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తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 
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మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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INTRODUCTION 
 
What is your view of the Holy Spirit? Some define Him as a 
force, an energy, a sensation or an influence. Some believe 
that the Spirit has to directly operate on your heart so that 
you can believe and obey God. Others think that the Spirit 
does not have any role in their conversion. But why this 
controversy about the Holy Spirit and not with the Father 
and the Son? Maybe it’s due to an unreal image some have 
of the Holy Spirit. The Bible defines Him as a being, a 
spiritual being, a divine being and a being with personality. 
He is the Spirit of God. He is God.  

 
Who Is The Holy Spirit? 

Lesson 1  

I. THE HOLY SPIRIT IS A PERSONAL BEING:  
A. The actions of the Holy Spirit reveal His 
personality  
1.  He speaks: 

1 Timothy 4:1 - “The Spirit clearly says that in later 
times some will abandon the faith and follow 
deceiving spirits and things taught by demons.” 
John 16:13 - “But when he, the Spirit of truth, comes, 
he will guide you into all truth. He will not speak on 
his own; he will speak only what he hears, and he 
will tell you what is yet to come.” 
Revelation 2:7 - “He who has an ear, let him hear 
what the Spirit says to the churches. To him who 
overcomes, I will give the right to eat from the tree 
of life, which is in the paradise of God.” 

 
2.  He testifies: 

John 15:26 - “When the Counselor comes, whom I 
will send to you from the Father, the Spirit of truth 
who goes out from the Father, he will testify about 
me.” 
Acts 5:32 - “We are witnesses of these things, and 
so is the Holy Spirit, whom God has given to those 
who obey him.”  

 
3.  He teaches: 

John 14:26 - “But the Counselor, the Holy Spirit, 
whom the Father will send in my name, will teach 
you all things and will remind you of everything I 
have said to you.”  
Nehemiah 9:20 - “You gave your good Spirit to 
instruct them. You did not withhold your manna from 
their mouths, and you gave them water for their 
thirst.” 

 
4.  He guides and leads: 

John 16:13-15 - “But when he, the Spirit of truth, 
comes, he will guide you into all truth. He will not 
speak on his own; he will speak only what he hears, 
and he will tell you what is yet to come. He will bring 

పరిచయం 
 

పరిశుదా్ధత్మ  గురిించి మీ అభిప్రాయిం ఏమిటి? కిందరు 

ఆయనను శక్తగిా, శక్తగిా, సించలనింగా లేద్ధ ప్రపభావింగా 

నిర్వ చిించారు. మీరు దేవుణ్ణ ివిశవ సించటానిక్త మరియు 

విధేయత్ చూపడానిక్త ఆత్మ  నేరుగా మీ హృదయింపై 

పనిచేయాలని కిందరు నమ్మమ తారు. మరికిందరు త్మ 

మారిి డిలో ఆత్మ కు ఎలింటి ాప్రత్ లేదని 

అనుకుింటారు. కానీ త్ింప్రడి మరియు కుమారుడితో 

కాకుిండా పవిప్రతాత్మ  గురిించి ఎిందుకు ఈ వివాదిం? 

బహుశా ఇది కింత్మిందిక్త పవిప్రతాత్మ  యొక్క  అవాసవి 

చిప్రత్ిం వలల కావచ్చు . బైబిల్ అత్నిి  జీవి, ఆధా్య త్మమ క్ జీవి, 

దైవిక్ జీవి మరియు వా క్తతి్వ ింతో నిర్వ చిసి్ింది. ఆయన 

దేవుని ఆత్మ . ఆయన దేవుడు. 

 

పరిశుదా్ధత్మ  ఎవరు? 
ాఠమ్మ 1 

I. పరిశుదా్ధత్మ  ఒక వయ క్తగిత్ జీవి: 

ఎ. పరిశుదా్ధత్మ  చర్య లు ఆయన వయ క్త ిా ా న్ని  

వెల్లడిసి్తయి 

1. అత్ను మాట్లల డాడు: 

1 త్మమోత్మ 4:1- "త్రువాత్మ కాలింలో కిందరు 

విశావ సానిి  విడిచిపెటి,ి మోసపూరిత్ ఆత్మ లను 

మరియు దయాా లచే బోధించిన వాటిని 

అనుసరిసిార్ని ఆత్మ  సి ష్ిింగా చెబుతింది." 

