స్మయంలో ఒక్ఫ మనిష్ిక్ట ఒకటి కంటే ఎకుకవ భార్ాలు ఉంటే అత్డు త్న 
భార్ాలతో స్మలనంగా వావహరించవచతచనా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 21:15 - పేరమింప్బడునదొకతెయు దేేషి్ంప్బడునదొక 
తెయు ఇదార్ప భార్ాలు ఒక ప్ుర్పషునిక్ట కలిగియుండడ, పేరమింప్బడడనదియు 
దేేష్ింప్బడడనదియు వానివలన బిడిలు కని  
నెహెమాారా 13:26-27 –26 ఇటిి క్ార్ాములు జరిగించి ఇశాీ యేలీయుల రాజ ైన 
సొ లొమోనత ప్ాప్ము చేయలవదా? 27 క్ాగా ఇంత్ గొప్ుక్రడు చేయునటుా నత, మన 
దేవునిక్ట విరోధముగా ప్ాప్ము చేయు నటుా నత అనాస్ు రలనత వివాహము చేసిక్ొనిన 
మీవంటివారి మలటలనత మేము ఆలక్టంప్వచతచనా? అని అడడగితిని.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:129 .... మీర్ప మీ భార్ాల మధా స్మలనంగా వావహరించలవర్ప, మీర్ప 
ఎంత్ క్ోర్పకునాన. 
 
 
 
 
 

151. 
దేవుని మలనిఫ సి్ ఉదేాశ్ాం ప్రక్ార్ం, అదే స్మయంలో ఒక ప్ుర్పషునిక్ట ఒకటి కంటే 
ఎకుకవ భార్ాలు కలిగి ఉండటం స్ర ైనదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 17:17 - త్న హృదయము తొలగి పో్ కుండునటుా  అత్డు 
అనేక స్ు రలనత వివాహము చేసిక్ొనకూడదత; వ ండడ బంగార్ ములనత అత్డు 
త్నక్ొర్కు బహఫగా విస్ురింప్జఫసి క్ొనకూడదత.  
1 కొర ింథీయులకు 7:2 - అయననత జార్త్ేములు జర్పగు చతననందతన 
ప్రతివానిక్ట సొ ంత్భార్ా యుండవల నత, ప్రతి స్ు రక్ట సొ ంత్భర్ు యుండవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిస  ా4: 3 & 24 * ..... 3. మరియు మీర్ప అనాధలత ోవావహరించలవర్ని భావిసేు , మీకు 
నచిచన మహిళ్లనత వివాహం చేస్తక్ోండడ, ర ండు లవదా మూడు లవద  ానాలుగు ... 24. 
మరియు మీ వివాహిత్ స్ు రలు త్ప్ు మీతోనే నిషే్ధింప్బడాి ర్ప ...  
అహజబ్ 33:21, 32-33, 38 & 50 * ..... 21. నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ యొకక 
స్ందేశ్హర్పల  ోమీకు మంచి ఉదాహర్ణ ఉంది. 32. ఓ ప్రవక్ాు ! 38. ప్రవకు ముహమమద్ 
స్లాలలా హఫ అల ైహి వస్లాం క్ోస్ం అలలా హఫక ఎటువంటి నిందమూ లవదత. 50. ఒక 
నమిమన స్ు ర ఆమ  ప్రవకుకు, ప్రవకుకు ఆమ కు ఇచిచనటాయతే, త్న వివాహానిన, 
వివాహానిక్ట, ఆమ  క్ోస్ం, నమిమన. 

152. 
అదే స్మయంలో ఒక్ఫ మనిష్ిక్ట ఒకటి కంటే ఎకుకవ భార్ాలు ఉంటే అత్డు త్న 
భార్ాలతో స్మలనంగా వావహరించవచతచనా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 21:15 - పేరమింప్బడునదొకతెయు దేేషి్ంప్బడునదొక 
తెయు ఇదార్ప భార్ాలు ఒక ప్ుర్పషునిక్ట కలిగియుండడ, పేరమింప్బడడనదియు 
దేేష్ింప్బడడనదియు వానివలన బిడిలు కని  
నెహెమాారా 13:26-27 –26 ఇటిి క్ార్ాములు జరిగించి ఇశాీ యేలీయుల రాజ ైన 
సొ లొమోనత ప్ాప్ము చేయలవదా? 27 క్ాగా ఇంత్ గొప్ుక్రడు చేయునటుా నత, మన 
దేవునిక్ట విరోధముగా ప్ాప్ము చేయు నటుా నత అనాస్ు రలనత వివాహము చేసిక్ొనిన 
మీవంటివారి మలటలనత మేము ఆలక్టంప్వచతచనా? అని అడడగితిని.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:129 .... మీర్ప మీ భార్ాల మధా స్మలనంగా వావహరించలవర్ప, మీర్ప 
ఎంత్ క్ోర్పకునాన. 
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బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 17:17 - త్న హృదయము తొలగి పో్ కుండునటుా  అత్డు 
అనేక స్ు రలనత వివాహము చేసిక్ొనకూడదత; వ ండడ బంగార్ ములనత అత్డు 
త్నక్ొర్కు బహఫగా విస్ురింప్జఫసి క్ొనకూడదత.  
1 కొర ింథీయులకు 7:2 - అయననత జార్త్ేములు జర్పగు చతననందతన 
ప్రతివానిక్ట సొ ంత్భార్ా యుండవల నత, ప్రతి స్ు రక్ట సొ ంత్భర్ు యుండవల నత.  
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153. 
తాతాకలిక లవదా తాతాకలిక వివాహం అనతమతించదగినదా? 

 (Mut’ah / Law of Desire)  
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

మలాకీ 2:16 - భార్ానత ప్రిత్ాజించతట నాకు అస్హామ ైన క్టీయ యని 
ఇశాీ యేలీయుల దేవు డగు య హో వా స లవిచతచచతనానడు. మరయిు ఒకడు త్న 
వస్ు రములనత బలలతాకర్ముతో నింప్ుట నా కస్హా మని స ైనాములకు 
అధిప్తియగు య హో వా స లవిచతచ చతనానడు; క్ాబటిి మీ మనస్త్లనత 
క్ాచతక్ొనతడడ, విశాేస్ఘలత్కులుక్ాకుడడ.  
1 క్ొరింథీయులకు 7:10-13 – 10 మరియు ప ండడాయ ైన వారిక్ట నేనత క్ాదత 
ప్రభువే ఆజాఞ పించతనదేమనగా, భార్ా భర్ునత ఎడబాయకూడదత.  
11 ఎడబాసినయ డల ప ండడా చేసిక్ొనకుండవల నత; లవదా, త్న భర్ుతో స్మలధాన 
ప్డవల నత. మరియు భర్ు త్న భార్ానత ప్రిత్ాజింప్ కూడదత.  
------------------------------------------------- 
నిసాీ 4:24 ..... నీకు చట్ు బదు మ నది చెప్ుబడినవారకి మంచ్నది, కాబట్టు  

నీవు వార సంప్దతో నిజాయితగా ప్పళోిచేస్తకుని, వయభిచారంల్ల కాద్ద. మరయు 

మీరు ఎవరని కంటంట్ కోరుకుంటారు (వారని వివాహం చేస్తకోవడం దాారా), 

వార భాగాల్ను వారకి విధిగా ఇవాండి. మరయు విధి తరాాత ప్రసుర 

ఒప్ుందం దాారా మీరు చేసే ప్నిల్ల మీకు పాప్ం లేద్ద (పూరియింది).  

ప్ని మనిషి 5:87 ..... ఓ నమమనవా! అలోాహ మీ కోసం చట్ు బదు ం 

చేసన మంచ్ విషయ్యల్ను నిషేధించవద్దు … 
154. 

ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలలో భార్ాలు స క్స్ ఆబ ి కి్స, ఒక వస్తు వు లవదా వారి భర్ుల సాేధీనం 
అని భావిసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

1 పేత్ుర్ప 3:7 - అటువల నే ప్ుర్పషులలరా, జీవమనత కృప్ావర్ములో మీ 
భార్ాలు మీతో ప్ాలివార ైయునానర్ని య రిగి, య కుకవ బలహ నమ ైన ఘటమని 
భార్ానత స్నామనించి, మీ ప్రా రా్నలకు అభాంత్ర్ము కలుగక  

ఎఫ స్యులకు 5:25 - ప్ుర్పషులలరా, మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. 
అటువల  క్రీస్తు కూడ స్ంఘమునత పేరమించి,  

----------------------------------------------------- 
బఖరా 2:223.....నీ భారయలు నీకు ఒక ప్నికిరావు. నీ చ్తర ము నీ చ్తర గించుము. 

అల్-ఇ ఇమాాన్ 3:14 ..... ప్పరుష్ఠల్ దృషిు ల్ల ఫెయిర్ వారు ఇషు ప్డే 

విషయ్యల్ప్ప  ప్రర మ ఉంది: స్త్ర ీలు మరయు కుమారులు, బంగారు, వెండితో కూడిన 

గుంప్పలు; బ్ర ండ్ గురీాలు, ప్శువులు మరయు తోట్లు. 

 
 
 

 
 

153. 
తాతాకలిక లవదా తాతాకలిక వివాహం అనతమతించదగినదా? 

 (Mut’ah / Law of Desire)  
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

మలాకీ 2:16 - భార్ానత ప్రిత్ాజించతట నాకు అస్హామ ైన క్టీయ యని 
ఇశాీ యేలీయుల దేవు డగు య హో వా స లవిచతచచతనానడు. మరయిు ఒకడు త్న 
వస్ు రములనత బలలతాకర్ముతో నింప్ుట నా కస్హా మని స ైనాములకు 
అధిప్తియగు య హో వా స లవిచతచ చతనానడు; క్ాబటిి మీ మనస్త్లనత 
క్ాచతక్ొనతడడ, విశాేస్ఘలత్కులుక్ాకుడడ.  
1 క్ొరింథీయులకు 7:10-13 – 10 మరియు ప ండడాయ ైన వారిక్ట నేనత క్ాదత 
ప్రభువే ఆజాఞ పించతనదేమనగా, భార్ా భర్ునత ఎడబాయకూడదత.  
11 ఎడబాసినయ డల ప ండడా చేసిక్ొనకుండవల నత; లవదా, త్న భర్ుతో స్మలధాన 
ప్డవల నత. మరియు భర్ు త్న భార్ానత ప్రిత్ాజింప్ కూడదత.  
------------------------------------------------- 
నిసాీ 4:24 ..... నీకు చట్ు బదు మ నది చెప్ుబడినవారకి మంచ్నది, కాబట్టు  

నీవు వార సంప్దతో నిజాయితగా ప్పళోిచేస్తకుని, వయభిచారంల్ల కాద్ద. మరయు 

మీరు ఎవరని కంటంట్ కోరుకుంటారు (వారని వివాహం చేస్తకోవడం దాారా), 

వార భాగాల్ను వారకి విధిగా ఇవాండి. మరయు విధి తరాాత ప్రసుర 

ఒప్ుందం దాారా మీరు చేసే ప్నిల్ల మీకు పాప్ం లేద్ద (పూరియింది).  

ప్ని మనిషి 5:87 ..... ఓ నమమనవా! అలోాహ మీ కోసం చట్ు బదు ం 

చేసన మంచ్ విషయ్యల్ను నిషేధించవద్దు … 
154. 

ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలలో భార్ాలు స క్స్ ఆబ ి కి్స, ఒక వస్తు వు లవదా వారి భర్ుల సాేధీనం 
అని భావిసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

1 పేత్ుర్ప 3:7 - అటువల నే ప్ుర్పషులలరా, జీవమనత కృప్ావర్ములో మీ 
భార్ాలు మీతో ప్ాలివార ైయునానర్ని య రిగి, య కుకవ బలహ నమ ైన ఘటమని 
భార్ానత స్నామనించి, మీ ప్రా రా్నలకు అభాంత్ర్ము కలుగక  

ఎఫ స్యులకు 5:25 - ప్ుర్పషులలరా, మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. 
అటువల  క్రీస్తు కూడ స్ంఘమునత పేరమించి,  

----------------------------------------------------- 
బఖరా 2:223.....నీ భారయలు నీకు ఒక ప్నికిరావు. నీ చ్తర ము నీ చ్తర గించుము. 

అల్-ఇ ఇమాాన్ 3:14 ..... ప్పరుష్ఠల్ దృషిు ల్ల ఫెయిర్ వారు ఇషు ప్డే 

విషయ్యల్ప్ప  ప్రర మ ఉంది: స్త్ర ీలు మరయు కుమారులు, బంగారు, వెండితో కూడిన 

గుంప్పలు; బ్ర ండ్ గురీాలు, ప్శువులు మరయు తోట్లు. 
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తాతాకలిక లవదా తాతాకలిక వివాహం అనతమతించదగినదా? 

 (Mut’ah / Law of Desire)  
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

మలాకీ 2:16 - భార్ానత ప్రిత్ాజించతట నాకు అస్హామ ైన క్టీయ యని 
ఇశాీ యేలీయుల దేవు డగు య హో వా స లవిచతచచతనానడు. మరయిు ఒకడు త్న 
వస్ు రములనత బలలతాకర్ముతో నింప్ుట నా కస్హా మని స ైనాములకు 
అధిప్తియగు య హో వా స లవిచతచ చతనానడు; క్ాబటిి మీ మనస్త్లనత 
క్ాచతక్ొనతడడ, విశాేస్ఘలత్కులుక్ాకుడడ.  
1 క్ొరింథీయులకు 7:10-13 – 10 మరియు ప ండడాయ ైన వారిక్ట నేనత క్ాదత 
ప్రభువే ఆజాఞ పించతనదేమనగా, భార్ా భర్ునత ఎడబాయకూడదత.  
11 ఎడబాసినయ డల ప ండడా చేసిక్ొనకుండవల నత; లవదా, త్న భర్ుతో స్మలధాన 
ప్డవల నత. మరియు భర్ు త్న భార్ానత ప్రిత్ాజింప్ కూడదత.  
------------------------------------------------- 
నిసాీ 4:24 ..... నీకు చట్ు బదు మ నది చెప్ుబడినవారకి మంచ్నది, కాబట్టు  

నీవు వార సంప్దతో నిజాయితగా ప్పళోిచేస్తకుని, వయభిచారంల్ల కాద్ద. మరయు 

మీరు ఎవరని కంటంట్ కోరుకుంటారు (వారని వివాహం చేస్తకోవడం దాారా), 

వార భాగాల్ను వారకి విధిగా ఇవాండి. మరయు విధి తరాాత ప్రసుర 

ఒప్ుందం దాారా మీరు చేసే ప్నిల్ల మీకు పాప్ం లేద్ద (పూరియింది).  

ప్ని మనిషి 5:87 ..... ఓ నమమనవా! అలోాహ మీ కోసం చట్ు బదు ం 

చేసన మంచ్ విషయ్యల్ను నిషేధించవద్దు … 
154. 

ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలలో భార్ాలు స క్స్ ఆబ ి కి్స, ఒక వస్తు వు లవదా వారి భర్ుల సాేధీనం 
అని భావిసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

1 పేత్ుర్ప 3:7 - అటువల నే ప్ుర్పషులలరా, జీవమనత కృప్ావర్ములో మీ 
భార్ాలు మీతో ప్ాలివార ైయునానర్ని య రిగి, య కుకవ బలహ నమ ైన ఘటమని 
భార్ానత స్నామనించి, మీ ప్రా రా్నలకు అభాంత్ర్ము కలుగక  

ఎఫ స్యులకు 5:25 - ప్ుర్పషులలరా, మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. 
అటువల  క్రీస్తు కూడ స్ంఘమునత పేరమించి,  

----------------------------------------------------- 
బఖరా 2:223.....నీ భారయలు నీకు ఒక ప్నికిరావు. నీ చ్తర ము నీ చ్తర గించుము. 

అల్-ఇ ఇమాాన్ 3:14 ..... ప్పరుష్ఠల్ దృషిు ల్ల ఫెయిర్ వారు ఇషు ప్డే 

విషయ్యల్ప్ప  ప్రర మ ఉంది: స్త్ర ీలు మరయు కుమారులు, బంగారు, వెండితో కూడిన 

గుంప్పలు; బ్ర ండ్ గురీాలు, ప్శువులు మరయు తోట్లు. 

 
 
 

153. 
తాతాకలిక లవదా తాతాకలిక వివాహం అనతమతించదగినదా? 

 (Mut’ah / Law of Desire)  
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

మలాకీ 2:16 - భార్ానత ప్రిత్ాజించతట నాకు అస్హామ ైన క్టీయ యని 
ఇశాీ యేలీయుల దేవు డగు య హో వా స లవిచతచచతనానడు. మరయిు ఒకడు త్న 
వస్ు రములనత బలలతాకర్ముతో నింప్ుట నా కస్హా మని స ైనాములకు 
అధిప్తియగు య హో వా స లవిచతచ చతనానడు; క్ాబటిి మీ మనస్త్లనత 
క్ాచతక్ొనతడడ, విశాేస్ఘలత్కులుక్ాకుడడ.  
1 క్ొరింథీయులకు 7:10-13 – 10 మరియు ప ండడాయ ైన వారిక్ట నేనత క్ాదత 
ప్రభువే ఆజాఞ పించతనదేమనగా, భార్ా భర్ునత ఎడబాయకూడదత.  
11 ఎడబాసినయ డల ప ండడా చేసిక్ొనకుండవల నత; లవదా, త్న భర్ుతో స్మలధాన 
ప్డవల నత. మరియు భర్ు త్న భార్ానత ప్రిత్ాజింప్ కూడదత.  
------------------------------------------------- 
నిసాీ 4:24 ..... నీకు చట్ు బదు మ నది చెప్ుబడినవారకి మంచ్నది, కాబట్టు  

నీవు వార సంప్దతో నిజాయితగా ప్పళోిచేస్తకుని, వయభిచారంల్ల కాద్ద. మరయు 

మీరు ఎవరని కంటంట్ కోరుకుంటారు (వారని వివాహం చేస్తకోవడం దాారా), 

వార భాగాల్ను వారకి విధిగా ఇవాండి. మరయు విధి తరాాత ప్రసుర 

ఒప్ుందం దాారా మీరు చేసే ప్నిల్ల మీకు పాప్ం లేద్ద (పూరియింది).  

ప్ని మనిషి 5:87 ..... ఓ నమమనవా! అలోాహ మీ కోసం చట్ు బదు ం 

చేసన మంచ్ విషయ్యల్ను నిషేధించవద్దు … 
154. 

ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలలో భార్ాలు స క్స్ ఆబ ి కి్స, ఒక వస్తు వు లవదా వారి భర్ుల సాేధీనం 
అని భావిసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

1 పేత్ుర్ప 3:7 - అటువల నే ప్ుర్పషులలరా, జీవమనత కృప్ావర్ములో మీ 
భార్ాలు మీతో ప్ాలివార ైయునానర్ని య రిగి, య కుకవ బలహ నమ ైన ఘటమని 
భార్ానత స్నామనించి, మీ ప్రా రా్నలకు అభాంత్ర్ము కలుగక  

ఎఫ స్యులకు 5:25 - ప్ుర్పషులలరా, మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. 
అటువల  క్రీస్తు కూడ స్ంఘమునత పేరమించి,  

----------------------------------------------------- 
బఖరా 2:223.....నీ భారయలు నీకు ఒక ప్నికిరావు. నీ చ్తర ము నీ చ్తర గించుము. 

అల్-ఇ ఇమాాన్ 3:14 ..... ప్పరుష్ఠల్ దృషిు ల్ల ఫెయిర్ వారు ఇషు ప్డే 

విషయ్యల్ప్ప  ప్రర మ ఉంది: స్త్ర ీలు మరయు కుమారులు, బంగారు, వెండితో కూడిన 

గుంప్పలు; బ్ర ండ్ గురీాలు, ప్శువులు మరయు తోట్లు. 

 
 
 



155. 
బానిస్ స్ు రలనత క్ొనడానిక్ట లవదా ప్టుి క్ోవటానిక్ట మరియు వారితో ల ైంగిక స్ంబంధం 
కలిగి ఉండటానిక్ట ఒక వాక్టుక్ట ఇది అనతమతించబడుత్ుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 క్ొరింథీయులకు 7:23 - మీర్ప విలువప టిి  క్ొనబడడనవార్ప గనతక మనతషుాలకు 
దాస్తలు క్ాకుడడ.  
1 థెస్్లొన్సకయులకు 4:3-7 – 3 మీర్ప ప్రిశుదతా లగుటయే, అనగా మీర్ప 
జార్త్ేమునకు దూర్ముగా ఉండుటయే దేవుని చిత్ుము.  4 మీలో ప్రతివాడునత, 
దేవుని ఎర్పగని అనాజనతలవల  క్ామలభిలలషయందత క్ాక,  
5 ప్రిశుదాత్యందతనత ఘనత్యందతనత త్న త్న ఘటమునత ఎటుా  
క్ాప్ాడుక్ొనవల నో అది య రిగయిుండుటయే దేవుని చిత్ుము.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:24..... మరయిు మీ కుడడ చేయ కలిగి ఉననవార్ప త్ప్ు 
వివాహిత్ులందర్ూ మీకు నిష్ేధించబడాి ర్ప. 
Mü’minun 23: 5-6 * ..... 5. మరియు వారి ప్విత్రత్నత (వారి దాచిన 
భాగాలనత) క్ాప్ాడుకునేవార్ప, 6. వారి భార్ాలు త్ప్ు, మరియు వారి కుడడ 
చేత్ులు (బానిస్లు) కలిగి ఉననవార్ప త్ప్ు, అప్ుుడు వార్ప నిందించబడర్ప.  
Ma’arij 70:22 & 29-30 * ..... 22. ఆరాధకులు… 29. వారి శారీర్క క్ోరకినత 
అడుి కునే వార్ప, 30. వారి భార్ాలు మరియు బానిస్-అమలమయల క్ోస్ం ఆదా 
చేస్తక్ోండడ, అందతవలా వార్ప నిందలు క్ాదత. 

156. 
మహిళ్లకు ఇంటి వ లుప్ల వీల్స ధరించడం అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 11:15 - స్ు రక్ట త్ల వ ండుర కలు ప ైటచెంగుగా ఇయాబడెనత గనతక 
ఆమ  త్లవ ండుర కలు ప ంచతక్ొనతట ఆమ కు ఘనము.  
గలతీయులకు 5:1 - ఈ సాేత్ంత్రాము అనతగీహించి, క్రీస్తు  మనలనత 
స్ేత్ంత్ుర లనతగా చేసియునానడు. క్ాబటిి, మీర్ప సాిర్ముగా నిలిచి మర్ల 
దాస్ామనత క్ాడడక్టీంద చికుక క్ొనకుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అహిాబ్ 33:59 ..... ఓ ప్రవకు! మీ భార్ాలు మరియు మీ కుమలర ులు మరియు 
విశాేస్తల స్ు రలు వారి వసాు ా లనత వారి చతటూి  గీయమని చెప్ుండడ (వార్ప 
విదేశాలకు వ ళిునప్ుుడు). అది మంచిది, త్దాేరా వార్ప గురిుంచబడతార్ప 
మరియు క్ోప్ం తెచతచక్ోర్ప. 
 
 
 

155. 
బానిస్ స్ు రలనత క్ొనడానిక్ట లవదా ప్టుి క్ోవటానిక్ట మరియు వారితో ల ైంగిక స్ంబంధం 
కలిగి ఉండటానిక్ట ఒక వాక్టుక్ట ఇది అనతమతించబడుత్ుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 క్ొరింథీయులకు 7:23 - మీర్ప విలువప టిి  క్ొనబడడనవార్ప గనతక మనతషుాలకు 
దాస్తలు క్ాకుడడ.  
1 థెస్్లొన్సకయులకు 4:3-7 – 3 మీర్ప ప్రిశుదతా లగుటయే, అనగా మీర్ప 
జార్త్ేమునకు దూర్ముగా ఉండుటయే దేవుని చిత్ుము.  4 మీలో ప్రతివాడునత, 
దేవుని ఎర్పగని అనాజనతలవల  క్ామలభిలలషయందత క్ాక,  
5 ప్రిశుదాత్యందతనత ఘనత్యందతనత త్న త్న ఘటమునత ఎటుా  
క్ాప్ాడుక్ొనవల నో అది య రిగయిుండుటయే దేవుని చిత్ుము.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:24..... మరయిు మీ కుడడ చేయ కలిగి ఉననవార్ప త్ప్ు 
వివాహిత్ులందర్ూ మీకు నిష్ేధించబడాి ర్ప. 
Mü’minun 23: 5-6 * ..... 5. మరియు వారి ప్విత్రత్నత (వారి దాచిన 
భాగాలనత) క్ాప్ాడుకునేవార్ప, 6. వారి భార్ాలు త్ప్ు, మరియు వారి కుడడ 
చేత్ులు (బానిస్లు) కలిగి ఉననవార్ప త్ప్ు, అప్ుుడు వార్ప నిందించబడర్ప.  
Ma’arij 70:22 & 29-30 * ..... 22. ఆరాధకులు… 29. వారి శారీర్క క్ోరకినత 
అడుి కునే వార్ప, 30. వారి భార్ాలు మరియు బానిస్-అమలమయల క్ోస్ం ఆదా 
చేస్తక్ోండడ, అందతవలా వార్ప నిందలు క్ాదత. 

156. 
మహిళ్లకు ఇంటి వ లుప్ల వీల్స ధరించడం అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 11:15 - స్ు రక్ట త్ల వ ండుర కలు ప ైటచెంగుగా ఇయాబడెనత గనతక 
ఆమ  త్లవ ండుర కలు ప ంచతక్ొనతట ఆమ కు ఘనము.  
గలతీయులకు 5:1 - ఈ సాేత్ంత్రాము అనతగీహించి, క్రీస్తు  మనలనత 
స్ేత్ంత్ుర లనతగా చేసియునానడు. క్ాబటిి, మీర్ప సిార్ముగా నిలిచి మర్ల 
దాస్ామనత క్ాడడక్టీంద చికుక క్ొనకుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అహిాబ్ 33:59 ..... ఓ ప్రవకు! మీ భార్ాలు మరియు మీ కుమలర ులు మరియు 
విశాేస్తల స్ు రలు వారి వసాు ా లనత వారి చతటూి  గీయమని చెప్ుండడ (వార్ప 
విదేశాలకు వ ళిునప్ుుడు). అది మంచిది, త్దాేరా వార్ప గురిుంచబడతార్ప 
మరియు క్ోప్ం తెచతచక్ోర్ప. 
 
 
 155. 

బానిస్ స్ు రలనత క్ొనడానిక్ట లవదా ప్టుి క్ోవటానిక్ట మరియు వారితో ల ైంగిక స్ంబంధం 
కలిగి ఉండటానిక్ట ఒక వాక్టుక్ట ఇది అనతమతించబడుత్ుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 క్ొరింథీయులకు 7:23 - మీర్ప విలువప టిి  క్ొనబడడనవార్ప గనతక మనతషుాలకు 
దాస్తలు క్ాకుడడ.  
1 థెస్్లొన్సకయులకు 4:3-7 – 3 మీర్ప ప్రిశుదతా లగుటయే, అనగా మీర్ప 
జార్త్ేమునకు దూర్ముగా ఉండుటయే దేవుని చిత్ుము.  4 మీలో ప్రతివాడునత, 
దేవుని ఎర్పగని అనాజనతలవల  క్ామలభిలలషయందత క్ాక,  
5 ప్రిశుదాత్యందతనత ఘనత్యందతనత త్న త్న ఘటమునత ఎటుా  
క్ాప్ాడుక్ొనవల నో అది య రిగయిుండుటయే దేవుని చిత్ుము.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:24..... మరయిు మీ కుడడ చేయ కలిగి ఉననవార్ప త్ప్ు 
వివాహిత్ులందర్ూ మీకు నిష్ేధించబడాి ర్ప. 
Mü’minun 23: 5-6 * ..... 5. మరియు వారి ప్విత్రత్నత (వారి దాచిన 
భాగాలనత) క్ాప్ాడుకునేవార్ప, 6. వారి భార్ాలు త్ప్ు, మరియు వారి కుడడ 
చేత్ులు (బానిస్లు) కలిగి ఉననవార్ప త్ప్ు, అప్ుుడు వార్ప నిందించబడర్ప.  
Ma’arij 70:22 & 29-30 * ..... 22. ఆరాధకులు… 29. వారి శారీర్క క్ోరకినత 
అడుి కునే వార్ప, 30. వారి భార్ాలు మరియు బానిస్-అమలమయల క్ోస్ం ఆదా 
చేస్తక్ోండడ, అందతవలా వార్ప నిందలు క్ాదత. 

156. 
మహిళ్లకు ఇంటి వ లుప్ల వీల్స ధరించడం అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 11:15 - స్ు రక్ట త్ల వ ండుర కలు ప ైటచెంగుగా ఇయాబడెనత గనతక 
ఆమ  త్లవ ండుర కలు ప ంచతక్ొనతట ఆమ కు ఘనము.  
గలతీయులకు 5:1 - ఈ సాేత్ంత్రాము అనతగీహించి, క్రీస్తు  మనలనత 
స్ేత్ంత్ుర లనతగా చేసియునానడు. క్ాబటిి, మీర్ప సాిర్ముగా నిలిచి మర్ల 
దాస్ామనత క్ాడడక్టీంద చికుక క్ొనకుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అహిాబ్ 33:59 ..... ఓ ప్రవకు! మీ భార్ాలు మరియు మీ కుమలర ులు మరియు 
విశాేస్తల స్ు రలు వారి వసాు ా లనత వారి చతటూి  గీయమని చెప్ుండడ (వార్ప 
విదేశాలకు వ ళిునప్ుుడు). అది మంచిది, త్దాేరా వార్ప గురిుంచబడతార్ప 
మరియు క్ోప్ం తెచతచక్ోర్ప. 
 
 

155. 
బానిస్ స్ు రలనత క్ొనడానిక్ట లవదా ప్టుి క్ోవటానిక్ట మరియు వారితో ల ైంగిక స్ంబంధం 
కలిగి ఉండటానిక్ట ఒక వాక్టుక్ట ఇది అనతమతించబడుత్ుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 క్ొరింథీయులకు 7:23 - మీర్ప విలువప టిి  క్ొనబడడనవార్ప గనతక మనతషుాలకు 
దాస్తలు క్ాకుడడ.  
1 థెస్్లొన్సకయులకు 4:3-7 – 3 మీర్ప ప్రిశుదతా లగుటయే, అనగా మీర్ప 
జార్త్ేమునకు దూర్ముగా ఉండుటయే దేవుని చిత్ుము.  4 మీలో ప్రతివాడునత, 
దేవుని ఎర్పగని అనాజనతలవల  క్ామలభిలలషయందత క్ాక,  
5 ప్రిశుదాత్యందతనత ఘనత్యందతనత త్న త్న ఘటమునత ఎటుా  
క్ాప్ాడుక్ొనవల నో అది య రిగయిుండుటయే దేవుని చిత్ుము.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:24..... మరయిు మీ కుడడ చేయ కలిగి ఉననవార్ప త్ప్ు 
వివాహిత్ులందర్ూ మీకు నిష్ేధించబడాి ర్ప. 
Mü’minun 23: 5-6 * ..... 5. మరియు వారి ప్విత్రత్నత (వారి దాచిన 
భాగాలనత) క్ాప్ాడుకునేవార్ప, 6. వారి భార్ాలు త్ప్ు, మరియు వారి కుడడ 
చేత్ులు (బానిస్లు) కలిగి ఉననవార్ప త్ప్ు, అప్ుుడు వార్ప నిందించబడర్ప.  
Ma’arij 70:22 & 29-30 * ..... 22. ఆరాధకులు… 29. వారి శారీర్క క్ోరకినత 
అడుి కునే వార్ప, 30. వారి భార్ాలు మరియు బానిస్-అమలమయల క్ోస్ం ఆదా 
చేస్తక్ోండడ, అందతవలా వార్ప నిందలు క్ాదత. 

156. 
మహిళ్లకు ఇంటి వ లుప్ల వీల్స ధరించడం అవస్ర్మల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 కొర ింథీయులకు 11:15 - స్ు రక్ట త్ల వ ండుర కలు ప ైటచెంగుగా ఇయాబడెనత గనతక 
ఆమ  త్లవ ండుర కలు ప ంచతక్ొనతట ఆమ కు ఘనము.  
గలతీయులకు 5:1 - ఈ సాేత్ంత్రాము అనతగీహించి, క్రీస్తు  మనలనత 
స్ేత్ంత్ుర లనతగా చేసియునానడు. క్ాబటిి, మీర్ప సాిర్ముగా నిలిచి మర్ల 
దాస్ామనత క్ాడడక్టీంద చికుక క్ొనకుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అహిాబ్ 33:59 ..... ఓ ప్రవకు! మీ భార్ాలు మరియు మీ కుమలర ులు మరియు 
విశాేస్తల స్ు రలు వారి వసాు ా లనత వారి చతటూి  గీయమని చెప్ుండడ (వార్ప 
విదేశాలకు వ ళిునప్ుుడు). అది మంచిది, త్దాేరా వార్ప గురిుంచబడతార్ప 
మరియు క్ోప్ం తెచతచక్ోర్ప. 
 
 



157. 
మహిళ్ల హకుకలు ప్ుర్పషులు స్మలనంగా ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 2:11 - దేవునిక్ట ప్క్షప్ాత్ములవదత. ధర్మశాస్ు రము లవక ప్ాప్ము 
చేసినవార్ందర్ప ధర్మశాస్ు రము లవకయే నశంచెదర్ప;  
గలతీయులకు 2:6 & 28 – 6 ఎనినక్ ైన వార్పగా ఎంచబడడనవారియొదా నేనేమియు 
నేర్పచక్ొనలవదత; వార ంత్టివార ైననత నాకు లక్షాము లవదత, దేవుడు నర్పనివేషము 
చూడడు. ఆ య నినక్ ైనవార్ప నాక్ఫమియు ఉప్దేశంప్లవదత.  
యాకోబు 2:9 - మీర్ప ప్క్షప్ాత్ము గలవార ైతే ధర్మశాస్ు రమువలన అప్రాధతలని 
తీర్చబడడ ప్ాప్ము చేయువార్గుదతర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:228 & 282 ..... 228. మరియు స్ు రలకు ప్ుర్పషుల హకుకల 
మలదిరిగానే హకుకలు ఉనానయ ... మరియు ప్ుర్పషులు వారి కంటే ఒక డడగీీ ... 
282. మీ ప్ుర్పషుల నతండడ ఇదార్ప సాక్షులనత పిలవండడ, మరియు ఇదార్ప 
ప్ుర్పషులు చేతిలో లవకప్ో తే, ఒక ప్ుర్పషుడు మరయిు ఇదార్ప మహిళ్లు ...  
నిస  ా4:3, 11 & 176 ..... 3. మీకు నచిచన మహిళ్లనత వివాహం చేస్తక్ోండడ, ఇదార్ప 
లవద  ామూడు లవదా నాలుగు ... 11. మగవారిక్ట ఇదార్ప ఆడవారి వాటాత ోస్మలనం. 

158. 
ఒక వాక్టు త్న భార్ానత ఓడడంచటానిక్ట ఎప్ుుడెైనా అనతమతించగలరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 5:25-29 – 25 ప్ుర్పషులలర ,ా మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. 
అటువల  క్రీస్తు కూడ స్ంఘమునత పేరమించి,  28 అటువల నే ప్ుర్పషులుకూడ త్మ 
సొ ంత్శ్రీర్ములనతవల  త్మ భార్ాలనత పేరమింప్ బదతా ల ైయునానర్ప. త్న భార్ానత 
పేరమించతవాడు త్నతన పేరమించతక్ొనతచతనానడు. 29 త్న శ్రీర్మునత 
దేేష్ించినవాడెవడునత లవడు గాని ప్రతివాడునత దానిని ప్ో ష్ించి స్ంర్ క్డంచతక్ొనతనత.  
క్ొలొస్్యులకు 3:19 -  భర్ులలర ,ా మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ, వారిని నిషుు ర్ప టికుడడ.  
1 పేత్ుర్క 3:7 - అటువల నే ప్ుర్పషులలరా, జీవమనత కృప్ావర్ములో మీ 
భార్ాలు మీతో ప్ాలివార ైయునానర్ని య రిగ,ి య కుకవ బలహ నమ ైన ఘటమని 
భార్ానత స్నామనించి, మీ ప్రా రా్నలకు అభాంత్ర్ము కలుగక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:34 ..... మీర్ప ఎవరి నతండడ నమమకదోరహానిక్ట భయప్డుత్ునానరో, వారిక్ట 
ఉప్దేశంచండడ మరియు వారిని ప్డకలకు బహిషకరించండడ మరియు వారిని 
క్ొటిండడ (తేలికగా, కనిపించే గాయం లవకుండా). వార్ప మీకు కటుి బడడ ఉంటే, వారిక్ట 
వాతిరఫకంగా మలర్గం వ త్కండడ. అలలా హ్ గొప్ువాడు, ఉత్కృషిమ ైనది. 
 
 
 

157. 
మహిళ్ల హకుకలు ప్ుర్పషులు స్మలనంగా ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 2:11 - దేవునిక్ట ప్క్షప్ాత్ములవదత. ధర్మశాస్ు రము లవక ప్ాప్ము 
చేసినవార్ందర్ప ధర్మశాస్ు రము లవకయే నశంచెదర్ప;  
గలతీయులకు 2:6 & 28 – 6 ఎనినక్ ైన వార్పగా ఎంచబడడనవారియొదా నేనేమియు 
నేర్పచక్ొనలవదత; వార ంత్టివార ైననత నాకు లక్షాము లవదత, దేవుడు నర్పనివేషము 
చూడడు. ఆ య నినక్ ైనవార్ప నాక్ఫమియు ఉప్దేశంప్లవదత.  
యాకోబు 2:9 - మీర్ప ప్క్షప్ాత్ము గలవార ైతే ధర్మశాస్ు రమువలన అప్రాధతలని 
తీర్చబడడ ప్ాప్ము చేయువార్గుదతర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:228 & 282 ..... 228. మరియు స్ు రలకు ప్ుర్పషుల హకుకల 
మలదిరిగానే హకుకలు ఉనానయ ... మరియు ప్ుర్పషులు వారి కంటే ఒక డడగీీ ... 
282. మీ ప్ుర్పషుల నతండడ ఇదార్ప సాక్షులనత పిలవండడ, మరియు ఇదార్ప 
ప్ుర్పషులు చేతిలో లవకప్ో తే, ఒక ప్ుర్పషుడు మరయిు ఇదార్ప మహిళ్లు ...  
నిస  ా4:3, 11 & 176 ..... 3. మీకు నచిచన మహిళ్లనత వివాహం చేస్తక్ోండడ, ఇదార్ప 
లవద  ామూడు లవదా నాలుగు ... 11. మగవారిక్ట ఇదార్ప ఆడవారి వాటాత ోస్మలనం. 

158. 
ఒక వాక్టు త్న భార్ానత ఓడడంచటానిక్ట ఎప్ుుడెైనా అనతమతించగలరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 5:25-29 – 25 ప్ుర్పషులలర ,ా మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. 
అటువల  క్రీస్తు కూడ స్ంఘమునత పేరమించి,  28 అటువల నే ప్ుర్పషులుకూడ త్మ 
సొ ంత్శ్రీర్ములనతవల  త్మ భార్ాలనత పేరమింప్ బదతా ల ైయునానర్ప. త్న భార్ానత 
పేరమించతవాడు త్నతన పేరమించతక్ొనతచతనానడు. 29 త్న శ్రీర్మునత 
దేేష్ించినవాడెవడునత లవడు గాని ప్రతివాడునత దానిని ప్ో ష్ించి స్ంర్ క్డంచతక్ొనతనత.  
క్ొలొస్్యులకు 3:19 -  భర్ులలర ,ా మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ, వారిని నిషుు ర్ప టికుడడ.  
1 పేత్ుర్క 3:7 - అటువల నే ప్ుర్పషులలరా, జీవమనత కృప్ావర్ములో మీ 
భార్ాలు మీతో ప్ాలివార ైయునానర్ని య రిగ,ి య కుకవ బలహ నమ ైన ఘటమని 
భార్ానత స్నామనించి, మీ ప్రా రా్నలకు అభాంత్ర్ము కలుగక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:34 ..... మీర్ప ఎవరి నతండడ నమమకదోరహానిక్ట భయప్డుత్ునానరో, వారిక్ట 
ఉప్దేశంచండడ మరియు వారిని ప్డకలకు బహిషకరించండడ మరియు వారిని 
క్ొటిండడ (తేలికగా, కనిపించే గాయం లవకుండా). వార్ప మీకు కటుి బడడ ఉంటే, వారిక్ట 
వాతిరఫకంగా మలర్గం వ త్కండడ. అలలా హ్ గొప్ువాడు, ఉత్కృషిమ ైనది. 
 
 
 157. 

మహిళ్ల హకుకలు ప్ుర్పషులు స్మలనంగా ఉనానయల? 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

రోమీయులకు 2:11 - దేవునిక్ట ప్క్షప్ాత్ములవదత. ధర్మశాస్ు రము లవక ప్ాప్ము 
చేసినవార్ందర్ప ధర్మశాస్ు రము లవకయే నశంచెదర్ప;  
గలతీయులకు 2:6 & 28 – 6 ఎనినక్ ైన వార్పగా ఎంచబడడనవారియొదా నేనేమియు 
నేర్పచక్ొనలవదత; వార ంత్టివార ైననత నాకు లక్షాము లవదత, దేవుడు నర్పనివేషము 
చూడడు. ఆ య నినక్ ైనవార్ప నాక్ఫమియు ఉప్దేశంప్లవదత.  
యాకోబు 2:9 - మీర్ప ప్క్షప్ాత్ము గలవార ైతే ధర్మశాస్ు రమువలన అప్రాధతలని 
తీర్చబడడ ప్ాప్ము చేయువార్గుదతర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:228 & 282 ..... 228. మరియు స్ు రలకు ప్ుర్పషుల హకుకల 
మలదిరిగానే హకుకలు ఉనానయ ... మరియు ప్ుర్పషులు వారి కంటే ఒక డడగీీ ... 
282. మీ ప్ుర్పషుల నతండడ ఇదార్ప సాక్షులనత పిలవండడ, మరియు ఇదార్ప 
ప్ుర్పషులు చేతిలో లవకప్ో తే, ఒక ప్ుర్పషుడు మరయిు ఇదార్ప మహిళ్లు ...  
నిస  ా4:3, 11 & 176 ..... 3. మీకు నచిచన మహిళ్లనత వివాహం చేస్తక్ోండడ, ఇదార్ప 
లవద  ామూడు లవదా నాలుగు ... 11. మగవారిక్ట ఇదార్ప ఆడవారి వాటాత ోస్మలనం. 

158. 
ఒక వాక్టు త్న భార్ానత ఓడడంచటానిక్ట ఎప్ుుడెైనా అనతమతించగలరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 5:25-29 – 25 ప్ుర్పషులలర ,ా మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. 
అటువల  క్రీస్తు కూడ స్ంఘమునత పేరమించి,  28 అటువల నే ప్ుర్పషులుకూడ త్మ 
సొ ంత్శ్రీర్ములనతవల  త్మ భార్ాలనత పేరమింప్ బదతా ల ైయునానర్ప. త్న భార్ానత 
పేరమించతవాడు త్నతన పేరమించతక్ొనతచతనానడు. 29 త్న శ్రీర్మునత 
దేేష్ించినవాడెవడునత లవడు గాని ప్రతివాడునత దానిని ప్ో ష్ించి స్ంర్ క్డంచతక్ొనతనత.  
క్ొలొస్్యులకు 3:19 -  భర్ులలర ,ా మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ, వారిని నిషుు ర్ప టికుడడ.  
1 పేత్ుర్క 3:7 - అటువల నే ప్ుర్పషులలరా, జీవమనత కృప్ావర్ములో మీ 
భార్ాలు మీతో ప్ాలివార ైయునానర్ని య రిగ,ి య కుకవ బలహ నమ ైన ఘటమని 
భార్ానత స్నామనించి, మీ ప్రా రా్నలకు అభాంత్ర్ము కలుగక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:34 ..... మీర్ప ఎవరి నతండడ నమమకదోరహానిక్ట భయప్డుత్ునానరో, వారిక్ట 
ఉప్దేశంచండడ మరియు వారిని ప్డకలకు బహిషకరించండడ మరియు వారిని 
క్ొటిండడ (తేలికగా, కనిపించే గాయం లవకుండా). వార్ప మీకు కటుి బడడ ఉంటే, వారిక్ట 
వాతిరఫకంగా మలర్గం వ త్కండడ. అలలా హ్ గొప్ువాడు, ఉత్కృషిమ ైనది. 
 
 

157. 
మహిళ్ల హకుకలు ప్ుర్పషులు స్మలనంగా ఉనానయల? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 2:11 - దేవునిక్ట ప్క్షప్ాత్ములవదత. ధర్మశాస్ు రము లవక ప్ాప్ము 
చేసినవార్ందర్ప ధర్మశాస్ు రము లవకయే నశంచెదర్ప;  
గలతీయులకు 2:6 & 28 – 6 ఎనినక్ ైన వార్పగా ఎంచబడడనవారియొదా నేనేమియు 
నేర్పచక్ొనలవదత; వార ంత్టివార ైననత నాకు లక్షాము లవదత, దేవుడు నర్పనివేషము 
చూడడు. ఆ య నినక్ ైనవార్ప నాక్ఫమియు ఉప్దేశంప్లవదత.  
యాకోబు 2:9 - మీర్ప ప్క్షప్ాత్ము గలవార ైతే ధర్మశాస్ు రమువలన అప్రాధతలని 
తీర్చబడడ ప్ాప్ము చేయువార్గుదతర్ప.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:228 & 282 ..... 228. మరియు స్ు రలకు ప్ుర్పషుల హకుకల 
మలదిరిగానే హకుకలు ఉనానయ ... మరియు ప్ుర్పషులు వారి కంటే ఒక డడగీీ ... 
282. మీ ప్ుర్పషుల నతండడ ఇదార్ప సాక్షులనత పిలవండడ, మరియు ఇదార్ప 
ప్ుర్పషులు చేతిలో లవకప్ో తే, ఒక ప్ుర్పషుడు మరయిు ఇదార్ప మహిళ్లు ...  
నిస  ా4:3, 11 & 176 ..... 3. మీకు నచిచన మహిళ్లనత వివాహం చేస్తక్ోండడ, ఇదార్ప 
లవద  ామూడు లవదా నాలుగు ... 11. మగవారిక్ట ఇదార్ప ఆడవారి వాటాత ోస్మలనం. 

158. 
ఒక వాక్టు త్న భార్ానత ఓడడంచటానిక్ట ఎప్ుుడెైనా అనతమతించగలరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 5:25-29 – 25 ప్ుర్పషులలర ,ా మీర్పనత మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ. 
అటువల  క్రీస్తు కూడ స్ంఘమునత పేరమించి,  28 అటువల నే ప్ుర్పషులుకూడ త్మ 
సొ ంత్శ్రీర్ములనతవల  త్మ భార్ాలనత పేరమింప్ బదతా ల ైయునానర్ప. త్న భార్ానత 
పేరమించతవాడు త్నతన పేరమించతక్ొనతచతనానడు. 29 త్న శ్రీర్మునత 
దేేష్ించినవాడెవడునత లవడు గాని ప్రతివాడునత దానిని ప్ో ష్ించి స్ంర్ క్డంచతక్ొనతనత.  
క్ొలొస్్యులకు 3:19 -  భర్ులలర ,ా మీ భార్ాలనత పేరమించతడడ, వారిని నిషుు ర్ప టికుడడ.  
1 పేత్ుర్క 3:7 - అటువల నే ప్ుర్పషులలరా, జీవమనత కృప్ావర్ములో మీ 
భార్ాలు మీతో ప్ాలివార ైయునానర్ని య రిగ,ి య కుకవ బలహ నమ ైన ఘటమని 
భార్ానత స్నామనించి, మీ ప్రా రా్నలకు అభాంత్ర్ము కలుగక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:34 ..... మీర్ప ఎవరి నతండడ నమమకదోరహానిక్ట భయప్డుత్ునానరో, వారిక్ట 
ఉప్దేశంచండడ మరియు వారిని ప్డకలకు బహిషకరించండడ మరియు వారిని 
క్ొటిండడ (తేలికగా, కనిపించే గాయం లవకుండా). వార్ప మీకు కటుి బడడ ఉంటే, వారిక్ట 
వాతిరఫకంగా మలర్గం వ త్కండడ. అలలా హ్ గొప్ువాడు, ఉత్కృషిమ ైనది. 
 
 



159. 
ఒక క్ ైైస్ువుడు లవదా ఒక ముసిా ంకు వేరొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత వివాహం 
చేస్తక్ోవటానిక్ట అనతమతి ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దశే్కాిండమ 7:3-4 –3 న్సవు వారిత ోవియామందకూడదత, వాని కుమలర్పనిక్ట న్స 
కుమలర ు నియ కాూడదత, న్స కుమలర్పనిక్ట వాని కుమలర ునత ప్ుచతచక్ొనకూడదత.  
1 కొర ింథీయులకు 7:28 & 39 –28 అయననత న్సవు ప ండడా చేసిక్ొనిననత ప్ాప్ము 
లవదత, కనాక ప ండడా చేసి క్ొనిననత ఆమ కు ప్ాప్ము లవదత; అయతే అటిివారిక్ట 
శ్రీర్స్ంబంధమ ైన శ్ీమలు కలుగునత; అవి మీకు కలుగ కుండ  
29 స్హోదర్పలలరా, నేనత చెప్ుునదే మనగా, క్ాలము స్ంకుచిత్మ ై యుననది 
గనతక ఇకమీదట భార్ాలు కలిగినవార్ప భార్ాలు లవనటుి నత  
2 కొర ింథీయులకు 6:14 & 17 – 14 మీర్ప అవిశాేస్తలతో జోడుగా ఉండకుడడ. 
న్సతిక్ట దతరీణతితో ఏమి సాంగత్ాము? వ లుగునకు చీకటితో ఏమిప్ొ త్ుు ? 17 క్ావున 
మీర్ప వారి మధానతండడ బయలువ డలి ప్రతేాకముగా ఉండుడడ; అప్విత్రమ ైనదానిని 
ముటికుడని ప్రభువు చెప్ుుచతనానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్నిమనిష  5:5..... ఈ రోజ్ఞ (అన్సన) మీ క్ోస్ం చటిబదామ ైనవి ... అలలగఫ 
విశాేస్తల స్దతగ ణ స్ు రలు, మరియు మీ ముందత లవఖనానిన స్ేకరించిన వారి 
ధర్మవంత్ుల ైన స్ు రలు మీ క్ోస్ం చటిబదామ ైనవి మీర్ప వారి వివాహ భాగాలనత 
వారిక్ట ఇచిచనప్ుుడు మరయిు వారితో గౌర్వంగా జీవించినప్ుుడు  

160. 
ఒక వాక్టు వారి భార్ా నతండడ విడాకులు ప్ొ ందినటాయతే వాభిచార్ం క్ాకుండా మరొక 
క్ార్ణం వార్ప తిరిగి వివాహం చేస్తకునే అవక్ాశ్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 5:32 - నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగావాభిచార్క్ార్ణమునతబటిి  
గాక, త్న భార్ానత విడనాడు ప్రతివాడునత ఆమ నత వాభిచారిణ గా 
చేయుచతనానడు; విడనాడబడడనదానిని ప ండాా డువాడు వాభిచరించత చతనానడు.  
మత్త య సువార్త 19:3-9 – 9 మరయిు వాభిచార్ము నిమిత్ుమే త్ప్ు త్న భార్ానత 
విడనాడడ మరియొకతెనత ప ండడా చేసిక్ొనతవాడు వాభిచార్ము చేయుచతనాన 
డనియు, విడనాడబడడనదానిని ప ండడా చేసిక్ొనతవాడు వాభిచార్ము 
చేయుచతనానడనియు మీతో చెప్ుు చతనాననని వారితోనన నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 231 .... మీర్ప మీ భార్ాలనత విడాకులు తీస్తకుననప్ుుడు ... వారిని 
దయతో వ ళా్నివేండడ.  
త్హీూ మ్ 66: 5 ..... త్న ప్రభువు, అత్నత మిమమలిన విడాకులు తీస్తకుంటే, మీ సాా నంల  ో
అత్నిక్ట మీకనాన మంచి భార్ాలనత ఇసాు డు ... గత్ంల  ోవివాహం మరియు కనాలు. 
 
 
 

159. 
ఒక క్ ైైస్ువుడు లవదా ఒక ముసిా ంకు వేరొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత వివాహం 
చేస్తక్ోవటానిక్ట అనతమతి ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దశే్కాిండమ 7:3-4 –3 న్సవు వారిత ోవియామందకూడదత, వాని కుమలర్పనిక్ట న్స 
కుమలర ు నియ కాూడదత, న్స కుమలర్పనిక్ట వాని కుమలర ునత ప్ుచతచక్ొనకూడదత.  
1 కొర ింథీయులకు 7:28 & 39 –28 అయననత న్సవు ప ండడా చేసిక్ొనిననత ప్ాప్ము 
లవదత, కనాక ప ండడా చేసి క్ొనిననత ఆమ కు ప్ాప్ము లవదత; అయతే అటిివారిక్ట 
శ్రీర్స్ంబంధమ ైన శ్ీమలు కలుగునత; అవి మీకు కలుగ కుండ  
29 స్హోదర్పలలరా, నేనత చెప్ుునదే మనగా, క్ాలము స్ంకుచిత్మ ై యుననది 
గనతక ఇకమీదట భార్ాలు కలిగినవార్ప భార్ాలు లవనటుి నత  
2 కొర ింథీయులకు 6:14 & 17 – 14 మీర్ప అవిశాేస్తలతో జోడుగా ఉండకుడడ. 
న్సతిక్ట దతరీణతితో ఏమి సాంగత్ాము? వ లుగునకు చీకటితో ఏమిప్ొ త్ుు ? 17 క్ావున 
మీర్ప వారి మధానతండడ బయలువ డలి ప్రతేాకముగా ఉండుడడ; అప్విత్రమ ైనదానిని 
ముటికుడని ప్రభువు చెప్ుుచతనానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్నిమనిష  5:5..... ఈ రోజ్ఞ (అన్సన) మీ క్ోస్ం చటిబదామ ైనవి ... అలలగఫ 
విశాేస్తల స్దతగ ణ స్ు రలు, మరియు మీ ముందత లవఖనానిన స్ేకరించిన వారి 
ధర్మవంత్ుల ైన స్ు రలు మీ క్ోస్ం చటిబదామ ైనవి మీర్ప వారి వివాహ భాగాలనత 
వారిక్ట ఇచిచనప్ుుడు మరయిు వారితో గౌర్వంగా జీవించినప్ుుడు  

160. 
ఒక వాక్టు వారి భార్ా నతండడ విడాకులు ప్ొ ందినటాయతే వాభిచార్ం క్ాకుండా మరొక 
క్ార్ణం వార్ప తిరిగి వివాహం చేస్తకునే అవక్ాశ్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 5:32 - నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగావాభిచార్క్ార్ణమునతబటిి  
గాక, త్న భార్ానత విడనాడు ప్రతివాడునత ఆమ నత వాభిచారిణ గా 
చేయుచతనానడు; విడనాడబడడనదానిని ప ండాా డువాడు వాభిచరించత చతనానడు.  
మత్త య సువార్త 19:3-9 – 9 మరయిు వాభిచార్ము నిమిత్ుమే త్ప్ు త్న భార్ానత 
విడనాడడ మరియొకతెనత ప ండడా చేసిక్ొనతవాడు వాభిచార్ము చేయుచతనాన 
డనియు, విడనాడబడడనదానిని ప ండడా చేసిక్ొనతవాడు వాభిచార్ము 
చేయుచతనానడనియు మీతో చెప్ుు చతనాననని వారితోనన నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 231 .... మీర్ప మీ భార్ాలనత విడాకులు తీస్తకుననప్ుుడు ... వారిని 
దయతో వ ళా్నివేండడ.  
త్హీూ మ్ 66: 5 ..... త్న ప్రభువు, అత్నత మిమమలిన విడాకులు తీస్తకుంటే, మీ సాా నంల  ో
అత్నిక్ట మీకనాన మంచి భార్ాలనత ఇసాు డు ... గత్ంల  ోవివాహం మరియు కనాలు. 
 
 
 159. 

ఒక క్ ైైస్ువుడు లవదా ఒక ముసిా ంకు వేరొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత వివాహం 
చేస్తక్ోవటానిక్ట అనతమతి ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దశే్కాిండమ 7:3-4 –3 న్సవు వారిత ోవియామందకూడదత, వాని కుమలర్పనిక్ట న్స 
కుమలర ు నియ కాూడదత, న్స కుమలర్పనిక్ట వాని కుమలర ునత ప్ుచతచక్ొనకూడదత.  
1 కొర ింథీయులకు 7:28 & 39 –28 అయననత న్సవు ప ండడా చేసిక్ొనిననత ప్ాప్ము 
లవదత, కనాక ప ండడా చేసి క్ొనిననత ఆమ కు ప్ాప్ము లవదత; అయతే అటిివారిక్ట 
శ్రీర్స్ంబంధమ ైన శ్ీమలు కలుగునత; అవి మీకు కలుగ కుండ  
29 స్హోదర్పలలరా, నేనత చెప్ుునదే మనగా, క్ాలము స్ంకుచిత్మ ై యుననది 
గనతక ఇకమీదట భార్ాలు కలిగినవార్ప భార్ాలు లవనటుి నత  
2 కొర ింథీయులకు 6:14 & 17 – 14 మీర్ప అవిశాేస్తలతో జోడుగా ఉండకుడడ. 
న్సతిక్ట దతరీణతితో ఏమి సాంగత్ాము? వ లుగునకు చీకటితో ఏమిప్ొ త్ుు ? 17 క్ావున 
మీర్ప వారి మధానతండడ బయలువ డలి ప్రతేాకముగా ఉండుడడ; అప్విత్రమ ైనదానిని 
ముటికుడని ప్రభువు చెప్ుుచతనానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్నిమనిష  5:5..... ఈ రోజ్ఞ (అన్సన) మీ క్ోస్ం చటిబదామ ైనవి ... అలలగఫ 
విశాేస్తల స్దతగ ణ స్ు రలు, మరియు మీ ముందత లవఖనానిన స్ేకరించిన వారి 
ధర్మవంత్ుల ైన స్ు రలు మీ క్ోస్ం చటిబదామ ైనవి మీర్ప వారి వివాహ భాగాలనత 
వారిక్ట ఇచిచనప్ుుడు మరయిు వారితో గౌర్వంగా జీవించినప్ుుడు  

160. 
ఒక వాక్టు వారి భార్ా నతండడ విడాకులు ప్ొ ందినటాయతే వాభిచార్ం క్ాకుండా మరొక 
క్ార్ణం వార్ప తిరిగి వివాహం చేస్తకునే అవక్ాశ్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 5:32 - నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగావాభిచార్క్ార్ణమునతబటిి  
గాక, త్న భార్ానత విడనాడు ప్రతివాడునత ఆమ నత వాభిచారిణ గా 
చేయుచతనానడు; విడనాడబడడనదానిని ప ండాా డువాడు వాభిచరించత చతనానడు.  
మత్త య సువార్త 19:3-9 – 9 మరయిు వాభిచార్ము నిమిత్ుమే త్ప్ు త్న భార్ానత 
విడనాడడ మరియొకతెనత ప ండడా చేసిక్ొనతవాడు వాభిచార్ము చేయుచతనాన 
డనియు, విడనాడబడడనదానిని ప ండడా చేసిక్ొనతవాడు వాభిచార్ము 
చేయుచతనానడనియు మీతో చెప్ుు చతనాననని వారితోనన నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 231 .... మీర్ప మీ భార్ాలనత విడాకులు తీస్తకుననప్ుుడు ... వారిని 
దయతో వ ళా్నివేండడ.  
త్హీూ మ్ 66: 5 ..... త్న ప్రభువు, అత్నత మిమమలిన విడాకులు తీస్తకుంటే, మీ సాా నంల  ో
అత్నిక్ట మీకనాన మంచి భార్ాలనత ఇసాు డు ... గత్ంల  ోవివాహం మరియు కనాలు. 
 
 

159. 
ఒక క్ ైైస్ువుడు లవదా ఒక ముసిా ంకు వేరొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత వివాహం 
చేస్తక్ోవటానిక్ట అనతమతి ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దశే్కాిండమ 7:3-4 –3 న్సవు వారిత ోవియామందకూడదత, వాని కుమలర్పనిక్ట న్స 
కుమలర ు నియ కాూడదత, న్స కుమలర్పనిక్ట వాని కుమలర ునత ప్ుచతచక్ొనకూడదత.  
1 కొర ింథీయులకు 7:28 & 39 –28 అయననత న్సవు ప ండడా చేసిక్ొనిననత ప్ాప్ము 
లవదత, కనాక ప ండడా చేసి క్ొనిననత ఆమ కు ప్ాప్ము లవదత; అయతే అటిివారిక్ట 
శ్రీర్స్ంబంధమ ైన శ్ీమలు కలుగునత; అవి మీకు కలుగ కుండ  
29 స్హోదర్పలలరా, నేనత చెప్ుునదే మనగా, క్ాలము స్ంకుచిత్మ ై యుననది 
గనతక ఇకమీదట భార్ాలు కలిగినవార్ప భార్ాలు లవనటుి నత  
2 కొర ింథీయులకు 6:14 & 17 – 14 మీర్ప అవిశాేస్తలతో జోడుగా ఉండకుడడ. 
న్సతిక్ట దతరీణతితో ఏమి సాంగత్ాము? వ లుగునకు చీకటితో ఏమిప్ొ త్ుు ? 17 క్ావున 
మీర్ప వారి మధానతండడ బయలువ డలి ప్రతేాకముగా ఉండుడడ; అప్విత్రమ ైనదానిని 
ముటికుడని ప్రభువు చెప్ుుచతనానడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్నిమనిష  5:5..... ఈ రోజ్ఞ (అన్సన) మీ క్ోస్ం చటిబదామ ైనవి ... అలలగఫ 
విశాేస్తల స్దతగ ణ స్ు రలు, మరియు మీ ముందత లవఖనానిన స్ేకరించిన వారి 
ధర్మవంత్ుల ైన స్ు రలు మీ క్ోస్ం చటిబదామ ైనవి మీర్ప వారి వివాహ భాగాలనత 
వారిక్ట ఇచిచనప్ుుడు మరయిు వారితో గౌర్వంగా జీవించినప్ుుడు  

160. 
ఒక వాక్టు వారి భార్ా నతండడ విడాకులు ప్ొ ందినటాయతే వాభిచార్ం క్ాకుండా మరొక 
క్ార్ణం వార్ప తిరిగి వివాహం చేస్తకునే అవక్ాశ్ం ఉందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 5:32 - నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగావాభిచార్క్ార్ణమునతబటిి  
గాక, త్న భార్ానత విడనాడు ప్రతివాడునత ఆమ నత వాభిచారిణ గా 
చేయుచతనానడు; విడనాడబడడనదానిని ప ండాా డువాడు వాభిచరించత చతనానడు.  
మత్త య సువార్త 19:3-9 – 9 మరయిు వాభిచార్ము నిమిత్ుమే త్ప్ు త్న భార్ానత 
విడనాడడ మరియొకతెనత ప ండడా చేసిక్ొనతవాడు వాభిచార్ము చేయుచతనాన 
డనియు, విడనాడబడడనదానిని ప ండడా చేసిక్ొనతవాడు వాభిచార్ము 
చేయుచతనానడనియు మీతో చెప్ుు చతనాననని వారితోనన నత.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 231 .... మీర్ప మీ భార్ాలనత విడాకులు తీస్తకుననప్ుుడు ... వారిని 
దయతో వ ళా్నివేండడ.  
త్హీూ మ్ 66: 5 ..... త్న ప్రభువు, అత్నత మిమమలిన విడాకులు తీస్తకుంటే, మీ సాా నంల  ో
అత్నిక్ట మీకనాన మంచి భార్ాలనత ఇసాు డు ... గత్ంల  ోవివాహం మరియు కనాలు. 
 
 



161. 
ఒక క్టీసిియన్స క్రీస్తు  వంటి ప్ని మరియు ఒక ముసిా ం మత్ం వస్తు వు ముహమమద్ 
వంటి నటించడానిక్ట ఉదేాశ్ాం? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువ రా్త 10:-25 –  శషుాడు త్న బో ధకునివల నత దాస్తడు త్న యజమలనతనివల నత 
ఉండడన చాలునత.  
లూక  ాసువార్త 6:40 - శషుాడు త్న బో ధకునికంటె అధికుడు క్ాడు; సిదతా డెైన 
ప్రతివాడునత త్న బో ధకునివల  ఉండునత.  
యోహాను సువార్త 14:15 & 23-24 – 15 మీర్ప ననతన పేరమించిన య డల నా 
ఆజఞలనత గ ైక్ొందతర్ప.  24 ననతన పేరమింప్ని వాడు నా మలటలు గ ైక్ొనడు; మీర్ప 
వినతచతనన మలట నామలట క్ాదత, ననతన ప్ంపిన త్ండడరదే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:31 ..... చెప్ుండడ: మీర్ప అలలా హ్ నత పేరమిసేు , ననతన అనతస్రించండడ: 
అలలా హ్ నినతన పేరమిసాు డు మరియు ప్ాప్ాలనత క్షమించతనత.  
నిసా 4:80 * .... ఎవర ైతే దూత్నత ప్ాటిసాు రో వార్ప అలలా హ్ కు విధేయత్ చూపిసాు ర్ప…  
అహ్ాబ్ 33:21 ..... నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ యొకక దూత్ల  ోమీకు మంచి ఉదాహర్ణ ఉంది. 
జుఖూూ ఫ్ 43:63 ..... యేస్త… అలలా హ్ కు భయప్డడ నాకు విధయేత్ చూప్ండడ. 
శ్త్ుర వులు మరియు యుదాం. 

162. 
ప్రిశుదా గీంథాలలో, ఒక ప్రతేాక విశాేస్ం అనిన ఇత్ర్ మతాలు బలవంత్ంగా 
ఆధిప్త్ాం చేయలలనే లక్షాంగా ఉంటుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక్ా స్తవార్ు 17:20-21 –20 దేవుని రాజామ ప్ుుడు వచతచనని ప్రిస్యుాలు 
ఆయన నడడగినప్ుుడు ఆయనదేవుని రాజాము ప్రత్ాక్షముగా రాదత.  
21 ఎందతకనగా ఇదిగో దేవుని రాజాము మీ మధానే యుననది గనతక, ఇదిగో 
యకకడనని, అదిగో అకకడనని చెప్ు వీలుప్డదని వారిక్ట ఉత్ుర్ మిచెచనత.  
రోమీయులకు 14:17 & 22 – 17 దేవుని రాజాము భోజన మునత ప్ానమునత క్ాదత గాని, 
న్సతియు స్మలధానమునత ప్రిశుదాా త్మయందలి ఆనందమున ై యుననది.  22 న్సకునన 
విశా  ే స్ము దేవుని య దతట న్సమటుి కు న్సవే యుంచతక్ొనతము; తానత స్మమతించిన 
విషయముల  ోత్నకుతానే తీర్పు తీర్పచ క్ొననివాడు ధనతాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవేే 9:33 ..... అనిన మతాలకనాన విజయవంత్ం క్ావడానిక్ట ఆయన త్న 
దూత్నత మలర్గదర్శకత్ేం మరియు స్త్ా మత్ంతో ప్ంపించాడు. 
సఫ్ 61:8-9..... 8. అలలా హ్ త్న క్ాంతిని ప్రిప్యర్ణంగ  ాచేసాు డు, అవిశాేస్తలు 
ఇషిప్డకప్ో వచతచ. 9. అత్డు త్న దూత్నత మలర్గదర్శకత్ేం మరియు స్త్  ామత్ం తో 
ప్ంపించాడు, త్దాేర  ాఅత్నత దానిని అనిన మతాలకనాన గొప్ుగ  ాచూపించగలడు. 
 
 
 
 
 

161. 
ఒక క్టీసిియన్స క్రీస్తు  వంటి ప్ని మరియు ఒక ముసిా ం మత్ం వస్తు వు ముహమమద్ 
వంటి నటించడానిక్ట ఉదేాశ్ాం? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువ రా్త 10:-25 –  శషుాడు త్న బో ధకునివల నత దాస్తడు త్న యజమలనతనివల నత 
ఉండడన చాలునత.  
లూక  ాసువార్త 6:40 - శషుాడు త్న బో ధకునికంటె అధికుడు క్ాడు; సిదతా డెైన 
ప్రతివాడునత త్న బో ధకునివల  ఉండునత.  
యోహాను సువార్త 14:15 & 23-24 – 15 మీర్ప ననతన పేరమించిన య డల నా 
ఆజఞలనత గ ైక్ొందతర్ప.  24 ననతన పేరమింప్ని వాడు నా మలటలు గ ైక్ొనడు; మీర్ప 
వినతచతనన మలట నామలట క్ాదత, ననతన ప్ంపిన త్ండడరదే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:31 ..... చెప్ుండడ: మీర్ప అలలా హ్ నత పేరమిసేు , ననతన అనతస్రించండడ: 
అలలా హ్ నినతన పేరమిసాు డు మరియు ప్ాప్ాలనత క్షమించతనత.  
నిసా 4:80 * .... ఎవర ైతే దూత్నత ప్ాటిసాు రో వార్ప అలలా హ్ కు విధేయత్ చూపిసాు ర్ప…  
అహ్ాబ్ 33:21 ..... నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ యొకక దూత్ల  ోమీకు మంచి ఉదాహర్ణ ఉంది. 
జుఖూూ ఫ్ 43:63 ..... యేస్త… అలలా హ్ కు భయప్డడ నాకు విధయేత్ చూప్ండడ. 
శ్త్ుర వులు మరియు యుదాం. 

162. 
ప్రిశుదా గీంథాలలో, ఒక ప్రతేాక విశాేస్ం అనిన ఇత్ర్ మతాలు బలవంత్ంగా 
ఆధిప్త్ాం చేయలలనే లక్షాంగా ఉంటుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక్ా స్తవార్ు 17:20-21 –20 దేవుని రాజామ ప్ుుడు వచతచనని ప్రిస్యుాలు 
ఆయన నడడగినప్ుుడు ఆయనదేవుని రాజాము ప్రత్ాక్షముగా రాదత.  
21 ఎందతకనగా ఇదిగో దేవుని రాజాము మీ మధానే యుననది గనతక, ఇదిగో 
యకకడనని, అదిగో అకకడనని చెప్ు వీలుప్డదని వారిక్ట ఉత్ుర్ మిచెచనత.  
రోమీయులకు 14:17 & 22 – 17 దేవుని రాజాము భోజన మునత ప్ానమునత క్ాదత గాని, 
న్సతియు స్మలధానమునత ప్రిశుదాా త్మయందలి ఆనందమున ై యుననది.  22 న్సకునన 
విశా  ే స్ము దేవుని య దతట న్సమటుి కు న్సవే యుంచతక్ొనతము; తానత స్మమతించిన 
విషయముల  ోత్నకుతానే తీర్పు తీర్పచ క్ొననివాడు ధనతాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవేే 9:33 ..... అనిన మతాలకనాన విజయవంత్ం క్ావడానిక్ట ఆయన త్న 
దూత్నత మలర్గదర్శకత్ేం మరియు స్త్ా మత్ంతో ప్ంపించాడు. 
సఫ్ 61:8-9..... 8. అలలా హ్ త్న క్ాంతిని ప్రిప్యర్ణంగ  ాచేసాు డు, అవిశాేస్తలు 
ఇషిప్డకప్ో వచతచ. 9. అత్డు త్న దూత్నత మలర్గదర్శకత్ేం మరియు స్త్  ామత్ం తో 
ప్ంపించాడు, త్దాేర  ాఅత్నత దానిని అనిన మతాలకనాన గొప్ుగ  ాచూపించగలడు. 
 
 
 
 
 

161. 
ఒక క్టీసిియన్స క్రీస్తు  వంటి ప్ని మరియు ఒక ముసిా ం మత్ం వస్తు వు ముహమమద్ 
వంటి నటించడానిక్ట ఉదేాశ్ాం? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువ రా్త 10:-25 –  శషుాడు త్న బో ధకునివల నత దాస్తడు త్న యజమలనతనివల నత 
ఉండడన చాలునత.  
లూక  ాసువార్త 6:40 - శషుాడు త్న బో ధకునికంటె అధికుడు క్ాడు; సిదతా డెైన 
ప్రతివాడునత త్న బో ధకునివల  ఉండునత.  
యోహాను సువార్త 14:15 & 23-24 – 15 మీర్ప ననతన పేరమించిన య డల నా 
ఆజఞలనత గ ైక్ొందతర్ప.  24 ననతన పేరమింప్ని వాడు నా మలటలు గ ైక్ొనడు; మీర్ప 
వినతచతనన మలట నామలట క్ాదత, ననతన ప్ంపిన త్ండడరదే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:31 ..... చెప్ుండడ: మీర్ప అలలా హ్ నత పేరమిసేు , ననతన అనతస్రించండడ: 
అలలా హ్ నినతన పేరమిసాు డు మరియు ప్ాప్ాలనత క్షమించతనత.  
నిసా 4:80 * .... ఎవర ైతే దూత్నత ప్ాటిసాు రో వార్ప అలలా హ్ కు విధేయత్ చూపిసాు ర్ప…  
అహ్ాబ్ 33:21 ..... నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ యొకక దూత్ల  ోమీకు మంచి ఉదాహర్ణ ఉంది. 
జుఖూూ ఫ్ 43:63 ..... యేస్త… అలలా హ్ కు భయప్డడ నాకు విధయేత్ చూప్ండడ. 
శ్త్ుర వులు మరియు యుదాం. 

162. 
ప్రిశుదా గీంథాలలో, ఒక ప్రతేాక విశాేస్ం అనిన ఇత్ర్ మతాలు బలవంత్ంగా 
ఆధిప్త్ాం చేయలలనే లక్షాంగా ఉంటుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక్ా స్తవార్ు 17:20-21 –20 దేవుని రాజామ ప్ుుడు వచతచనని ప్రిస్యుాలు 
ఆయన నడడగినప్ుుడు ఆయనదేవుని రాజాము ప్రత్ాక్షముగా రాదత.  
21 ఎందతకనగా ఇదిగో దేవుని రాజాము మీ మధానే యుననది గనతక, ఇదిగో 
యకకడనని, అదిగో అకకడనని చెప్ు వీలుప్డదని వారిక్ట ఉత్ుర్ మిచెచనత.  
రోమీయులకు 14:17 & 22 – 17 దేవుని రాజాము భోజన మునత ప్ానమునత క్ాదత గాని, 
న్సతియు స్మలధానమునత ప్రిశుదాా త్మయందలి ఆనందమున ై యుననది.  22 న్సకునన 
విశా  ే స్ము దేవుని య దతట న్సమటుి కు న్సవే యుంచతక్ొనతము; తానత స్మమతించిన 
విషయముల  ోత్నకుతానే తీర్పు తీర్పచ క్ొననివాడు ధనతాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవేే 9:33 ..... అనిన మతాలకనాన విజయవంత్ం క్ావడానిక్ట ఆయన త్న 
దూత్నత మలర్గదర్శకత్ేం మరియు స్త్ా మత్ంతో ప్ంపించాడు. 
సఫ్ 61:8-9..... 8. అలలా హ్ త్న క్ాంతిని ప్రిప్యర్ణంగ  ాచేసాు డు, అవిశాేస్తలు 
ఇషిప్డకప్ో వచతచ. 9. అత్డు త్న దూత్నత మలర్గదర్శకత్ేం మరియు స్త్  ామత్ం తో 
ప్ంపించాడు, త్దాేర  ాఅత్నత దానిని అనిన మతాలకనాన గొప్ుగ  ాచూపించగలడు. 
 
 

161. 
ఒక క్టీసిియన్స క్రీస్తు  వంటి ప్ని మరియు ఒక ముసిా ం మత్ం వస్తు వు ముహమమద్ 
వంటి నటించడానిక్ట ఉదేాశ్ాం? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువ రా్త 10:-25 –  శషుాడు త్న బో ధకునివల నత దాస్తడు త్న యజమలనతనివల నత 
ఉండడన చాలునత.  
లూక  ాసువార్త 6:40 - శషుాడు త్న బో ధకునికంటె అధికుడు క్ాడు; సిదతా డెైన 
ప్రతివాడునత త్న బో ధకునివల  ఉండునత.  
యోహాను సువార్త 14:15 & 23-24 – 15 మీర్ప ననతన పేరమించిన య డల నా 
ఆజఞలనత గ ైక్ొందతర్ప.  24 ననతన పేరమింప్ని వాడు నా మలటలు గ ైక్ొనడు; మీర్ప 
వినతచతనన మలట నామలట క్ాదత, ననతన ప్ంపిన త్ండడరదే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఐ అమాా న్ 3:31 ..... చెప్ుండడ: మీర్ప అలలా హ్ నత పేరమిసేు , ననతన అనతస్రించండడ: 
అలలా హ్ నినతన పేరమిసాు డు మరియు ప్ాప్ాలనత క్షమించతనత.  
నిసా 4:80 * .... ఎవర ైతే దూత్నత ప్ాటిసాు రో వార్ప అలలా హ్ కు విధేయత్ చూపిసాు ర్ప…  
అహ్ాబ్ 33:21 ..... నిశ్చయంగ  ాఅలలా హ్ యొకక దూత్ల  ోమీకు మంచి ఉదాహర్ణ ఉంది. 
జుఖూూ ఫ్ 43:63 ..... యేస్త… అలలా హ్ కు భయప్డడ నాకు విధయేత్ చూప్ండడ. 
శ్త్ుర వులు మరియు యుదాం. 

162. 
ప్రిశుదా గీంథాలలో, ఒక ప్రతేాక విశాేస్ం అనిన ఇత్ర్ మతాలు బలవంత్ంగా 
ఆధిప్త్ాం చేయలలనే లక్షాంగా ఉంటుందా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక్ా స్తవార్ు 17:20-21 –20 దేవుని రాజామ ప్ుుడు వచతచనని ప్రిస్యుాలు 
ఆయన నడడగినప్ుుడు ఆయనదేవుని రాజాము ప్రత్ాక్షముగా రాదత.  
21 ఎందతకనగా ఇదిగో దేవుని రాజాము మీ మధానే యుననది గనతక, ఇదిగో 
యకకడనని, అదిగో అకకడనని చెప్ు వీలుప్డదని వారిక్ట ఉత్ుర్ మిచెచనత.  
రోమీయులకు 14:17 & 22 – 17 దేవుని రాజాము భోజన మునత ప్ానమునత క్ాదత గాని, 
న్సతియు స్మలధానమునత ప్రిశుదాా త్మయందలి ఆనందమున ై యుననది.  22 న్సకునన 
విశా  ే స్ము దేవుని య దతట న్సమటుి కు న్సవే యుంచతక్ొనతము; తానత స్మమతించిన 
విషయముల  ోత్నకుతానే తీర్పు తీర్పచ క్ొననివాడు ధనతాడు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవేే 9:33 ..... అనిన మతాలకనాన విజయవంత్ం క్ావడానిక్ట ఆయన త్న 
దూత్నత మలర్గదర్శకత్ేం మరియు స్త్ా మత్ంతో ప్ంపించాడు. 
సఫ్ 61:8-9..... 8. అలలా హ్ త్న క్ాంతిని ప్రిప్యర్ణంగ  ాచేసాు డు, అవిశాేస్తలు 
ఇషిప్డకప్ో వచతచ. 9. అత్డు త్న దూత్నత మలర్గదర్శకత్ేం మరియు స్త్  ామత్ం తో 
ప్ంపించాడు, త్దాేర  ాఅత్నత దానిని అనిన మతాలకనాన గొప్ుగ  ాచూపించగలడు. 
 
 



163. 
మత్ప్ర్మ ైన వావహారాలోా , బలవంత్ం మరియు బలవంత్ంగా ఉప్యోగించడం 
అనతమతించబడాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
2 తిమోతికి 2:24-25 – 24 స్త్ావిషయమ ైన అనతభవజాఞ నము వారిక్ట కలుగుటక్ ై, 
దేవుడొకవేళ్ ఎదతరాడు వారిక్ట మలర్పమనస్త్ దయచేయునత;  25 అందతవలన 
సాతానత త్న యషిము చొప్ుున చెర్ప్టిిన వీర్ప వాని యురిలోనతండడ 
త్పిుంచతక్ొని మేలుక్ొన దరఫమో అని,  
ఫ లమేోనుకు 14 - న్స ఉప్క్ రా్ము బలవంత్ముచేత్న ైనటుి  క్ాక సేేచాఛప్యర్ కేమ ైనదిగ  ా
ఉండవల నని, న్స స్మమతిలవక యేమియు చేయుటకు నాక్టషిములవదత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 256  .... మత్ంలో బలవంత్ం లవదత.  
అల్-ఐ అమాా న్ 3:20 ..... వార్ప ముసిా ంలుగా మలరితే వార్ప స్ర ైన మలర్గనిరఫాశ్ం 
చేసాు ర్ప; వార్ప వ ళాిప్ో తే, మీ బాధాత్ వారిక్ట తెలియజఫయలలి. 
 క ఫా్ 50:45..... మీర్ప ఓ ముహమమద్ వ రాిప ై బలవంత్ం చేయర్ప. క్ నా్స ఖతర్ఆన్స హ్చచరించండడ. 