యోహాను 16:13- “అయితే ఆయన, 

సత్ా సవ రూపియైన ఆత్మ  వచిు నప్పి డు, ఆయన 

మిమమ ల్ని  సమస ి సత్ా ింలోక్త నడిపిసిాడు. అత్ను 

త్నింత్ట తానుగా మాటాలడడు; అత్ను విని ద్ధనిని 

మాప్రత్మే మాటాలడతాడు మరియు రాబోయేది మీకు 

చెబుతాడు. 

ప్రపక్టన 2:7- “చెవి ఉని వాడు, చరిు లకు ఆత్మ  

చెపి్ప ది విననివవ ిండి. జయిించిన వాడిక్త, దేవుని 

పర్దైస్లో ఉని  జీవవృక్షిం నుిండి త్మనడానిక్త నేను 

హకుక  ఇసిాను. 

 

2. అత్ను స్తక్ష్య మిసి్తని్న డు: 

యోహాను 15:26- "నేను త్ింప్రడి నుిండి మీ వదదకు 

పింపబోయే సలహాద్ధరు, త్ింప్రడి నుిండి బయలుదేరే 

సత్ా ప్ప ఆత్మ  వచిు నప్పి డు, అత్ను ననిు  గురిించి 

సాక్షా మిసిాడు." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:32- "మేమ్మ ఈ 

విష్యాలకు సాక్షులిం, అలగే దేవుడు త్నకు 

విధేయత్ చూప్పవారిక్త ఇచిు న పరిశుద్దా్ధత్మ  కూడా 

సాక్షులిం." 

 

3. అత్ను బోధిసి్తడు: 

 



glory to me by taking from what is mine and making 
it known to you. All that belongs to the Father is 
mine. That is why I said the Spirit will take from what 
is mine and make it known to you.” 
Romans 8:14 - “Because those who are led by the 
Spirit of God are sons of God.” 

 
5.  He forbids: 

Acts 16:6-7 - “Paul and his companions traveled 
throughout the region of Phrygia and Galatia, having 
been kept by the Holy Spirit from preaching the word 
in the province of Asia. When they came to the 
border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the 
Spirit of Jesus would not allow them to. So they 
passed by Mysia and went down to Troas. During 
the night Paul had a vision of a man of Macedonia 
standing and begging him, "Come over to 
Macedonia and help us." After Paul had seen the 
vision, we got ready at once to leave for Macedonia, 
concluding that God had called us to preach the 
gospel to them.”  
Acts 16:6-7 - “Paul and his companions traveled 
throughout the region of Phrygia and Galatia, having 
been kept by the Holy Spirit from preaching the word 
in the province of Asia. When they came to the 
border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the 
Spirit of Jesus would not allow them to.” 

 
6.  He has the work of convincing: 

John 16:8-12 - “When he comes, he will convict the 
world of guilt in regard to sin and righteousness and 
judgment: in regard to sin, because men do not 
believe in me; in regard to righteousness, because I 
am going to the Father, where you can see me no 
longer; and in regard to judgment, because the 
prince of this world now stands condemned. I have 
much more to say to you, more than you can now 
bear.” 

 
7.  He dwells within Christians: 

John 14:17 - “The Spirit of truth. The world cannot 
accept him, because it neither sees him nor knows 
him. But you know him, for he lives with you and will 
be in you.” 

 
8. He is the OTHER COMFORTER:  
Jesus is one Comforter and the Spirit is the other. But, 
if Jesus is a person and the Spirit is as He is, we 
conclude that the Spirit is a person. 

John 14:16-17 - “And I will ask the Father, and he 
will give you another Counselor to be with you 
forever.”  