164. 
త్మ సొ ంత్ మత్ం విజయలల వర్కు వేరఫ రే్ప విశా సేాల ప్రజలత ోప్ో రాడట నాిక్ట, యుదాంల  ో
ప్ో రాడట నాిక్ట దేవుడు నేడు విశాేస్తలనత ప్ోర త్్హిస్తు నానరా?   (Holy War / Jihad) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 12:17-19 – 17 క్రడుకు ప్రతి క్రడెవనిక్టని చేయవదతా ; మనతషుా 
లందరి దృషిి్క్ట యోగామ ైనవాటినిగూరిచ ఆలోచన కలిగి యుండుడడ. 18 శ్కామ ైతే 
మీ చేత్న ైనంత్ మటుి కు స్మస్ు  మనతషుాలతో స్మలధానముగా ఉండుడడ.   
హ్బ్రరయులకు 12:14 - అందరితో స్మలధానమునత ప్రిశుదాత్యు కలిగి 
యుండుటకు ప్రయతినంచతడడ. ప్రిశుదాత్లవకుండ ఎవడునత ప్రభువునత చూడడు.   
-------------------------------------------------------------------------------------------  
బకార  ా2: 190-193 * ..... 190. అలలా హ్ క్ొర్కు ప్ో రాడండడ ... 191. మీర్ప దొరిక్టన చటో 
వారిని చంప్ండడ… గందర్గోళ్ం మరియు హింస్ క్ోస్ం చంప్డం కనాన ఘోర్ం… 193. 
మరియు వ రాిత ోప్ో రాడండడ… మత్ం అలలా హ్ క్ోస్ం…  
టెవే  ే9:29 * ..... అలలా హ్ నత విశ్ేసించని లవఖన ప్రజలలోని వారిత ోప్ో రాడండడ…  
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ల  ోజిహాద్ అతిప దా విషయం: ప్రతి 45 శోా క్ాలల  ో6,236 = 1 ల  ో139 
శోా క్ాలు. జిహాద్ గురించి హదీస్తలు 21%: సిర  ా(ముహమమద్ జీవిత్ చరిత్ర) జిహాద్ 
గురించి 67%. ఖతరానోా  64% "క్ాఫ్ర్" కు వాతిరఫకంగ  ాదతరామర్గంగ  ాఉంది. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163. 
మత్ప్ర్మ ైన వావహారాలోా , బలవంత్ం మరియు బలవంత్ంగా ఉప్యోగించడం 
అనతమతించబడాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
2 తిమోతికి 2:24-25 – 24 స్త్ావిషయమ ైన అనతభవజాఞ నము వారిక్ట కలుగుటక్ ై, 
దేవుడొకవేళ్ ఎదతరాడు వారిక్ట మలర్పమనస్త్ దయచేయునత;  25 అందతవలన 
సాతానత త్న యషిము చొప్ుున చెర్ప్టిిన వీర్ప వాని యురిలోనతండడ 
త్పిుంచతక్ొని మేలుక్ొన దరఫమో అని,  
ఫ లమేోనుకు 14 - న్స ఉప్క్ రా్ము బలవంత్ముచేత్న ైనటుి  క్ాక సేేచాఛప్యర్ కేమ ైనదిగ  ా
ఉండవల నని, న్స స్మమతిలవక యేమియు చేయుటకు నాక్టషిములవదత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 256  .... మత్ంలో బలవంత్ం లవదత.  
అల్-ఐ అమాా న్ 3:20 ..... వార్ప ముసిా ంలుగా మలరితే వార్ప స్ర ైన మలర్గనిరఫాశ్ం 
చేసాు ర్ప; వార్ప వ ళాిప్ో తే, మీ బాధాత్ వారిక్ట తెలియజఫయలలి. 
 క ఫా్ 50:45..... మీర్ప ఓ ముహమమద్ వ రాిప ై బలవంత్ం చేయర్ప. క్ నా్స ఖతర్ఆన్స హ్చచరించండడ. 

164. 
త్మ సొ ంత్ మత్ం విజయలల వర్కు వేరఫ రే్ప విశా సేాల ప్రజలత ోప్ో రాడట నాిక్ట, యుదాంల  ో
ప్ో రాడట నాిక్ట దేవుడు నేడు విశాేస్తలనత ప్ోర త్్హిస్తు నానరా?   (Holy War / Jihad) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 12:17-19 – 17 క్రడుకు ప్రతి క్రడెవనిక్టని చేయవదతా ; మనతషుా 
లందరి దృషిి్క్ట యోగామ ైనవాటినిగూరిచ ఆలోచన కలిగి యుండుడడ. 18 శ్కామ ైతే 
మీ చేత్న ైనంత్ మటుి కు స్మస్ు  మనతషుాలతో స్మలధానముగా ఉండుడడ.   
హ్బ్రరయులకు 12:14 - అందరితో స్మలధానమునత ప్రిశుదాత్యు కలిగి 
యుండుటకు ప్రయతినంచతడడ. ప్రిశుదాత్లవకుండ ఎవడునత ప్రభువునత చూడడు.   
-------------------------------------------------------------------------------------------  
బకార  ా2: 190-193 * ..... 190. అలలా హ్ క్ొర్కు ప్ో రాడండడ ... 191. మీర్ప దొరిక్టన చటో 
వారిని చంప్ండడ… గందర్గోళ్ం మరియు హింస్ క్ోస్ం చంప్డం కనాన ఘోర్ం… 193. 
మరియు వ రాిత ోప్ో రాడండడ… మత్ం అలలా హ్ క్ోస్ం…  
టెవే  ే9:29 * ..... అలలా హ్ నత విశ్ేసించని లవఖన ప్రజలలోని వారిత ోప్ో రాడండడ…  
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ల  ోజిహాద్ అతిప దా విషయం: ప్రతి 45 శోా క్ాలల  ో6,236 = 1 ల  ో139 
శోా క్ాలు. జిహాద్ గురించి హదీస్తలు 21%: సిర  ా(ముహమమద్ జీవిత్ చరిత్ర) జిహాద్ 
గురించి 67%. ఖతరానోా  64% "క్ాఫ్ర్" కు వాతిరఫకంగ  ాదతరామర్గంగ  ాఉంది. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163. 
మత్ప్ర్మ ైన వావహారాలోా , బలవంత్ం మరియు బలవంత్ంగా ఉప్యోగించడం 
అనతమతించబడాలల? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
2 తిమోతికి 2:24-25 – 24 స్త్ావిషయమ ైన అనతభవజాఞ నము వారిక్ట కలుగుటక్ ై, 
దేవుడొకవేళ్ ఎదతరాడు వారిక్ట మలర్పమనస్త్ దయచేయునత;  25 అందతవలన 
సాతానత త్న యషిము చొప్ుున చెర్ప్టిిన వీర్ప వాని యురిలోనతండడ 
త్పిుంచతక్ొని మేలుక్ొన దరఫమో అని,  
ఫ లమేోనుకు 14 - న్స ఉప్క్ రా్ము బలవంత్ముచేత్న ైనటుి  క్ాక సేేచాఛప్యర్ కేమ ైనదిగ  ా
ఉండవల నని, న్స స్మమతిలవక యేమియు చేయుటకు నాక్టషిములవదత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకార  ా2: 256  .... మత్ంలో బలవంత్ం లవదత.  
అల్-ఐ అమాా న్ 3:20 ..... వార్ప ముసిా ంలుగా మలరితే వార్ప స్ర ైన మలర్గనిరఫాశ్ం 
చేసాు ర్ప; వార్ప వ ళాిప్ో తే, మీ బాధాత్ వారిక్ట తెలియజఫయలలి. 
 క ఫా్ 50:45..... మీర్ప ఓ ముహమమద్ వ రాిప ై బలవంత్ం చేయర్ప. క్ నా్స ఖతర్ఆన్స హ్చచరించండడ. 

164. 
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మీ చేత్న ైనంత్ మటుి కు స్మస్ు  మనతషుాలతో స్మలధానముగా ఉండుడడ.   
హ్బ్రరయులకు 12:14 - అందరితో స్మలధానమునత ప్రిశుదాత్యు కలిగి 
యుండుటకు ప్రయతినంచతడడ. ప్రిశుదాత్లవకుండ ఎవడునత ప్రభువునత చూడడు.   
-------------------------------------------------------------------------------------------  
బకార  ా2: 190-193 * ..... 190. అలలా హ్ క్ొర్కు ప్ో రాడండడ ... 191. మీర్ప దొరిక్టన చటో 
వారిని చంప్ండడ… గందర్గోళ్ం మరియు హింస్ క్ోస్ం చంప్డం కనాన ఘోర్ం… 193. 
మరియు వ రాిత ోప్ో రాడండడ… మత్ం అలలా హ్ క్ోస్ం…  
టెవే  ే9:29 * ..... అలలా హ్ నత విశ్ేసించని లవఖన ప్రజలలోని వారిత ోప్ో రాడండడ…  
గమనిక: ఖతర్ఆన్స ల  ోజిహాద్ అతిప దా విషయం: ప్రతి 45 శోా క్ాలల  ో6,236 = 1 ల  ో139 
శోా క్ాలు. జిహాద్ గురించి హదీస్తలు 21%: సిర  ా(ముహమమద్ జీవిత్ చరిత్ర) జిహాద్ 
గురించి 67%. ఖతరానోా  64% "క్ాఫ్ర్" కు వాతిరఫకంగ  ాదతరామర్గంగ  ాఉంది. 
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165. 
ఒక వాక్టు త్మ సొ ంత్ మత్ం నతండడ మత్భరషుి డు అవుత్ుందా లవదా వారి మతానిన 
మలర్పచక్ోవాలనతకుంటే వార్ప చంప్బడతారా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
హెబ్రరయులకు 3:12–13 – 12 స్హోదర్పలలర ,ా జీవముగల దేవుని విడడచిపో్వునటిి 
విశాేస్ములవని దతషిహృదయము మీల  ోఎవనియందెనైనత ఒకవేళ్ ఉండునేమో అని 
జాగీత్ు గ  ాచూచతక్ొనతడడ. 13 నేడు మీరాయన శ్బామునత వినినయ డల, క్ోప్ము ప్ుటిించి 
నప్ుటివల  మీ హృదయములనత కఠినప్ర్చతక్ొనకుడని ఆయన చెప ునత గనతక,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:89 * ..... మరయిు వార్ప వ నక్టక తిరగిితే (శ్త్ుర తాేనిక్ట) అప్ుుడు వారిని 
సాేధీనం చేస్తకుని, మీర్ప ఎకకడ దొరకి్టనా వారిని చంప్ండడ మరియు వారిలో 
సేనహిత్ులనత లవదా స్హాయకుడడని ఎనతనక్ోకండడ. 
గమనిక: హదీథతల నతండడ మత్భరషుి ల గురించి ముహమమద్ యొకక ఈ క్టీంది 
ఉలవా ఖనం: అలలా హ్ యొకక ఉప్దేశ్కుడు, "త్న ఇసాా మిక్స మతానిన మలరిచన 
వార్ప అత్నిన చంపేసాు ర్ప." (స్హ హ్ బుఖలరి: వాలూామ్ 9, బుక్స 84, నం. 57-
58, Cf. Vol. 4 , బుక్స 56, నం. 808) 

166. 
కుటుంబానిక్ట వాతిరఫకంగా ప్ో రాడుత్ునానరా, సేనహిత్ులు లవదా సో దర్పలు కూడా 
క్ొనినసార్పా  స్ూచించబడతార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 క్ొరింథీయులకు 7:13-24 – 13 మరియు ఏ స్ు రక్ ైననత అవిశాేసియ ైన 
భర్ుయుండడ, ఆమ తో క్ాప్ుర్ముచయే నిషిప్డడనయ డల, ఆమ  అత్ని ప్రిత్ా 
జింప్కూడదత. 14 అవిశాేసియ ైన భర్ు భార్ానతబటిి ప్రిశుదా ప్ర్చబడునత; 
అవిశాేస్తరాల ైన భార్ా విశాేసియ ైన భర్ునతబటిి  ప్రిశుదాప్ర్చబడునత. 
లవనియ డల మీ పిలాలు అప్విత్ుర ల ై యుందతర్ప, ఇప్ుు  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ముజరడ ల  ా58:22..... వార్ప త్మ త్ండుర లు, వారి కుమలర్పలు, స్హోదర్పలు లవద  ావ రాి 
స్ంత్తివ రా్ప అయనప్ుటిక్ర, అలలా హ్ మరియు ఆయన ప్రవకులనత వాతిరఫక్టస్తు ననవారిత ో
అలలా హ్ మరయిు అంతిమ దినాలల  ోవిశాేస్తలనత ఎవర్ూ చూడలవర్ప. ..  
త్కేబున్ 64:14 * ..... ఓ విశాేస్తలలరా, మీ భార్ాలలో మరయిు మీ పిలాలలో 
మీ క్ోస్ం శ్త్ుర వులు ఉనానర్ప, అందతవలా వారిని జాగీత్ు  ప్ర్పస్తు ంది. 
 
 
 

165. 
ఒక వాక్టు త్మ సొ ంత్ మత్ం నతండడ మత్భరషుి డు అవుత్ుందా లవదా వారి మతానిన 
మలర్పచక్ోవాలనతకుంటే వార్ప చంప్బడతారా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
హెబ్రరయులకు 3:12–13 – 12 స్హోదర్పలలర ,ా జీవముగల దేవుని విడడచిపో్వునటిి 
విశాేస్ములవని దతషిహృదయము మీల  ోఎవనియందెనైనత ఒకవేళ్ ఉండునేమో అని 
జాగీత్ు గ  ాచూచతక్ొనతడడ. 13 నేడు మీరాయన శ్బామునత వినినయ డల, క్ోప్ము ప్ుటిించి 
నప్ుటివల  మీ హృదయములనత కఠినప్ర్చతక్ొనకుడని ఆయన చెప ునత గనతక,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:89 * ..... మరయిు వార్ప వ నక్టక తిరగిితే (శ్త్ుర తాేనిక్ట) అప్ుుడు వారిని 
సాేధీనం చేస్తకుని, మీర్ప ఎకకడ దొరకి్టనా వారిని చంప్ండడ మరియు వారిలో 
సేనహిత్ులనత లవదా స్హాయకుడడని ఎనతనక్ోకండడ. 
గమనిక: హదీథతల నతండడ మత్భరషుి ల గురించి ముహమమద్ యొకక ఈ క్టీంది 
ఉలవా ఖనం: అలలా హ్ యొకక ఉప్దేశ్కుడు, "త్న ఇసాా మిక్స మతానిన మలరిచన 
వార్ప అత్నిన చంపేసాు ర్ప." (స్హ హ్ బుఖలరి: వాలూామ్ 9, బుక్స 84, నం. 57-
58, Cf. Vol. 4 , బుక్స 56, నం. 808) 

166. 
కుటుంబానిక్ట వాతిరఫకంగా ప్ో రాడుత్ునానరా, సేనహిత్ులు లవదా సో దర్పలు కూడా 
క్ొనినసార్పా  స్ూచించబడతార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 క్ొరింథీయులకు 7:13-24 – 13 మరియు ఏ స్ు రక్ ైననత అవిశాేసియ ైన 
భర్ుయుండడ, ఆమ తో క్ాప్ుర్ముచయే నిషిప్డడనయ డల, ఆమ  అత్ని ప్రిత్ా 
జింప్కూడదత. 14 అవిశాేసియ ైన భర్ు భార్ానతబటిి ప్రిశుదా ప్ర్చబడునత; 
అవిశాేస్తరాల ైన భార్ా విశాేసియ ైన భర్ునతబటిి  ప్రిశుదాప్ర్చబడునత. 
లవనియ డల మీ పిలాలు అప్విత్ుర ల ై యుందతర్ప, ఇప్ుు  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ముజరడ ల  ా58:22..... వార్ప త్మ త్ండుర లు, వారి కుమలర్పలు, స్హోదర్పలు లవద  ావ రాి 
స్ంత్తివ రా్ప అయనప్ుటిక్ర, అలలా హ్ మరియు ఆయన ప్రవకులనత వాతిరఫక్టస్తు ననవారిత ో
అలలా హ్ మరయిు అంతిమ దినాలల  ోవిశాేస్తలనత ఎవర్ూ చూడలవర్ప. ..  
త్కేబున్ 64:14 * ..... ఓ విశాేస్తలలరా, మీ భార్ాలలో మరయిు మీ పిలాలలో 
మీ క్ోస్ం శ్త్ుర వులు ఉనానర్ప, అందతవలా వారిని జాగీత్ు  ప్ర్పస్తు ంది. 
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బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
హెబ్రరయులకు 3:12–13 – 12 స్హోదర్పలలర ,ా జీవముగల దేవుని విడడచిపో్వునటిి 
విశాేస్ములవని దతషిహృదయము మీల  ోఎవనియందెనైనత ఒకవేళ్ ఉండునేమో అని 
జాగీత్ు గ  ాచూచతక్ొనతడడ. 13 నేడు మీరాయన శ్బామునత వినినయ డల, క్ోప్ము ప్ుటిించి 
నప్ుటివల  మీ హృదయములనత కఠినప్ర్చతక్ొనకుడని ఆయన చెప ునత గనతక,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:89 * ..... మరయిు వార్ప వ నక్టక తిరగిితే (శ్త్ుర తాేనిక్ట) అప్ుుడు వారిని 
సాేధీనం చేస్తకుని, మీర్ప ఎకకడ దొరకి్టనా వారిని చంప్ండడ మరియు వారిలో 
సేనహిత్ులనత లవదా స్హాయకుడడని ఎనతనక్ోకండడ. 
గమనిక: హదీథతల నతండడ మత్భరషుి ల గురించి ముహమమద్ యొకక ఈ క్టీంది 
ఉలవా ఖనం: అలలా హ్ యొకక ఉప్దేశ్కుడు, "త్న ఇసాా మిక్స మతానిన మలరిచన 
వార్ప అత్నిన చంపేసాు ర్ప." (స్హ హ్ బుఖలరి: వాలూామ్ 9, బుక్స 84, నం. 57-
58, Cf. Vol. 4 , బుక్స 56, నం. 808) 
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జింప్కూడదత. 14 అవిశాేసియ ైన భర్ు భార్ానతబటిి ప్రిశుదా ప్ర్చబడునత; 
అవిశాేస్తరాల ైన భార్ా విశాేసియ ైన భర్ునతబటిి  ప్రిశుదాప్ర్చబడునత. 
లవనియ డల మీ పిలాలు అప్విత్ుర ల ై యుందతర్ప, ఇప్ుు  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ముజరడ ల  ా58:22..... వార్ప త్మ త్ండుర లు, వారి కుమలర్పలు, స్హోదర్పలు లవద  ావ రాి 
స్ంత్తివ రా్ప అయనప్ుటిక్ర, అలలా హ్ మరియు ఆయన ప్రవకులనత వాతిరఫక్టస్తు ననవారిత ో
అలలా హ్ మరయిు అంతిమ దినాలల  ోవిశాేస్తలనత ఎవర్ూ చూడలవర్ప. ..  
త్కేబున్ 64:14 * ..... ఓ విశాేస్తలలరా, మీ భార్ాలలో మరయిు మీ పిలాలలో 
మీ క్ోస్ం శ్త్ుర వులు ఉనానర్ప, అందతవలా వారిని జాగీత్ు  ప్ర్పస్తు ంది. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:89 * ..... మరయిు వార్ప వ నక్టక తిరగిితే (శ్త్ుర తాేనిక్ట) అప్ుుడు వారిని 
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167. 
త్మ సొ ంత్ మనసా్క్డక్ట విర్పదాంగా ఉననప్ుటిక్ర, వేరొక విశాేసానిన ఇత్ర్పలనత 
చంప్డానిక్ట దేవుడు నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 24:16 - ఈ విధమున నేనతనత దేవునియ డలనత 
మనతషుాలయ డలనత ఎలాప్ుుడు నా మనసా్క్డ నిరోా షమ ైనదిగా ఉండునటుా  
అభాాస్ము చేసిక్ొనతచతనాననత.  
1 తిమోతికి 1:5 -  ఉప్దేశ్సార్మేదనగా, ప్విత్ర హృదయమునతండడయు, మంచి 
మనసా్క్డనతండడయు, నిషకప్టమ ైన విశాేస్ము నతండడయు కలుగు పేరమయే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:216..... మీకు నచచకప్ో యనా ప్ో రాటం మీకు త్ప్ునిస్రి; ఒక విషయం 
మీకు మంచిది అయనప్ుటిక్ర మీర్ప దానిని దేేషి్సాు ర్ప మరయిు మీకు చెడిది 
అయనప్ుటిక్ర దానిని ఇషిప్డండడ.  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు, స్హ హ్ ముసిా ం, 4661-4662, చ. 789. 

168. 
భిననమ ైన విశాేస్ంతో ప్ో రాడుత్య ప్ో రాడుత్ునానర్ప మరియు ప్రధానంగా 
మంచిదిగా భావించేది?  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
గలతీయులకు 5:19-21 –19 శ్రీర్క్ార్ాములు స్ుషిమ ైయుననవి; అవేవనగ ,ా 
జార్త్ేము, అప్విత్రత్, క్ాముకత్ేము, 20 విగీహారాధన, అభిచార్ము, దేేషములు, 
కలహము, మత్ ర్్ములు, క్ోీ ధములు, కక్షలు,  21 భేదములు, విమత్ములు,… 
యాకోబు 4:2 & 8 –  2 మీరాశంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ాచేయుదతర్ప మత్్ర్ ప్డుదతర్ప గాని స్ంప్ాదించతక్ొనలవర్ప; 
ప్ో టాా డుదతర్ప యుదాము చేయుదతర్ప గాని దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు 
దొర్కదత.  8 దేవునియొదాకు ర్ండడ, అప్ుుడాయన మీయొదాకు వచతచనత…  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేబే  ే9:41 * ..... వ లుత్ుర్ప లవదా భారీగ  ాబయటిక్ట వ ళాి, మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ 
జీవితాలతో అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడండడ. మీకు మలత్రమే తెలిసేు  అది మీకు మంచిది.  
అంక్ బట్స 29: 6 ..... మరియు ఎవర ైతే కషిప్డతార  ోవారఫ (ప్రయోజనం) క్ోస్ం 
ప్రయతినసాు ర్ప.  
స్ఫ్ 61:11 * .... విశాేస్తలలర  ా... మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ జీవితాలతో అలలా హ్ 
క్ొర్కు కృష్ి చేయండడ. మీర్ప తెలుస్తకుంటే అది మీకు మంచిది. 
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మనసా్క్డనతండడయు, నిషకప్టమ ైన విశాేస్ము నతండడయు కలుగు పేరమయే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:216..... మీకు నచచకప్ో యనా ప్ో రాటం మీకు త్ప్ునిస్రి; ఒక విషయం 
మీకు మంచిది అయనప్ుటిక్ర మీర్ప దానిని దేేషి్సాు ర్ప మరయిు మీకు చెడిది 
అయనప్ుటిక్ర దానిని ఇషిప్డండడ.  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు, స్హ హ్ ముసిా ం, 4661-4662, చ. 789. 

168. 
భిననమ ైన విశాేస్ంతో ప్ో రాడుత్య ప్ో రాడుత్ునానర్ప మరియు ప్రధానంగా 
మంచిదిగా భావించేది?  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
గలతీయులకు 5:19-21 –19 శ్రీర్క్ార్ాములు స్ుషిమ ైయుననవి; అవేవనగ ,ా 
జార్త్ేము, అప్విత్రత్, క్ాముకత్ేము, 20 విగీహారాధన, అభిచార్ము, దేేషములు, 
కలహము, మత్ ర్్ములు, క్ోీ ధములు, కక్షలు,  21 భేదములు, విమత్ములు,… 
యాకోబు 4:2 & 8 –  2 మీరాశంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ాచేయుదతర్ప మత్్ర్ ప్డుదతర్ప గాని స్ంప్ాదించతక్ొనలవర్ప; 
ప్ో టాా డుదతర్ప యుదాము చేయుదతర్ప గాని దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు 
దొర్కదత.  8 దేవునియొదాకు ర్ండడ, అప్ుుడాయన మీయొదాకు వచతచనత…  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేబే  ే9:41 * ..... వ లుత్ుర్ప లవదా భారీగ  ాబయటిక్ట వ ళాి, మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ 
జీవితాలతో అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడండడ. మీకు మలత్రమే తెలిసేు  అది మీకు మంచిది.  
అంక్ బట్స 29: 6 ..... మరియు ఎవర ైతే కషిప్డతార  ోవారఫ (ప్రయోజనం) క్ోస్ం 
ప్రయతినసాు ర్ప.  
స్ఫ్ 61:11 * .... విశాేస్తలలర  ా... మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ జీవితాలతో అలలా హ్ 
క్ొర్కు కృష్ి చేయండడ. మీర్ప తెలుస్తకుంటే అది మీకు మంచిది. 
 
 



167. 
త్మ సొ ంత్ మనసా్క్డక్ట విర్పదాంగా ఉననప్ుటిక్ర, వేరొక విశాేసానిన ఇత్ర్పలనత 
చంప్డానిక్ట దేవుడు నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 24:16 - ఈ విధమున నేనతనత దేవునియ డలనత 
మనతషుాలయ డలనత ఎలాప్ుుడు నా మనసా్క్డ నిరోా షమ ైనదిగా ఉండునటుా  
అభాాస్ము చేసిక్ొనతచతనాననత.  
1 తిమోతికి 1:5 -  ఉప్దేశ్సార్మేదనగా, ప్విత్ర హృదయమునతండడయు, మంచి 
మనసా్క్డనతండడయు, నిషకప్టమ ైన విశాేస్ము నతండడయు కలుగు పేరమయే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:216..... మీకు నచచకప్ో యనా ప్ో రాటం మీకు త్ప్ునిస్రి; ఒక విషయం 
మీకు మంచిది అయనప్ుటిక్ర మీర్ప దానిని దేేషి్సాు ర్ప మరయిు మీకు చెడిది 
అయనప్ుటిక్ర దానిని ఇషిప్డండడ.  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు, స్హ హ్ ముసిా ం, 4661-4662, చ. 789. 

168. 
భిననమ ైన విశాేస్ంతో ప్ో రాడుత్య ప్ో రాడుత్ునానర్ప మరియు ప్రధానంగా 
మంచిదిగా భావించేది?  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
గలతీయులకు 5:19-21 –19 శ్రీర్క్ార్ాములు స్ుషిమ ైయుననవి; అవేవనగ ,ా 
జార్త్ేము, అప్విత్రత్, క్ాముకత్ేము, 20 విగీహారాధన, అభిచార్ము, దేేషములు, 
కలహము, మత్ ర్్ములు, క్ోీ ధములు, కక్షలు,  21 భేదములు, విమత్ములు,… 
యాకోబు 4:2 & 8 –  2 మీరాశంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ాచేయుదతర్ప మత్్ర్ ప్డుదతర్ప గాని స్ంప్ాదించతక్ొనలవర్ప; 
ప్ో టాా డుదతర్ప యుదాము చేయుదతర్ప గాని దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు 
దొర్కదత.  8 దేవునియొదాకు ర్ండడ, అప్ుుడాయన మీయొదాకు వచతచనత…  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేబే  ే9:41 * ..... వ లుత్ుర్ప లవదా భారీగ  ాబయటిక్ట వ ళాి, మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ 
జీవితాలతో అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడండడ. మీకు మలత్రమే తెలిసేు  అది మీకు మంచిది.  
అంక్ బట్స 29: 6 ..... మరియు ఎవర ైతే కషిప్డతార  ోవారఫ (ప్రయోజనం) క్ోస్ం 
ప్రయతినసాు ర్ప.  
స్ఫ్ 61:11 * .... విశాేస్తలలర  ా... మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ జీవితాలతో అలలా హ్ 
క్ొర్కు కృష్ి చేయండడ. మీర్ప తెలుస్తకుంటే అది మీకు మంచిది. 
 
 

 
 

167. 
త్మ సొ ంత్ మనసా్క్డక్ట విర్పదాంగా ఉననప్ుటిక్ర, వేరొక విశాేసానిన ఇత్ర్పలనత 
చంప్డానిక్ట దేవుడు నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 24:16 - ఈ విధమున నేనతనత దేవునియ డలనత 
మనతషుాలయ డలనత ఎలాప్ుుడు నా మనసా్క్డ నిరోా షమ ైనదిగా ఉండునటుా  
అభాాస్ము చేసిక్ొనతచతనాననత.  
1 తిమోతికి 1:5 -  ఉప్దేశ్సార్మేదనగా, ప్విత్ర హృదయమునతండడయు, మంచి 
మనసా్క్డనతండడయు, నిషకప్టమ ైన విశాేస్ము నతండడయు కలుగు పేరమయే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:216..... మీకు నచచకప్ో యనా ప్ో రాటం మీకు త్ప్ునిస్రి; ఒక విషయం 
మీకు మంచిది అయనప్ుటిక్ర మీర్ప దానిని దేేషి్సాు ర్ప మరయిు మీకు చెడిది 
అయనప్ుటిక్ర దానిని ఇషిప్డండడ.  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు, స్హ హ్ ముసిా ం, 4661-4662, చ. 789. 

168. 
భిననమ ైన విశాేస్ంతో ప్ో రాడుత్య ప్ో రాడుత్ునానర్ప మరియు ప్రధానంగా 
మంచిదిగా భావించేది?  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
గలతీయులకు 5:19-21 –19 శ్రీర్క్ార్ాములు స్ుషిమ ైయుననవి; అవేవనగ ,ా 
జార్త్ేము, అప్విత్రత్, క్ాముకత్ేము, 20 విగీహారాధన, అభిచార్ము, దేేషములు, 
కలహము, మత్ ర్్ములు, క్ోీ ధములు, కక్షలు,  21 భేదములు, విమత్ములు,… 
యాకోబు 4:2 & 8 –  2 మీరాశంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ాచేయుదతర్ప మత్్ర్ ప్డుదతర్ప గాని స్ంప్ాదించతక్ొనలవర్ప; 
ప్ో టాా డుదతర్ప యుదాము చేయుదతర్ప గాని దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు 
దొర్కదత.  8 దేవునియొదాకు ర్ండడ, అప్ుుడాయన మీయొదాకు వచతచనత…  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేబే  ే9:41 * ..... వ లుత్ుర్ప లవదా భారీగ  ాబయటిక్ట వ ళాి, మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ 
జీవితాలతో అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడండడ. మీకు మలత్రమే తెలిసేు  అది మీకు మంచిది.  
అంక్ బట్స 29: 6 ..... మరియు ఎవర ైతే కషిప్డతార  ోవారఫ (ప్రయోజనం) క్ోస్ం 
ప్రయతినసాు ర్ప.  
స్ఫ్ 61:11 * .... విశాేస్తలలర  ా... మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ జీవితాలతో అలలా హ్ 
క్ొర్కు కృష్ి చేయండడ. మీర్ప తెలుస్తకుంటే అది మీకు మంచిది. 
 
 

 
 167. 

త్మ సొ ంత్ మనసా్క్డక్ట విర్పదాంగా ఉననప్ుటిక్ర, వేరొక విశాేసానిన ఇత్ర్పలనత 
చంప్డానిక్ట దేవుడు నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 24:16 - ఈ విధమున నేనతనత దేవునియ డలనత 
మనతషుాలయ డలనత ఎలాప్ుుడు నా మనసా్క్డ నిరోా షమ ైనదిగా ఉండునటుా  
అభాాస్ము చేసిక్ొనతచతనాననత.  
1 తిమోతికి 1:5 -  ఉప్దేశ్సార్మేదనగా, ప్విత్ర హృదయమునతండడయు, మంచి 
మనసా్క్డనతండడయు, నిషకప్టమ ైన విశాేస్ము నతండడయు కలుగు పేరమయే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:216..... మీకు నచచకప్ో యనా ప్ో రాటం మీకు త్ప్ునిస్రి; ఒక విషయం 
మీకు మంచిది అయనప్ుటిక్ర మీర్ప దానిని దేేషి్సాు ర్ప మరయిు మీకు చెడిది 
అయనప్ుటిక్ర దానిని ఇషిప్డండడ.  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు, స్హ హ్ ముసిా ం, 4661-4662, చ. 789. 

168. 
భిననమ ైన విశాేస్ంతో ప్ో రాడుత్య ప్ో రాడుత్ునానర్ప మరియు ప్రధానంగా 
మంచిదిగా భావించేది?  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
గలతీయులకు 5:19-21 –19 శ్రీర్క్ార్ాములు స్ుషిమ ైయుననవి; అవేవనగ ,ా 
జార్త్ేము, అప్విత్రత్, క్ాముకత్ేము, 20 విగీహారాధన, అభిచార్ము, దేేషములు, 
కలహము, మత్ ర్్ములు, క్ోీ ధములు, కక్షలు,  21 భేదములు, విమత్ములు,… 
యాకోబు 4:2 & 8 –  2 మీరాశంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ాచేయుదతర్ప మత్్ర్ ప్డుదతర్ప గాని స్ంప్ాదించతక్ొనలవర్ప; 
ప్ో టాా డుదతర్ప యుదాము చేయుదతర్ప గాని దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు 
దొర్కదత.  8 దేవునియొదాకు ర్ండడ, అప్ుుడాయన మీయొదాకు వచతచనత…  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేబే  ే9:41 * ..... వ లుత్ుర్ప లవదా భారీగ  ాబయటిక్ట వ ళాి, మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ 
జీవితాలతో అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడండడ. మీకు మలత్రమే తెలిసేు  అది మీకు మంచిది.  
అంక్ బట్స 29: 6 ..... మరియు ఎవర ైతే కషిప్డతార  ోవారఫ (ప్రయోజనం) క్ోస్ం 
ప్రయతినసాు ర్ప.  
స్ఫ్ 61:11 * .... విశాేస్తలలర  ా... మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ జీవితాలతో అలలా హ్ 
క్ొర్కు కృష్ి చేయండడ. మీర్ప తెలుస్తకుంటే అది మీకు మంచిది. 
 
 

167. 
త్మ సొ ంత్ మనసా్క్డక్ట విర్పదాంగా ఉననప్ుటిక్ర, వేరొక విశాేసానిన ఇత్ర్పలనత 
చంప్డానిక్ట దేవుడు నేడు విశాేస్తలనత క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
అపొ సత లుల కార్ాములుత్ 24:16 - ఈ విధమున నేనతనత దేవునియ డలనత 
మనతషుాలయ డలనత ఎలాప్ుుడు నా మనసా్క్డ నిరోా షమ ైనదిగా ఉండునటుా  
అభాాస్ము చేసిక్ొనతచతనాననత.  
1 తిమోతికి 1:5 -  ఉప్దేశ్సార్మేదనగా, ప్విత్ర హృదయమునతండడయు, మంచి 
మనసా్క్డనతండడయు, నిషకప్టమ ైన విశాేస్ము నతండడయు కలుగు పేరమయే.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:216..... మీకు నచచకప్ో యనా ప్ో రాటం మీకు త్ప్ునిస్రి; ఒక విషయం 
మీకు మంచిది అయనప్ుటిక్ర మీర్ప దానిని దేేషి్సాు ర్ప మరయిు మీకు చెడిది 
అయనప్ుటిక్ర దానిని ఇషిప్డండడ.  
గమనిక: Cf. హదీస్తలు, స్హ హ్ ముసిా ం, 4661-4662, చ. 789. 

168. 
భిననమ ైన విశాేస్ంతో ప్ో రాడుత్య ప్ో రాడుత్ునానర్ప మరియు ప్రధానంగా 
మంచిదిగా భావించేది?  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
గలతీయులకు 5:19-21 –19 శ్రీర్క్ార్ాములు స్ుషిమ ైయుననవి; అవేవనగ ,ా 
జార్త్ేము, అప్విత్రత్, క్ాముకత్ేము, 20 విగీహారాధన, అభిచార్ము, దేేషములు, 
కలహము, మత్ ర్్ములు, క్ోీ ధములు, కక్షలు,  21 భేదములు, విమత్ములు,… 
యాకోబు 4:2 & 8 –  2 మీరాశంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ాచేయుదతర్ప మత్్ర్ ప్డుదతర్ప గాని స్ంప్ాదించతక్ొనలవర్ప; 
ప్ో టాా డుదతర్ప యుదాము చేయుదతర్ప గాని దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు 
దొర్కదత.  8 దేవునియొదాకు ర్ండడ, అప్ుుడాయన మీయొదాకు వచతచనత…  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
తేబే  ే9:41 * ..... వ లుత్ుర్ప లవదా భారీగ  ాబయటిక్ట వ ళాి, మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ 
జీవితాలతో అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడండడ. మీకు మలత్రమే తెలిసేు  అది మీకు మంచిది.  
అంక్ బట్స 29: 6 ..... మరియు ఎవర ైతే కషిప్డతార  ోవారఫ (ప్రయోజనం) క్ోస్ం 
ప్రయతినసాు ర్ప.  
స్ఫ్ 61:11 * .... విశాేస్తలలర  ా... మీ స్ంప్దత ోమరియు మీ జీవితాలతో అలలా హ్ 
క్ొర్కు కృష్ి చేయండడ. మీర్ప తెలుస్తకుంటే అది మీకు మంచిది. 
 
 



169. 
ఇసాా ంనత వాాపిు  చేయటానిక్ట ముహమమద్ అనేక యుదాా లు మొదలుప టిినటుా  
దేవుడు ప్ోర త్్హించాడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవార్ు 18:36 - యేస్త న  ారాజాము ఈ లోకస్ంబంధమ ైనది క్ాదత; న  ా
రాజాము ఈ లోకస్ంబంధమ ైనదెైతే నేనత యూదతలకు అప్ుగింప్బడకుండునటుా  న  ా
సేవకులు ప్ో రాడుదతర్ప గాని న  ారాజాము ఇహస్ంబంధమ ైనది క్ాదన నత.  
2 క్ొరింథీయులకు 10:3-5 –  3 మేము శ్రీర్ధార్పలమ ై నడుచత క్ొనతచతనననత 
శ్రీర్ప్రక్ార్ము యుదాముచేయము. 4 మల యుదోా ప్కర్ణములు శ్రీర్స్ంబంధమ ైనవి...  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ది బాాటిల్స ఆఫ్ బాడ్ర: (మలరిచ 624)  
   అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:13 & 123; అనాేల్స 8: 5-19 & 41-44 
2. ఉహఫడ్ యుదాం: (మలరిచ 625) 
   అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3: 121-122, 3: 140 & 165-172 
3. హ్నేిక్స యుదాం: (మే 627) ది టెరంచ్ 
   అహజబ్ 33: 9-12 & 25-27 
4. హఫడడఎబియే యుదాం: (మలరిచ 628)  ఫ తి 48: 1-3 & 22-27 
5. ముత్ యుదాం: (629) బఖరా 2: 191-193 
6. హఫన ైన్స యుదాం: (ఆగషుి  630)   టీవీ 9: 25-27 
7. Tebük యుదాం: (630) Tevbe 9: 38-40, 
   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117 
8. ది బాాటిల్స ఆఫ్ మ కక్ా: (630) టీవి 9:12, కసాస్ 
   28:85, సాఫ్ 61:13, నస్ర, 110: 1-3 

170. 
ప్విత్ర గీంథాలోా  ప్రజలకు వాతిరఫకంగా ప్ో రాడుత్ునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 12:18 - శ్కామ ైతే మీ చేత్న ైనంత్ మటుి కు స్మస్ు  మనతషుాలతో 
స్మలధానముగా ఉండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవే  ే9:29 * ..... అలలా హ్ నత లవదా చివరి రోజ్ఞనత విశ్ేసించని లవఖన ప్రజలలోని 
వారితో ప్ో రాడండడ; వార్ప అలలా హ్ మరియు అత్ని దూత్ నిష్ేధించిన వాటిని 
నిష్ేధించర్ప మరియు వార్ప నివాళిని చేతితో చెలాించే వర్కు, ప్యరిుగా అణచివేసే వర్కు 
స్త్ా మతానిన స్ేకరించర్ప.  
అహ్ాబ్ 33:26 * ..... మరియు ఆయన త్మ బలగాల నతండడ వారిని ఆదరించిన 
గీంథంలోని ప్రజలనత క్టందిక్ట దించి, వారి హృదయలలలో భయలందోళ్నలనత 
కలిగించాడు. క్ొనిన మీర్ప చంప్ార్ప, మరకి్ొందరిని మీర్ప బందీలుగా చేసార్ప. 
 