 
9. He is treated as somebody that will come: 
Jesus uses a personal pronoun to refer to the Spirit, 
showing the Spirit’s nature as a person. 

యోహాను 14:26- "అయితే నా ప్పరు మీద త్ింప్రడి 

పింపబోయే కౌనిి లర్, పరిశుదా్ధత్మ , మీకు అనిి  

విష్యాలు బోధసిాడు మరియు నేను మీతో 

చెపిి నవనిీ  మీకు గురిు చేసిాడు." 

నెహెమాా  9:20- “మీరు వారిక్త బోధించడానిక్త మీ మించి 

ఆత్మ ను ఇచాు రు. నీవు వారి నోటిక్త నీ మనిా ను 

ఇవవ లేదు, వారి ద్ధహానిక్త నీళ్ళు  ఇచాు వు.” 

 

4. అత్ను మార్గన్నర్దశేం చేసి్తడు మరియు 

నడిపిసి్తడు: 

యోహాను 16:13-15- “అయితే ఆయన, 

సత్ా సవ రూపియైన ఆత్మ  వచిు నప్పి డు, ఆయన 

మిమమ ల్ని  సమస ి సత్ా ింలోక్త నడిపిసిాడు. అత్ను 

త్నింత్ట తానుగా మాద్టాల డడు; అత్ను విని ద్ధనిని 

మాప్రత్మే మాటాలడుతాడు మరియు రాబోయేది మీకు 

చెాిడు. నాది నుిండి తీస మీకు తెల్నయజేయడిం 

ద్ధవ రా ఆయన నాకు మహిమ తెసిాడు. త్ింప్రడిక్త 

సింబింధించినదింతా నాదే. అిందుచేత్నే నేను 

చెాి ను, ఆత్మ  నాది నుిండి తీసకని నీకు 

తెల్నయజేయును.” 

రోమీయులు 8:14- "ఎిందుక్ింటే దేవుని ఆత్మ  చేత్ 

నడిపిించబడిన వారు దేవుని కుమారులు." 

 

5. అత్ను న్నషేధించాడు: 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 16:6-7- “ాల్ మరియు 

అత్ని సహచరులు ఆసయా ప్రావిని్ ద్లో వాకాా నిి  

బోధించకుిండా పరిశుదా్ధత్మ చే నిరోధించబడిన 

ప్రిజియా మరియు గలత్మయా ప్రాింత్మింత్టా 

ప్రపయాణ్ణించారు. వారు మిసయా సరిహదుదకు 

వచిు నప్పి డు, వారు బితనియాలోక్త ప్రపవేశించడానిక్త 

ప్రపయత్మి ించారు, కానీ యేస్ ఆత్మ  వారిని 

అనుమత్మించలేదు. కాబటి ి వారు మిసయా ద్ధటి 

ప్రతోయకు వెళ్లలరు. రాప్రత్మ సమయింలో మాసడోనియాకు 

చెిందిన ఒక్ వా క్త ి నిలబడి, "మాసడోనియాకు వచిు  

మాకు సహాయిం చేయి" అని వేడుకోవడిం పౌలుకు 

క్నిపిించిింది. పౌలు దర్శ నానిి  చూసన త్రావ త్, 

వారిక్త స్వార్ ి ప్రపక్టిించడానిక్త దేవుడు మమమ ల్ని  

పిల్నచాడని నిరాారిించ్చకుని మేమ్మ మాసడోనియాకు 

బయలుదేర్డానిక్త వెింటనే సదమాయాా మ్మ. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 16:6-7- “ాల్ మరియు 

అత్ని సహచరులు ఆసయా ప్రావిని్ ద్లో వాకాా నిి  

బోధించకుిండా పరిశుదా్ధత్మ చే నిరోధించబడిన 

ప్రిజియా మరియు గలత్మయా ప్రాింత్మింత్టా 

ప్రపయాణ్ణించారు. వారు మిసయా సరిహదుదకు 

వచిు నప్పి డు, వారు బితనియాలోక్త ప్రపవేశించడానిక్త 

ప్రపయత్మి ించారు, కానీ యేస్ ఆత్మ  వారిని 

అనుమత్మించలేదు. 