 
 

169. 
ఇసాా ంనత వాాపిు  చేయటానిక్ట ముహమమద్ అనేక యుదాా లు మొదలుప టిినటుా  
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శ్రీర్ప్రక్ార్ము యుదాముచేయము. 4 మల యుదోా ప్కర్ణములు శ్రీర్స్ంబంధమ ైనవి...  
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 169. 

ఇసాా ంనత వాాపిు  చేయటానిక్ట ముహమమద్ అనేక యుదాా లు మొదలుప టిినటుా  
దేవుడు ప్ోర త్్హించాడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యోహానత స్తవార్ు 18:36 - యేస్త న  ారాజాము ఈ లోకస్ంబంధమ ైనది క్ాదత; న  ా
రాజాము ఈ లోకస్ంబంధమ ైనదెైతే నేనత యూదతలకు అప్ుగింప్బడకుండునటుా  న  ా
సేవకులు ప్ో రాడుదతర్ప గాని న  ారాజాము ఇహస్ంబంధమ ైనది క్ాదన నత.  
2 క్ొరింథీయులకు 10:3-5 –  3 మేము శ్రీర్ధార్పలమ ై నడుచత క్ొనతచతనననత 
శ్రీర్ప్రక్ార్ము యుదాముచేయము. 4 మల యుదోా ప్కర్ణములు శ్రీర్స్ంబంధమ ైనవి...  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ది బాాటిల్స ఆఫ్ బాడ్ర: (మలరిచ 624)  
   అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3:13 & 123; అనాేల్స 8: 5-19 & 41-44 
2. ఉహఫడ్ యుదాం: (మలరిచ 625) 
   అల్స-ఇ ఇమలా న్స 3: 121-122, 3: 140 & 165-172 
3. హ్నేిక్స యుదాం: (మే 627) ది టెరంచ్ 
   అహజబ్ 33: 9-12 & 25-27 
4. హఫడడఎబియే యుదాం: (మలరిచ 628)  ఫ తి 48: 1-3 & 22-27 
5. ముత్ యుదాం: (629) బఖరా 2: 191-193 
6. హఫన ైన్స యుదాం: (ఆగషుి  630)   టీవీ 9: 25-27 
7. Tebük యుదాం: (630) Tevbe 9: 38-40, 
   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117 
8. ది బాాటిల్స ఆఫ్ మ కక్ా: (630) టీవి 9:12, కసాస్ 
   28:85, సాఫ్ 61:13, నస్ర, 110: 1-3 

170. 
ప్విత్ర గీంథాలోా  ప్రజలకు వాతిరఫకంగా ప్ో రాడుత్ునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
రోమీయులకు 12:18 - శ్కామ ైతే మీ చేత్న ైనంత్ మటుి కు స్మస్ు  మనతషుాలతో 
స్మలధానముగా ఉండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
టెవే  ే9:29 * ..... అలలా హ్ నత లవదా చివరి రోజ్ఞనత విశ్ేసించని లవఖన ప్రజలలోని 
వారితో ప్ో రాడండడ; వార్ప అలలా హ్ మరియు అత్ని దూత్ నిష్ేధించిన వాటిని 
నిష్ేధించర్ప మరియు వార్ప నివాళిని చేతితో చెలాించే వర్కు, ప్యరిుగా అణచివేసే వర్కు 
స్త్ా మతానిన స్ేకరించర్ప.  
అహ్ాబ్ 33:26 * ..... మరియు ఆయన త్మ బలగాల నతండడ వారిని ఆదరించిన 
గీంథంలోని ప్రజలనత క్టందిక్ట దించి, వారి హృదయలలలో భయలందోళ్నలనత 
కలిగించాడు. క్ొనిన మీర్ప చంప్ార్ప, మరకి్ొందరిని మీర్ప బందీలుగా చేసార్ప. 
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171. 
దూకుడు మరియు ప్రమలదకర్ యుదాం మరయిు నమిమన వాతిరఫకంగా పో్ రాటం 
నేడు నమిమన క్ోస్ం హో లీ బుక్స్ ప్ోర త్్హించింది?  (Jihad) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 6:12 - ఏలయనగ  ామనము ప్ో రాడునది శ్రీర్పలతో క్ాదత, గాని 
ప్రధానతలతోనత, అధిక్ార్పలతోనత, ప్రస్తు త్ అంధక్ార్స్ంబంధతలగు లోక నాథతలతోనత, 
ఆక్ాశ్మండలమందతనన దతరాత్మల స్మూహ ములతోనత ప్ో రాడుచతనానము.  
1 తిమోతికి 2:1-2 –  2 రాజ్ఞలక్ొర్కునత అధిక్ార్పలందరిక్ొర్కునత 
విజాఞ ప్నములునత ప్రా రా్నలునత యలచనలునత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 76-77 * ..... 76. అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడుత్ునానయని నమేమవార్ప ... 
77. క్ాని వారి క్ోస్ం ప్ో రాటం చేయబడడనప్ుుడు, "ఓ మల ప్రభూ! మీర్ప మల 
క్ోస్ం ఎందతకు ప్ో రాడార్ప? క్ొంత్క్ాలం మమమలిన ఉప్శ్మనం కలిగించావు! 
"అని అంటార్ప:" ఈ ప్రప్ంచం యొకక ఆనందం చిననది; మరియు అలలా హఫక 
భయప్డేవారిక్ట ప్ర్లోకము మంచిది. "  
Tevbe 9: 123 ఓ విశాేస్తలలరా! మీ దగగర్ ఉనన అవిశాేస్తల వారితో ప్ో రాడండడ 
మరియు మీర్ప ఎలల కఠినంగా ఉంటారో చూదాా ం. అలలా హ్ న్సతిమంత్ుల వదా 
ఉనానడని తెలుస్తక్ోండడ. 
గమనిక: "జిహాద్" లవదా ప్ో రాటంలో ఖతర్ఆనోా  అతిప దా విషయం: ఖతర్ఆనోా  ప్రతి 
45 వచనంలో 6,236 = 1 నతండడ 139 శోా క్ాలు ఒక యుదా ప్దాం!  తీవరవాద 
యుదాం టెవబుా 9:29 & 123 లో బో ధించబడుత్ుంది. 

172. 
వేరొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత దోచతక్ోవటానిక్ట మరియు క్ొలాగొటిడానిక్ట నేడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గమక్ాండము 20:15 & 17 – 15 దొంగిలకూడదత. 17 న్స ప్ొ ర్పగువాని యలుా  
ఆశంప్కూడదత.న్స ప్ొ ర్పగువాని భార్ాన ైననత అత్ని దాస్తన ైననత అత్ని 
దాసిన ైననత అత్ని య దతా న ైననత అత్ని గాడడదన ైననత న్స ప్ొ ర్పగువానిదగు 
దేనిన ైననత ఆశంప్ కూడదత అని చెప ునత.  
ఎఫ స్యులకు 4:28 - దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగలిక అకకర్గలవానిక్ట ప్ంచిప టుి టకు 
వీలుకలుగు నిమిత్ుము త్న చేత్ులత ోమంచి ప్నిచయేుచత కషిప్డవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfal 8: 1 & 41 * ..... 1. వార్ప (ఓ ముహమమద్) యుదాా నిన క్ొలాగొటేివారి గురించి 
ప్రశనసాు ర్ప. ఇలల అంటార్ప: "యుదాం యొకక చెతాు చాదతలనత అలలా హఫక మరియు 
దూత్కు చెందినవార్ప. 41. మరియు మీర్ప ఏమనతకుంటార్ంటే, మీర్ప 
ఏమనతకుంటార్ంటే, దానిలో ఐదవది అలలా హఫక మరియు దూత్ క్ోస్ం 
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1 తిమోతికి 2:1-2 –  2 రాజ్ఞలక్ొర్కునత అధిక్ార్పలందరిక్ొర్కునత 
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"అని అంటార్ప:" ఈ ప్రప్ంచం యొకక ఆనందం చిననది; మరియు అలలా హఫక 
భయప్డేవారిక్ట ప్ర్లోకము మంచిది. "  
Tevbe 9: 123 ఓ విశాేస్తలలరా! మీ దగగర్ ఉనన అవిశాేస్తల వారితో ప్ో రాడండడ 
మరియు మీర్ప ఎలల కఠినంగా ఉంటారో చూదాా ం. అలలా హ్ న్సతిమంత్ుల వదా 
ఉనానడని తెలుస్తక్ోండడ. 
గమనిక: "జిహాద్" లవదా ప్ో రాటంలో ఖతర్ఆనోా  అతిప దా విషయం: ఖతర్ఆనోా  ప్రతి 
45 వచనంలో 6,236 = 1 నతండడ 139 శోా క్ాలు ఒక యుదా ప్దాం!  తీవరవాద 
యుదాం టెవబుా 9:29 & 123 లో బో ధించబడుత్ుంది. 

172. 
వేరొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత దోచతక్ోవటానిక్ట మరియు క్ొలాగొటిడానిక్ట నేడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గమక్ాండము 20:15 & 17 – 15 దొంగిలకూడదత. 17 న్స ప్ొ ర్పగువాని యలుా  
ఆశంప్కూడదత.న్స ప్ొ ర్పగువాని భార్ాన ైననత అత్ని దాస్తన ైననత అత్ని 
దాసిన ైననత అత్ని య దతా న ైననత అత్ని గాడడదన ైననత న్స ప్ొ ర్పగువానిదగు 
దేనిన ైననత ఆశంప్ కూడదత అని చెప ునత.  
ఎఫ స్యులకు 4:28 - దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగలిక అకకర్గలవానిక్ట ప్ంచిప టుి టకు 
వీలుకలుగు నిమిత్ుము త్న చేత్ులత ోమంచి ప్నిచయేుచత కషిప్డవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfal 8: 1 & 41 * ..... 1. వార్ప (ఓ ముహమమద్) యుదాా నిన క్ొలాగొటేివారి గురించి 
ప్రశనసాు ర్ప. ఇలల అంటార్ప: "యుదాం యొకక చెతాు చాదతలనత అలలా హఫక మరియు 
దూత్కు చెందినవార్ప. 41. మరియు మీర్ప ఏమనతకుంటార్ంటే, మీర్ప 
ఏమనతకుంటార్ంటే, దానిలో ఐదవది అలలా హఫక మరియు దూత్ క్ోస్ం 
 
 
 171. 

దూకుడు మరియు ప్రమలదకర్ యుదాం మరయిు నమిమన వాతిరఫకంగా పో్ రాటం 
నేడు నమిమన క్ోస్ం హో లీ బుక్స్ ప్ోర త్్హించింది?  (Jihad) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 6:12 - ఏలయనగ  ామనము ప్ో రాడునది శ్రీర్పలతో క్ాదత, గాని 
ప్రధానతలతోనత, అధిక్ార్పలతోనత, ప్రస్తు త్ అంధక్ార్స్ంబంధతలగు లోక నాథతలతోనత, 
ఆక్ాశ్మండలమందతనన దతరాత్మల స్మూహ ములతోనత ప్ో రాడుచతనానము.  
1 తిమోతికి 2:1-2 –  2 రాజ్ఞలక్ొర్కునత అధిక్ార్పలందరిక్ొర్కునత 
విజాఞ ప్నములునత ప్రా రా్నలునత యలచనలునత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 76-77 * ..... 76. అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడుత్ునానయని నమేమవార్ప ... 
77. క్ాని వారి క్ోస్ం ప్ో రాటం చేయబడడనప్ుుడు, "ఓ మల ప్రభూ! మీర్ప మల 
క్ోస్ం ఎందతకు ప్ో రాడార్ప? క్ొంత్క్ాలం మమమలిన ఉప్శ్మనం కలిగించావు! 
"అని అంటార్ప:" ఈ ప్రప్ంచం యొకక ఆనందం చిననది; మరియు అలలా హఫక 
భయప్డేవారిక్ట ప్ర్లోకము మంచిది. "  
Tevbe 9: 123 ఓ విశాేస్తలలరా! మీ దగగర్ ఉనన అవిశాేస్తల వారితో ప్ో రాడండడ 
మరియు మీర్ప ఎలల కఠినంగా ఉంటారో చూదాా ం. అలలా హ్ న్సతిమంత్ుల వదా 
ఉనానడని తెలుస్తక్ోండడ. 
గమనిక: "జిహాద్" లవదా ప్ో రాటంలో ఖతర్ఆనోా  అతిప దా విషయం: ఖతర్ఆనోా  ప్రతి 
45 వచనంలో 6,236 = 1 నతండడ 139 శోా క్ాలు ఒక యుదా ప్దాం!  తీవరవాద 
యుదాం టెవబుా 9:29 & 123 లో బో ధించబడుత్ుంది. 

172. 
వేరొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత దోచతక్ోవటానిక్ట మరియు క్ొలాగొటిడానిక్ట నేడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గమక్ాండము 20:15 & 17 – 15 దొంగిలకూడదత. 17 న్స ప్ొ ర్పగువాని యలుా  
ఆశంప్కూడదత.న్స ప్ొ ర్పగువాని భార్ాన ైననత అత్ని దాస్తన ైననత అత్ని 
దాసిన ైననత అత్ని య దతా న ైననత అత్ని గాడడదన ైననత న్స ప్ొ ర్పగువానిదగు 
దేనిన ైననత ఆశంప్ కూడదత అని చెప ునత.  
ఎఫ స్యులకు 4:28 - దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగలిక అకకర్గలవానిక్ట ప్ంచిప టుి టకు 
వీలుకలుగు నిమిత్ుము త్న చేత్ులత ోమంచి ప్నిచయేుచత కషిప్డవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfal 8: 1 & 41 * ..... 1. వార్ప (ఓ ముహమమద్) యుదాా నిన క్ొలాగొటేివారి గురించి 
ప్రశనసాు ర్ప. ఇలల అంటార్ప: "యుదాం యొకక చెతాు చాదతలనత అలలా హఫక మరియు 
దూత్కు చెందినవార్ప. 41. మరియు మీర్ప ఏమనతకుంటార్ంటే, మీర్ప 
ఏమనతకుంటార్ంటే, దానిలో ఐదవది అలలా హఫక మరియు దూత్ క్ోస్ం 
 
 

171. 
దూకుడు మరియు ప్రమలదకర్ యుదాం మరయిు నమిమన వాతిరఫకంగా పో్ రాటం 
నేడు నమిమన క్ోస్ం హో లీ బుక్స్ ప్ోర త్్హించింది?  (Jihad) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఎఫెసీయులకు 6:12 - ఏలయనగ  ామనము ప్ో రాడునది శ్రీర్పలతో క్ాదత, గాని 
ప్రధానతలతోనత, అధిక్ార్పలతోనత, ప్రస్తు త్ అంధక్ార్స్ంబంధతలగు లోక నాథతలతోనత, 
ఆక్ాశ్మండలమందతనన దతరాత్మల స్మూహ ములతోనత ప్ో రాడుచతనానము.  
1 తిమోతికి 2:1-2 –  2 రాజ్ఞలక్ొర్కునత అధిక్ార్పలందరిక్ొర్కునత 
విజాఞ ప్నములునత ప్రా రా్నలునత యలచనలునత  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 76-77 * ..... 76. అలలా హ్ మలర్గంలో ప్ో రాడుత్ునానయని నమేమవార్ప ... 
77. క్ాని వారి క్ోస్ం ప్ో రాటం చేయబడడనప్ుుడు, "ఓ మల ప్రభూ! మీర్ప మల 
క్ోస్ం ఎందతకు ప్ో రాడార్ప? క్ొంత్క్ాలం మమమలిన ఉప్శ్మనం కలిగించావు! 
"అని అంటార్ప:" ఈ ప్రప్ంచం యొకక ఆనందం చిననది; మరియు అలలా హఫక 
భయప్డేవారిక్ట ప్ర్లోకము మంచిది. "  
Tevbe 9: 123 ఓ విశాేస్తలలరా! మీ దగగర్ ఉనన అవిశాేస్తల వారితో ప్ో రాడండడ 
మరియు మీర్ప ఎలల కఠినంగా ఉంటారో చూదాా ం. అలలా హ్ న్సతిమంత్ుల వదా 
ఉనానడని తెలుస్తక్ోండడ. 
గమనిక: "జిహాద్" లవదా ప్ో రాటంలో ఖతర్ఆనోా  అతిప దా విషయం: ఖతర్ఆనోా  ప్రతి 
45 వచనంలో 6,236 = 1 నతండడ 139 శోా క్ాలు ఒక యుదా ప్దాం!  తీవరవాద 
యుదాం టెవబుా 9:29 & 123 లో బో ధించబడుత్ుంది. 

172. 
వేరొక విశాేస్ం యొకక ప్రజలనత దోచతక్ోవటానిక్ట మరియు క్ొలాగొటిడానిక్ట నేడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గమక్ాండము 20:15 & 17 – 15 దొంగిలకూడదత. 17 న్స ప్ొ ర్పగువాని యలుా  
ఆశంప్కూడదత.న్స ప్ొ ర్పగువాని భార్ాన ైననత అత్ని దాస్తన ైననత అత్ని 
దాసిన ైననత అత్ని య దతా న ైననత అత్ని గాడడదన ైననత న్స ప్ొ ర్పగువానిదగు 
దేనిన ైననత ఆశంప్ కూడదత అని చెప ునత.  
ఎఫ స్యులకు 4:28 - దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగలిక అకకర్గలవానిక్ట ప్ంచిప టుి టకు 
వీలుకలుగు నిమిత్ుము త్న చేత్ులత ోమంచి ప్నిచయేుచత కషిప్డవల నత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfal 8: 1 & 41 * ..... 1. వార్ప (ఓ ముహమమద్) యుదాా నిన క్ొలాగొటేివారి గురించి 
ప్రశనసాు ర్ప. ఇలల అంటార్ప: "యుదాం యొకక చెతాు చాదతలనత అలలా హఫక మరియు 
దూత్కు చెందినవార్ప. 41. మరియు మీర్ప ఏమనతకుంటార్ంటే, మీర్ప 
ఏమనతకుంటార్ంటే, దానిలో ఐదవది అలలా హఫక మరియు దూత్ క్ోస్ం 
 
 



173. 
త్మ శ్త్ుర వులప ై తీవరవాదం మరియు కఠినత్ేం ఉప్యోగించాలని నేడు 
విశాేస్తలనత దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 22:3 - య హో వా ఈలలగు ఆజఞనిచతచచతనానడు మీర్ప న్సతి 
నాాయముల ననతస్రించి నడుచతక్ొనతడడ, దోచతక్ొనబడడనవానిని బాధప టుి వాని 
చేతిలోనతండడ విడడ పించతడడ, ప్ర్దేశులన ైననత త్ండడరలవనివారిన ైననత విధవ 
రాండరన ైననత బాధింప్కుడడ వారిక్ట ఉప్దరవము కలుగజఫయ కుడడ, ఈ సా్లములో 
నిర్ప్రాధతల ర్కుము చిందింప్కుడడ.  
2 తిమోతిక్ట 2:23-25 –24 స్త్ావిషయమ ైన అనతభవజాఞ నము వారిక్ట కలుగుటక్ ై, 
దేవుడొకవేళ్ ఎదతరాడు వారిక్ట మలర్పమనస్త్ దయచేయునత; 25 అందతవలన 
సాతానత త్న యషిము చొప్ుున చెర్ప్టిిన వీర్ప వాని యురిలోనతండడ 
త్పిుంచతక్ొని మేలుక్ొన దరఫమో అని,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 4 * ..... ఎనిన ప్టిణాలనత మేము నాశ్నం చశేాము! రాతిరప్యట జరిగఫ 
దాడడలో, లవదా వార్ప మధాాహనం విశాీ ంతిగ  ాఉననప్ుుడు, మల ఉగీత్ వారిక్ట వచిచంది.  
Enfal 8:12 ..... నేనత నిరాకరిస్తు ననవారి హృదయలలలో భయప్డతానత. అప్ుుడు 
మ డనత క్ొటిండడ మరియు వాటిని ప్రతి వేలునత క్ొటిండడ.  
Enfal 8:67 ..... ఏ ప్రవకు అయన  ాఅత్నత బంధతవులనత భూమిల  ోచంప్ుతాడు. 

174. 
ఈ రోజ్ఞన విశాేస్తలందర్ూ ప్రతీక్ార్ం తీర్పచక్ోవాలని దేవుడు క్ోర్పత్ుందా? (ఒక 
కనతన క్ోస్ం కనతన, మరయిు ప్ంటిక్ట / కసిస్ క్ొర్కు ప్ళ్లు) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 5:39 - నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగా దతషుి ని ఎదిరింప్క, నినతన 
కుడడచెంప్మీద క్ొటుి వాని వ ైప్ునకు ఎడమచెంప్కూడ తిరప్ుుము.  
రోమీయులకు 12:19-20 – 19 పిరయులలరా, మీకు మీరఫ ప్గతీర్పచక్ొనక, దేవుని 
ఉగీత్కు చోటియుాడడప్గతీర్పచట నా ప్ని, నేనే ప్రతిఫ్లము నిత్ుు నత అని ప్రభువు 
చెప్ుుచతనానడని వార యబడడ యుననది. 20 క్ాబటిి, న్స శ్త్ుర వు ఆకలిగొనియుంటే 
అత్నిక్ట భోజనము ప టుి ము, దపిుగొనియుంటే దాహమిముమ; ఆలలగు 
చేయుటవలన అత్ని త్లమీద నిప్ుులు కుప్ుగా ప్ో యుదతవు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 194 * ..... ఎవర ైన  ామిమమలిన దాడడ చేసినటాయత,ే అత్డు మిమమలిన దాడడ 
చేసిన దానిక్ట వాతిరఫకంగ  ాదాడడ చేసాు డు. 
షుర  ా42: 40-41 * ..... 40. దతరామర్గప్ు ప్రతిఫ్లం దానిలలంటి చెడు ప్నతలు. 41. 
తాము ప్రతీక్ార్ం తీర్పచకునన త్ర్పవాత్ ప్రతీక్ార్ం తీర్పచక్ొనేవార్ప, నిందిత్ునిగా 
చేయలవర్ప. 
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దేవుడొకవేళ్ ఎదతరాడు వారిక్ట మలర్పమనస్త్ దయచేయునత; 25 అందతవలన 
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చేసిన దానిక్ట వాతిరఫకంగ  ాదాడడ చేసాు డు. 
షుర  ా42: 40-41 * ..... 40. దతరామర్గప్ు ప్రతిఫ్లం దానిలలంటి చెడు ప్నతలు. 41. 
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విశాేస్తలనత దేవుడు క్ోర్పత్ునానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 22:3 - య హో వా ఈలలగు ఆజఞనిచతచచతనానడు మీర్ప న్సతి 
నాాయముల ననతస్రించి నడుచతక్ొనతడడ, దోచతక్ొనబడడనవానిని బాధప టుి వాని 
చేతిలోనతండడ విడడ పించతడడ, ప్ర్దేశులన ైననత త్ండడరలవనివారిన ైననత విధవ 
రాండరన ైననత బాధింప్కుడడ వారిక్ట ఉప్దరవము కలుగజఫయ కుడడ, ఈ సా్లములో 
నిర్ప్రాధతల ర్కుము చిందింప్కుడడ.  
2 తిమోతిక్ట 2:23-25 –24 స్త్ావిషయమ ైన అనతభవజాఞ నము వారిక్ట కలుగుటక్ ై, 
దేవుడొకవేళ్ ఎదతరాడు వారిక్ట మలర్పమనస్త్ దయచేయునత; 25 అందతవలన 
సాతానత త్న యషిము చొప్ుున చెర్ప్టిిన వీర్ప వాని యురిలోనతండడ 
త్పిుంచతక్ొని మేలుక్ొన దరఫమో అని,  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 4 * ..... ఎనిన ప్టిణాలనత మేము నాశ్నం చశేాము! రాతిరప్యట జరిగఫ 
దాడడలో, లవదా వార్ప మధాాహనం విశాీ ంతిగ  ాఉననప్ుుడు, మల ఉగీత్ వారిక్ట వచిచంది.  
Enfal 8:12 ..... నేనత నిరాకరిస్తు ననవారి హృదయలలలో భయప్డతానత. అప్ుుడు 
మ డనత క్ొటిండడ మరియు వాటిని ప్రతి వేలునత క్ొటిండడ.  
Enfal 8:67 ..... ఏ ప్రవకు అయన  ాఅత్నత బంధతవులనత భూమిల  ోచంప్ుతాడు. 

174. 
ఈ రోజ్ఞన విశాేస్తలందర్ూ ప్రతీక్ార్ం తీర్పచక్ోవాలని దేవుడు క్ోర్పత్ుందా? (ఒక 
కనతన క్ోస్ం కనతన, మరయిు ప్ంటిక్ట / కసిస్ క్ొర్కు ప్ళ్లు) 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 5:39 - నేనత మీతో చెప్ుునదేమనగా దతషుి ని ఎదిరింప్క, నినతన 
కుడడచెంప్మీద క్ొటుి వాని వ ైప్ునకు ఎడమచెంప్కూడ తిరప్ుుము.  
రోమీయులకు 12:19-20 – 19 పిరయులలరా, మీకు మీరఫ ప్గతీర్పచక్ొనక, దేవుని 
ఉగీత్కు చోటియుాడడప్గతీర్పచట నా ప్ని, నేనే ప్రతిఫ్లము నిత్ుు నత అని ప్రభువు 
చెప్ుుచతనానడని వార యబడడ యుననది. 20 క్ాబటిి, న్స శ్త్ుర వు ఆకలిగొనియుంటే 
అత్నిక్ట భోజనము ప టుి ము, దపిుగొనియుంటే దాహమిముమ; ఆలలగు 
చేయుటవలన అత్ని త్లమీద నిప్ుులు కుప్ుగా ప్ో యుదతవు.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 194 * ..... ఎవర ైన  ామిమమలిన దాడడ చేసినటాయత,ే అత్డు మిమమలిన దాడడ 
చేసిన దానిక్ట వాతిరఫకంగ  ాదాడడ చేసాు డు. 
షుర  ా42: 40-41 * ..... 40. దతరామర్గప్ు ప్రతిఫ్లం దానిలలంటి చెడు ప్నతలు. 41. 
తాము ప్రతీక్ార్ం తీర్పచకునన త్ర్పవాత్ ప్రతీక్ార్ం తీర్పచక్ొనేవార్ప, నిందిత్ునిగా 
చేయలవర్ప. 
 
 



175. 
ప్విత్ర దేవుడు విశాేస్తలనత త్మ చేత్ులోా  ప్గ తీర్పచక్ోవాలని ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 32:35-36 –35 వారి క్ాలు జార్పక్ాలమున 
ప్గతీర్పచటయు ప్రతిఫ్లమిచతచటయు నావే; వారి ఆప్దాినము స్మీపించతనత వారి 
గతి త్ేర్గా వచతచనత.  36 వారి క్ాధార్ము లవకప్ో వునత.  
రోమీయులకు 2:1-3 –  
1 క్ాబటిి తీర్పు తీర్పచ మనతషుాడా, న్స వ వడవ ైననత స్రఫ నిర్పత్ుర్పడవ ై 
యునానవు. దేనివిషయములో ఎదతటి వానిక్ట తీర్పు తీర్పచచతనానవో దాని 
విషయములో న్సవే నేర్స్తా డవని తీర్పు తీర్పచక్ొనతచతనానవు; ఏలయనగా తీర్పు 
తీర్పచ న్సవునత అటిి  క్ార్ాములనే చేయుచతనానవు క్ావా?  
రోమీయులకు 12:14-18 – 14 మిముమనత హింసించతవారిని దీవించతడడ; దీవించతడడ 
గాని శ్పింప్వదతా . 17 క్రడుకు ప్రతి క్రడెవనిక్టని చేయవదతా ; మనతషుా లందరి 
దృష్ిిక్ట యోగామ ైనవాటినిగూరిచ ఆలోచన కలిగి యుండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 179 * ..... ప్రవర్ునా నియమలవళిలో, మీర్ప గీహిసాు ర్ప.  
Maide 5:45 * ..... మరియు వాటి క్ోస్ం మేము వాటిని నియమించాము: 
జీవిత్ం క్ోస్ం జీవిత్ం, మరియు కంటిక్ట కనతన, ముకుక క్ోస్ం ముకుక, చెవి క్ోస్ం 
చెవి, ప్ంటి ప్ంటి , మరియు గాయలల ప్రతీక్ార్ం క్ోస్ం. 

176. 
ప్రిశుదా దేవుడు వారి శ్త్ుర వులనత శ్పించతటకు విశాేస్తలనత ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూకా సువార్త 6:27-28 – 27 వినతచతనన మీతో నేనత చెప్ుునదేమనగామీ శ్త్ుర  
వులనత పేరమించతడడ, మిముమనత దేేషి్ంచతవారిక్ట మేలు చేయుడడ, 28 మిముమనత 
శ్పించతవారిని దీవించతడడ, మిముమనత బాధించతవారిక్ొర్కు ప్రా రా్నచేయుడడ.  
యాకోబు 3:10 -  ఒకకనోటనతండడయే ఆశీర్ేచనమునత శాప్వచనమునత 
బయలువ ళ్లా నత; నా స్హోదర్పలలరా, యీలలగుండ కూడదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 159  ..... అలలా హ్ చేత్ శ్పించబడాలి, మరియు శ్పించే శ్క్టు ఉననవార్ప.  
అల్-ఇ అమాా న్ 3:61 * ..... మరయిు మీ గురించి (యేస్త) మీతో వివాదం 
చేసేవార్ప, మీకు వచిచన జాఞ నం త్ర్పవాత్, (వారితో) ఇలల అంటార్ప: "ర్ండడ! మల 
కుమలర్పలు మరియు మీ కుమలర్పలు, మల స్ు రలు, మీ స్ు రలు, మరయిు మనమ ే
మరియు మీరఫ, అప్ుుడు మేము వినయంగా ప్రా రిాసాు ము మరియు అబదాా లు 
చెపేువారిప ై అలలా హ్ యొకక శాప్మునత ప్రా రిాసాు ము. 
 
 
 
 

175. 
ప్విత్ర దేవుడు విశాేస్తలనత త్మ చేత్ులోా  ప్గ తీర్పచక్ోవాలని ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 32:35-36 –35 వారి క్ాలు జార్పక్ాలమున 
ప్గతీర్పచటయు ప్రతిఫ్లమిచతచటయు నావే; వారి ఆప్దాినము స్మీపించతనత వారి 
గతి త్ేర్గా వచతచనత.  36 వారి క్ాధార్ము లవకప్ో వునత.  
రోమీయులకు 2:1-3 –  
1 క్ాబటిి తీర్పు తీర్పచ మనతషుాడా, న్స వ వడవ ైననత స్రఫ నిర్పత్ుర్పడవ ై 
యునానవు. దేనివిషయములో ఎదతటి వానిక్ట తీర్పు తీర్పచచతనానవో దాని 
విషయములో న్సవే నేర్స్తా డవని తీర్పు తీర్పచక్ొనతచతనానవు; ఏలయనగా తీర్పు 
తీర్పచ న్సవునత అటిి  క్ార్ాములనే చేయుచతనానవు క్ావా?  
రోమీయులకు 12:14-18 – 14 మిముమనత హింసించతవారిని దీవించతడడ; దీవించతడడ 
గాని శ్పింప్వదతా . 17 క్రడుకు ప్రతి క్రడెవనిక్టని చేయవదతా ; మనతషుా లందరి 
దృష్ిిక్ట యోగామ ైనవాటినిగూరిచ ఆలోచన కలిగి యుండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 179 * ..... ప్రవర్ునా నియమలవళిలో, మీర్ప గీహిసాు ర్ప.  
Maide 5:45 * ..... మరియు వాటి క్ోస్ం మేము వాటిని నియమించాము: 
జీవిత్ం క్ోస్ం జీవిత్ం, మరియు కంటిక్ట కనతన, ముకుక క్ోస్ం ముకుక, చెవి క్ోస్ం 
చెవి, ప్ంటి ప్ంటి , మరియు గాయలల ప్రతీక్ార్ం క్ోస్ం. 

176. 
ప్రిశుదా దేవుడు వారి శ్త్ుర వులనత శ్పించతటకు విశాేస్తలనత ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూకా సువార్త 6:27-28 – 27 వినతచతనన మీతో నేనత చెప్ుునదేమనగామీ శ్త్ుర  
వులనత పేరమించతడడ, మిముమనత దేేషి్ంచతవారిక్ట మేలు చేయుడడ, 28 మిముమనత 
శ్పించతవారిని దీవించతడడ, మిముమనత బాధించతవారిక్ొర్కు ప్రా రా్నచేయుడడ.  
యాకోబు 3:10 -  ఒకకనోటనతండడయే ఆశీర్ేచనమునత శాప్వచనమునత 
బయలువ ళ్లా నత; నా స్హోదర్పలలరా, యీలలగుండ కూడదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 159  ..... అలలా హ్ చేత్ శ్పించబడాలి, మరియు శ్పించే శ్క్టు ఉననవార్ప.  
అల్-ఇ అమాా న్ 3:61 * ..... మరయిు మీ గురించి (యేస్త) మీతో వివాదం 
చేసేవార్ప, మీకు వచిచన జాఞ నం త్ర్పవాత్, (వారితో) ఇలల అంటార్ప: "ర్ండడ! మల 
కుమలర్పలు మరియు మీ కుమలర్పలు, మల స్ు రలు, మీ స్ు రలు, మరయిు మనమ ే
మరియు మీరఫ, అప్ుుడు మేము వినయంగా ప్రా రిాసాు ము మరియు అబదాా లు 
చెపేువారిప ై అలలా హ్ యొకక శాప్మునత ప్రా రిాసాు ము. 
 
 
 
 

175. 
ప్విత్ర దేవుడు విశాేస్తలనత త్మ చేత్ులోా  ప్గ తీర్పచక్ోవాలని ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 32:35-36 –35 వారి క్ాలు జార్పక్ాలమున 
ప్గతీర్పచటయు ప్రతిఫ్లమిచతచటయు నావే; వారి ఆప్దాినము స్మీపించతనత వారి 
గతి త్ేర్గా వచతచనత.  36 వారి క్ాధార్ము లవకప్ో వునత.  
రోమీయులకు 2:1-3 –  
1 క్ాబటిి తీర్పు తీర్పచ మనతషుాడా, న్స వ వడవ ైననత స్రఫ నిర్పత్ుర్పడవ ై 
యునానవు. దేనివిషయములో ఎదతటి వానిక్ట తీర్పు తీర్పచచతనానవో దాని 
విషయములో న్సవే నేర్స్తా డవని తీర్పు తీర్పచక్ొనతచతనానవు; ఏలయనగా తీర్పు 
తీర్పచ న్సవునత అటిి  క్ార్ాములనే చేయుచతనానవు క్ావా?  
రోమీయులకు 12:14-18 – 14 మిముమనత హింసించతవారిని దీవించతడడ; దీవించతడడ 
గాని శ్పింప్వదతా . 17 క్రడుకు ప్రతి క్రడెవనిక్టని చేయవదతా ; మనతషుా లందరి 
దృష్ిిక్ట యోగామ ైనవాటినిగూరిచ ఆలోచన కలిగి యుండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 179 * ..... ప్రవర్ునా నియమలవళిలో, మీర్ప గీహిసాు ర్ప.  
Maide 5:45 * ..... మరియు వాటి క్ోస్ం మేము వాటిని నియమించాము: 
జీవిత్ం క్ోస్ం జీవిత్ం, మరియు కంటిక్ట కనతన, ముకుక క్ోస్ం ముకుక, చెవి క్ోస్ం 
చెవి, ప్ంటి ప్ంటి , మరియు గాయలల ప్రతీక్ార్ం క్ోస్ం. 

176. 
ప్రిశుదా దేవుడు వారి శ్త్ుర వులనత శ్పించతటకు విశాేస్తలనత ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూకా సువార్త 6:27-28 – 27 వినతచతనన మీతో నేనత చెప్ుునదేమనగామీ శ్త్ుర  
వులనత పేరమించతడడ, మిముమనత దేేషి్ంచతవారిక్ట మేలు చేయుడడ, 28 మిముమనత 
శ్పించతవారిని దీవించతడడ, మిముమనత బాధించతవారిక్ొర్కు ప్రా రా్నచేయుడడ.  
యాకోబు 3:10 -  ఒకకనోటనతండడయే ఆశీర్ేచనమునత శాప్వచనమునత 
బయలువ ళ్లా నత; నా స్హోదర్పలలరా, యీలలగుండ కూడదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 159  ..... అలలా హ్ చేత్ శ్పించబడాలి, మరియు శ్పించే శ్క్టు ఉననవార్ప.  
అల్-ఇ అమాా న్ 3:61 * ..... మరయిు మీ గురించి (యేస్త) మీతో వివాదం 
చేసేవార్ప, మీకు వచిచన జాఞ నం త్ర్పవాత్, (వారితో) ఇలల అంటార్ప: "ర్ండడ! మల 
కుమలర్పలు మరియు మీ కుమలర్పలు, మల స్ు రలు, మీ స్ు రలు, మరయిు మనమ ే
మరియు మీరఫ, అప్ుుడు మేము వినయంగా ప్రా రిాసాు ము మరియు అబదాా లు 
చెపేువారిప ై అలలా హ్ యొకక శాప్మునత ప్రా రిాసాు ము. 
 
 

175. 
ప్విత్ర దేవుడు విశాేస్తలనత త్మ చేత్ులోా  ప్గ తీర్పచక్ోవాలని ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దిైతీయోప్దేశ్కాిండమ 32:35-36 –35 వారి క్ాలు జార్పక్ాలమున 
ప్గతీర్పచటయు ప్రతిఫ్లమిచతచటయు నావే; వారి ఆప్దాినము స్మీపించతనత వారి 
గతి త్ేర్గా వచతచనత.  36 వారి క్ాధార్ము లవకప్ో వునత.  
రోమీయులకు 2:1-3 –  
1 క్ాబటిి తీర్పు తీర్పచ మనతషుాడా, న్స వ వడవ ైననత స్రఫ నిర్పత్ుర్పడవ ై 
యునానవు. దేనివిషయములో ఎదతటి వానిక్ట తీర్పు తీర్పచచతనానవో దాని 
విషయములో న్సవే నేర్స్తా డవని తీర్పు తీర్పచక్ొనతచతనానవు; ఏలయనగా తీర్పు 
తీర్పచ న్సవునత అటిి  క్ార్ాములనే చేయుచతనానవు క్ావా?  
రోమీయులకు 12:14-18 – 14 మిముమనత హింసించతవారిని దీవించతడడ; దీవించతడడ 
గాని శ్పింప్వదతా . 17 క్రడుకు ప్రతి క్రడెవనిక్టని చేయవదతా ; మనతషుా లందరి 
దృష్ిిక్ట యోగామ ైనవాటినిగూరిచ ఆలోచన కలిగి యుండుడడ.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకరా 2: 179 * ..... ప్రవర్ునా నియమలవళిలో, మీర్ప గీహిసాు ర్ప.  
Maide 5:45 * ..... మరియు వాటి క్ోస్ం మేము వాటిని నియమించాము: 
జీవిత్ం క్ోస్ం జీవిత్ం, మరియు కంటిక్ట కనతన, ముకుక క్ోస్ం ముకుక, చెవి క్ోస్ం 
చెవి, ప్ంటి ప్ంటి , మరియు గాయలల ప్రతీక్ార్ం క్ోస్ం. 

176. 
ప్రిశుదా దేవుడు వారి శ్త్ుర వులనత శ్పించతటకు విశాేస్తలనత ప్ోర త్్హిసాు డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూకా సువార్త 6:27-28 – 27 వినతచతనన మీతో నేనత చెప్ుునదేమనగామీ శ్త్ుర  
వులనత పేరమించతడడ, మిముమనత దేేషి్ంచతవారిక్ట మేలు చేయుడడ, 28 మిముమనత 
శ్పించతవారిని దీవించతడడ, మిముమనత బాధించతవారిక్ొర్కు ప్రా రా్నచేయుడడ.  
యాకోబు 3:10 -  ఒకకనోటనతండడయే ఆశీర్ేచనమునత శాప్వచనమునత 
బయలువ ళ్లా నత; నా స్హోదర్పలలరా, యీలలగుండ కూడదత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 159  ..... అలలా హ్ చేత్ శ్పించబడాలి, మరియు శ్పించే శ్క్టు ఉననవార్ప.  
అల్-ఇ అమాా న్ 3:61 * ..... మరయిు మీ గురించి (యేస్త) మీతో వివాదం 
చేసేవార్ప, మీకు వచిచన జాఞ నం త్ర్పవాత్, (వారితో) ఇలల అంటార్ప: "ర్ండడ! మల 
కుమలర్పలు మరియు మీ కుమలర్పలు, మల స్ు రలు, మీ స్ు రలు, మరయిు మనమ ే
మరియు మీరఫ, అప్ుుడు మేము వినయంగా ప్రా రిాసాు ము మరియు అబదాా లు 
చెపేువారిప ై అలలా హ్ యొకక శాప్మునత ప్రా రిాసాు ము. 
 