 

6. అత్ను ఒపిప ంచే పన్నన్న కలిగి ఉని్న డు: 



John 16:7-10 – “But I tell you the truth: It is for your 
good that I am going away. Unless I go away, the 
Counselor will not come to you; but if I go, I will send 
him to you. When he comes, he will convict the world 
of guilt in regard to sin and righteousness and 
judgment: in regard to sin, because men do not 
believe in me; in regard to righteousness, because I 
am going to the Father, where you can see me no 
longer.”  

 
10. He discerns: 

Acts 15:28 - “It seemed good to the Holy Spirit and 
to us not to burden you with anything beyond the 
following requirements.” 

 
These works cannot be attributed to a simple influence. 
The Holy Spirit is a person.  
 

B. His characteristics declare His personality  
1.  He possesses a mind:  

Romans 8:27 - “And he who searches our hearts 
knows the mind of the Spirit, because the Spirit 
intercedes for the saints in accordance with God's 
will.”  

2.  He has knowledge: 
1 Corinthians 2:11 - “For who among men knows the 
thoughts of a man except the man's spirit within 
him? In the same way no one knows the thoughts of 
God except the Spirit of God.”  

3.  He has affection: 
Romans 15:30-31 - “I urge you, brothers, by our 
Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join 
me in my struggle by praying to God for me.”  

4.  He possesses a will: 
1 Corinthians 12:11 - “All these are the work of one 
and the same Spirit, and he gives them to each one, 
just as he determines.” 

5.  He can be grieved: 
Ephesians 4:30 - “And do not grieve the Holy Spirit 
of God, with whom you were sealed for the day of 
redemption.” 
Isaiah 63:10 - “Yet they rebelled and grieved his 
Holy Spirit. So he turned and became their enemy 
and he himself fought against them.”  

6.  He can be resisted: 
Acts 7:51 - “You stiff-necked people, with 
uncircumcised hearts and ears! You are just like 
your fathers: You always resist the Holy Spirit!” 

7.  He can be blasphemed: 
Matthew 12:31-32 – “And so I tell you, every sin and 
blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy 
against the Spirit will not be forgiven. Anyone who 
speaks a word against the Son of Man will be 
forgiven, but anyone who speaks against the Holy 
Spirit will not be forgiven, either in this age or in the 
age to come.”  

యోహాను 16:8-12- “అత్ను వచిు నప్పి డు, అత్ను 

ాపిం మరియు నీత్మ మరియు తీరుి  విష్యింలో 

అపరాధిం యొక్క  ప్రపపించానిి  నేరారోపణ చేసిాడు: 

ాపిం విష్యింలో, ఎిందుక్ింటే ప్పరుషులు ననిు  

నమమ రు; ధరామ నిక్త సింబింధించి, నేను త్ింప్రడి వదదకు 

వెళి్ళనిా ను, అక్క డ మీరు ననిు  చూడలేరు; 

మరియు తీరుి కు సింబింధించి, ఎిందుక్ింటే ఈ 

ప్రపపించింలోని యువరాజు ఇపి్ప డు 

ఖిండిించబడాాడు. మీరు ఇప్పి డు భరిించగల్నగే 

ద్ధనిక్ింటే నేను మీతో చెపి డానిక్త చాల ఎకుక వ 

ఉనాి యి. 

 

7. అత్ను క్రైస్విుల్లో న్నవసిసి్తని్న డు: 

యోహాను 14:17- “సత్ా ిం యొక్క  ఆత్మ . ప్రపపించిం 

అత్నిి  అింగీక్రిించదు, ఎిందుక్ింటే అది అత్నిని 

చూడదు లేద్ధ అత్నిక్త తెల్నయదు. అయితే మీరు 

ఆయనను ఎరుగుదురు, ఎిందుక్ింటే ఆయన మీతో 

జీవిసి్త మీలో ఉింటాడు.” 