 



177. 
యూదతలు యూదతలనత ఒక శాప్oలో ఉoడాలని లవదా జనాoగoగా నశoప్డానిన 
ప్రిశీలిస్తు oదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 31:37 - య హో వా స లవిచతచనదేమనగా ప ైనతనన ఆక్ాశ్ 
వ ైశాలామునత క్ొలుచతటయు క్టీందనతనన భూమి ప్ునా దతలనత 
ప్రిశోధించతటయు శ్కామ ైనయ డల, ఇశాీ యేలు స్ంతానము చేసిన 
స్మస్ుమునతబటిి  నేనత వారినందరిని తోసి వేత్ునత; య హోవా వాకుక ఇదే.  
రోమీయులకు 11:1-2 – 1 ఆలలగ ైనయ డల ననేడుగునదేమనగ ,ా దేవుడు త్నప్రజలనత 
విస్రిించెన ?ా   2 తానత ముందెరిగని త్న ప్రజలనత దేవుడు విస్రిింప్లవదత.  
రోమీయులకు 12:14 - మిముమనత హింసించతవారిని దీవించతడడ; దీవించతడడ గాని 
శ్పింప్వదతా .  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:88-89 ..... 88. వార్ప (యూదతలు)… వారి అవిశాేస్ం క్ోస్ం అలలా హ్ 
వారిని శ్పించాడు ... 89. అలలా హ్ యొకక శాప్ం అవిశాేస్తలప ై ఉండనివేండడ. 
ప్ని మనిష  5:12-13..... 12. అలలా హ్ ఇశాీ యేలీయులతో ప్ాత్ ఒడంబడడక చేసాడు… 
13. మరియు వార్ప వారి ఒడంబడడకనత విచిఛననం చేసినందతన, మేము వారిని 
శ్పించాము మరియు వారి హృదయలలనత కఠినత్ర్ం చేసాము. 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స యొకక మదీనా భాగం 11% వాతిరఫక-యూదత. హిటార్ యొకక 
మ యన్స కంప్ఫే క్ఫవలం 7% మలత్రమే యూదతలకు వాతిరఫకంగా ఉండేది. 

178. 
ప్ో రాడని వారి కంటే మ ర్పగ ైన భావనతో ప్ో రాడుత్ునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
స్మూయేలు మొదటి గీంథము 30:22-24 – 24 మీర్ప చెపిునది య వర్ప 
ఒప్ుుక్ొందతర్ప? యుదామునకు పో్యనవాని భ గామ ంత ోసామలనతనదాొ నిలిచిన వాని 
భాగము అంతే అని వాడుక మలట; అందర్ప స్మముగానే ప్ాలు ప్ంచతక్ొందతర్ప గద  ా 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:95 ..... హదీథ్ గీంథాలు (మదీనాలోని ఇంటిలో) కూర్పచని ఉననవారిలో, 
వారితో ప్ాటుగా, హాని కలిగించే వారితో ప్ాటు, వాళ్ు జీవితాలు. అలలా హ్ వారి 
స్ంప్దతో మరియు వారి జీవితాలనత (ఇంటి వదా) కూర్పచని ఉననవారిక్ట ప ైన 
రాాంకునత స్ంప్ాదించినవారిక్ట ఇచాచడు.  
Tevbe 9:20 ..... వార్ప త్మ గృహాలనత వదిలి, వారి స్ంప్దతో మరియు వారి 
ప్రా ణాలతో అలలా హ్ క్ార్ణంతో ప్ో రాడార్ప. అవి విజయవంత్ం. 
 
 
 

177. 
యూదతలు యూదతలనత ఒక శాప్oలో ఉoడాలని లవదా జనాoగoగా నశoప్డానిన 
ప్రిశీలిస్తు oదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 31:37 - య హో వా స లవిచతచనదేమనగా ప ైనతనన ఆక్ాశ్ 
వ ైశాలామునత క్ొలుచతటయు క్టీందనతనన భూమి ప్ునా దతలనత 
ప్రిశోధించతటయు శ్కామ ైనయ డల, ఇశాీ యేలు స్ంతానము చేసిన 
స్మస్ుమునతబటిి  నేనత వారినందరిని తోసి వేత్ునత; య హోవా వాకుక ఇదే.  
రోమీయులకు 11:1-2 – 1 ఆలలగ ైనయ డల ననేడుగునదేమనగ ,ా దేవుడు త్నప్రజలనత 
విస్రిించెన ?ా   2 తానత ముందెరిగని త్న ప్రజలనత దేవుడు విస్రిింప్లవదత.  
రోమీయులకు 12:14 - మిముమనత హింసించతవారిని దీవించతడడ; దీవించతడడ గాని 
శ్పింప్వదతా .  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:88-89 ..... 88. వార్ప (యూదతలు)… వారి అవిశాేస్ం క్ోస్ం అలలా హ్ 
వారిని శ్పించాడు ... 89. అలలా హ్ యొకక శాప్ం అవిశాేస్తలప ై ఉండనివేండడ. 
ప్ని మనిష  5:12-13..... 12. అలలా హ్ ఇశాీ యేలీయులతో ప్ాత్ ఒడంబడడక చేసాడు… 
13. మరియు వార్ప వారి ఒడంబడడకనత విచిఛననం చేసినందతన, మేము వారిని 
శ్పించాము మరియు వారి హృదయలలనత కఠినత్ర్ం చేసాము. 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స యొకక మదీనా భాగం 11% వాతిరఫక-యూదత. హిటార్ యొకక 
మ యన్స కంప్ఫే క్ఫవలం 7% మలత్రమే యూదతలకు వాతిరఫకంగా ఉండేది. 

178. 
ప్ో రాడని వారి కంటే మ ర్పగ ైన భావనతో ప్ో రాడుత్ునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
స్మూయేలు మొదటి గీంథము 30:22-24 – 24 మీర్ప చెపిునది య వర్ప 
ఒప్ుుక్ొందతర్ప? యుదామునకు పో్యనవాని భ గామ ంత ోసామలనతనదాొ నిలిచిన వాని 
భాగము అంతే అని వాడుక మలట; అందర్ప స్మముగానే ప్ాలు ప్ంచతక్ొందతర్ప గద  ా 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:95 ..... హదీథ్ గీంథాలు (మదీనాలోని ఇంటిలో) కూర్పచని ఉననవారిలో, 
వారితో ప్ాటుగా, హాని కలిగించే వారితో ప్ాటు, వాళ్ు జీవితాలు. అలలా హ్ వారి 
స్ంప్దతో మరియు వారి జీవితాలనత (ఇంటి వదా) కూర్పచని ఉననవారిక్ట ప ైన 
రాాంకునత స్ంప్ాదించినవారిక్ట ఇచాచడు.  
Tevbe 9:20 ..... వార్ప త్మ గృహాలనత వదిలి, వారి స్ంప్దతో మరియు వారి 
ప్రా ణాలతో అలలా హ్ క్ార్ణంతో ప్ో రాడార్ప. అవి విజయవంత్ం. 
 
 
 177. 

యూదతలు యూదతలనత ఒక శాప్oలో ఉoడాలని లవదా జనాoగoగా నశoప్డానిన 
ప్రిశీలిస్తు oదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 31:37 - య హో వా స లవిచతచనదేమనగా ప ైనతనన ఆక్ాశ్ 
వ ైశాలామునత క్ొలుచతటయు క్టీందనతనన భూమి ప్ునా దతలనత 
ప్రిశోధించతటయు శ్కామ ైనయ డల, ఇశాీ యేలు స్ంతానము చేసిన 
స్మస్ుమునతబటిి  నేనత వారినందరిని తోసి వేత్ునత; య హోవా వాకుక ఇదే.  
రోమీయులకు 11:1-2 – 1 ఆలలగ ైనయ డల ననేడుగునదేమనగ ,ా దేవుడు త్నప్రజలనత 
విస్రిించెన ?ా   2 తానత ముందెరిగని త్న ప్రజలనత దేవుడు విస్రిింప్లవదత.  
రోమీయులకు 12:14 - మిముమనత హింసించతవారిని దీవించతడడ; దీవించతడడ గాని 
శ్పింప్వదతా .  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:88-89 ..... 88. వార్ప (యూదతలు)… వారి అవిశాేస్ం క్ోస్ం అలలా హ్ 
వారిని శ్పించాడు ... 89. అలలా హ్ యొకక శాప్ం అవిశాేస్తలప ై ఉండనివేండడ. 
ప్ని మనిష  5:12-13..... 12. అలలా హ్ ఇశాీ యేలీయులతో ప్ాత్ ఒడంబడడక చేసాడు… 
13. మరియు వార్ప వారి ఒడంబడడకనత విచిఛననం చేసినందతన, మేము వారిని 
శ్పించాము మరియు వారి హృదయలలనత కఠినత్ర్ం చేసాము. 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స యొకక మదీనా భాగం 11% వాతిరఫక-యూదత. హిటార్ యొకక 
మ యన్స కంప్ఫే క్ఫవలం 7% మలత్రమే యూదతలకు వాతిరఫకంగా ఉండేది. 

178. 
ప్ో రాడని వారి కంటే మ ర్పగ ైన భావనతో ప్ో రాడుత్ునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
స్మూయేలు మొదటి గీంథము 30:22-24 – 24 మీర్ప చెపిునది య వర్ప 
ఒప్ుుక్ొందతర్ప? యుదామునకు పో్యనవాని భ గామ ంత ోసామలనతనదాొ నిలిచిన వాని 
భాగము అంతే అని వాడుక మలట; అందర్ప స్మముగానే ప్ాలు ప్ంచతక్ొందతర్ప గద  ా 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:95 ..... హదీథ్ గీంథాలు (మదీనాలోని ఇంటిలో) కూర్పచని ఉననవారిలో, 
వారితో ప్ాటుగా, హాని కలిగించే వారితో ప్ాటు, వాళ్ు జీవితాలు. అలలా హ్ వారి 
స్ంప్దతో మరియు వారి జీవితాలనత (ఇంటి వదా) కూర్పచని ఉననవారిక్ట ప ైన 
రాాంకునత స్ంప్ాదించినవారిక్ట ఇచాచడు.  
Tevbe 9:20 ..... వార్ప త్మ గృహాలనత వదిలి, వారి స్ంప్దతో మరియు వారి 
ప్రా ణాలతో అలలా హ్ క్ార్ణంతో ప్ో రాడార్ప. అవి విజయవంత్ం. 
 
 

177. 
యూదతలు యూదతలనత ఒక శాప్oలో ఉoడాలని లవదా జనాoగoగా నశoప్డానిన 
ప్రిశీలిస్తు oదా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
యరమీయా 31:37 - య హో వా స లవిచతచనదేమనగా ప ైనతనన ఆక్ాశ్ 
వ ైశాలామునత క్ొలుచతటయు క్టీందనతనన భూమి ప్ునా దతలనత 
ప్రిశోధించతటయు శ్కామ ైనయ డల, ఇశాీ యేలు స్ంతానము చేసిన 
స్మస్ుమునతబటిి  నేనత వారినందరిని తోసి వేత్ునత; య హోవా వాకుక ఇదే.  
రోమీయులకు 11:1-2 – 1 ఆలలగ ైనయ డల ననేడుగునదేమనగ ,ా దేవుడు త్నప్రజలనత 
విస్రిించెన ?ా   2 తానత ముందెరిగని త్న ప్రజలనత దేవుడు విస్రిింప్లవదత.  
రోమీయులకు 12:14 - మిముమనత హింసించతవారిని దీవించతడడ; దీవించతడడ గాని 
శ్పింప్వదతా .  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2:88-89 ..... 88. వార్ప (యూదతలు)… వారి అవిశాేస్ం క్ోస్ం అలలా హ్ 
వారిని శ్పించాడు ... 89. అలలా హ్ యొకక శాప్ం అవిశాేస్తలప ై ఉండనివేండడ. 
ప్ని మనిష  5:12-13..... 12. అలలా హ్ ఇశాీ యేలీయులతో ప్ాత్ ఒడంబడడక చేసాడు… 
13. మరియు వార్ప వారి ఒడంబడడకనత విచిఛననం చేసినందతన, మేము వారిని 
శ్పించాము మరియు వారి హృదయలలనత కఠినత్ర్ం చేసాము. 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స యొకక మదీనా భాగం 11% వాతిరఫక-యూదత. హిటార్ యొకక 
మ యన్స కంప్ఫే క్ఫవలం 7% మలత్రమే యూదతలకు వాతిరఫకంగా ఉండేది. 

178. 
ప్ో రాడని వారి కంటే మ ర్పగ ైన భావనతో ప్ో రాడుత్ునానరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
స్మూయేలు మొదటి గీంథము 30:22-24 – 24 మీర్ప చెపిునది య వర్ప 
ఒప్ుుక్ొందతర్ప? యుదామునకు పో్యనవాని భ గామ ంత ోసామలనతనదాొ నిలిచిన వాని 
భాగము అంతే అని వాడుక మలట; అందర్ప స్మముగానే ప్ాలు ప్ంచతక్ొందతర్ప గద  ా 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4:95 ..... హదీథ్ గీంథాలు (మదీనాలోని ఇంటిలో) కూర్పచని ఉననవారిలో, 
వారితో ప్ాటుగా, హాని కలిగించే వారితో ప్ాటు, వాళ్ు జీవితాలు. అలలా హ్ వారి 
స్ంప్దతో మరియు వారి జీవితాలనత (ఇంటి వదా) కూర్పచని ఉననవారిక్ట ప ైన 
రాాంకునత స్ంప్ాదించినవారిక్ట ఇచాచడు.  
Tevbe 9:20 ..... వార్ప త్మ గృహాలనత వదిలి, వారి స్ంప్దతో మరియు వారి 
ప్రా ణాలతో అలలా హ్ క్ార్ణంతో ప్ో రాడార్ప. అవి విజయవంత్ం. 
 
 



179. 
ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలు నర్కంలో శక్షనత ప్రకటించటం దాేరా యుదాా నిన ప్ోర త్్హిసాు రా? 

క్ాని ప్ో రాటక్ార్పలకు వాగాా నం చేయబడటం మరియు ప్ర్లోక్ానిక్ట ప్రవేశంచ ే

హామీని ఇవేడం దాేరా దేవుడు లవదా అలలా హ్ యొకక క్ార్ణంతో ప్ో రాడటానిక్ట 
మరియు చనిప్ోయే వారకి్ట బహఫమలనంగా? (Jihad)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

యాకోబు 1:20 - ఎందతకనగా నర్పని క్ోప్ము దేవుని న్సతిని న ర్వేర్చదత.  
యాకోబు 4:2 & 8 – 1 మీరాశంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ాచయేుదతర్ప మత్్ర్ ప్డుదతర్ప గాని స్ంప్ాదించతక్ొనలవర్ప; ప్ో టాా డుదతర్ప 
యుదాము చేయుదతర్ప గాని దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు దొర్కదత.  
8   మీ చేత్ులనత శుభరముచేసిక్ొనతడడ; దిేమనస్తకలలర ,ా మీ హృదయములనత 
ప్రిశుదాప్ర్చతక్ొనతడడ.  
------------------------------------------------- 
నిసా 4:77 ..... “మా ప్ర భూ! మీరు ఎంద్దకు మా కరకు పోరాడారు? ... 

వారతో ఇలా అంటారు: "అలోాహ్కక భయప్డేవారకి ప్రల్లకమే మంచ్ది.  

ఫత్ 48:16..... వీరని విడిచ్ప్పట్టు న ఎడార అరబ్బులు చెప్ుండి: "తారల్లనే 

గొప్ు ప్ర జల్తో పోరాడటానికి మీరు పిలువబడతారు. మీరు వారతో పోరాడవల్స 

ఉంట్టంది, లేదా వారు మీ పూరీాకులుగా చేరనటో్యితే, అలోాహ మీకు 

బ్ధాకరమ న శిక్షతో మమమలిా శికిిసార డు. 

హిసిారికల్ ఈవుంటస 
180. 

ప్రప్oచమునత స్ృష్ిిoచిన త్రాేత్, మలనవాళిని అనతస్రిo చడానిక్ట ఒక 

ముఖామ ైన మలదిరిని వదిలవయడానిక్ట ఏడవ రోజ్ఞన దేవుడు విశాీ ంతి 

తీస్తకునానడు? (Sabbath or Shabbat) 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

నిర్గ మకాిండము 20:8-10 – 8 విశాీ ంతిదినమునత ప్రిశుదాముగ  ాఆచరించతటకు 
జాఞ ప్క ముంచతక్ొనతము. 9 ఆర్ప దినములు న్సవు కషి ప్డడ న్స ప్ని అంత్యు 
చేయవల నత 10 ఏడవ దినము న్స దేవుడెైన య హోవాకు విశాీ ంతిదినము. దానిల  ో
న్సవ ైననత న్స కుమలర్పడెైననత న్స కుమలర ుయ ైననత న్స దాస్తడెైననత న్స దాసియ ైననత న్స 
ప్శువ ైననత న్స యండాల  ోనతనన ప్ర్దేశ య ైననత ఏప్నియు చేయ కూడదత. 
హెబ్రరయులకు 4:4 & 9-10 – 4 మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందత త్న 
క్ార్ాములనినటిని ముగించి విశ్మీించెనత అని యేడవ దినమునతగూరిచ ఆయన 
యొకచోట చెపిు యునానడు. 9 క్ాబటిి దేవుని ప్రజలకు విశాీ ంతి నిలిచియుననది.  
------------------------------------------------- 
కాఫ్ 50:38 ..... మరయు వాసర వానికి మేము ఆకాశాల్ను మరయు 

భూమని మరయు వాట్ట మధ్య ఉనా సమసార నిా ఆరు రోజుల్ల్ల సృషిు ంచాము, 

మరయు మేము ఎప్పుడూ అల్సపోలేద్ద. 

 
 

 
 

179. 
ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలు నర్కంలో శక్షనత ప్రకటించటం దాేరా యుదాా నిన ప్ోర త్్హిసాు రా? 

క్ాని ప్ో రాటక్ార్పలకు వాగాా నం చేయబడటం మరియు ప్ర్లోక్ానిక్ట ప్రవేశంచ ే

హామీని ఇవేడం దాేరా దేవుడు లవదా అలలా హ్ యొకక క్ార్ణంతో ప్ో రాడటానిక్ట 
మరియు చనిప్ోయే వారకి్ట బహఫమలనంగా? (Jihad)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

యాకోబు 1:20 - ఎందతకనగా నర్పని క్ోప్ము దేవుని న్సతిని న ర్వేర్చదత.  
యాకోబు 4:2 & 8 – 1 మీరాశంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ాచయేుదతర్ప మత్్ర్ ప్డుదతర్ప గాని స్ంప్ాదించతక్ొనలవర్ప; ప్ో టాా డుదతర్ప 
యుదాము చేయుదతర్ప గాని దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు దొర్కదత.  
8   మీ చేత్ులనత శుభరముచేసిక్ొనతడడ; దిేమనస్తకలలర ,ా మీ హృదయములనత 
ప్రిశుదాప్ర్చతక్ొనతడడ.  
------------------------------------------------- 
నిసా 4:77 ..... “మా ప్ర భూ! మీరు ఎంద్దకు మా కరకు పోరాడారు? ... 

వారతో ఇలా అంటారు: "అలోాహ్కక భయప్డేవారకి ప్రల్లకమే మంచ్ది.  

ఫత్ 48:16..... వీరని విడిచ్ప్పట్టు న ఎడార అరబ్బులు చెప్ుండి: "తారల్లనే 

గొప్ు ప్ర జల్తో పోరాడటానికి మీరు పిలువబడతారు. మీరు వారతో పోరాడవల్స 

ఉంట్టంది, లేదా వారు మీ పూరీాకులుగా చేరనటో్యితే, అలోాహ మీకు 

బ్ధాకరమ న శిక్షతో మమమలిా శికిిసార డు. 

హిసిారికల్ ఈవుంటస 
180. 

ప్రప్oచమునత స్ృష్ిిoచిన త్రాేత్, మలనవాళిని అనతస్రిo చడానిక్ట ఒక 

ముఖామ ైన మలదిరిని వదిలవయడానిక్ట ఏడవ రోజ్ఞన దేవుడు విశాీ ంతి 

తీస్తకునానడు? (Sabbath or Shabbat) 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

నిర్గ మకాిండము 20:8-10 – 8 విశాీ ంతిదినమునత ప్రిశుదాముగ  ాఆచరించతటకు 
జాఞ ప్క ముంచతక్ొనతము. 9 ఆర్ప దినములు న్సవు కషి ప్డడ న్స ప్ని అంత్యు 
చేయవల నత 10 ఏడవ దినము న్స దేవుడెైన య హోవాకు విశాీ ంతిదినము. దానిల  ో
న్సవ ైననత న్స కుమలర్పడెైననత న్స కుమలర ుయ ైననత న్స దాస్తడెైననత న్స దాసియ ైననత న్స 
ప్శువ ైననత న్స యండాల  ోనతనన ప్ర్దేశ య ైననత ఏప్నియు చేయ కూడదత. 
హెబ్రరయులకు 4:4 & 9-10 – 4 మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందత త్న 
క్ార్ాములనినటిని ముగించి విశ్మీించెనత అని యేడవ దినమునతగూరిచ ఆయన 
యొకచోట చెపిు యునానడు. 9 క్ాబటిి దేవుని ప్రజలకు విశాీ ంతి నిలిచియుననది.  
------------------------------------------------- 
కాఫ్ 50:38 ..... మరయు వాసర వానికి మేము ఆకాశాల్ను మరయు 

భూమని మరయు వాట్ట మధ్య ఉనా సమసార నిా ఆరు రోజుల్ల్ల సృషిు ంచాము, 

మరయు మేము ఎప్పుడూ అల్సపోలేద్ద. 

 
 

 
 179. 

ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలు నర్కంలో శక్షనత ప్రకటించటం దాేరా యుదాా నిన ప్ోర త్్హిసాు రా? 

క్ాని ప్ో రాటక్ార్పలకు వాగాా నం చేయబడటం మరియు ప్ర్లోక్ానిక్ట ప్రవేశంచ ే

హామీని ఇవేడం దాేరా దేవుడు లవదా అలలా హ్ యొకక క్ార్ణంతో ప్ో రాడటానిక్ట 
మరియు చనిప్ోయే వారకి్ట బహఫమలనంగా? (Jihad)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

యాకోబు 1:20 - ఎందతకనగా నర్పని క్ోప్ము దేవుని న్సతిని న ర్వేర్చదత.  
య కాబోు 4:2 & 8 – 1 మీర శాంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ చాేయుదతర్ప మత్ ర్్ ప్డుదతర్ప గ నాి స్ంప్ాదించతక్నొలవర్ప; ప్ోటాా డుదతర్ప యుదాము 
చేయుదతర్ప గ నాి దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు దొర్కదత.  8   మీ చేత్ులనత 
శుభరముచేసిక్నొతడడ; దిేమనస్తకలలర ,ా మీ హృదయములనత ప్రిశుదాప్ర్చతక్నొతడడ.  
------------------------------------------------- 
నిసా 4:77 ..... “మా ప్ర భూ! మీరు ఎంద్దకు మా కరకు పోరాడారు? ... 

వారతో ఇలా అంటారు: "అలోాహ్కక భయప్డేవారకి ప్రల్లకమే మంచ్ది.  

ఫత్ 48:16..... వీరని విడిచ్ప్పట్టు న ఎడార అరబ్బులు చెప్ుండి: "తారల్లనే 

గొప్ు ప్ర జల్తో పోరాడటానికి మీరు పిలువబడతారు. మీరు వారతో పోరాడవల్స 

ఉంట్టంది, లేదా వారు మీ పూరీాకులుగా చేరనటో్యితే, అలోాహ మీకు 

బ్ధాకరమ న శిక్షతో మమమలిా శికిిసార డు. 

హిసిారికల్ ఈవుంటస 

180. 
ప్రప్oచమునత స్ృష్ిిoచిన త్రాేత్, మలనవాళిని అనతస్రిo చడానిక్ట ఒక 

ముఖామ ైన మలదిరిని వదిలవయడానిక్ట ఏడవ రోజ్ఞన దేవుడు విశాీ ంతి 

తీస్తకునానడు? (Sabbath or Shabbat) 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

నిర్గ మకాిండము 20:8-10 – 8 విశాీ ంతిదినమునత ప్రిశుదాముగ  ాఆచరించతటకు 
జాఞ ప్క ముంచతక్ొనతము. 9 ఆర్ప దినములు న్సవు కషి ప్డడ న్స ప్ని అంత్యు 
చేయవల నత 10 ఏడవ దినము న్స దేవుడెైన య హోవాకు విశాీ ంతిదినము. దానిల  ో
న్సవ ైననత న్స కుమలర్పడెైననత న్స కుమలర ుయ ైననత న్స దాస్తడెైననత న్స దాసియ ైననత న్స 
ప్శువ ైననత న్స యండాల  ోనతనన ప్ర్దేశ య ైననత ఏప్నియు చేయ కూడదత. 
హెబ్రరయులకు 4:4 & 9-10 – 4 మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందత త్న 
క్ార్ాములనినటిని ముగించి విశ్మీించెనత అని యేడవ దినమునతగూరిచ ఆయన 
యొకచోట చెపిు యునానడు. 9 క్ాబటిి దేవుని ప్రజలకు విశాీ ంతి నిలిచియుననది.  
------------------------------------------------- 
కాఫ్ 50:38 ..... మరయు వాసర వానికి మేము ఆకాశాల్ను మరయు 

భూమని మరయు వాట్ట మధ్య ఉనా సమసార నిా ఆరు రోజుల్ల్ల సృషిు ంచాము, 

మరయు మేము ఎప్పుడూ అల్సపోలేద్ద. 

 
 
 

179. 

ప్విత్ర ప్ుస్ుక్ాలు నర్కంలో శక్షనత ప్రకటించటం దాేరా యుదాా నిన ప్ోర త్్హిసాు రా? 

క్ాని ప్ో రాటక్ార్పలకు వాగాా నం చేయబడటం మరియు ప్ర్లోక్ానిక్ట ప్రవేశంచ ే

హామీని ఇవేడం దాేరా దేవుడు లవదా అలలా హ్ యొకక క్ార్ణంతో ప్ో రాడటానిక్ట 
మరియు చనిప్ోయే వారకి్ట బహఫమలనంగా? (Jihad)  

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

యాకోబు 1:20 - ఎందతకనగా నర్పని క్ోప్ము దేవుని న్సతిని న ర్వేర్చదత.  
య కాబోు 4:2 & 8 – 1 మీర శాంచతచతనానర్ప గాని మీకు దొర్కుటలవదత; 
నర్హత్ చాేయుదతర్ప మత్ ర్్ ప్డుదతర్ప గ నాి స్ంప్ాదించతక్నొలవర్ప; ప్ోటాా డుదతర్ప యుదాము 
చేయుదతర్ప గ నాి దేవుని అడుగనందతన మీ క్ఫమియు దొర్కదత.  8   మీ చేత్ులనత 
శుభరముచేసిక్నొతడడ; దిేమనస్తకలలర ,ా మీ హృదయములనత ప్రిశుదాప్ర్చతక్నొతడడ.  
------------------------------------------------- 
నిసా 4:77 ..... “మా ప్ర భూ! మీరు ఎంద్దకు మా కరకు పోరాడారు? ... 

వారతో ఇలా అంటారు: "అలోాహ్కక భయప్డేవారకి ప్రల్లకమే మంచ్ది.  

ఫత్ 48:16..... వీరని విడిచ్ప్పట్టు న ఎడార అరబ్బులు చెప్ుండి: "తారల్లనే 

గొప్ు ప్ర జల్తో పోరాడటానికి మీరు పిలువబడతారు. మీరు వారతో పోరాడవల్స 

ఉంట్టంది, లేదా వారు మీ పూరీాకులుగా చేరనటో్యితే, అలోాహ మీకు 

బ్ధాకరమ న శిక్షతో మమమలిా శికిిసార డు. 

హిసిారికల్ ఈవుంటస 

180. 
ప్రప్oచమునత స్ృష్ిిoచిన త్రాేత్, మలనవాళిని అనతస్రిo చడానిక్ట ఒక 

ముఖామ ైన మలదిరిని వదిలవయడానిక్ట ఏడవ రోజ్ఞన దేవుడు విశాీ ంతి 

తీస్తకునానడు? (Sabbath or Shabbat) 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

నిర్గ మకాిండము 20:8-10 – 8 విశాీ ంతిదినమునత ప్రిశుదాముగ  ాఆచరించతటకు 
జాఞ ప్క ముంచతక్ొనతము. 9 ఆర్ప దినములు న్సవు కషి ప్డడ న్స ప్ని అంత్యు 
చేయవల నత 10 ఏడవ దినము న్స దేవుడెైన య హోవాకు విశాీ ంతిదినము. దానిల  ో
న్సవ ైననత న్స కుమలర్పడెైననత న్స కుమలర ుయ ైననత న్స దాస్తడెైననత న్స దాసియ ైననత న్స 
ప్శువ ైననత న్స యండాల  ోనతనన ప్ర్దేశ య ైననత ఏప్నియు చేయ కూడదత. 
హెబ్రరయులకు 4:4 & 9-10 – 4 మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందత త్న 
క్ార్ాములనినటిని ముగించి విశ్మీించెనత అని యేడవ దినమునతగూరిచ ఆయన 
యొకచోట చెపిు యునానడు. 9 క్ాబటిి దేవుని ప్రజలకు విశాీ ంతి నిలిచియుననది.  
------------------------------------------------- 
కాఫ్ 50:38 ..... మరయు వాసర వానికి మేము ఆకాశాల్ను మరయు 

భూమని మరయు వాట్ట మధ్య ఉనా సమసార నిా ఆరు రోజుల్ల్ల సృషిు ంచాము, 

మరయు మేము ఎప్పుడూ అల్సపోలేద్ద. 

 
 
 



181. 
దేవుడు త్న స్ేంత్ ప్రతిమ మరియు ప్ో లికలో ప్రజలనత స్ృషిి్ంచాడు? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 1:27-28 – 27 దేవుడు త్న స్ేర్ూప్మందత నర్పని స్ృజించెనత; దేవుని 
స్ేర్ూప్మందత వాని స్ృజించెనత; స్ు రనిగానత ప్ుర్ప షునిగానత వారిని 
స్ృజించెనత. 28 దేవుడు వారిని ఆశీర్ే దించెనత; ఎటానగామీర్ప ఫ్లించి అభివృదిాప్ొ ంది 
విస్ురించి భూమిని నిండడంచి దానిని లోప్ర్చతక్ొనతడడ; స్ముదరప్ు చేప్లనత ఆక్ాశ్ 
ప్క్షులనత భూమిమీద ప్రా కు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారిత  ోచెప ునత.   
1 క్ొరింథీయులకు 11:7 -ప్ుర్పషుడెైతే దేవుని ప్ో లికయు మహిమయున ై 
యునానడు గనతక త్లమీద ముస్తకు వేసిక్ొనకూడదత గాని స్ు ర ప్ుర్పషుని 
మహిమయ ై యుననద.ి  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నీసా 4:28 * ..... మనిష్ి బలహ నంగా స్ృషిి్ంచబడాి డు.  
ఇబరర హీిం 14:34 .... నిశ్చయంగా, మలనవుడు అప్రాధి, కృత్ఘనత్!  
షురా 42:11 * ..... స్ృష్ిికర్ు ... అత్డు మీ స్ేంత్ ర్కమ ైన జంటలనత స్ృషిి్ంచాడు 
... ఆయనలలంటిది ఏదీ లవదత (విశ్ేంలో, ఆయనతో ప్ో లచదగినది క్ాదత).  
అసె్ర్ 103: 2 ..... మనిష్ి ఖచిచత్ంగా నషింలో ఉనానడు. 

182. 
ఏదెనత గార ిన్స నతండడ ఆదాము హవేలనత దేవుడు బహిషకరించినప్ుుడు అత్నత 
మనిషి్ మరియు స్ు ర మధా శ్త్ుర త్ేం ఉంటుందని ఎప్ుుడు చెప్ాు డు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 3:13-15 – 13 అప్ుుడు దేవుడైెన య హోవ  ాస్ు రతోన్సవు చేసినది యేమిటని 
అడుగగ  ాస్ు రస్ర్ుము ననతన మోస్ప్ుచిచ నందతన తింటినన నత. 15. మరయిు న్సకునత 
స్ు రక్టని న్స స్ంతాన మునకునత ఆమ  స్ంతానమునకునత వ రై్ము కలుగజఫస దనత. అది 
నినతన త్లమీద క్ొటుి నత; న్సవు దానిని మడడమ  మీద క్ొటుి దతవని చెప ునత.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 23-25 ..... 23. వార్ప, “మల ప్రభూ! మేమే అనాాయం చేశాం. మీర్ప 
మమమలిన క్షమించకపో్ తే మరయిు మలప ై దయ చూప్కప్ో తే, మేము 
ప్ో గొటుి కునానము! ”24. అత్నత“ దేవుడు డౌన్స (ఇకకడ నతండడ), మీలో ఒకర్ప 
మరొకరకి్ట శ్త్ుర వు. భూమిప ై మీ క్ోస్ం క్ొంత్ క్ాలం నివాస్ం ఉంటుంది.  
తాహా 20: 123 ..... ఆయన ఇలల అనానడు: “మీరిదార్ూ తోట నతండడ ఒకరితో 
ఒకర్ప శ్త్ుర త్ేంతో దిగండడ.  
  

 

181. 
దేవుడు త్న స్ేంత్ ప్రతిమ మరియు ప్ో లికలో ప్రజలనత స్ృష్ిించాడు? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 1:27-28 – 27 దేవుడు త్న స్ేర్ూప్మందత నర్పని స్ృజించెనత; దేవుని 
స్ేర్ూప్మందత వాని స్ృజించెనత; స్ు రనిగానత ప్ుర్ప షునిగానత వారిని 
స్ృజించెనత. 28 దేవుడు వారిని ఆశీర్ే దించెనత; ఎటానగామీర్ప ఫ్లించి అభివృదిాప్ొ ంది 
విస్ురించి భూమిని నిండడంచి దానిని లోప్ర్చతక్ొనతడడ; స్ముదరప్ు చేప్లనత ఆక్ాశ్ 
ప్క్షులనత భూమిమీద ప్రా కు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారిత  ోచెప ునత.   
1 క్ొరింథీయులకు 11:7 -ప్ుర్పషుడెైతే దేవుని ప్ో లికయు మహిమయున ై 
యునానడు గనతక త్లమీద ముస్తకు వేసిక్ొనకూడదత గాని స్ు ర ప్ుర్పషుని 
మహిమయ ై యుననద.ి  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నీసా 4:28 * ..... మనిష్ి బలహ నంగా స్ృషిి్ంచబడాి డు.  
ఇబరర హీిం 14:34 .... నిశ్చయంగా, మలనవుడు అప్రాధి, కృత్ఘనత్!  
షురా 42:11 * ..... స్ృష్ిికర్ు ... అత్డు మీ స్ేంత్ ర్కమ ైన జంటలనత స్ృషిి్ంచాడు 
... ఆయనలలంటిది ఏదీ లవదత (విశ్ేంలో, ఆయనతో ప్ో లచదగినది క్ాదత).  
అసె్ర్ 103: 2 ..... మనిష్ి ఖచిచత్ంగా నషింలో ఉనానడు. 

182. 
ఏదెనత గార ిన్స నతండడ ఆదాము హవేలనత దేవుడు బహిషకరించినప్ుుడు అత్నత 
మనిషి్ మరియు స్ు ర మధా శ్త్ుర త్ేం ఉంటుందని ఎప్ుుడు చెప్ాు డు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 3:13-15 – 13 అప్ుుడు దేవుడైెన య హోవ  ాస్ు రతోన్సవు చేసినది యేమిటని 
అడుగగ  ాస్ు రస్ర్ుము ననతన మోస్ప్ుచిచ నందతన తింటినన నత. 15. మరయిు న్సకునత 
స్ు రక్టని న్స స్ంతాన మునకునత ఆమ  స్ంతానమునకునత వ రై్ము కలుగజఫస దనత. అది 
నినతన త్లమీద క్ొటుి నత; న్సవు దానిని మడడమ  మీద క్ొటుి దతవని చెప ునత.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 23-25 ..... 23. వార్ప, “మల ప్రభూ! మేమే అనాాయం చేశాం. మీర్ప 
మమమలిన క్షమించకపో్ తే మరయిు మలప ై దయ చూప్కప్ో తే, మేము 
ప్ో గొటుి కునానము! ”24. అత్నత“ దేవుడు డౌన్స (ఇకకడ నతండడ), మీలో ఒకర్ప 
మరొకరకి్ట శ్త్ుర వు. భూమిప ై మీ క్ోస్ం క్ొంత్ క్ాలం నివాస్ం ఉంటుంది.  
తాహా 20: 123 ..... ఆయన ఇలల అనానడు: “మీరిదార్ూ తోట నతండడ ఒకరితో 
ఒకర్ప శ్త్ుర త్ేంతో దిగండడ.  
  

 

181. 
దేవుడు త్న స్ేంత్ ప్రతిమ మరియు ప్ో లికలో ప్రజలనత స్ృష్ిించాడు? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 1:27-28 – 27 దేవుడు త్న స్ేర్ూప్మందత నర్పని స్ృజించెనత; దేవుని 
స్ేర్ూప్మందత వాని స్ృజించెనత; స్ు రనిగానత ప్ుర్ప షునిగానత వారిని 
స్ృజించెనత. 28 దేవుడు వారిని ఆశీర్ే దించెనత; ఎటానగామీర్ప ఫ్లించి అభివృదిాప్ొ ంది 
విస్ురించి భూమిని నిండడంచి దానిని లోప్ర్చతక్ొనతడడ; స్ముదరప్ు చేప్లనత ఆక్ాశ్ 
ప్క్షులనత భూమిమీద ప్రా కు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారిత  ోచెప ునత.   
1 క్ొరింథీయులకు 11:7 -ప్ుర్పషుడెైతే దేవుని ప్ో లికయు మహిమయున ై 
యునానడు గనతక త్లమీద ముస్తకు వేసిక్ొనకూడదత గాని స్ు ర ప్ుర్పషుని 
మహిమయ ై యుననద.ి  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నీసా 4:28 * ..... మనిష్ి బలహ నంగా స్ృషిి్ంచబడాి డు.  
ఇబరర హీిం 14:34 .... నిశ్చయంగా, మలనవుడు అప్రాధి, కృత్ఘనత్!  
షురా 42:11 * ..... స్ృష్ిికర్ు ... అత్డు మీ స్ేంత్ ర్కమ ైన జంటలనత స్ృషిి్ంచాడు 
... ఆయనలలంటిది ఏదీ లవదత (విశ్ేంలో, ఆయనతో ప్ో లచదగినది క్ాదత).  
అసె్ర్ 103: 2 ..... మనిష్ి ఖచిచత్ంగా నషింలో ఉనానడు. 

182. 
ఏదెనత గార ిన్స నతండడ ఆదాము హవేలనత దేవుడు బహిషకరించినప్ుుడు అత్నత 
మనిషి్ మరియు స్ు ర మధా శ్త్ుర త్ేం ఉంటుందని ఎప్ుుడు చెప్ాు డు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 3:13-15 – 13 అప్ుుడు దేవుడైెన య హోవ  ాస్ు రతోన్సవు చేసినది యేమిటని 
అడుగగ  ాస్ు రస్ర్ుము ననతన మోస్ప్ుచిచ నందతన తింటినన నత. 15. మరయిు న్సకునత 
స్ు రక్టని న్స స్ంతాన మునకునత ఆమ  స్ంతానమునకునత వ రై్ము కలుగజఫస దనత. అది 
నినతన త్లమీద క్ొటుి నత; న్సవు దానిని మడడమ  మీద క్ొటుి దతవని చెప ునత.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 23-25 ..... 23. వార్ప, “మల ప్రభూ! మేమే అనాాయం చేశాం. మీర్ప 
మమమలిన క్షమించకపో్ తే మరయిు మలప ై దయ చూప్కప్ో తే, మేము 
ప్ో గొటుి కునానము! ”24. అత్నత“ దేవుడు డౌన్స (ఇకకడ నతండడ), మీలో ఒకర్ప 
మరొకరకి్ట శ్త్ుర వు. భూమిప ై మీ క్ోస్ం క్ొంత్ క్ాలం నివాస్ం ఉంటుంది.  
తాహా 20: 123 ..... ఆయన ఇలల అనానడు: “మీరిదార్ూ తోట నతండడ ఒకరితో 
ఒకర్ప శ్త్ుర త్ేంతో దిగండడ.  
 