 

8. అత్ను ఇత్ర్ కంఫర్టర్: 

యేస్ ఒక్డు ఆదర్ణక్ర్ ిమరియు ఆత్మ  మరొక్రు. కానీ, 

యేస్ ఒక్ వా క్త ి అయితే మరియు ఆత్మ  ఆయనల 

ఉింటే, మనిం ఆత్మ  ఒక్ వా క్త ిఅని నిరాారిించామ్మ. 

యోహాను 14:16-17- "మరియు నేను త్ింప్రడిని 

అడుగుతాను, మరియు ఎపి టికీ మీతో ఉిండడానిక్త 

అత్ను మీకు మరొక్ సలహాద్ధరుని ఇసిాడు." 

 

9. అత్ను వచేే  వయ క్తగిా పరిగణంచబడా్డడు: 

యేస్ ఆత్మ ను స్తచిించడానిక్త వా క్తగిత్ సర్వ నామిం 

ఉపయోగిసిాడు, ఒక్ వా క్తగిా ఆత్మ  యొక్క  సవ భావానిి  

చూప్పతింది. 

యోహాను 16:7-10– “అయితే నేను మీకు నిజిం 

చెపి్పనిా ను: మీ మించి కోసమే నేను వెళ్లలపోతనిా ను. 

నేను వెళ్లు పోతే త్పి , కౌనిె లర్ మీ దగ గర్కు రాడు; 

కానీ నేను వెళి్త, నేను అత్నిని మీ వదదకు పింప్పతాను. 

అత్ను వచిు నప్పి డు, అత్ను ాపిం మరియు నీత్మ 

మరియు తీరిు  విష్యింలో అపరాధిం యొక్క  

ప్రపపించానిి  నేరారోపణ చేసిాడు: ాపిం విష్యింలో, 

ఎిందుక్ింటే ప్పరుషులు ననిు  నమమ రు; నీత్మ 

విష్యింలో, నేను త్ింప్రడి దగ గర్కు వెళి్ళనిా ను, 

అక్క డ మీరు ననిు  చూడలేరు. 

 

10.అత్ను గురిసిి్తడు: 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 15:28- "ఈ ప్రక్తింది 

అవసరాలకు మిించి మీపై భార్ిం 

వేయకూడదనుకోవడిం పరిశుదా్ధత్మ కు మరియు 

మాకు మించిగా అనిపిించిింది." 

 



8.  Somebody can lie to him: 
Acts 5:3 - “Then Peter said, ‘Ananias, how is it that 
Satan has so filled your heart that you have lied to 
the Holy Spirit and have kept for yourself some of 
the money you received for the land’?” 

9.  He can be insulted: 
Hebrews 10:29 -  “How much more severely do you 
think a man deserves to be punished who has 
trampled the Son of God under foot, who has treated 
as an unholy thing the blood of the covenant that 
sanctified him, and who has insulted the Spirit of 
grace?” 

All these are characteristics of a person. He is a being 
with intelligence.   
 

II. THE HOLY SPIRIT IS GOD:  
The Deity of the Holy Spirit and His distinct identity are 
clearly taught in the Bible and it is essential to 
understand His work in the church. 
 

A. The Deity of the Holy Spirit and His distinct 
identity are demonstrated by His association 
with the Father and the Son:  
1. In the baptism of Jesus: 

Luke 3:21-22 - “When all the people were being 
baptized, Jesus was baptized too. And as he was 
praying, heaven was opened and the Holy Spirit 
descended on him in bodily form like a dove. And a 
voice came from heaven: ‘You are my Son, whom I 
love; with you I am well pleased’."  

 
2. Jesus speaks of the Three: 

 John 14:16-17 - “And I will ask the Father, and he 
will give you another Counselor to be with you 
forever the Spirit of truth. The world cannot accept 
him, because it neither sees him nor knows him. But 
you know him, for he lives with you and will be in 
you.” 