181. 
దేవుడు త్న స్ేంత్ ప్రతిమ మరియు ప్ో లికలో ప్రజలనత స్ృషిి్ంచాడు? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 1:27-28 – 27 దేవుడు త్న స్ేర్ూప్మందత నర్పని స్ృజించెనత; దేవుని 
స్ేర్ూప్మందత వాని స్ృజించెనత; స్ు రనిగానత ప్ుర్ప షునిగానత వారిని 
స్ృజించెనత. 28 దేవుడు వారిని ఆశీర్ే దించెనత; ఎటానగామీర్ప ఫ్లించి అభివృదిాప్ొ ంది 
విస్ురించి భూమిని నిండడంచి దానిని లోప్ర్చతక్ొనతడడ; స్ముదరప్ు చేప్లనత ఆక్ాశ్ 
ప్క్షులనత భూమిమీద ప్రా కు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారిత  ోచెప ునత.   
1 క్ొరింథీయులకు 11:7 -ప్ుర్పషుడెైతే దేవుని ప్ో లికయు మహిమయున ై 
యునానడు గనతక త్లమీద ముస్తకు వేసిక్ొనకూడదత గాని స్ు ర ప్ుర్పషుని 
మహిమయ ై యుననద.ి  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నీసా 4:28 * ..... మనిష్ి బలహ నంగా స్ృషిి్ంచబడాి డు.  
ఇబరర హీిం 14:34 .... నిశ్చయంగా, మలనవుడు అప్రాధి, కృత్ఘనత్!  
షురా 42:11 * ..... స్ృష్ిికర్ు ... అత్డు మీ స్ేంత్ ర్కమ ైన జంటలనత స్ృషిి్ంచాడు 
... ఆయనలలంటిది ఏదీ లవదత (విశ్ేంలో, ఆయనతో ప్ో లచదగినది క్ాదత).  
అసె్ర్ 103: 2 ..... మనిష్ి ఖచిచత్ంగా నషింలో ఉనానడు. 

182. 
ఏదెనత గార ిన్స నతండడ ఆదాము హవేలనత దేవుడు బహిషకరించినప్ుుడు అత్నత 
మనిషి్ మరియు స్ు ర మధా శ్త్ుర త్ేం ఉంటుందని ఎప్ుుడు చెప్ాు డు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 3:13-15 – 13 అప్ుుడు దేవుడైెన య హోవ  ాస్ు రతోన్సవు చేసినది యేమిటని 
అడుగగ  ాస్ు రస్ర్ుము ననతన మోస్ప్ుచిచ నందతన తింటినన నత. 15. మరయిు న్సకునత 
స్ు రక్టని న్స స్ంతాన మునకునత ఆమ  స్ంతానమునకునత వ రై్ము కలుగజఫస దనత. అది 
నినతన త్లమీద క్ొటుి నత; న్సవు దానిని మడడమ  మీద క్ొటుి దతవని చెప ునత.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A’raf 7: 23-25 ..... 23. వార్ప, “మల ప్రభూ! మేమే అనాాయం చేశాం. మీర్ప 
మమమలిన క్షమించకపో్ తే మరయిు మలప ై దయ చూప్కప్ో తే, మేము 
ప్ో గొటుి కునానము! ”24. అత్నత“ దేవుడు డౌన్స (ఇకకడ నతండడ), మీలో ఒకర్ప 
మరొకరకి్ట శ్త్ుర వు. భూమిప ై మీ క్ోస్ం క్ొంత్ క్ాలం నివాస్ం ఉంటుంది.  
తాహా 20: 123 ..... ఆయన ఇలల అనానడు: “మీరిదార్ూ తోట నతండడ ఒకరితో 
ఒకర్ప శ్త్ుర త్ేంతో దిగండడ.  
 



183. 
వర్ద కథ, నోహ్ యొకక కుమలర్పలు మునిగిప్ో యలర్ప త్రాేత్, నోహ్ యొకక 
మంద Mt మీద విశాీ ంతి వచిచంది. జ్ఞడడ? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 7:7 - అప్ుుడు నోవహఫనత అత్నితోకూడ అత్ని కుమలర్పలునత 
అత్ని భార్ాయు అత్ని క్ోడండుర నత ఆ ప్రవాహజలములనత త్పిుంచతక్ొనతటక్ ై ఆ 
ఓడలో ప్రవేశంచిరి.  
ఆదికాిండము 8:4 & 18 – 4 ఏడవ న ల ప్దియేడవ దినమున ఓడ అరారాత్ు 
క్ొండలమీద నిలిచెనత.  8 మరియు న్సళ్లా  నేలమీదనతండడ త్గిగనవో లవదో  చూచతటకు 
అత్డు త్న యొదానతండడ నలాప్ావుర్ మొకటి వ లుప్లిక్ట ప్ో విడడచెనత. 
ఆదికాిండము 10:1 - ఇది నోవహఫ కుమలర్పడగు షే్ము హాము యలప  త్నత వారి 
వంశావళి. జలప్రళ్యము త్ర్పవాత్ వారిక్ట కుమలర్పలు ప్ుటిిరి.  
1 పేత్ుర్క 3:20 - దేవుని దీర్ఘశాంత్ము ఇంక కని ప టుి చతండడనప్ుుడు ప్యర్ేము 
నవోహఫ దినములల  ోఓడ సిదాప్ర్చబడుచతండగ .ా..  ఆ ఓడల  ోక్ొందర్ప, అనగ  ా
ఎనిమిది మంది న్సటిదాేర  ార్క్షణప్ొ ందిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హరద్ 11: 42-44 ..... 42. క్ బాటిి  ప్ర్ తే లాు వంటి ప్ర్ తే లాప ై వ రాిత ోప్ టాు మందస్ము 
ఏర్ుడడంది. నవోహఫ త్న కుమలర్పనిత,ో "నిశ్చయంగ ,ా న  ాకుమలర్పడ !ా మలత ోనడడచి, మరియు 
స్త్ తాిర్సాకర్పలత ోఉండకండడ! "43. ఆయన జవ బాిచాచడు. "నేనత క్ొండల  ోనతండడ శ్ర్ణు 
క్రో్పకుంట నాత, ఇది న్సళ్ునతండడ ననతన క్ పా్ డాుత్ుంది." ... మరయిు వ టాి మధ  ాఅలలు 
వచాచయ, మరియు అత్నత మునిగిపో్యలడు. 44. ఆర్క అల్స-జ్ఞడడప ై విశాీ ంతి తీస్తకుంది. 

184. 
అబార హాము స్ంత్తివారిప ై దీవ న వాగాా నం ప్రతేాకంగా ఇసా్కుకు చెందిన 
ఇష్ామయేలు క్ాదత, ఇష్ామయేలు క్ాదత. దేవుడు చెప్ాుడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 16:11-12 –11 మరియు య హో వా దూత్ఇదిగో య హో వా న్స 
మొర్నత విన నత. న్సవు గర్ువతివ ై యునానవు; న్సవు కుమలర్పని కని అత్నిక్ట 
ఇష్ామయేలు అనత పేర్ప ప టుి దతవు; 12 అత్డు అడవిగాడడదవంటి మనతషుాడు. 
అత్ని చెయా అందరిక్టని అందరి చేత్ులు అత్నిక్టని విరోధముగా ఉండునత. అత్డు 
త్న స్హోదర్పలందరి య దతట నివసించతనని దానితో చెప్ుగా  
ఆదిక్ాండము 17:18-21 –21 అయతే వచతచ స్ంవత్్ర్ము ఈ క్ాల మందత 
శారా న్సకు కనబో వు ఇసా్కుతో నా నిబంధననత సిార్ప్ర్చెదనని చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 163 * ..... అబరహాం మరియు ఇష్ామయేలుల మీద ...  
మ రీం 19:54 * ..... ఇష్ామయేలు ... అత్నత ప్రవకు (అలలా హ్), ప్రవకు. 
 
 

 

183. 
వర్ద కథ, నోహ్ యొకక కుమలర్పలు మునిగిప్ో యలర్ప త్రాేత్, నోహ్ యొకక 
మంద Mt మీద విశాీ ంతి వచిచంది. జ్ఞడడ? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 7:7 - అప్ుుడు నోవహఫనత అత్నితోకూడ అత్ని కుమలర్పలునత 
అత్ని భార్ాయు అత్ని క్ోడండుర నత ఆ ప్రవాహజలములనత త్పిుంచతక్ొనతటక్ ై ఆ 
ఓడలో ప్రవేశంచిరి.  
ఆదికాిండము 8:4 & 18 – 4 ఏడవ న ల ప్దియేడవ దినమున ఓడ అరారాత్ు 
క్ొండలమీద నిలిచెనత.  8 మరియు న్సళ్లా  నేలమీదనతండడ త్గిగనవో లవదో  చూచతటకు 
అత్డు త్న యొదానతండడ నలాప్ావుర్ మొకటి వ లుప్లిక్ట ప్ో విడడచెనత. 
ఆదికాిండము 10:1 - ఇది నోవహఫ కుమలర్పడగు షే్ము హాము యలప  త్నత వారి 
వంశావళి. జలప్రళ్యము త్ర్పవాత్ వారిక్ట కుమలర్పలు ప్ుటిిరి.  
1 పేత్ుర్క 3:20 - దేవుని దీర్ఘశాంత్ము ఇంక కని ప టుి చతండడనప్ుుడు ప్యర్ేము 
నవోహఫ దినములల  ోఓడ సిదాప్ర్చబడుచతండగ .ా..  ఆ ఓడల  ోక్ొందర్ప, అనగ  ా
ఎనిమిది మంది న్సటిదాేర  ార్క్షణప్ొ ందిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హరద్ 11: 42-44 ..... 42. క్ బాటిి  ప్ర్ తే లాు వంటి ప్ర్ తే లాప ై వ రాిత ోప్ టాు మందస్ము 
ఏర్ుడడంది. నవోహఫ త్న కుమలర్పనిత,ో "నిశ్చయంగ ,ా న  ాకుమలర్పడ !ా మలత ోనడడచి, మరియు 
స్త్ తాిర్సాకర్పలత ోఉండకండడ! "43. ఆయన జవ బాిచాచడు. "నేనత క్ొండల  ోనతండడ శ్ర్ణు 
క్రో్పకుంట నాత, ఇది న్సళ్ునతండడ ననతన క్ పా్ డాుత్ుంది." ... మరయిు వ టాి మధ  ాఅలలు 
వచాచయ, మరియు అత్నత మునిగిపో్యలడు. 44. ఆర్క అల్స-జ్ఞడడప ై విశాీ ంతి తీస్తకుంది. 

184. 
అబార హాము స్ంత్తివారిప ై దీవ న వాగాా నం ప్రతేాకంగా ఇసా్కుకు చెందిన 
ఇష్ామయేలు క్ాదత, ఇష్ామయేలు క్ాదత. దేవుడు చెప్ాుడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 16:11-12 –11 మరియు య హో వా దూత్ఇదిగో య హో వా న్స 
మొర్నత విన నత. న్సవు గర్ువతివ ై యునానవు; న్సవు కుమలర్పని కని అత్నిక్ట 
ఇష్ామయేలు అనత పేర్ప ప టుి దతవు; 12 అత్డు అడవిగాడడదవంటి మనతషుాడు. 
అత్ని చెయా అందరిక్టని అందరి చేత్ులు అత్నిక్టని విరోధముగా ఉండునత. అత్డు 
త్న స్హోదర్పలందరి య దతట నివసించతనని దానితో చెప్ుగా  
ఆదకి్ాండము 17:18-21 –21 అయతే వచతచ స్ంవత్్ర్ము ఈ క్ాల మందత 
శారా న్సకు కనబో వు ఇసా్కుతో నా నిబంధననత సిార్ప్ర్చెదనని చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 163 * ..... అబరహాం మరియు ఇష్ామయేలుల మీద ...  
మ రీం 19:54 * ..... ఇష్ామయేలు ... అత్నత ప్రవకు (అలలా హ్), ప్రవకు. 
 
 

 

183. 
వర్ద కథ, నోహ్ యొకక కుమలర్పలు మునిగిప్ో యలర్ప త్రాేత్, నోహ్ యొకక 
మంద Mt మీద విశాీ ంతి వచిచంది. జ్ఞడడ? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 7:7 - అప్ుుడు నోవహఫనత అత్నితోకూడ అత్ని కుమలర్పలునత 
అత్ని భార్ాయు అత్ని క్ోడండుర నత ఆ ప్రవాహజలములనత త్పిుంచతక్ొనతటక్ ై ఆ 
ఓడలో ప్రవేశంచిరి.  
ఆదికాిండము 8:4 & 18 – 4 ఏడవ న ల ప్దియేడవ దినమున ఓడ అరారాత్ు 
క్ొండలమీద నిలిచెనత.  8 మరియు న్సళ్లా  నేలమీదనతండడ త్గిగనవో లవదో  చూచతటకు 
అత్డు త్న యొదానతండడ నలాప్ావుర్ మొకటి వ లుప్లిక్ట ప్ో విడడచెనత. 
ఆదికాిండము 10:1 - ఇది నోవహఫ కుమలర్పడగు షే్ము హాము యలప  త్నత వారి 
వంశావళి. జలప్రళ్యము త్ర్పవాత్ వారిక్ట కుమలర్పలు ప్ుటిిరి.  
1 పేత్ుర్క 3:20 - దేవుని దీర్ఘశాంత్ము ఇంక కని ప టుి చతండడనప్ుుడు ప్యర్ేము 
నవోహఫ దినములల  ోఓడ సిదాప్ర్చబడుచతండగ .ా..  ఆ ఓడల  ోక్ొందర్ప, అనగ  ా
ఎనిమిది మంది న్సటిదాేర  ార్క్షణప్ొ ందిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హరద్ 11: 42-44 ..... 42. క్ బాటిి  ప్ర్ తే లాు వంటి ప్ర్ తే లాప ై వ రాిత ోప్ టాు మందస్ము 
ఏర్ుడడంది. నవోహఫ త్న కుమలర్పనిత,ో "నిశ్చయంగ ,ా న  ాకుమలర్పడ !ా మలత ోనడడచి, మరియు 
స్త్ తాిర్సాకర్పలత ోఉండకండడ! "43. ఆయన జవ బాిచాచడు. "నేనత క్ొండల  ోనతండడ శ్ర్ణు 
క్రో్పకుంట నాత, ఇది న్సళ్ునతండడ ననతన క్ పా్ డాుత్ుంది." ... మరయిు వ టాి మధ  ాఅలలు 
వచాచయ, మరియు అత్నత మునిగిపో్యలడు. 44. ఆర్క అల్స-జ్ఞడడప ై విశాీ ంతి తీస్తకుంది. 

184. 
అబార హాము స్ంత్తివారిప ై దీవ న వాగాా నం ప్రతేాకంగా ఇసా్కుకు చెందిన 
ఇష్ామయేలు క్ాదత, ఇష్ామయేలు క్ాదత. దేవుడు చెప్ాుడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 16:11-12 –11 మరియు య హో వా దూత్ఇదిగో య హో వా న్స 
మొర్నత విన నత. న్సవు గర్ువతివ ై యునానవు; న్సవు కుమలర్పని కని అత్నిక్ట 
ఇష్ామయేలు అనత పేర్ప ప టుి దతవు; 12 అత్డు అడవిగాడడదవంటి మనతషుాడు. 
అత్ని చెయా అందరిక్టని అందరి చేత్ులు అత్నిక్టని విరోధముగా ఉండునత. అత్డు 
త్న స్హోదర్పలందరి య దతట నివసించతనని దానితో చెప్ుగా  
ఆదిక్ాండము 17:18-21 –21 అయతే వచతచ స్ంవత్్ర్ము ఈ క్ాల మందత 
శారా న్సకు కనబో వు ఇసా్కుతో నా నిబంధననత సిార్ప్ర్చెదనని చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 163 * ..... అబరహాం మరియు ఇష్ామయేలుల మీద ...  
మ రీం 19:54 * ..... ఇష్ామయేలు ... అత్నత ప్రవకు (అలలా హ్), ప్రవకు. 
 
 

183. 
వర్ద కథ, నోహ్ యొకక కుమలర్పలు మునిగిప్ో యలర్ప త్రాేత్, నోహ్ యొకక 
మంద Mt మీద విశాీ ంతి వచిచంది. జ్ఞడడ? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 7:7 - అప్ుుడు నోవహఫనత అత్నితోకూడ అత్ని కుమలర్పలునత 
అత్ని భార్ాయు అత్ని క్ోడండుర నత ఆ ప్రవాహజలములనత త్పిుంచతక్ొనతటక్ ై ఆ 
ఓడలో ప్రవేశంచిరి.  
ఆదికాిండము 8:4 & 18 – 4 ఏడవ న ల ప్దియేడవ దినమున ఓడ అరారాత్ు 
క్ొండలమీద నిలిచెనత.  8 మరియు న్సళ్లా  నేలమీదనతండడ త్గిగనవో లవదో  చూచతటకు 
అత్డు త్న యొదానతండడ నలాప్ావుర్ మొకటి వ లుప్లిక్ట ప్ో విడడచెనత. 
ఆదికాిండము 10:1 - ఇది నోవహఫ కుమలర్పడగు షే్ము హాము యలప  త్నత వారి 
వంశావళి. జలప్రళ్యము త్ర్పవాత్ వారిక్ట కుమలర్పలు ప్ుటిిరి.  
1 పేత్ుర్క 3:20 - దేవుని దీర్ఘశాంత్ము ఇంక కని ప టుి చతండడనప్ుుడు ప్యర్ేము 
నవోహఫ దినములల  ోఓడ సిదాప్ర్చబడుచతండగ .ా..  ఆ ఓడల  ోక్ొందర్ప, అనగ  ా
ఎనిమిది మంది న్సటిదాేర  ార్క్షణప్ొ ందిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హరద్ 11: 42-44 ..... 42. క్ బాటిి  ప్ర్ తే లాు వంటి ప్ర్ తే లాప ై వ రాిత ోప్ టాు మందస్ము 
ఏర్ుడడంది. నవోహఫ త్న కుమలర్పనిత,ో "నిశ్చయంగ ,ా న  ాకుమలర్పడ !ా మలత ోనడడచి, మరియు 
స్త్ తాిర్సాకర్పలత ోఉండకండడ! "43. ఆయన జవ బాిచాచడు. "నేనత క్ొండల  ోనతండడ శ్ర్ణు 
క్రో్పకుంట నాత, ఇది న్సళ్ునతండడ ననతన క్ పా్ డాుత్ుంది." ... మరయిు వ టాి మధ  ాఅలలు 
వచాచయ, మరియు అత్నత మునిగిపో్యలడు. 44. ఆర్క అల్స-జ్ఞడడప ై విశాీ ంతి తీస్తకుంది. 

184. 
అబార హాము స్ంత్తివారిప ై దీవ న వాగాా నం ప్రతేాకంగా ఇసా్కుకు చెందిన 
ఇష్ామయేలు క్ాదత, ఇష్ామయేలు క్ాదత. దేవుడు చెప్ాుడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదిక్ాండము 16:11-12 –11 మరియు య హో వా దూత్ఇదిగో య హో వా న్స 
మొర్నత విన నత. న్సవు గర్ువతివ ై యునానవు; న్సవు కుమలర్పని కని అత్నిక్ట 
ఇష్ామయేలు అనత పేర్ప ప టుి దతవు; 12 అత్డు అడవిగాడడదవంటి మనతషుాడు. 
అత్ని చెయా అందరిక్టని అందరి చేత్ులు అత్నిక్టని విరోధముగా ఉండునత. అత్డు 
త్న స్హోదర్పలందరి య దతట నివసించతనని దానితో చెప్ుగా  
ఆదిక్ాండము 17:18-21 –21 అయతే వచతచ స్ంవత్్ర్ము ఈ క్ాల మందత 
శారా న్సకు కనబో వు ఇసా్కుతో నా నిబంధననత సిార్ప్ర్చెదనని చెప ునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 163 * ..... అబరహాం మరియు ఇష్ామయేలుల మీద ...  
మ రీం 19:54 * ..... ఇష్ామయేలు ... అత్నత ప్రవకు (అలలా హ్), ప్రవకు. 
 
 



185. 
క్ాబాలో ఒక బలి అరిుంచడానిక్ట అబార హాము మక్ాకకు ప్రయలణ ంచారా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
 1. కలాీయుల ఊర్ప (జనము 11:31; అప్ో స్ులుల క్ార్ాములు 7: 2-4) 
 2. హారానత (జనము 12: 1-4; అప్ో స్ులుల క్ార్ాములు 7: 4) 
 డమలస్కస్ (జనము 15: 2) 
 4. ష్ క్ ము (జనము 12: 6, 7) 
 5. బేతేలు (ఆదిక్ాండము 12: 8) 
 6. ఈజిప్ుి  (జనము 12: 9-20) 
 7. బేతేలు (జనము 13: 1-9) 
 8. హ్బోర నత (జనము 13: 10-18) 
 9. డాన్స (జనము 14: 1-14) 
10. హో బా (జనము 14:15, 16) 
11. సేలం (జనము 14: 17-21) 
12. హ్బోర నత (జనము 15: 1-21; 17: 1-27, జన. 16) 
13. గ రార్ప (జనము 20: 1-18) 
14. బ్రర ీబా (జనము 21: 1-34) 
15. మోరియల (జనము 22: 1-18) 
16. హ్బోర నత (జనము 23: 1-20) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్ 22:26 * ..... మేము అబరహం క్ోస్ం స్భనత నియమించాము ... (కబా) 
ప్రదక్డణ చేసేవారిక్ట నా ఇంటిని శుదాి చేయండడ ... 
గమనిక: అబార హాము మక్ాకక్ట ఎననడూ వ ళ్ులవదత అని బ ైబిలు స్ూచిస్తు ంది. 
అత్నత 175 స్ంవత్్రాల వయస్తలో హ్బోర నోా  మర్ణ ంచాడు. 

186. 
అబార హాము త్న ఏక్ ైక నాాయమ ైన కుమలర్పడెైన ఇసా్కు దేవునిక్ట బలిగా 
అరిుసాు డా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 22:2 & 9-12 – 2 అప్ుుడాయనన్సకు ఒకకడైెయునన న్స కుమలర్పని, 
అనగా న్సవు పేరమించత ఇసా్కునత తీసిక్ొని మోరీయల దేశ్మునకు వ ళాి అకకడ 
నేనత న్సతో చెప్ుబో వు ప్ర్ేత్ములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అత్   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
సాఫత్ 37: 100-107 ..... 102. (అత్ని క్ొడుకు) అత్నిత ోనడవడానిక్ట త్గిన 
వయస్త్లో ఉననప్ుుడు, (అబార హాము) ఇలల అనానడు: “ఓ పిరయమ ైన క్ొడుకు, నేనత 
నినతన బలి ఇవాేలని నేనత కలల  ోచూశానత, క్ాబటిి  చూడండడ, 
మీరఫమనతకుంటునానర్ప?” అత్నత, “ఓ మల నానన! మీకు ఆజాఞ పించినటుా  చేయండడ ... 
107. అప్ుుడు మేము అత్నిన విప్రీత్మ ైన తాాగంత  ోవిమోచించాము. 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఇది స్ుషింగా లవదత, ఇది కుమలర్పడు అబార హాము తాాగం 
చేయబో త్ుంది. 
 
 
 

185. 
క్ాబాలో ఒక బలి అరిుంచడానిక్ట అబార హాము మక్ాకకు ప్రయలణ ంచారా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
 1. కలాీయుల ఊర్ప (జనము 11:31; అప్ో స్ులుల క్ార్ాములు 7: 2-4) 
 2. హారానత (జనము 12: 1-4; అప్ో స్ులుల క్ార్ాములు 7: 4) 
 డమలస్కస్ (జనము 15: 2) 
 4. ష్ క్ ము (జనము 12: 6, 7) 
 5. బేతేలు (ఆదిక్ాండము 12: 8) 
 6. ఈజిప్ుి  (జనము 12: 9-20) 
 7. బేతేలు (జనము 13: 1-9) 
 8. హ్బోర నత (జనము 13: 10-18) 
 9. డాన్స (జనము 14: 1-14) 
10. హో బా (జనము 14:15, 16) 
11. సేలం (జనము 14: 17-21) 
12. హ్బోర నత (జనము 15: 1-21; 17: 1-27, జన. 16) 
13. గ రార్ప (జనము 20: 1-18) 
14. బ్రర ీబా (జనము 21: 1-34) 
15. మోరియల (జనము 22: 1-18) 
16. హ్బోర నత (జనము 23: 1-20) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్ 22:26 * ..... మేము అబరహం క్ోస్ం స్భనత నియమించాము ... (కబా) 
ప్రదక్డణ చేసేవారిక్ట నా ఇంటిని శుదాి చేయండడ ... 
గమనిక: అబార హాము మక్ాకక్ట ఎననడూ వ ళ్ులవదత అని బ ైబిలు స్ూచిస్తు ంది. 
అత్నత 175 స్ంవత్్రాల వయస్తలో హ్బోర నోా  మర్ణ ంచాడు. 

186. 
అబార హాము త్న ఏక్ ైక నాాయమ ైన కుమలర్పడెైన ఇసా్కు దేవునిక్ట బలిగా 
అరిుసాు డా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 22:2 & 9-12 – 2 అప్ుుడాయనన్సకు ఒకకడైెయునన న్స కుమలర్పని, 
అనగా న్సవు పేరమించత ఇసా్కునత తీసిక్ొని మోరీయల దేశ్మునకు వ ళాి అకకడ 
నేనత న్సతో చెప్ుబో వు ప్ర్ేత్ములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అత్   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
సాఫత్ 37: 100-107 ..... 102. (అత్ని క్ొడుకు) అత్నిత ోనడవడానిక్ట త్గిన 
వయస్త్లో ఉననప్ుుడు, (అబార హాము) ఇలల అనానడు: “ఓ పిరయమ ైన క్ొడుకు, నేనత 
నినతన బలి ఇవాేలని నేనత కలల  ోచూశానత, క్ాబటిి  చూడండడ, 
మీరఫమనతకుంటునానర్ప?” అత్నత, “ఓ మల నానన! మీకు ఆజాఞ పించినటుా  చేయండడ ... 
107. అప్ుుడు మేము అత్నిన విప్రీత్మ ైన తాాగంత  ోవిమోచించాము. 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఇది స్ుషింగా లవదత, ఇది కుమలర్పడు అబార హాము తాాగం 
చేయబో త్ుంది. 
 
 
 185. 

క్ాబాలో ఒక బలి అరిుంచడానిక్ట అబార హాము మక్ాకకు ప్రయలణ ంచారా? 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

 1. కలాీయుల ఊర్ప (జనము 11:31; అప్ో స్ులుల క్ార్ాములు 7: 2-4) 
 2. హారానత (జనము 12: 1-4; అప్ో స్ులుల క్ార్ాములు 7: 4) 
 డమలస్కస్ (జనము 15: 2) 
 4. ష్ క్ ము (జనము 12: 6, 7) 
 5. బేతేలు (ఆదిక్ాండము 12: 8) 
 6. ఈజిప్ుి  (జనము 12: 9-20) 
 7. బేతేలు (జనము 13: 1-9) 
 8. హ్బోర నత (జనము 13: 10-18) 
 9. డాన్స (జనము 14: 1-14) 
10. హో బా (జనము 14:15, 16) 
11. సేలం (జనము 14: 17-21) 
12. హ్బోర నత (జనము 15: 1-21; 17: 1-27, జన. 16) 
13. గ రార్ప (జనము 20: 1-18) 
14. బ్రర ీబా (జనము 21: 1-34) 
15. మోరియల (జనము 22: 1-18) 
16. హ్బోర నత (జనము 23: 1-20) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్ 22:26 * ..... మేము అబరహం క్ోస్ం స్భనత నియమించాము ... (కబా) 
ప్రదక్డణ చేసేవారిక్ట నా ఇంటిని శుదాి చేయండడ ... 
గమనిక: అబార హాము మక్ాకక్ట ఎననడూ వ ళ్ులవదత అని బ ైబిలు స్ూచిస్తు ంది. 
అత్నత 175 స్ంవత్్రాల వయస్తలో హ్బోర నోా  మర్ణ ంచాడు. 

186. 
అబార హాము త్న ఏక్ ైక నాాయమ ైన కుమలర్పడెైన ఇసా్కు దేవునిక్ట బలిగా 
అరిుసాు డా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 22:2 & 9-12 – 2 అప్ుుడాయనన్సకు ఒకకడైెయునన న్స కుమలర్పని, 
అనగా న్సవు పేరమించత ఇసా్కునత తీసిక్ొని మోరీయల దేశ్మునకు వ ళాి అకకడ 
నేనత న్సతో చెప్ుబో వు ప్ర్ేత్ములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అత్   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
సాఫత్ 37: 100-107 ..... 102. (అత్ని క్ొడుకు) అత్నిత ోనడవడానిక్ట త్గిన 
వయస్త్లో ఉననప్ుుడు, (అబార హాము) ఇలల అనానడు: “ఓ పిరయమ ైన క్ొడుకు, నేనత 
నినతన బలి ఇవాేలని నేనత కలల  ోచూశానత, క్ాబటిి  చూడండడ, 
మీరఫమనతకుంటునానర్ప?” అత్నత, “ఓ మల నానన! మీకు ఆజాఞ పించినటుా  చేయండడ ... 
107. అప్ుుడు మేము అత్నిన విప్రీత్మ ైన తాాగంత  ోవిమోచించాము. 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఇది స్ుషింగా లవదత, ఇది కుమలర్పడు అబార హాము తాాగం 
చేయబో త్ుంది. 
 
 

185. 
క్ాబాలో ఒక బలి అరిుంచడానిక్ట అబార హాము మక్ాకకు ప్రయలణ ంచారా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
 1. కలాీయుల ఊర్ప (జనము 11:31; అప్ో స్ులుల క్ార్ాములు 7: 2-4) 
 2. హారానత (జనము 12: 1-4; అప్ో స్ులుల క్ార్ాములు 7: 4) 
 డమలస్కస్ (జనము 15: 2) 
 4. ష్ క్ ము (జనము 12: 6, 7) 
 5. బేతేలు (ఆదిక్ాండము 12: 8) 
 6. ఈజిప్ుి  (జనము 12: 9-20) 
 7. బేతేలు (జనము 13: 1-9) 
 8. హ్బోర నత (జనము 13: 10-18) 
 9. డాన్స (జనము 14: 1-14) 
10. హో బా (జనము 14:15, 16) 
11. సేలం (జనము 14: 17-21) 
12. హ్బోర నత (జనము 15: 1-21; 17: 1-27, జన. 16) 
13. గ రార్ప (జనము 20: 1-18) 
14. బ్రర ీబా (జనము 21: 1-34) 
15. మోరియల (జనము 22: 1-18) 
16. హ్బోర నత (జనము 23: 1-20) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
హజ్ 22:26 * ..... మేము అబరహం క్ోస్ం స్భనత నియమించాము ... (కబా) 
ప్రదక్డణ చేసేవారిక్ట నా ఇంటిని శుదాి చేయండడ ... 
గమనిక: అబార హాము మక్ాకక్ట ఎననడూ వ ళ్ులవదత అని బ ైబిలు స్ూచిస్తు ంది. 
అత్నత 175 స్ంవత్్రాల వయస్తలో హ్బోర నోా  మర్ణ ంచాడు. 

186. 
అబార హాము త్న ఏక్ ైక నాాయమ ైన కుమలర్పడెైన ఇసా్కు దేవునిక్ట బలిగా 
అరిుసాు డా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 22:2 & 9-12 – 2 అప్ుుడాయనన్సకు ఒకకడైెయునన న్స కుమలర్పని, 
అనగా న్సవు పేరమించత ఇసా్కునత తీసిక్ొని మోరీయల దేశ్మునకు వ ళాి అకకడ 
నేనత న్సతో చెప్ుబో వు ప్ర్ేత్ములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అత్   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
సాఫత్ 37: 100-107 ..... 102. (అత్ని క్ొడుకు) అత్నిత ోనడవడానిక్ట త్గిన 
వయస్త్లో ఉననప్ుుడు, (అబార హాము) ఇలల అనానడు: “ఓ పిరయమ ైన క్ొడుకు, నేనత 
నినతన బలి ఇవాేలని నేనత కలల  ోచూశానత, క్ాబటిి  చూడండడ, 
మీరఫమనతకుంటునానర్ప?” అత్నత, “ఓ మల నానన! మీకు ఆజాఞ పించినటుా  చేయండడ ... 
107. అప్ుుడు మేము అత్నిన విప్రీత్మ ైన తాాగంత  ోవిమోచించాము. 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఇది స్ుషింగా లవదత, ఇది కుమలర్పడు అబార హాము తాాగం 
చేయబో త్ుంది. 
 
 



187. 
అబార హాము కుమలర్పడు ఇష్ామయేలు ప్రవకుగా ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 16:7-15 – 8 శార్య దాసివ ైన హాగర్ూ, ఎకకడనతండడ వచిచతివి, 
ఎకకడడక్ట వ ళ్లుచతనానవని అడడగి నందతకు అదినా యజమలనతరాల ైన 
శార్యయొదానతండడ ప్ారిప్ో వుచతనాననన నత. 12 అత్డు అడవిగాడడదవంటి 
మనతషుాడు. అత్ని చెయా అందరిక్టని అందరి చేత్ులు అత్నిక్టని విరోధముగా 
ఉండునత. అత్డు త్న స్హోదర్పలందరి య దతట నివసించతనని దానితో చెప్ుగా  
గలతీయులకు 4:22-31 – 22 దాసివలన ఒకడునత స్ేత్ంత్ుర రాలివలన ఒకడునత ఇదార్ప 
కుమలర్పలు అబార హామునకు కలిగరి్ని వార యబడడయుననది గదా? 31 క్ాగ  ా
స్హోదర్పలలర ,ా మనము స్ేత్ంత్ుర రాలి కుమల ర్పలమ ేగాని దాస ికుమలర్పలము క్ాము. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 163 ..... మేము మీప ై దో ాత్కం ప్ంప్ాము, మేము దానిని ప్ంపినటుా గా… 
అబరహం మరియు ఇష్ామయేలు ... 
మెరమమ్ 19:54 ..... మరియు ఇష్ామయేలు ప్ుస్ుకంల  ో(కథ) ప్రసాు వించండడ. అత్నత 
వాగాా నం చేసినదానిక్ట నిజం. మరియు అత్నత ప్రవకు (అలలా హ్ యొకక) దూత్. 

188. 
అత్నత విగీహాలనత ప్యజించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అబార హాము అగినలో 
ప్డవేయబడాి డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దానియేలు 3:1-30 – 19 అందతకు న బుకదెనజర్ప అతాాగీహము నొందినందతన షదరకు, 
మేష్ాకు, అబేదెనగోయనత వారి విషయముల  ోఆయన ముఖము విక్ార్మలయ నత 
గనతక గుండము ఎప్ుటికనన ఏడంత్లు వేడడమిగ  ాచేయుమని యలజఞ  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనిేయా 21: 51-71 * ..... 66. అబార హాము ఇలల అనానడు: "అలలా హ్ తో ప్ాటు, మీకు 
దేనిక్ర లలభం కలిగించని, మీకు హాని కలిగించని వాటిని మీర్ప ఆరాధిసాు రా? ..." 68. 
వార్ప: "అత్నిన (వ ంటనే) క్ాలిచవేసి, మీ దేవత్లనత ర్క్డంచండడ, మీర్ప ఉంటే ఏదెైనా 
చేయడం. 69. మమేు ఇలల అనానము: "ఓ అగిన! అబార హాము చలాగా ఉండండడ! " 
గమనిక: బ ైబిలోా  అబార హాము విగీహాలనత ఆరాధించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అత్నిన 
అగినలో ప్డశేాడు; ఈ కథ షదరక్స, మషే్ాచ్ మరయిు అబేడెనగోలకు స్ంబంధించినది. 
చూ అనకబుట్స 29: 16-24 & స్ఫ్ేట్స 37:83 & 97. 
Note:  In the Bible it was not Abraham who was thrown into a fire because 
he refused to worship idols; this story is in reference to Shadrach, 
Meshach and Abednego.  Cf. Ankebut 29:16-24 & Saffat 37:83 & 97. 
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అబార హాము కుమలర్పడు ఇష్ామయేలు ప్రవకుగా ఉనానడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
ఆదికాిండము 16:7-15 – 8 శార్య దాసివ ైన హాగర్ూ, ఎకకడనతండడ వచిచతివి, 
ఎకకడడక్ట వ ళ్లుచతనానవని అడడగి నందతకు అదినా యజమలనతరాల ైన 
శార్యయొదానతండడ ప్ారిప్ో వుచతనాననన నత. 12 అత్డు అడవిగాడడదవంటి 
మనతషుాడు. అత్ని చెయా అందరిక్టని అందరి చేత్ులు అత్నిక్టని విరోధముగా 
ఉండునత. అత్డు త్న స్హోదర్పలందరి య దతట నివసించతనని దానితో చెప్ుగా  
గలతీయులకు 4:22-31 – 22 దాసివలన ఒకడునత స్ేత్ంత్ుర రాలివలన ఒకడునత ఇదార్ప 
కుమలర్పలు అబార హామునకు కలిగరి్ని వార యబడడయుననది గదా? 31 క్ాగ  ా
స్హోదర్పలలర ,ా మనము స్ేత్ంత్ుర రాలి కుమల ర్పలమ ేగాని దాస ికుమలర్పలము క్ాము. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 163 ..... మేము మీప ై దో ాత్కం ప్ంప్ాము, మేము దానిని ప్ంపినటుా గా… 
అబరహం మరియు ఇష్ామయేలు ... 
మెరమమ్ 19:54 ..... మరియు ఇష్ామయేలు ప్ుస్ుకంల  ో(కథ) ప్రసాు వించండడ. అత్నత 
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188. 
అత్నత విగీహాలనత ప్యజించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అబార హాము అగినలో 
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గనతక గుండము ఎప్ుటికనన ఏడంత్లు వేడడమిగ  ాచేయుమని యలజఞ  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనిేయా 21: 51-71 * ..... 66. అబార హాము ఇలల అనానడు: "అలలా హ్ తో ప్ాటు, మీకు 
దేనిక్ర లలభం కలిగించని, మీకు హాని కలిగించని వాటిని మీర్ప ఆరాధిసాు రా? ..." 68. 
వార్ప: "అత్నిన (వ ంటనే) క్ాలిచవేసి, మీ దేవత్లనత ర్క్డంచండడ, మీర్ప ఉంటే ఏదెైనా 
చేయడం. 69. మమేు ఇలల అనానము: "ఓ అగిన! అబార హాము చలాగా ఉండండడ! " 
గమనిక: బ ైబిలోా  అబార హాము విగీహాలనత ఆరాధించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అత్నిన 
అగినలో ప్డశేాడు; ఈ కథ షదరక్స, మషే్ాచ్ మరయిు అబేడెనగోలకు స్ంబంధించినది. 
చూ అనకబుట్స 29: 16-24 & స్ఫ్ేట్స 37:83 & 97. 
Note:  In the Bible it was not Abraham who was thrown into a fire because 
he refused to worship idols; this story is in reference to Shadrach, 
Meshach and Abednego.  Cf. Ankebut 29:16-24 & Saffat 37:83 & 97. 
 
 

 
 

187. 
అబార హాము కుమలర్పడు ఇష్ామయేలు ప్రవకుగా ఉనానడా? 
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ఆదికాిండము 16:7-15 – 8 శార్య దాసివ ైన హాగర్ూ, ఎకకడనతండడ వచిచతివి, 
ఎకకడడక్ట వ ళ్లుచతనానవని అడడగి నందతకు అదినా యజమలనతరాల ైన 
శార్యయొదానతండడ ప్ారిప్ో వుచతనాననన నత. 12 అత్డు అడవిగాడడదవంటి 
మనతషుాడు. అత్ని చెయా అందరిక్టని అందరి చేత్ులు అత్నిక్టని విరోధముగా 
ఉండునత. అత్డు త్న స్హోదర్పలందరి య దతట నివసించతనని దానితో చెప్ుగా  
గలతీయులకు 4:22-31 – 22 దాసివలన ఒకడునత స్ేత్ంత్ుర రాలివలన ఒకడునత ఇదార్ప 
కుమలర్పలు అబార హామునకు కలిగరి్ని వార యబడడయుననది గదా? 31 క్ాగ  ా
స్హోదర్పలలర ,ా మనము స్ేత్ంత్ుర రాలి కుమల ర్పలమ ేగాని దాస ికుమలర్పలము క్ాము. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 163 ..... మేము మీప ై దో ాత్కం ప్ంప్ాము, మేము దానిని ప్ంపినటుా గా… 
అబరహం మరియు ఇష్ామయేలు ... 
మెరమమ్ 19:54 ..... మరియు ఇష్ామయేలు ప్ుస్ుకంల  ో(కథ) ప్రసాు వించండడ. అత్నత 
వాగాా నం చేసినదానిక్ట నిజం. మరియు అత్నత ప్రవకు (అలలా హ్ యొకక) దూత్. 

188. 
అత్నత విగీహాలనత ప్యజించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అబార హాము అగినలో 
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దానియేలు 3:1-30 – 19 అందతకు న బుకదెనజర్ప అతాాగీహము నొందినందతన షదరకు, 
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దేనిక్ర లలభం కలిగించని, మీకు హాని కలిగించని వాటిని మీర్ప ఆరాధిసాు రా? ..." 68. 
వార్ప: "అత్నిన (వ ంటనే) క్ాలిచవేసి, మీ దేవత్లనత ర్క్డంచండడ, మీర్ప ఉంటే ఏదెైనా 
చేయడం. 69. మమేు ఇలల అనానము: "ఓ అగిన! అబార హాము చలాగా ఉండండడ! " 
గమనిక: బ ైబిలోా  అబార హాము విగీహాలనత ఆరాధించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అత్నిన 
అగినలో ప్డశేాడు; ఈ కథ షదరక్స, మషే్ాచ్ మరయిు అబేడెనగోలకు స్ంబంధించినది. 
చూ అనకబుట్స 29: 16-24 & స్ఫ్ేట్స 37:83 & 97. 
Note:  In the Bible it was not Abraham who was thrown into a fire because 
he refused to worship idols; this story is in reference to Shadrach, 
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ఆదికాిండము 16:7-15 – 8 శార్య దాసివ ైన హాగర్ూ, ఎకకడనతండడ వచిచతివి, 
ఎకకడడక్ట వ ళ్లుచతనానవని అడడగి నందతకు అదినా యజమలనతరాల ైన 
శార్యయొదానతండడ ప్ారిప్ో వుచతనాననన నత. 12 అత్డు అడవిగాడడదవంటి 
మనతషుాడు. అత్ని చెయా అందరిక్టని అందరి చేత్ులు అత్నిక్టని విరోధముగా 
ఉండునత. అత్డు త్న స్హోదర్పలందరి య దతట నివసించతనని దానితో చెప్ుగా  
గలతీయులకు 4:22-31 – 22 దాసివలన ఒకడునత స్ేత్ంత్ుర రాలివలన ఒకడునత ఇదార్ప 
కుమలర్పలు అబార హామునకు కలిగరి్ని వార యబడడయుననది గదా? 31 క్ాగ  ా
స్హోదర్పలలర ,ా మనము స్ేత్ంత్ుర రాలి కుమల ర్పలమ ేగాని దాస ికుమలర్పలము క్ాము. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
నిసా 4: 163 ..... మేము మీప ై దో ాత్కం ప్ంప్ాము, మేము దానిని ప్ంపినటుా గా… 
అబరహం మరియు ఇష్ామయేలు ... 
మెరమమ్ 19:54 ..... మరియు ఇష్ామయేలు ప్ుస్ుకంల  ో(కథ) ప్రసాు వించండడ. అత్నత 
వాగాా నం చేసినదానిక్ట నిజం. మరియు అత్నత ప్రవకు (అలలా హ్ యొకక) దూత్. 

188. 
అత్నత విగీహాలనత ప్యజించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అబార హాము అగినలో 
ప్డవేయబడాి డా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
దానియేలు 3:1-30 – 19 అందతకు న బుకదెనజర్ప అతాాగీహము నొందినందతన షదరకు, 
మేష్ాకు, అబేదెనగోయనత వారి విషయముల  ోఆయన ముఖము విక్ార్మలయ నత 
గనతక గుండము ఎప్ుటికనన ఏడంత్లు వేడడమిగ  ాచేయుమని యలజఞ  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనిేయా 21: 51-71 * ..... 66. అబార హాము ఇలల అనానడు: "అలలా హ్ తో ప్ాటు, మీకు 
దేనిక్ర లలభం కలిగించని, మీకు హాని కలిగించని వాటిని మీర్ప ఆరాధిసాు రా? ..." 68. 
వార్ప: "అత్నిన (వ ంటనే) క్ాలిచవేసి, మీ దేవత్లనత ర్క్డంచండడ, మీర్ప ఉంటే ఏదెైనా 
చేయడం. 69. మమేు ఇలల అనానము: "ఓ అగిన! అబార హాము చలాగా ఉండండడ! " 
గమనిక: బ ైబిలోా  అబార హాము విగీహాలనత ఆరాధించడానిక్ట నిరాకరించినందతన అత్నిన 
అగినలో ప్డశేాడు; ఈ కథ షదరక్స, మషే్ాచ్ మరయిు అబేడెనగోలకు స్ంబంధించినది. 
చూ అనకబుట్స 29: 16-24 & స్ఫ్ేట్స 37:83 & 97. 
Note:  In the Bible it was not Abraham who was thrown into a fire because 
he refused to worship idols; this story is in reference to Shadrach, 



189. 
మోష్ే దేవుని మహిమనత చూడమని అడడగినప్ుుడు, దేవుడు మోష్ేనత 
మలనవజాతి ర్ూప్ంలో దేవుని వ నకనత చూడడానిక్ఫ అనతమతించాడు? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 33:18-23 – 18 అత్డుదయచేసి న్స మహిమనత నాకు 
చూప్ుమనగా   22 నా మహిమ నినతన దాటి వ ళ్లా చతండగా ఆ బండస్ందతలో 
నినతన ఉంచి, నినతన దాటి వ ళ్లా వర్కు నా చేతితో నినతన కప ుదనత;  23 నేనత నా 
చెయా తీసిన త్ర్పవాత్ నా వ నతక ప్ార్శవమునత చూచెదవు క్ాని నా ముఖము 
న్సకు కనబడదని మోష్ేతో చెప ునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 143 * ..... మరియు మోష్ే మల నియమించబడడన ప్రదేశానిక్ట వచిచ, అత్ని 
ప్రభువు అత్నితో మలటాా డడనప్ుుడు, “నేనత మీ వ ైప్ు చూసేలల నాకు (మీరఫ) 
చూపించత” అని అనానడు. మీర్ప ననతన చూడర్ప, క్ాన్స ప్ర్ేత్ం వ ైప్ు చూసాు ర్ప! అది 
దాని సాా నంలో నిలబడడతే, మీర్ప ననతన చూసాు ర్ప. త్న ప్రభువు ప్ర్ేతానిక్ట త్న 
మహిమనత వ లాడడంచినప్ుుడు అత్నత దానిని కూలిచవేసాడు. అత్నత 
మేలొకననప్ుుడు ఇలల అనానడు: “న్సకు మహిమ! నేనత ప్శాచతాు ప్ ప్డుత్ునన మీ 
వ ైప్ుకు తిర్పగుత్ునాననత, నేనత (నిజమ ైన) విశాేస్తలలో మొదటివాడడని. ” 

190. 
హామలనత మోష్ే, ఫ్రోలల అదే స్మయoలో జీవిoచాడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకా ిండము 2:9-10 – 9 ఫ్ర ోకుమలర ు ఆమ తోఈ బిడినత తీసిక్ొని ప్ోయ నాక్ొర్కు 
వానిక్ట ప్ాలిచిచ ప ంచతము, నేనత న్సకు జీత్మిచెచదనని చెప్ుగ ,ా ఆ స్ు ర ఆ బిడినత 
తీసిక్ొని ప్ోయ ప్ాలిచిచ ప ంచెనత. 10 ఆ బిడి ప దావాడెైన త్ర్పవాత్ ఆమ  ఫ్ర  ోకుమలర ు 
యొదాకు అత్ని తీసిక్ొని వచెచనత, అత్డు ఆమ కు కుమలర్పడాయ నత. 
ఆమ న్సటిలోనతండడ ఇత్ని తీసితినని చెపిు అత్నిక్ట మోష్ే అనత పేర్ప ప టిెనత.  
ఎసేత ర్క 3:1 - ఈ స్ంగత్ుల ైన త్ర్పవాత్ రాజ ైన అహష్ేేరోషు హమ మదాతా 
కుమలర్పడునత అగాగీయుడునగు హామలనతనత ఘనప్ర్చి వాని హ్చిచంచి, వాని 
ప్ఠమునత త్న దగగర్ నతనన అధిప్త్ులందరికంటె ఎత్ుు గా నతంచెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mmin'min 40: 23-24 & 36-37 ..... 23. మరియు మేము మోష్ేనత మల దో ాత్క్ాలత ,ో 
స్ుషిమ ైన వార ంట్స త ోప్ంపించాము 24. ఫ్ర ,ో హామలన్స… 
గమనిక: మోష్ే మరయిు ఫ్రో 1450 B.C. చతటూి  నివసిస్తు నానర్ప; క్ాన్స 1000 
స్ంవత్్ర్ముల త్ర్పవాత్ అహష్ేేరోస్త ప్ాలనలో క్టంగ్స ఎర్్ర్ప ప్ుస్ుకంలో 
హామలన్స (క్టంగ్స Xerxes) 486-474 B.C. 
 
 
 

189. 
మోష్ే దేవుని మహిమనత చూడమని అడడగినప్ుుడు, దేవుడు మోష్ేనత 
మలనవజాతి ర్ూప్ంలో దేవుని వ నకనత చూడడానిక్ఫ అనతమతించాడు? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 33:18-23 – 18 అత్డుదయచేసి న్స మహిమనత నాకు 
చూప్ుమనగా   22 నా మహిమ నినతన దాటి వ ళ్లా చతండగా ఆ బండస్ందతలో 
నినతన ఉంచి, నినతన దాటి వ ళ్లా వర్కు నా చేతితో నినతన కప ుదనత;  23 నేనత నా 
చెయా తీసిన త్ర్పవాత్ నా వ నతక ప్ార్శవమునత చూచెదవు క్ాని నా ముఖము 
న్సకు కనబడదని మోష్ేతో చెప ునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 143 * ..... మరియు మోష్ే మల నియమించబడడన ప్రదేశానిక్ట వచిచ, అత్ని 
ప్రభువు అత్నితో మలటాా డడనప్ుుడు, “నేనత మీ వ ైప్ు చూసేలల నాకు (మీరఫ) 
చూపించత” అని అనానడు. మీర్ప ననతన చూడర్ప, క్ాన్స ప్ర్ేత్ం వ ైప్ు చూసాు ర్ప! అది 
దాని సాా నంలో నిలబడడతే, మీర్ప ననతన చూసాు ర్ప. త్న ప్రభువు ప్ర్ేతానిక్ట త్న 
మహిమనత వ లాడడంచినప్ుుడు అత్నత దానిని కూలిచవేసాడు. అత్నత 
మేలొకననప్ుుడు ఇలల అనానడు: “న్సకు మహిమ! నేనత ప్శాచతాు ప్ ప్డుత్ునన మీ 
వ ైప్ుకు తిర్పగుత్ునాననత, నేనత (నిజమ ైన) విశాేస్తలలో మొదటివాడడని. ” 

190. 
హామలనత మోష్ే, ఫ్రోలల అదే స్మయoలో జీవిoచాడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకా ిండము 2:9-10 – 9 ఫ్ర ోకుమలర ు ఆమ తోఈ బిడినత తీసిక్ొని ప్ోయ నాక్ొర్కు 
వానిక్ట ప్ాలిచిచ ప ంచతము, నేనత న్సకు జీత్మిచెచదనని చెప్ుగ ,ా ఆ స్ు ర ఆ బిడినత 
తీసిక్ొని ప్ోయ ప్ాలిచిచ ప ంచెనత. 10 ఆ బిడి ప దావాడెైన త్ర్పవాత్ ఆమ  ఫ్ర  ోకుమలర ు 
యొదాకు అత్ని తీసిక్ొని వచెచనత, అత్డు ఆమ కు కుమలర్పడాయ నత. 
ఆమ న్సటిలోనతండడ ఇత్ని తీసితినని చెపిు అత్నిక్ట మోష్ే అనత పేర్ప ప టిెనత.  
ఎసేత ర్క 3:1 - ఈ స్ంగత్ుల ైన త్ర్పవాత్ రాజ ైన అహష్ేేరోషు హమ మదాతా 
కుమలర్పడునత అగాగీయుడునగు హామలనతనత ఘనప్ర్చి వాని హ్చిచంచి, వాని 
ప్ఠమునత త్న దగగర్ నతనన అధిప్త్ులందరికంటె ఎత్ుు గా నతంచెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mmin'min 40: 23-24 & 36-37 ..... 23. మరియు మేము మోష్ేనత మల దో ాత్క్ాలత ,ో 
స్ుషిమ ైన వార ంట్స త ోప్ంపించాము 24. ఫ్ర ,ో హామలన్స… 
గమనిక: మోష్ే మరయిు ఫ్రో 1450 B.C. చతటూి  నివసిస్తు నానర్ప; క్ాన్స 1000 
స్ంవత్్ర్ముల త్ర్పవాత్ అహష్ేేరోస్త ప్ాలనలో క్టంగ్స ఎర్్ర్ప ప్ుస్ుకంలో 
హామలన్స (క్టంగ్స Xerxes) 486-474 B.C. 
 
 
 189. 

మోష్ే దేవుని మహిమనత చూడమని అడడగినప్ుుడు, దేవుడు మోష్ేనత 
మలనవజాతి ర్ూప్ంలో దేవుని వ నకనత చూడడానిక్ఫ అనతమతించాడు? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 33:18-23 – 18 అత్డుదయచేసి న్స మహిమనత నాకు 
చూప్ుమనగా   22 నా మహిమ నినతన దాటి వ ళ్లా చతండగా ఆ బండస్ందతలో 
నినతన ఉంచి, నినతన దాటి వ ళ్లా వర్కు నా చేతితో నినతన కప ుదనత;  23 నేనత నా 
చెయా తీసిన త్ర్పవాత్ నా వ నతక ప్ార్శవమునత చూచెదవు క్ాని నా ముఖము 
న్సకు కనబడదని మోష్ేతో చెప ునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 143 * ..... మరియు మోష్ే మల నియమించబడడన ప్రదేశానిక్ట వచిచ, అత్ని 
ప్రభువు అత్నితో మలటాా డడనప్ుుడు, “నేనత మీ వ ైప్ు చూసేలల నాకు (మీరఫ) 
చూపించత” అని అనానడు. మీర్ప ననతన చూడర్ప, క్ాన్స ప్ర్ేత్ం వ ైప్ు చూసాు ర్ప! అది 
దాని సాా నంలో నిలబడడతే, మీర్ప ననతన చూసాు ర్ప. త్న ప్రభువు ప్ర్ేతానిక్ట త్న 
మహిమనత వ లాడడంచినప్ుుడు అత్నత దానిని కూలిచవేసాడు. అత్నత 
మేలొకననప్ుుడు ఇలల అనానడు: “న్సకు మహిమ! నేనత ప్శాచతాు ప్ ప్డుత్ునన మీ 
వ ైప్ుకు తిర్పగుత్ునాననత, నేనత (నిజమ ైన) విశాేస్తలలో మొదటివాడడని. ” 

190. 
హామలనత మోష్ే, ఫ్రోలల అదే స్మయoలో జీవిoచాడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకా ిండము 2:9-10 – 9 ఫ్ర ోకుమలర ు ఆమ తోఈ బిడినత తీసిక్ొని ప్ోయ నాక్ొర్కు 
వానిక్ట ప్ాలిచిచ ప ంచతము, నేనత న్సకు జీత్మిచెచదనని చెప్ుగ ,ా ఆ స్ు ర ఆ బిడినత 
తీసిక్ొని ప్ోయ ప్ాలిచిచ ప ంచెనత. 10 ఆ బిడి ప దావాడెైన త్ర్పవాత్ ఆమ  ఫ్ర  ోకుమలర ు 
యొదాకు అత్ని తీసిక్ొని వచెచనత, అత్డు ఆమ కు కుమలర్పడాయ నత. 
ఆమ న్సటిలోనతండడ ఇత్ని తీసితినని చెపిు అత్నిక్ట మోష్ే అనత పేర్ప ప టిెనత.  
ఎసేత ర్క 3:1 - ఈ స్ంగత్ుల ైన త్ర్పవాత్ రాజ ైన అహష్ేేరోషు హమ మదాతా 
కుమలర్పడునత అగాగీయుడునగు హామలనతనత ఘనప్ర్చి వాని హ్చిచంచి, వాని 
ప్ఠమునత త్న దగగర్ నతనన అధిప్త్ులందరికంటె ఎత్ుు గా నతంచెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mmin'min 40: 23-24 & 36-37 ..... 23. మరియు మేము మోష్ేనత మల దో ాత్క్ాలత ,ో 
స్ుషిమ ైన వార ంట్స త ోప్ంపించాము 24. ఫ్ర ,ో హామలన్స… 
గమనిక: మోష్ే మరయిు ఫ్రో 1450 B.C. చతటూి  నివసిస్తు నానర్ప; క్ాన్స 1000 
స్ంవత్్ర్ముల త్ర్పవాత్ అహష్ేేరోస్త ప్ాలనలో క్టంగ్స ఎర్్ర్ప ప్ుస్ుకంలో 
హామలన్స (క్టంగ్స Xerxes) 486-474 B.C. 
 
 

189. 
మోష్ే దేవుని మహిమనత చూడమని అడడగినప్ుుడు, దేవుడు మోష్ేనత 
మలనవజాతి ర్ూప్ంలో దేవుని వ నకనత చూడడానిక్ఫ అనతమతించాడు? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 33:18-23 – 18 అత్డుదయచేసి న్స మహిమనత నాకు 
చూప్ుమనగా   22 నా మహిమ నినతన దాటి వ ళ్లా చతండగా ఆ బండస్ందతలో 
నినతన ఉంచి, నినతన దాటి వ ళ్లా వర్కు నా చేతితో నినతన కప ుదనత;  23 నేనత నా 
చెయా తీసిన త్ర్పవాత్ నా వ నతక ప్ార్శవమునత చూచెదవు క్ాని నా ముఖము 
న్సకు కనబడదని మోష్ేతో చెప ునత. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అరాఫ్ 7: 143 * ..... మరియు మోష్ే మల నియమించబడడన ప్రదేశానిక్ట వచిచ, అత్ని 
ప్రభువు అత్నితో మలటాా డడనప్ుుడు, “నేనత మీ వ ైప్ు చూసేలల నాకు (మీరఫ) 
చూపించత” అని అనానడు. మీర్ప ననతన చూడర్ప, క్ాన్స ప్ర్ేత్ం వ ైప్ు చూసాు ర్ప! అది 
దాని సాా నంలో నిలబడడతే, మీర్ప ననతన చూసాు ర్ప. త్న ప్రభువు ప్ర్ేతానిక్ట త్న 
మహిమనత వ లాడడంచినప్ుుడు అత్నత దానిని కూలిచవేసాడు. అత్నత 
మేలొకననప్ుుడు ఇలల అనానడు: “న్సకు మహిమ! నేనత ప్శాచతాు ప్ ప్డుత్ునన మీ 
వ ైప్ుకు తిర్పగుత్ునాననత, నేనత (నిజమ ైన) విశాేస్తలలో మొదటివాడడని. ” 

190. 
హామలనత మోష్ే, ఫ్రోలల అదే స్మయoలో జీవిoచాడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకా ిండము 2:9-10 – 9 ఫ్ర ోకుమలర ు ఆమ తోఈ బిడినత తీసిక్ొని ప్ోయ నాక్ొర్కు 
వానిక్ట ప్ాలిచిచ ప ంచతము, నేనత న్సకు జీత్మిచెచదనని చెప్ుగ ,ా ఆ స్ు ర ఆ బిడినత 
తీసిక్ొని ప్ోయ ప్ాలిచిచ ప ంచెనత. 10 ఆ బిడి ప దావాడెైన త్ర్పవాత్ ఆమ  ఫ్ర  ోకుమలర ు 
యొదాకు అత్ని తీసిక్ొని వచెచనత, అత్డు ఆమ కు కుమలర్పడాయ నత. 
ఆమ న్సటిలోనతండడ ఇత్ని తీసితినని చెపిు అత్నిక్ట మోష్ే అనత పేర్ప ప టిెనత.  
ఎసేత ర్క 3:1 - ఈ స్ంగత్ుల ైన త్ర్పవాత్ రాజ ైన అహష్ేేరోషు హమ మదాతా 
కుమలర్పడునత అగాగీయుడునగు హామలనతనత ఘనప్ర్చి వాని హ్చిచంచి, వాని 
ప్ఠమునత త్న దగగర్ నతనన అధిప్త్ులందరికంటె ఎత్ుు గా నతంచెనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mmin'min 40: 23-24 & 36-37 ..... 23. మరియు మేము మోష్ేనత మల దో ాత్క్ాలత ,ో 
స్ుషిమ ైన వార ంట్స త ోప్ంపించాము 24. ఫ్ర ,ో హామలన్స… 
గమనిక: మోష్ే మరయిు ఫ్రో 1450 B.C. చతటూి  నివసిస్తు నానర్ప; క్ాన్స 1000 
స్ంవత్్ర్ముల త్ర్పవాత్ అహష్ేేరోస్త ప్ాలనలో క్టంగ్స ఎర్్ర్ప ప్ుస్ుకంలో 
హామలన్స (క్టంగ్స Xerxes) 486-474 B.C. 
 
 



191. 
దేవుని ఈజిప్ుి  మీద ప్ంపిన 10 తెగుళ్లు చివరిలో మర్ణం దేవదూత్ వాటిని ప ైగా 
ఆమోదించింది గా సేవ్ ఇజార య ల్స యొకక firstborn జాఞ ప్క్ారా్ం ప్ాస్ ఓవర్ విందత 
ఏరాుటు చేసింది? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 12:1-24 – 12 ఆ రాతిర నేనత ఐగుప్ుు దేశ్మందత స్ంచరించి, 
ఐగుప్ుు దేశ్మందలి మనతషుాలలోనేగాని జంత్ు వులలోనేగాని తొలి స్ంత్తియంత్యు 
హత్ముచేసి, ఐగుప్ుు  దేవత్లకందరకి్టని తీర్పు తీర చదనత; నేనత య హో వానత. 14 క్ాబటిి 
య  ీదనిము మీకు జాఞ ప్క్ రాా్మ ైన దగునత. మీర్ప య హోవ కాు ప్ండుగగ  ాదాని నాచ 
రింప్వల నత; త్ర్త్ర్ములకు నిత్ామ నైకటిడగ  ాదాని నాచ రింప్వల నత.  
మత్త య సువార్త 26:17-19 –17 ప్ులియని రొటెిల ప్ండుగలో మొదటి 
దినమందత, శషుాలు యేస్తనొదాకు వచిచప్సాకనత భుజించతటకు మేము న్సక్ొర్కు 
ఎకకడ సిదాప్ర్చ గోర్పచతనానవని అడడ గిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇశ్ార యేలు 17: 101 ..... మరయిు ఖచిచత్ంగా మేము మోష్ేకు తొమిమది 
స్ుషిమ ైన స్ూచనలనత ఇచాచము. అప్ుుడు ఫ్రో ఇలల అనానడు: "ఓ మోష్ే, 
న్సవు శూనాింతో ఉనానవు. నెమాల్ 27:12 ...... ఫ్రో మరయిు అత్ని ప్రజలకు 
తొమిమది టోక్ నా మధా ... క్ాన్స మల స్ూచనలు వారిక్ట వచిచనప్ుుడు, వార్ప ఇలల 
అనానర్ప, "ఇది క్ఫవలం మేజిక్స." 

192. 
యుదాా నిక్ట వ ళాినప్ుుడు సాల్స (టాలుట్స) వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల తాగార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నాాయాధిప్త్ులు 7:2-6 –  5 అత్డు న్సళా్యొదాకు ఆ జనమునత దిగజఫసినప్ుుడు 
య హోవ కాుకకగత్ుకునటుా  త్న నాలుకత ోన్సళా్నత గతిక్టన ప్రతివానిని, తార గుటకుమోక్ాళ్లా ని 
కుీ ంగిన ప్రతి వానిని వరే్పవేర్పగ  ాఉంచతమని గిదో ానతత ోస లవిచెచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 247-252 ..... 249. సరలు స ైనాాలతో ప్యనించినప్ుుడు ఆయన 
ఇలల అనానడు: "ప్రవాహం వదా అలలా హ్ మిమమలిన ప్రీక్డసాు డు. నా స ైనాంతో: 
నాతో ప్ాటు ర్పచి చూసేవారిక్ట మలత్రమే వ ళీా లి: చేతిలో క్ొంచెము సిప్ాా  లవదత. " 
గమనిక: బ ైబిలులో ఇది సాల్స క్ాదత, గిడడయలన్స వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల 
ప్రీక్డస్తు నానరో ప్రీక్డసాు ర్ప. సరలు డేవిడ్ క్ాలములో 1010 <971 B.C. క్ాని 
గిదో ానత 1162 లో స్తమలర్ప 11 వ స ం.మీ. 
 
 
 

191. 
దేవుని ఈజిప్ుి  మీద ప్ంపిన 10 తెగుళ్లు చివరిలో మర్ణం దేవదూత్ వాటిని ప ైగా 
ఆమోదించింది గా సేవ్ ఇజార య ల్స యొకక firstborn జాఞ ప్క్ారా్ం ప్ాస్ ఓవర్ విందత 
ఏరాుటు చేసింది? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 12:1-24 – 12 ఆ రాతిర నేనత ఐగుప్ుు దేశ్మందత స్ంచరించి, 
ఐగుప్ుు దేశ్మందలి మనతషుాలలోనేగాని జంత్ు వులలోనేగాని తొలి స్ంత్తియంత్యు 
హత్ముచేసి, ఐగుప్ుు  దేవత్లకందరకి్టని తీర్పు తీర చదనత; నేనత య హో వానత. 14 క్ాబటిి 
య  ీదనిము మీకు జాఞ ప్క్ రాా్మ ైన దగునత. మీర్ప య హోవ కాు ప్ండుగగ  ాదాని నాచ 
రింప్వల నత; త్ర్త్ర్ములకు నిత్ామ నైకటిడగ  ాదాని నాచ రింప్వల నత.  
మత్త య సువార్త 26:17-19 –17 ప్ులియని రొటెిల ప్ండుగలో మొదటి 
దినమందత, శషుాలు యేస్తనొదాకు వచిచప్సాకనత భుజించతటకు మేము న్సక్ొర్కు 
ఎకకడ సిదాప్ర్చ గోర్పచతనానవని అడడ గిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇశ్ార యేలు 17: 101 ..... మరయిు ఖచిచత్ంగా మేము మోష్ేకు తొమిమది 
స్ుషిమ ైన స్ూచనలనత ఇచాచము. అప్ుుడు ఫ్రో ఇలల అనానడు: "ఓ మోష్ే, 
న్సవు శూనాింతో ఉనానవు. నెమాల్ 27:12 ...... ఫ్రో మరయిు అత్ని ప్రజలకు 
తొమిమది టోక్ నా మధా ... క్ాన్స మల స్ూచనలు వారిక్ట వచిచనప్ుుడు, వార్ప ఇలల 
అనానర్ప, "ఇది క్ఫవలం మేజిక్స." 

192. 
యుదాా నిక్ట వ ళాినప్ుుడు సాల్స (టాలుట్స) వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల తాగార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నాాయాధిప్త్ులు 7:2-6 –  5 అత్డు న్సళా్యొదాకు ఆ జనమునత దిగజఫసినప్ుుడు 
య హోవ కాుకకగత్ుకునటుా  త్న నాలుకత ోన్సళా్నత గతిక్టన ప్రతివానిని, తార గుటకుమోక్ాళ్లా ని 
కుీ ంగిన ప్రతి వానిని వరే్పవేర్పగ  ాఉంచతమని గిదో ానతత ోస లవిచెచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 247-252 ..... 249. సరలు స ైనాాలతో ప్యనించినప్ుుడు ఆయన 
ఇలల అనానడు: "ప్రవాహం వదా అలలా హ్ మిమమలిన ప్రీక్డసాు డు. నా స ైనాంతో: 
నాతో ప్ాటు ర్పచి చూసేవారిక్ట మలత్రమే వ ళీా లి: చేతిలో క్ొంచెము సిప్ాా  లవదత. " 
గమనిక: బ ైబిలులో ఇది సాల్స క్ాదత, గిడడయలన్స వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల 
ప్రీక్డస్తు నానరో ప్రీక్డసాు ర్ప. సరలు డేవిడ్ క్ాలములో 1010 <971 B.C. క్ాని 
గిదో ానత 1162 లో స్తమలర్ప 11 వ స ం.మీ. 
 
 
 191. 

దేవుని ఈజిప్ుి  మీద ప్ంపిన 10 తెగుళ్లు చివరిలో మర్ణం దేవదూత్ వాటిని ప ైగా 
ఆమోదించింది గా సేవ్ ఇజార య ల్స యొకక firstborn జాఞ ప్క్ారా్ం ప్ాస్ ఓవర్ విందత 
ఏరాుటు చేసింది? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 12:1-24 – 12 ఆ రాతిర నేనత ఐగుప్ుు దేశ్మందత స్ంచరించి, 
ఐగుప్ుు దేశ్మందలి మనతషుాలలోనేగాని జంత్ు వులలోనేగాని తొలి స్ంత్తియంత్యు 
హత్ముచేసి, ఐగుప్ుు  దేవత్లకందరకి్టని తీర్పు తీర చదనత; నేనత య హో వానత. 14 క్ాబటిి 
య  ీదనిము మీకు జాఞ ప్క్ రాా్మ ైన దగునత. మీర్ప య హోవ కాు ప్ండుగగ  ాదాని నాచ 
రింప్వల నత; త్ర్త్ర్ములకు నిత్ామ నైకటిడగ  ాదాని నాచ రింప్వల నత.  
మత్త య సువార్త 26:17-19 –17 ప్ులియని రొటెిల ప్ండుగలో మొదటి 
దినమందత, శషుాలు యేస్తనొదాకు వచిచప్సాకనత భుజించతటకు మేము న్సక్ొర్కు 
ఎకకడ సిదాప్ర్చ గోర్పచతనానవని అడడ గిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇశ్ార యేలు 17: 101 ..... మరయిు ఖచిచత్ంగా మేము మోష్ేకు తొమిమది 
స్ుషిమ ైన స్ూచనలనత ఇచాచము. అప్ుుడు ఫ్రో ఇలల అనానడు: "ఓ మోష్ే, 
న్సవు శూనాింతో ఉనానవు. నెమాల్ 27:12 ...... ఫ్రో మరయిు అత్ని ప్రజలకు 
తొమిమది టోక్ నా మధా ... క్ాన్స మల స్ూచనలు వారిక్ట వచిచనప్ుుడు, వార్ప ఇలల 
అనానర్ప, "ఇది క్ఫవలం మేజిక్స." 

192. 
యుదాా నిక్ట వ ళాినప్ుుడు సాల్స (టాలుట్స) వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల తాగార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నాాయాధిప్త్ులు 7:2-6 –  5 అత్డు న్సళా్యొదాకు ఆ జనమునత దిగజఫసినప్ుుడు 
య హోవ కాుకకగత్ుకునటుా  త్న నాలుకత ోన్సళా్నత గతిక్టన ప్రతివానిని, తార గుటకుమోక్ాళ్లా ని 
కుీ ంగిన ప్రతి వానిని వరే్పవేర్పగ  ాఉంచతమని గిదో ానతత ోస లవిచెచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 247-252 ..... 249. సరలు స ైనాాలతో ప్యనించినప్ుుడు ఆయన 
ఇలల అనానడు: "ప్రవాహం వదా అలలా హ్ మిమమలిన ప్రీక్డసాు డు. నా స ైనాంతో: 
నాతో ప్ాటు ర్పచి చూసేవారిక్ట మలత్రమే వ ళీా లి: చేతిలో క్ొంచెము సిప్ాా  లవదత. " 
గమనిక: బ ైబిలులో ఇది సాల్స క్ాదత, గిడడయలన్స వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల 
ప్రీక్డస్తు నానరో ప్రీక్డసాు ర్ప. సరలు డేవిడ్ క్ాలములో 1010 <971 B.C. క్ాని 
గిదో ానత 1162 లో స్తమలర్ప 11 వ స ం.మీ. 
 
 

191. 
దేవుని ఈజిప్ుి  మీద ప్ంపిన 10 తెగుళ్లు చివరిలో మర్ణం దేవదూత్ వాటిని ప ైగా 
ఆమోదించింది గా సేవ్ ఇజార య ల్స యొకక firstborn జాఞ ప్క్ారా్ం ప్ాస్ ఓవర్ విందత 
ఏరాుటు చేసింది? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
నిర్గ మకాిండము 12:1-24 – 12 ఆ రాతిర నేనత ఐగుప్ుు దేశ్మందత స్ంచరించి, 
ఐగుప్ుు దేశ్మందలి మనతషుాలలోనేగాని జంత్ు వులలోనేగాని తొలి స్ంత్తియంత్యు 
హత్ముచేసి, ఐగుప్ుు  దేవత్లకందరకి్టని తీర్పు తీర చదనత; నేనత య హో వానత. 14 క్ాబటిి 
య  ీదనిము మీకు జాఞ ప్క్ రాా్మ ైన దగునత. మీర్ప య హోవ కాు ప్ండుగగ  ాదాని నాచ 
రింప్వల నత; త్ర్త్ర్ములకు నిత్ామ నైకటిడగ  ాదాని నాచ రింప్వల నత.  
మత్త య సువార్త 26:17-19 –17 ప్ులియని రొటెిల ప్ండుగలో మొదటి 
దినమందత, శషుాలు యేస్తనొదాకు వచిచప్సాకనత భుజించతటకు మేము న్సక్ొర్కు 
ఎకకడ సిదాప్ర్చ గోర్పచతనానవని అడడ గిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఇశ్ార యేలు 17: 101 ..... మరయిు ఖచిచత్ంగా మేము మోష్ేకు తొమిమది 
స్ుషిమ ైన స్ూచనలనత ఇచాచము. అప్ుుడు ఫ్రో ఇలల అనానడు: "ఓ మోష్ే, 
న్సవు శూనాింతో ఉనానవు. నెమాల్ 27:12 ...... ఫ్రో మరయిు అత్ని ప్రజలకు 
తొమిమది టోక్ నా మధా ... క్ాన్స మల స్ూచనలు వారిక్ట వచిచనప్ుుడు, వార్ప ఇలల 
అనానర్ప, "ఇది క్ఫవలం మేజిక్స." 

192. 
యుదాా నిక్ట వ ళాినప్ుుడు సాల్స (టాలుట్స) వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల తాగార్ప? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
నాాయాధిప్త్ులు 7:2-6 –  5 అత్డు న్సళా్యొదాకు ఆ జనమునత దిగజఫసినప్ుుడు 
య హోవ కాుకకగత్ుకునటుా  త్న నాలుకత ోన్సళా్నత గతిక్టన ప్రతివానిని, తార గుటకుమోక్ాళ్లా ని 
కుీ ంగిన ప్రతి వానిని వరే్పవేర్పగ  ాఉంచతమని గిదో ానతత ోస లవిచెచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 247-252 ..... 249. సరలు స ైనాాలతో ప్యనించినప్ుుడు ఆయన 
ఇలల అనానడు: "ప్రవాహం వదా అలలా హ్ మిమమలిన ప్రీక్డసాు డు. నా స ైనాంతో: 
నాతో ప్ాటు ర్పచి చూసేవారిక్ట మలత్రమే వ ళీా లి: చేతిలో క్ొంచెము సిప్ాా  లవదత. " 
గమనిక: బ ైబిలులో ఇది సాల్స క్ాదత, గిడడయలన్స వార్ప త్న స ైనికులనత ఎలల 
ప్రీక్డస్తు నానరో ప్రీక్డసాు ర్ప. సరలు డేవిడ్ క్ాలములో 1010 <971 B.C. క్ాని 
గిదో ానత 1162 లో స్తమలర్ప 11 వ స ం.మీ. 
 
 



193. 
యేస్త బేతాెహేములో సాిర్ంగా జనిమంచాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మీక  ా5:2 - బేతాెహేము ఎఫరా త ,ా యూదావారి కుటుంబము లల  ోన్సవు 
స్ేలుగాీ మమ ైననత న కా్రొ్కు ఇశాీ యేలీ యులనత ఏలబో వువాడు న్సలోనతండడ వచతచనత; 
ప్ురాత్న క్ాలము మొదలుక్ొని శాశ్ేత్క్ాలము ఆయన ప్రత్ాక్ష మగుచతండెనత.  
మత్ుయ స్తవార్ు 2:1-11 – 1 రాజ ైన హేరోదత దినములయందత యూదయ దేశ్ప్ు 
బేతాెహేముల  ోయేస్త ప్ుటిిన పిమమట ఇదిగ  ోత్యర్పు దశే్ప్ు జాఞ నతలు 
య ర్ూషలవమునకు వచిచ  3 హేరోదతరాజ్ఞ ఈ స్ంగతి విననప్ుుడు అత్డునత అత్నిత ో
కూడ య ర్ూషలవము వార్ందర్పనత కలవర్ప్డడర.ి 5 అందతకు వార్పయూదయ 
బేతాెహేములోనే; ఏల యనగాయూదయదశే్ప్ు బేతాెహేమల న్సవు యూద  ాప్రధానతలల  ో
ఎంత్మలత్రమునత అలుమ ైనదానవు క్ావు;ఇశాీ యేలనత న  ాప్రజలనత ప్రిప్ాలించత అధి  
లూక్ా స్తవార్ు 2:4-16 – 4 యోసేప్ు దావీదత వంశ్ములోనత గోత్రములోనత 
ప్ుటిినవాడు గనతక, త్నకు భార్ాగా ప్రధానము చేయబడడ గర్ు వతియ ై యుండడన 
మరియతోకూడ ఆ స్ంఖాలో వార య బడుటకు 5 గలిలయలోని నజరఫత్ునతండడ 
యూదయలోని బేతెా హేమనబడడన దావీదత ఊరిక్ట వ ళెా నత. 6 వార్కకడ ఉననప్ుుడు 
ఆమ  ప్రస్వదినములు నిండెనత గనతక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మ రీం 19:23 -23. ప్రస్వం యొకక నొప్ుులు ఆమ నత ప్ామ్-చెటుి  యొకక 
టరంకుక త్ర్లించాయ ... 

194. 
త్యర్పు నతoడడ వచిచన ముగుగ ర్ప జాఞ నతలు బేతెా హేముకు మ స్్య నక్షతార నిన 
అనతస్రిoచార్ప, అకకడే వార్ప యేస్తనత కనతగొనానర్ప, ఆరాధనలో ఆయనకు 
ముoదతగా సాగిలప్డాి రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 2:1-11 – 1 రాజ ైన హేరోదత దినములయందత యూదయ దేశ్ప్ు 
బేతాెహేములో యేస్త ప్ుటిిన పిమమట ఇదిగో త్యర్పు దేశ్ప్ు జాఞ నతలు 
య ర్ూషలవమునకు వచిచ 2 యూదతల రాజ్ఞగా ప్ుటిినవాడెకకడ నతనానడు? 
త్యర్పుదకిుకన మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయననత ప్యజింప్ 
వచిచతిమని చెపిురి 9 వార్ప రాజ్ఞ మలట విని బయలుదేరి ప్ో వుచతండగా, ఇదిగో 
త్యర్పుదశే్మున వార్ప చూచిన నక్షత్రము ఆ శశువు ఉండడన చోటిక్ట మీదతగా 
వచిచ నిలుచతవర్కు వారిక్ట ముందతగా నడడచెనత. 11 త్లాియ ైన మరియనత ఆ 
శశువునత చూచి, సాగిలప్డడ, ఆయననత ప్యజించి, త్మ ప టెిలు విపిు, 
బంగార్మునత సాంబార ణ ని బో ళ్మునత క్ానతకలుగా ఆయనకు స్మరుించిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఇలలంటి కథ లవదత. 
 