 
3. In the invocation of the three in baptism:  

Matthew 28:19 - “Then Jesus came to them and 
said, "All authority in heaven and on earth has been 
given to me. Therefore go and make disciples of all 
nations, baptizing them in the name of the Father 
and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching 
them to obey everything I have commanded you.” 
 

4. In the blessing of Paul: 
2 Corinthians 13:14 - “May the grace of the Lord 
Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship 
of the Holy Spirit be with you all.” 
 

5. By Peter:   
1 Peter 1:2 - “Who have been chosen according to 
the foreknowledge of God the Father, through the 

ఈ ర్చనలు సాధ్యర్ణ ప్రపభావానిక్త ఆాదిించబడవు. 

పరిశుదా్ధత్మ  ఒక్ వా క్త.ి 

 

బి. అత్న్న ల్క్ష్ణాలు అత్న్న వయ క్త ిా ా ని్న  

త్రపకటిసి్తయి 

1. అత్న్నక్త మనస్తు  ఉంది: 

రోమనుల 8:27- "మరియు మన హృదయాలను 

పరిశోధించే వా ద్క్తకి్త ఆత్మ  యొక్క  మనసి్  తెలుస్, 

ఎిందుక్ింటే ఆత్మ  దేవుని చితిానిక్త అనుగుణింగా 

పరిశుదాుల కోసిం మధా వరితి్వ ిం చేసి్ింది." 

2. అత్న్నక్త జ్ఞ న నం ఉంది: 

1 కరిింథీయులు 2:11- “మనుషుా ల ఆలోచనలు 

అత్నిలోని మనిషి ఆత్మ  త్పి  మనుషుా లలో ఎవరిక్త 

తెలుస్? అదే విధింగా దేవుని ఆలోచనలు దేవుని 

ఆత్మ కు త్పి  మరెవవ రికీ తెల్నయవు.” 

3. అత్న్నక్త త్రేమ ఉంది: 

రోమనుల 15:30-31- "సహోదరులరా, మన ప్రపభువైన 

యేస్ప్రకీసి్ ద్ధవ రా మరియు ఆత్మ  యొక్క  ప్రప్పమ 

ద్ధవ రా, నా కోసిం దేవునిక్త ప్రారిసిి్త నా పోరాటింలో 

నాతో చేరాలని నేను మిమమ ల్ని  కోరుతనిా ను." 

4. అత్న్నక్త స్ంకల్ప ం ఉంది: 

1 కరిింథీయులు 12:11- "ఇవనీి  ఒకే ఆత్మ  యొక్క  

పని, మరియు అత్ను నిర్యిిించినట్లలగా ప్రపత్మ 

ఒక్క రిక్త వాటిని ఇసిాడు." 

5. అత్ను దుఃఖంచవచ్చే : 

ఎఫెసీయులు 4:30- "మరియు మీరు విమోచన దినిం 

కర్కు మ్మప్రదిించబడిన దేవుని పరిశుదా్ధత్మ ను 

దుుఃఖించక్ిండి." 

యెష్యా 63:10- “అయినపి టికీ వారు త్మరుగుబాట్ల 

చేస ఆయన పరిశుదా్ధత్మ ను బాధపెటిారు. కాబటి ి

అత్ను త్మరిగి వారిక్త శప్రతవు అయాా డు మరియు 

అత్ను సవ యింగా వారితో పోరాడాడు. 

6. అత్న్ని  త్రపతిఘటించవచ్చే : 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 7:51- “క్ఠినమైన మెడగల 

ప్రపజలరా, స్ని త్మ లేని హృదయాలు మరియు 

చెవులు! మీరు మీ త్ింప్రడులలగే ఉనాి రు: మీరు 

ఎలలప్పి డూ పరిశుదా్ధత్మ ను ఎదిరిసిారు! 

7. అత్న్ని  దూషంచవచ్చే : 

మత్యిి 12:31-32 – “కాబటి ినేను మీకు చెపి్పనిా ను, 

ప్రపత్మ ాపిం మరియు దైవదూష్ణ మనుషుా లకు 

క్షమిించబడుతింది, కానీ ఆత్మ కు వా త్మరేక్ింగా చేసన 

దూష్ణ క్షమిించబడదు. మనుషా్ కుమారునిక్త 

విరోధమ్మగా మాటాలడేవాడు క్షమిించబడతాడు, కానీ 

పరిశుదా్ధత్మ కు వా త్మరేక్ింగా మాటాల డేవాడు ఈ 

యుగింలో లేద్ధ రాబోయే యుగింలో క్షమిించబడడు. 

8. ఎవరైన్న అత్న్నక్త అబదా్ం చెపప వచ్చే : 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:3- “అపి్ప డు ప్పతరు, 

‘అననియా, సాతాను నీ హృదయానిి  ఎల 

నిింాడింటే, నువువ  పరిశుదా్ధత్మ తో అబదిాం చెపిి , 



sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus 
Christ and sprinkling by his blood:”  
 

6. By Jude: 
Jude 20-21 - “But you, dear friends, build yourselves 
up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. 
Keep yourselves in God's love as you wait for the 
mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to 
eternal life.”  
 

7. To lie to Him is to lie to God:  
Acts 5:3-4 - “Then Peter said, ‘Ananias, how is it that 
Satan has so filled your heart that you have lied to 
the Holy Spirit and have kept for yourself some of 
the money you received for the land? Didn't it belong 
to you before it was sold? And after it was sold, 
wasn't the money at your disposal? What made you 
think of doing such a thing? You have not lied to men 
but to God’.”   

 
B. The Deity of the Holy Spirit is demonstrated 

by the Divine characteristics demonstrated 
by Him:  

 
 
1. He is eternal (never ending): 

Hebrews 9:14 - “How much more, then, will the 
blood of Christ, who through the eternal Spirit 
offered himself unblemished to God, cleanse our 
consciences from acts that lead to death, so that we 
may serve the living God!”  
 

2. He is omniscient (having infinite knowledge and 
awareness):  
1 Corinthians 2:10-11 - “But God has revealed it to 
us by his Spirit. The Spirit searches all things, even 
the deep things of God. For who among men knows 
the thoughts of a man except the man's spirit within 
him? In the same way no one knows the thoughts of 
God except the Spirit of God.”  
 

3.  He is omnipotent (unlimited power or authority): 
 Micah 3:8 - “But as for me, I am filled with power, 
with the Spirit of the LORD, and with justice and 
might, to declare to Jacob his transgression, to 
Israel his sin.”  
 
Luke 1:35 - “The angel answered, "The Holy Spirit 
will come upon you, and the power of the Most High 
will overshadow you. So the holy one to be born will 
be called the Son of God.” 
 
Acts 1:8 - “But you will receive power when the Holy 
Spirit comes on you; and you will be my witnesses 
in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to 
the ends of the earth.”   

భూమి కోసిం నువువ  పొిందిన డబుు లో కింత్ నీ కోసిం 

ఉించ్చకునిా వు’ అని అనిా డు. 

9. అత్ను అవమాన్నంచబడవచ్చే : 

హెప్రీయులు 10:29- “దేవుని కుమారుడిని ాద్ధల 

క్తింద తొక్తక న, త్నను పవిప్రత్ిం చేసన ఒడింబడిక్ 

ర్కిానిి  అపవిప్రత్ింగా భావిించి, క్ృప యొక్క  ఆత్మ ను 

అవమానిించిన వా క్త ిశక్షించబడటానిక్త ఎింత్ తీప్రవింగా 

అరుుడని మీరు అనుకుింట్లనాి రు? ” 

ఇవనీి  ఒక్ వా క్త ి యొక్క  లక్షణాలు. అత్ను 

తెల్నవితేటలు ఉని  జీవి.   