 
 

193. 
యేస్త బేతాెహేములో సాిర్ంగా జనిమంచాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మీక  ా5:2 - బేతాెహేము ఎఫరా త ,ా యూదావారి కుటుంబము లల  ోన్సవు 
స్ేలుగాీ మమ ైననత న కా్రొ్కు ఇశాీ యేలీ యులనత ఏలబో వువాడు న్సలోనతండడ వచతచనత; 
ప్ురాత్న క్ాలము మొదలుక్ొని శాశ్ేత్క్ాలము ఆయన ప్రత్ాక్ష మగుచతండెనత.  
మత్ుయ స్తవార్ు 2:1-11 – 1 రాజ ైన హేరోదత దినములయందత యూదయ దేశ్ప్ు 
బేతాెహేముల  ోయేస్త ప్ుటిిన పిమమట ఇదిగ  ోత్యర్పు దశే్ప్ు జాఞ నతలు 
య ర్ూషలవమునకు వచిచ  3 హేరోదతరాజ్ఞ ఈ స్ంగతి విననప్ుుడు అత్డునత అత్నిత ో
కూడ య ర్ూషలవము వార్ందర్పనత కలవర్ప్డడర.ి 5 అందతకు వార్పయూదయ 
బేతాెహేములోనే; ఏల యనగాయూదయదశే్ప్ు బేతాెహేమల న్సవు యూద  ాప్రధానతలల  ో
ఎంత్మలత్రమునత అలుమ ైనదానవు క్ావు;ఇశాీ యేలనత న  ాప్రజలనత ప్రిప్ాలించత అధి  
లూక్ా స్తవార్ు 2:4-16 – 4 యోసేప్ు దావీదత వంశ్ములోనత గోత్రములోనత 
ప్ుటిినవాడు గనతక, త్నకు భార్ాగా ప్రధానము చేయబడడ గర్ు వతియ ై యుండడన 
మరియతోకూడ ఆ స్ంఖాలో వార య బడుటకు 5 గలిలయలోని నజరఫత్ునతండడ 
యూదయలోని బేతెా హేమనబడడన దావీదత ఊరిక్ట వ ళెా నత. 6 వార్కకడ ఉననప్ుుడు 
ఆమ  ప్రస్వదినములు నిండెనత గనతక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మ రీం 19:23 -23. ప్రస్వం యొకక నొప్ుులు ఆమ నత ప్ామ్-చెటుి  యొకక 
టరంకుక త్ర్లించాయ ... 

194. 
త్యర్పు నతoడడ వచిచన ముగుగ ర్ప జాఞ నతలు బేతెా హేముకు మ స్్య నక్షతార నిన 
అనతస్రిoచార్ప, అకకడే వార్ప యేస్తనత కనతగొనానర్ప, ఆరాధనలో ఆయనకు 
ముoదతగా సాగిలప్డాి రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 2:1-11 – 1 రాజ ైన హేరోదత దినములయందత యూదయ దేశ్ప్ు 
బేతాెహేములో యేస్త ప్ుటిిన పిమమట ఇదిగో త్యర్పు దేశ్ప్ు జాఞ నతలు 
య ర్ూషలవమునకు వచిచ 2 యూదతల రాజ్ఞగా ప్ుటిినవాడెకకడ నతనానడు? 
త్యర్పుదకిుకన మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయననత ప్యజింప్ 
వచిచతిమని చెపిురి 9 వార్ప రాజ్ఞ మలట విని బయలుదేరి ప్ో వుచతండగా, ఇదిగో 
త్యర్పుదశే్మున వార్ప చూచిన నక్షత్రము ఆ శశువు ఉండడన చోటిక్ట మీదతగా 
వచిచ నిలుచతవర్కు వారిక్ట ముందతగా నడడచెనత. 11 త్లాియ ైన మరియనత ఆ 
శశువునత చూచి, సాగిలప్డడ, ఆయననత ప్యజించి, త్మ ప టెిలు విపిు, 
బంగార్మునత సాంబార ణ ని బో ళ్మునత క్ానతకలుగా ఆయనకు స్మరుించిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఇలలంటి కథ లవదత. 
 
 
 193. 

యేస్త బేతాెహేములో సాిర్ంగా జనిమంచాడా? 
బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 

మీక  ా5:2 - బేతాెహేము ఎఫరా త ,ా యూదావారి కుటుంబము లల  ోన్సవు 
స్ేలుగాీ మమ ైననత న కా్రొ్కు ఇశాీ యేలీ యులనత ఏలబో వువాడు న్సలోనతండడ వచతచనత; 
ప్ురాత్న క్ాలము మొదలుక్ొని శాశ్ేత్క్ాలము ఆయన ప్రత్ాక్ష మగుచతండెనత.  
మత్ుయ స్తవార్ు 2:1-11 – 1 రాజ ైన హేరోదత దినములయందత యూదయ దేశ్ప్ు 
బేతాెహేముల  ోయేస్త ప్ుటిిన పిమమట ఇదిగ  ోత్యర్పు దశే్ప్ు జాఞ నతలు 
య ర్ూషలవమునకు వచిచ  3 హేరోదతరాజ్ఞ ఈ స్ంగతి విననప్ుుడు అత్డునత అత్నిత ో
కూడ య ర్ూషలవము వార్ందర్పనత కలవర్ప్డడర.ి 5 అందతకు వార్పయూదయ 
బేతాెహేములోనే; ఏల యనగాయూదయదశే్ప్ు బేతాెహేమల న్సవు యూద  ాప్రధానతలల  ో
ఎంత్మలత్రమునత అలుమ ైనదానవు క్ావు;ఇశాీ యేలనత న  ాప్రజలనత ప్రిప్ాలించత అధి  
లూక్ా స్తవార్ు 2:4-16 – 4 యోసేప్ు దావీదత వంశ్ములోనత గోత్రములోనత 
ప్ుటిినవాడు గనతక, త్నకు భార్ాగా ప్రధానము చేయబడడ గర్ు వతియ ై యుండడన 
మరియతోకూడ ఆ స్ంఖాలో వార య బడుటకు 5 గలిలయలోని నజరఫత్ునతండడ 
యూదయలోని బేతెా హేమనబడడన దావీదత ఊరిక్ట వ ళెా నత. 6 వార్కకడ ఉననప్ుుడు 
ఆమ  ప్రస్వదినములు నిండెనత గనతక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మ రీం 19:23 -23. ప్రస్వం యొకక నొప్ుులు ఆమ నత ప్ామ్-చెటుి  యొకక 
టరంకుక త్ర్లించాయ ... 

194. 
త్యర్పు నతoడడ వచిచన ముగుగ ర్ప జాఞ నతలు బేతెా హేముకు మ స్్య నక్షతార నిన 
అనతస్రిoచార్ప, అకకడే వార్ప యేస్తనత కనతగొనానర్ప, ఆరాధనలో ఆయనకు 
ముoదతగా సాగిలప్డాి రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 2:1-11 – 1 రాజ ైన హేరోదత దినములయందత యూదయ దేశ్ప్ు 
బేతాెహేములో యేస్త ప్ుటిిన పిమమట ఇదిగో త్యర్పు దేశ్ప్ు జాఞ నతలు 
య ర్ూషలవమునకు వచిచ 2 యూదతల రాజ్ఞగా ప్ుటిినవాడెకకడ నతనానడు? 
త్యర్పుదకిుకన మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయననత ప్యజింప్ 
వచిచతిమని చెపిురి 9 వార్ప రాజ్ఞ మలట విని బయలుదేరి ప్ో వుచతండగా, ఇదిగో 
త్యర్పుదశే్మున వార్ప చూచిన నక్షత్రము ఆ శశువు ఉండడన చోటిక్ట మీదతగా 
వచిచ నిలుచతవర్కు వారిక్ట ముందతగా నడడచెనత. 11 త్లాియ ైన మరియనత ఆ 
శశువునత చూచి, సాగిలప్డడ, ఆయననత ప్యజించి, త్మ ప టెిలు విపిు, 
బంగార్మునత సాంబార ణ ని బో ళ్మునత క్ానతకలుగా ఆయనకు స్మరుించిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఇలలంటి కథ లవదత. 
 
 

193. 
యేస్త బేతాెహేములో సాిర్ంగా జనిమంచాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మీక  ా5:2 - బేతాెహేము ఎఫరా త ,ా యూదావారి కుటుంబము లల  ోన్సవు 
స్ేలుగాీ మమ ైననత న కా్రొ్కు ఇశాీ యేలీ యులనత ఏలబో వువాడు న్సలోనతండడ వచతచనత; 
ప్ురాత్న క్ాలము మొదలుక్ొని శాశ్ేత్క్ాలము ఆయన ప్రత్ాక్ష మగుచతండెనత.  
మత్ుయ స్తవార్ు 2:1-11 – 1 రాజ ైన హేరోదత దినములయందత యూదయ దేశ్ప్ు 
బేతాెహేముల  ోయేస్త ప్ుటిిన పిమమట ఇదిగ  ోత్యర్పు దశే్ప్ు జాఞ నతలు 
య ర్ూషలవమునకు వచిచ  3 హేరోదతరాజ్ఞ ఈ స్ంగతి విననప్ుుడు అత్డునత అత్నిత ో
కూడ య ర్ూషలవము వార్ందర్పనత కలవర్ప్డడర.ి 5 అందతకు వార్పయూదయ 
బేతాెహేములోనే; ఏల యనగాయూదయదశే్ప్ు బేతాెహేమల న్సవు యూద  ాప్రధానతలల  ో
ఎంత్మలత్రమునత అలుమ ైనదానవు క్ావు;ఇశాీ యేలనత న  ాప్రజలనత ప్రిప్ాలించత అధి  
లూక్ా స్తవార్ు 2:4-16 – 4 యోసేప్ు దావీదత వంశ్ములోనత గోత్రములోనత 
ప్ుటిినవాడు గనతక, త్నకు భార్ాగా ప్రధానము చేయబడడ గర్ు వతియ ై యుండడన 
మరియతోకూడ ఆ స్ంఖాలో వార య బడుటకు 5 గలిలయలోని నజరఫత్ునతండడ 
యూదయలోని బేతెా హేమనబడడన దావీదత ఊరిక్ట వ ళెా నత. 6 వార్కకడ ఉననప్ుుడు 
ఆమ  ప్రస్వదినములు నిండెనత గనతక  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
మ రీం 19:23 -23. ప్రస్వం యొకక నొప్ుులు ఆమ నత ప్ామ్-చెటుి  యొకక 
టరంకుక త్ర్లించాయ ... 

194. 
త్యర్పు నతoడడ వచిచన ముగుగ ర్ప జాఞ నతలు బేతెా హేముకు మ స్్య నక్షతార నిన 
అనతస్రిoచార్ప, అకకడే వార్ప యేస్తనత కనతగొనానర్ప, ఆరాధనలో ఆయనకు 
ముoదతగా సాగిలప్డాి రా? 

బ ైబిల్స   అవునత  /  తోబుటుి వుల  ఖతరాన్స 
మత్త య సువార్త 2:1-11 – 1 రాజ ైన హేరోదత దినములయందత యూదయ దేశ్ప్ు 
బేతాెహేములో యేస్త ప్ుటిిన పిమమట ఇదిగో త్యర్పు దేశ్ప్ు జాఞ నతలు 
య ర్ూషలవమునకు వచిచ 2 యూదతల రాజ్ఞగా ప్ుటిినవాడెకకడ నతనానడు? 
త్యర్పుదకిుకన మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయననత ప్యజింప్ 
వచిచతిమని చెపిురి 9 వార్ప రాజ్ఞ మలట విని బయలుదేరి ప్ో వుచతండగా, ఇదిగో 
త్యర్పుదశే్మున వార్ప చూచిన నక్షత్రము ఆ శశువు ఉండడన చోటిక్ట మీదతగా 
వచిచ నిలుచతవర్కు వారిక్ట ముందతగా నడడచెనత. 11 త్లాియ ైన మరియనత ఆ 
శశువునత చూచి, సాగిలప్డడ, ఆయననత ప్యజించి, త్మ ప టెిలు విపిు, 
బంగార్మునత సాంబార ణ ని బో ళ్మునత క్ానతకలుగా ఆయనకు స్మరుించిరి.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
గమనిక: ఖతర్ఆన్స లో ఇలలంటి కథ లవదత. 
 
 



195. 
ప్విత్ర గీంథాల ర్చయత్లు అస్లు చారిత్రక స్ంఘటనలుగా యూదత కలిుత్ 
కథలనత క్ోట్స చేసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 1:4 - విశాేస్స్ంబంధమ ైన దేవుని యేరాు టుతో క్ాక 
వివాదములతోనే స్ంబంధము కలిగియుననవి గనతక, వాటిని లక్షాప టివదానియు, 
క్ొందరిక్ట ఆజాఞ పించత టకు న్సవు ఎఫ స్తలో నిలిచియుండవల నని నినతన హ్చచ 
రించిన ప్రక్ార్ము ఇప్ుుడునత హ్చచరించతచతనాననత.  
2 తిమోతికి 4:4 - స్త్ామునకు చెవినియ కా కలున కాథలవ ైప్ునకు తిర్పగుక్ాలము వచతచనత.  
2 పేత్ుర్క 1:16 - ఏలయనగ  ాచమతాకర్ముగ  ాకలిుంచిన కథలనత అనతస్రించి మన 
ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు యొకక శ్క్టుని ఆయన రాకడనత మేము మీకు తెలుప్లవదత గాని  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనాఫల్ 8:31 * ..... మరియు మన దోాత్క్ాలు వారిక్ట ప్ఠించినప్ుుడు వార్ప ఇలల 
అంటార్ప ... “ఇది ప్యర్ేప్ు మనతషుాల కథలు త్ప్ు మరొకటి క్ాదత.” 
గమనిక: కధలనత ఉప్యోగించడం గురించి మరినిన ఆరోప్ణలు చూడండడ: ఎనా 
6:25, నహిల్స 16:24, ము'మినన్స 23:83, ఫ్ురాకన్స 25: 4-5, న మా్ 27:68, 
అక్ాఫ్ 46:17, కలవం 68 : 15 & మటుఫ్ఫిన్స 83:13. 

196. 
యేస్త ఎప్ుుడెైనా పిలావాడడగా రకి్ార్పి  చేయబడడన అదతుతాలనత చేశాడు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 3:21-23 – 21 ప్రజలందర్పనత బాపిుస్మము ప్ొ ందినప్ుుడు యేస్తకూడ 
బాపిుస్మము ప్ొ ంది ప్రా రా్న చేయుచతండగ  ాఆక్ాశ్ము తెర్వబడడ  
23 యేస్త (బో ధింప్) మొదలుప టిినప్ుుడు ఆయన దాదాప్ు ముప్ుది ఏండా 
యీడుగలవాడు; ఆయన యోసేప్ు కుమలర్పడని య ంచబడెనత. యోసేప్ు హేలీక్ట,  
యోహాను సువార్త 2:9-11 –  9 ఆ దార క్ార్స్ము ఎకకడనతండడ వచెచన ోఆ న్సళ్లా  ముంచి 
తీసిక్ొనిప్ోయన ప్రిచార్కులక్ఫ తెలిసినదిగాని విందత ప్రధానిక్ట 11 గలిలయలోని 
క్ానాల ,ో యేస్త ఈ మొదటి స్ూచకక్టీయనత చేసి త్న మహిమనత బయలుప్ర్చెనత; 
అందతవలన ఆయన శషుాలు ఆయనయందత విశాేస్ముంచిరి.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:49 * ..... అత్నత ఇలల అంటాడు: "నేనత న్స ప్రభువు నతండడ ఒక 
స్ూచననత తీస్తక్ొనివచాచనత. మటిి  నతండడ నేనత ప్క్డ యొకక పో్ లికనత మీకు 
చేసాు నత. నేనత దానిలో శాేసించానత మరియు అలలా హ్ యొకక స లవుచేత్, అది ఒక 
జీవంగల ప్క్డ అవుత్ుంది.  
 
 
 

195. 
ప్విత్ర గీంథాల ర్చయత్లు అస్లు చారిత్రక స్ంఘటనలుగా యూదత కలిుత్ 
కథలనత క్ోట్స చేసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
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క్ొందరిక్ట ఆజాఞ పించత టకు న్సవు ఎఫ స్తలో నిలిచియుండవల నని నినతన హ్చచ 
రించిన ప్రక్ార్ము ఇప్ుుడునత హ్చచరించతచతనాననత.  
2 తిమోతికి 4:4 - స్త్ామునకు చెవినియ కా కలున కాథలవ ైప్ునకు తిర్పగుక్ాలము వచతచనత.  
2 పేత్ుర్క 1:16 - ఏలయనగ  ాచమతాకర్ముగ  ాకలిుంచిన కథలనత అనతస్రించి మన 
ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు యొకక శ్క్టుని ఆయన రాకడనత మేము మీకు తెలుప్లవదత గాని  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనాఫల్ 8:31 * ..... మరియు మన దోాత్క్ాలు వారిక్ట ప్ఠించినప్ుుడు వార్ప ఇలల 
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6:25, నహిల్స 16:24, ము'మినన్స 23:83, ఫ్ురాకన్స 25: 4-5, న మా్ 27:68, 
అక్ాఫ్ 46:17, కలవం 68 : 15 & మటుఫ్ఫిన్స 83:13. 

196. 
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యోహాను సువార్త 2:9-11 –  9 ఆ దార క్ార్స్ము ఎకకడనతండడ వచెచన ోఆ న్సళ్లా  ముంచి 
తీసిక్ొనిప్ోయన ప్రిచార్కులక్ఫ తెలిసినదిగాని విందత ప్రధానిక్ట 11 గలిలయలోని 
క్ానాల ,ో యేస్త ఈ మొదటి స్ూచకక్టీయనత చేసి త్న మహిమనత బయలుప్ర్చెనత; 
అందతవలన ఆయన శషుాలు ఆయనయందత విశాేస్ముంచిరి.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:49 * ..... అత్నత ఇలల అంటాడు: "నేనత న్స ప్రభువు నతండడ ఒక 
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జీవంగల ప్క్డ అవుత్ుంది.  
 
 
 195. 

ప్విత్ర గీంథాల ర్చయత్లు అస్లు చారిత్రక స్ంఘటనలుగా యూదత కలిుత్ 
కథలనత క్ోట్స చేసాు రా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 1:4 - విశాేస్స్ంబంధమ ైన దేవుని యేరాు టుతో క్ాక 
వివాదములతోనే స్ంబంధము కలిగియుననవి గనతక, వాటిని లక్షాప టివదానియు, 
క్ొందరిక్ట ఆజాఞ పించత టకు న్సవు ఎఫ స్తలో నిలిచియుండవల నని నినతన హ్చచ 
రించిన ప్రక్ార్ము ఇప్ుుడునత హ్చచరించతచతనాననత.  
2 తిమోతికి 4:4 - స్త్ామునకు చెవినియ కా కలున కాథలవ ైప్ునకు తిర్పగుక్ాలము వచతచనత.  
2 పేత్ుర్క 1:16 - ఏలయనగ  ాచమతాకర్ముగ  ాకలిుంచిన కథలనత అనతస్రించి మన 
ప్రభువ ైన యేస్తక్రీస్తు యొకక శ్క్టుని ఆయన రాకడనత మేము మీకు తెలుప్లవదత గాని  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ఎనాఫల్ 8:31 * ..... మరియు మన దోాత్క్ాలు వారిక్ట ప్ఠించినప్ుుడు వార్ప ఇలల 
అంటార్ప ... “ఇది ప్యర్ేప్ు మనతషుాల కథలు త్ప్ు మరొకటి క్ాదత.” 
గమనిక: కధలనత ఉప్యోగించడం గురించి మరినిన ఆరోప్ణలు చూడండడ: ఎనా 
6:25, నహిల్స 16:24, ము'మినన్స 23:83, ఫ్ురాకన్స 25: 4-5, న మా్ 27:68, 
అక్ాఫ్ 46:17, కలవం 68 : 15 & మటుఫ్ఫిన్స 83:13. 

196. 
యేస్త ఎప్ుుడెైనా పిలావాడడగా రకి్ార్పి  చేయబడడన అదతుతాలనత చేశాడు? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
లూక  ాసువార్త 3:21-23 – 21 ప్రజలందర్పనత బాపిుస్మము ప్ొ ందినప్ుుడు యేస్తకూడ 
బాపిుస్మము ప్ొ ంది ప్రా రా్న చేయుచతండగ  ాఆక్ాశ్ము తెర్వబడడ  
23 యేస్త (బో ధింప్) మొదలుప టిినప్ుుడు ఆయన దాదాప్ు ముప్ుది ఏండా 
యీడుగలవాడు; ఆయన యోసేప్ు కుమలర్పడని య ంచబడెనత. యోసేప్ు హేలీక్ట,  
యోహాను సువార్త 2:9-11 –  9 ఆ దార క్ార్స్ము ఎకకడనతండడ వచెచన ోఆ న్సళ్లా  ముంచి 
తీసిక్ొనిప్ోయన ప్రిచార్కులక్ఫ తెలిసినదిగాని విందత ప్రధానిక్ట 11 గలిలయలోని 
క్ానాల ,ో యేస్త ఈ మొదటి స్ూచకక్టీయనత చేసి త్న మహిమనత బయలుప్ర్చెనత; 
అందతవలన ఆయన శషుాలు ఆయనయందత విశాేస్ముంచిరి.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
అల్-ఇ ఇమాా న్ 3:49 * ..... అత్నత ఇలల అంటాడు: "నేనత న్స ప్రభువు నతండడ ఒక 
స్ూచననత తీస్తక్ొనివచాచనత. మటిి  నతండడ నేనత ప్క్డ యొకక పో్ లికనత మీకు 
చేసాు నత. నేనత దానిలో శాేసించానత మరియు అలలా హ్ యొకక స లవుచేత్, అది ఒక 
జీవంగల ప్క్డ అవుత్ుంది.  
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197. 
ఏడు ప్ుర్పషులు మరియు ఒక కుకక వాస్ువానిక్ట 309 స్ంవత్్రాలు నిదిరస్తు నన 
త్రాేత్ ఒక గుహలో మేలొకనానవా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
తీత్ుకు 1:14 –  విశాేస్విషయమున స్ేస్తా లగు నిమిత్ుము వారిని కఠినముగా 
గదిాంప్ుము.  
2 తిమోతికి 4:4 - స్త్ామునకు చెవినియాక కలునాకథలవ ైప్ునకు 
తిర్పగుక్ాలము వచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
క్హెఫ్ 18: 9-25 * ..... 9. క్ావున గుహల స్హచర్పలు మరయిు శక్షకుల పేర్పా  
మన స్ంక్ఫతాల మధా ఒక అదతుత్ం అని మీర్ప భావించారా? 25. క్ావున వార్ప 
వారి గుహలో మూడు వందల స్ంవత్్రాల ప్ాటు ఉండడ, (క్ొందర్ప) తొమిమది 
మందిక్ట ప ైగా ఉనానర్ప. 
గమనిక: ఈ కథ యొకక మొటిమొదటి వ రీ్న్స జాకబ్ స్ర్ంగ్స (c. 450-521) మరియు 
గ ీగొరీ ఆఫ్ టూర్  ్(538-594 A.D.) "ఏడు స్ా ప్ర్  ్ఆఫ్ ఎఫ స్తస్" ల  ోకనిపిస్తు ంది. 

198. 
సొ లొమోనత వాస్ువానిక్ట యుదాం చేయటానిక్ట రాక్షస్తలు (జిన్స), మలనవులు 
మరియు ప్క్షులు ఒక స ైనాానిన స్మకూరాచరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:7 - అప్విత్రముల ైన ముస్లమమ ముచచటలనత విస్రిించి, దేవభక్టు 
విషయములో న్సకు న్సవే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
2 పేత్ుర్ప 1:16 - మిముమనత పిలిచిన వాడు ప్రిశుదతా డెైయునన ప్రక్ార్ము 
మీర్పనత స్మస్ు  ప్రవర్ునయందత ప్రిశుదతా ల ైయుండుడడ.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neml 27:17 * ..... మరియు సొ లొమోనతకు అత్ని జినతా  మరియు మలనవజాతి 
మరియు ప్క్షుల స ైనాాలు ఒకచోట చేరాయ, అవి యుదా కీమంలో ఉంచబడాి య... 
గమనిక: క్టంగ్స సొ లొమోనత, హరపేు బరి్, మరియు న మా్ 27: 15-44 లో ష్ బా 
రాణ  గురించి కథ ఉంది. ఎ.డడ. 
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మరియు ప్క్షులు ఒక స ైనాానిన స్మకూరాచరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:7 - అప్విత్రముల ైన ముస్లమమ ముచచటలనత విస్రిించి, దేవభక్టు 
విషయములో న్సకు న్సవే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
2 పేత్ుర్ప 1:16 - మిముమనత పిలిచిన వాడు ప్రిశుదతా డెైయునన ప్రక్ార్ము 
మీర్పనత స్మస్ు  ప్రవర్ునయందత ప్రిశుదతా ల ైయుండుడడ.   
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neml 27:17 * ..... మరియు సొ లొమోనతకు అత్ని జినతా  మరియు మలనవజాతి 
మరియు ప్క్షుల స ైనాాలు ఒకచోట చేరాయ, అవి యుదా కీమంలో ఉంచబడాి య... 
గమనిక: క్టంగ్స సొ లొమోనత, హరపేు బరి్, మరియు న మా్ 27: 15-44 లో ష్ బా 
రాణ  గురించి కథ ఉంది. ఎ.డడ. 
 
 
 197. 

ఏడు ప్ుర్పషులు మరియు ఒక కుకక వాస్ువానిక్ట 309 స్ంవత్్రాలు నిదిరస్తు నన 
త్రాేత్ ఒక గుహలో మేలొకనానవా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
తీత్ుకు 1:14 –  విశాేస్విషయమున స్ేస్తా లగు నిమిత్ుము వారిని కఠినముగా 
గదిాంప్ుము.  
2 తిమోతికి 4:4 - స్త్ామునకు చెవినియాక కలునాకథలవ ైప్ునకు 
తిర్పగుక్ాలము వచతచనత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
క్హెఫ్ 18: 9-25 * ..... 9. క్ావున గుహల స్హచర్పలు మరయిు శక్షకుల పేర్పా  
మన స్ంక్ఫతాల మధా ఒక అదతుత్ం అని మీర్ప భావించారా? 25. క్ావున వార్ప 
వారి గుహలో మూడు వందల స్ంవత్్రాల ప్ాటు ఉండడ, (క్ొందర్ప) తొమిమది 
మందిక్ట ప ైగా ఉనానర్ప. 
గమనిక: ఈ కథ యొకక మొటిమొదటి వ రీ్న్స జాకబ్ స్ర్ంగ్స (c. 450-521) మరియు 
గ ీగొరీ ఆఫ్ టూర్  ్(538-594 A.D.) "ఏడు స్ా ప్ర్  ్ఆఫ్ ఎఫ స్తస్" ల  ోకనిపిస్తు ంది. 

198. 
సొ లొమోనత వాస్ువానిక్ట యుదాం చేయటానిక్ట రాక్షస్తలు (జిన్స), మలనవులు 
మరియు ప్క్షులు ఒక స ైనాానిన స్మకూరాచరా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:7 - అప్విత్రముల ైన ముస్లమమ ముచచటలనత విస్రిించి, దేవభక్టు 
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మరియు ప్క్షుల స ైనాాలు ఒకచోట చేరాయ, అవి యుదా కీమంలో ఉంచబడాి య... 
గమనిక: క్టంగ్స సొ లొమోనత, హరపేు బరి్, మరియు న మా్ 27: 15-44 లో ష్ బా 
రాణ  గురించి కథ ఉంది. ఎ.డడ. 
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199. 
నిజానిక్ట దేవుడు విశాీ oతిని విడనాడకుoడ  ాప్రజలనత కుమలర్పలుగ  ామలరిప్ోయలడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:7 - అప్విత్రముల ైన ముస్లమమ ముచచటలనత విస్రిించి, దేవభక్టు 
విషయములో న్సకు న్సవే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 65-66 * ..... 65. మరియు మీలో స్బాబత్ విచిఛననం చేసిన వారి 
గురించి మీకు తెలుస్త, “మీర్ప దేేషి్ంచబడతార్ప.” 66. మేము వారి విధిని 
(అస్హిాంచతకునన క్ోత్ుల సిాతిక్ట మలర్చడం) వారి స్ేంత్ త్రానిక్ట మరియు 
వారిక్ట ఒక ఉదాహర్ణగా చేసాము ఎవర్ప వారిని అనతస్రించార్ప, మరియు 
దేవునిక్ట భయప్డేవారిక్ట ఒక ప్ాఠం. 
గమనిక: యూస్తఫ్ అలీ త్న అనతవాదంలో, ది మీనింగ్స ఆఫ్ ది హో లీ ఖతర్ఆన్స, 
ఇది ఒక కధ మలత్రమే అని ఒప్ుుకుంటుంది: p. 34, ఫ్ుటోనట్స 79). 

200. 
యూదతలకు ప్రతేాకంగా ప్ాలస్ునా దేశానిన దేవుడు వాగాా నం చేసాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 37:21-25 – 21 ప్రభువ ైన య హోవ  ాస లవిచతచనదేమనగాఏయే 
అనాజనతలల  ోఇశాీ యేలీయులు చెదరిప్ోయర ోఆ యల అనాజనతలలోనతండడ వారిని 
ర్క్డంచి, వార్ప ఎచచటెచచట ఉనానర  ోఅచచటనతండడ వారిని స్మకూరిచ వారి స్ేదేశ్ 
ములోనిక్ట తోడుక్ొనివచిచ  22 వారికమీదట ఎననటిక్టని ర ండు జనములుగానత ర ండు 
రాజాములుగానత ఉండ కుండునటుా  ఆ దేశ్ముల  ోఇశాీ యేలీయుల ప్ర్ేత్ముల 
మీద 25 మీ పిత్ర్పలు నివసించతనటుా  న  ాసేవకుడెైన యలక్ోబునకు నేనిచిచన 
దేశ్ముల  ోవార్ప నివసింత్ుర్ప, వారి పిలాలునత వారి పిలాల పిలాలునత అకకడ నిత్ాము 
నివసింత్ుర్ప, న  ాసేవకుడెైన దావీదత ఎలాక్ాలము వారిక్ట అధిప్తియ ై యుండునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మనిష  5: 20-21 * ..... 20. మరియు (గుర్పు ంచతక్ో) మోష్ే త్న ప్రజలత ోఇలల 
అనానడు: “న  ాప్రజలలరా! అలలా హ్ మీకు ప్రసాదించాడు, అత్నత మీలో ప్రవకులనత ఎలల 
ఉంచాడో, మరయిు అత్నత మిమమలిన రాజ్ఞలుగా చేసాడు మరియు అత్నత (త్న) 
జీవులలో ఎవరిక్ర ఇవేని దానిని మీకు ఇచాచడు. 21. నా ప్రజలలర !ా అలలా హ్ మీ క్ోస్ం 
నియమించిన ప్విత్ర భూమిలోక్ట వ ళ్ుండడ…  
అసార  17: 104 * ..... ఆ త్రాేత్ మేము ఇశాీ యేలీయులతో ఇలల అనానడు: “(కనానత 
దేశ్ంలో) నివసించండడ. 
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యూదతలకు ప్రతేాకంగా ప్ాలస్ునా దేశానిన దేవుడు వాగాా నం చేసాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 37:21-25 – 21 ప్రభువ ైన య హోవ  ాస లవిచతచనదేమనగాఏయే 
అనాజనతలల  ోఇశాీ యేలీయులు చెదరిప్ోయర ోఆ యల అనాజనతలలోనతండడ వారిని 
ర్క్డంచి, వార్ప ఎచచటెచచట ఉనానర  ోఅచచటనతండడ వారిని స్మకూరిచ వారి స్ేదేశ్ 
ములోనిక్ట తోడుక్ొనివచిచ  22 వారికమీదట ఎననటిక్టని ర ండు జనములుగానత ర ండు 
రాజాములుగానత ఉండ కుండునటుా  ఆ దేశ్ముల  ోఇశాీ యేలీయుల ప్ర్ేత్ముల 
మీద 25 మీ పిత్ర్పలు నివసించతనటుా  న  ాసేవకుడెైన యలక్ోబునకు నేనిచిచన 
దేశ్ముల  ోవార్ప నివసింత్ుర్ప, వారి పిలాలునత వారి పిలాల పిలాలునత అకకడ నిత్ాము 
నివసింత్ుర్ప, న  ాసేవకుడెైన దావీదత ఎలాక్ాలము వారిక్ట అధిప్తియ ై యుండునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మనిష  5: 20-21 * ..... 20. మరియు (గుర్పు ంచతక్ో) మోష్ే త్న ప్రజలత ోఇలల 
అనానడు: “న  ాప్రజలలరా! అలలా హ్ మీకు ప్రసాదించాడు, అత్నత మీలో ప్రవకులనత ఎలల 
ఉంచాడో, మరయిు అత్నత మిమమలిన రాజ్ఞలుగా చేసాడు మరియు అత్నత (త్న) 
జీవులలో ఎవరిక్ర ఇవేని దానిని మీకు ఇచాచడు. 21. నా ప్రజలలర !ా అలలా హ్ మీ క్ోస్ం 
నియమించిన ప్విత్ర భూమిలోక్ట వ ళ్ుండడ…  
అసార  17: 104 * ..... ఆ త్రాేత్ మేము ఇశాీ యేలీయులతో ఇలల అనానడు: “(కనానత 
దేశ్ంలో) నివసించండడ. 
 
 
 199. 

నిజానిక్ట దేవుడు విశాీ oతిని విడనాడకుoడ  ాప్రజలనత కుమలర్పలుగ  ామలరిప్ోయలడా? 
బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 

1 తిమోతికి 4:7 - అప్విత్రముల ైన ముస్లమమ ముచచటలనత విస్రిించి, దేవభక్టు 
విషయములో న్సకు న్సవే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 65-66 * ..... 65. మరియు మీలో స్బాబత్ విచిఛననం చేసిన వారి 
గురించి మీకు తెలుస్త, “మీర్ప దేేషి్ంచబడతార్ప.” 66. మేము వారి విధిని 
(అస్హిాంచతకునన క్ోత్ుల సిాతిక్ట మలర్చడం) వారి స్ేంత్ త్రానిక్ట మరియు 
వారిక్ట ఒక ఉదాహర్ణగా చేసాము ఎవర్ప వారిని అనతస్రించార్ప, మరియు 
దేవునిక్ట భయప్డేవారిక్ట ఒక ప్ాఠం. 
గమనిక: యూస్తఫ్ అలీ త్న అనతవాదంలో, ది మీనింగ్స ఆఫ్ ది హో లీ ఖతర్ఆన్స, 
ఇది ఒక కధ మలత్రమే అని ఒప్ుుకుంటుంది: p. 34, ఫ్ుటోనట్స 79). 

200. 
యూదతలకు ప్రతేాకంగా ప్ాలస్ునా దేశానిన దేవుడు వాగాా నం చేసాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 37:21-25 – 21 ప్రభువ ైన య హోవ  ాస లవిచతచనదేమనగాఏయే 
అనాజనతలల  ోఇశాీ యేలీయులు చెదరిప్ోయర ోఆ యల అనాజనతలలోనతండడ వారిని 
ర్క్డంచి, వార్ప ఎచచటెచచట ఉనానర  ోఅచచటనతండడ వారిని స్మకూరిచ వారి స్ేదేశ్ 
ములోనిక్ట తోడుక్ొనివచిచ  22 వారికమీదట ఎననటిక్టని ర ండు జనములుగానత ర ండు 
రాజాములుగానత ఉండ కుండునటుా  ఆ దేశ్ముల  ోఇశాీ యేలీయుల ప్ర్ేత్ముల 
మీద 25 మీ పిత్ర్పలు నివసించతనటుా  న  ాసేవకుడెైన యలక్ోబునకు నేనిచిచన 
దేశ్ముల  ోవార్ప నివసింత్ుర్ప, వారి పిలాలునత వారి పిలాల పిలాలునత అకకడ నిత్ాము 
నివసింత్ుర్ప, న  ాసేవకుడెైన దావీదత ఎలాక్ాలము వారిక్ట అధిప్తియ ై యుండునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మనిష  5: 20-21 * ..... 20. మరియు (గుర్పు ంచతక్ో) మోష్ే త్న ప్రజలత ోఇలల 
అనానడు: “న  ాప్రజలలరా! అలలా హ్ మీకు ప్రసాదించాడు, అత్నత మీలో ప్రవకులనత ఎలల 
ఉంచాడో, మరయిు అత్నత మిమమలిన రాజ్ఞలుగా చేసాడు మరియు అత్నత (త్న) 
జీవులలో ఎవరిక్ర ఇవేని దానిని మీకు ఇచాచడు. 21. నా ప్రజలలర !ా అలలా హ్ మీ క్ోస్ం 
నియమించిన ప్విత్ర భూమిలోక్ట వ ళ్ుండడ…  
అసార  17: 104 * ..... ఆ త్రాేత్ మేము ఇశాీ యేలీయులతో ఇలల అనానడు: “(కనానత 
దేశ్ంలో) నివసించండడ. 
 
 

199. 
నిజానిక్ట దేవుడు విశాీ oతిని విడనాడకుoడ  ాప్రజలనత కుమలర్పలుగ  ామలరిప్ోయలడా? 

బ ైబిల్స   తోబుటుి వుల / అవునత  ఖతరాన్స 
1 తిమోతికి 4:7 - అప్విత్రముల ైన ముస్లమమ ముచచటలనత విస్రిించి, దేవభక్టు 
విషయములో న్సకు న్సవే సాధకము చేసిక్ొనతము.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
బకారా 2: 65-66 * ..... 65. మరియు మీలో స్బాబత్ విచిఛననం చేసిన వారి 
గురించి మీకు తెలుస్త, “మీర్ప దేేషి్ంచబడతార్ప.” 66. మేము వారి విధిని 
(అస్హిాంచతకునన క్ోత్ుల సిాతిక్ట మలర్చడం) వారి స్ేంత్ త్రానిక్ట మరియు 
వారిక్ట ఒక ఉదాహర్ణగా చేసాము ఎవర్ప వారిని అనతస్రించార్ప, మరియు 
దేవునిక్ట భయప్డేవారిక్ట ఒక ప్ాఠం. 
గమనిక: యూస్తఫ్ అలీ త్న అనతవాదంలో, ది మీనింగ్స ఆఫ్ ది హో లీ ఖతర్ఆన్స, 
ఇది ఒక కధ మలత్రమే అని ఒప్ుుకుంటుంది: p. 34, ఫ్ుటోనట్స 79). 

200. 
యూదతలకు ప్రతేాకంగా ప్ాలస్ునా దేశానిన దేవుడు వాగాా నం చేసాడా? 

బ ైబిల్స   అవునత / అవునత  ఖతరాన్స 
యెహెజకులు 37:21-25 – 21 ప్రభువ ైన య హోవ  ాస లవిచతచనదేమనగాఏయే 
అనాజనతలల  ోఇశాీ యేలీయులు చెదరిప్ోయర ోఆ యల అనాజనతలలోనతండడ వారిని 
ర్క్డంచి, వార్ప ఎచచటెచచట ఉనానర  ోఅచచటనతండడ వారిని స్మకూరిచ వారి స్ేదేశ్ 
ములోనిక్ట తోడుక్ొనివచిచ  22 వారికమీదట ఎననటిక్టని ర ండు జనములుగానత ర ండు 
రాజాములుగానత ఉండ కుండునటుా  ఆ దేశ్ముల  ోఇశాీ యేలీయుల ప్ర్ేత్ముల 
మీద 25 మీ పిత్ర్పలు నివసించతనటుా  న  ాసేవకుడెైన యలక్ోబునకు నేనిచిచన 
దేశ్ముల  ోవార్ప నివసింత్ుర్ప, వారి పిలాలునత వారి పిలాల పిలాలునత అకకడ నిత్ాము 
నివసింత్ుర్ప, న  ాసేవకుడెైన దావీదత ఎలాక్ాలము వారిక్ట అధిప్తియ ై యుండునత.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ప్ని మనిష  5: 20-21 * ..... 20. మరియు (గుర్పు ంచతక్ో) మోష్ే త్న ప్రజలత ోఇలల 
అనానడు: “న  ాప్రజలలరా! అలలా హ్ మీకు ప్రసాదించాడు, అత్నత మీలో ప్రవకులనత ఎలల 
ఉంచాడో, మరయిు అత్నత మిమమలిన రాజ్ఞలుగా చేసాడు మరియు అత్నత (త్న) 
జీవులలో ఎవరిక్ర ఇవేని దానిని మీకు ఇచాచడు. 21. నా ప్రజలలర !ా అలలా హ్ మీ క్ోస్ం 
నియమించిన ప్విత్ర భూమిలోక్ట వ ళ్ుండడ…  
అసార  17: 104 * ..... ఆ త్రాేత్ మేము ఇశాీ యేలీయులతో ఇలల అనానడు: “(కనానత 
దేశ్ంలో) నివసించండడ. 
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అప్ొ స్ులుల క్ార్ాములుత్ 17:11 
వీరు థెసీలనీకల్ల ఉనా వారకంట ఘనుల యుండిర గనుక ఆసకిితో వాకయమును 

అంగీకరంచ్, పౌలును స్త్ల్యును చెపిున సంగత్రలు ఆలాగునావో లేవో అని 
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శోా క్ాలు కూడా చూడవచతచ: 

    

www.danwickwire.com 

"200 ప్రశ్నలు" అందతబాటులో ఉనానయ 

ఈ వ బ ై్టోా : 
అలవబనియన్స, అమ ు రిక్స, అర్బిక్స, అజ రి, బ ంగాలీ, బో సినయన్స, బలవగ రయిన్స, బరీమస్, 
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