 

II. పరిశుదా్ధత్మ  దేవుడు: 

పరిశుదా్ధత్మ  దేవత్ మరియు అత్ని ప్రపతేా క్ గురిిింప్ప 

బైబిల్ద్లో సి ష్ిింగా బోధించబడాాయి మరియు చరిు లో 

అత్ని పనిని అర్ిిం చేస్కోవడిం చాల అవసర్ిం. 

 

ఎ. పవిత్రాత్మ  యొకక  దైవం మరియు అత్న్న 

త్రపత్యయ క గురింిపు త్ంత్రడి మరియు కుమారుడితో 

అత్న్న అనుబంధం ద్ధా రా త్రపద్రిశ ంచబడా్డయి: 

1. యేస్త బాపిటజంలో: 

లూకా 3:21-22- “ప్రపజలిందరూ బాపిసిమ ిం 

తీస్కుింట్లని ప్పి డు, యేస్ కూడా బాపిసిమ ిం 

తీస్కునిా డు. మరియు అత్ను ప్రారిసిి్ని పి్ప డు, 

సవ ర్ గిం తెర్వబడిింది మరియు పవిప్రతాత్మ  ావుర్ింల 

శరీర్ రూపింలో అత్నిపైక్త దిగిింది. మరియు సవ ద్ర్ గిం 

నుిండి ఒక్ సవ ర్ిం వినిపిించిింది: 'నువువ  నేను 

ప్రప్పమిించే నా కుమారుడు; మీతో నేను చాల 

సింతోష్ింగా ఉనిా ను." 

 

2. యేస్త ఈ ముగుగరి గురించి మాట్లలడుతుని్న డు: 

యోహాను 14:16-17- “మరియు నేను త్ింప్రడిని 

అడుగుతాను, మరియు సత్ా సవ రూపియైన ఆత్మ ను 

మీతో ఎపి టికీ ఉిండడానిక్త ఆయన మీకు మరొక్ 

సలహాద్ధరుని ఇసిాడు. ప్రపపించిం అత్నిి  

అింగీక్రిించదు, ఎిందుక్ింటే అది అత్నిని చూడదు 

లేద్ధ అత్నిక్త తెల్నయదు. అయితే మీరు ఆయనను 

ఎరుగుదురు, ఎిందుక్ింటే ఆయన మీతో జీవిసి్త మీలో 

ఉింటాడు.” 

 

3. బాపిటజంలో ముగుగరి త్రార్థనలో: 

మత్యిి 28:19- “అప్పి డు యేస్ వారియొదదకు వచిు , 

“పర్లోక్మిందును భూమిమీదను సరావ ధకార్మ్మ 

నాకు ఇవవ బడినది. కాబటి ి మీరు వెళ్లల, అనిి  

దేశమ్మలను శషుా లనుగా చేస, త్ింప్రడియొక్క యు 

కుమారునియొక్క యు పరిశుదా్ధత్మ యొక్క యు 

నామమ్మన వారిక్త బాపిసిమ మిచ్చు మ్మ. , మరియు నేను 

మీకు ఆజా్ఞపిించిన ప్రపత్మద్ధనికీ లోబడాలని వారిక్త 

బోధించిండి. 

 



 
4. He is omnipresent (present in all places at all 

times): 
Psalms 139:7-10 - “Where can I go from your Spirit? 
Where can I flee from your presence?  If I go up to 
the heavens, you are there; if I make my bed in the 
depths, you are there.  If I rise on the wings of the 
dawn, if I settle on the far side of the sea, even there 
your hand will guide me, your right hand will hold me 
fast.”  
 

C. He does the work of God  
1. He created the universe: 

Psalm 104:30 - “When you send your Spirit, they are 
created, and you renew the face of the earth.”  
 

2. He regenerates man: 
John 3:3-6 - “In reply Jesus declared, ‘I tell you the 
truth, no one can see the kingdom of God unless he 
is born again.’  ‘How can a man be born when he is 
old?’ Nicodemus asked. ‘Surely he cannot enter a 
second time into his mother's womb to be born!’ 
Jesus answered, ‘I tell you the truth, no one can 
enter the kingdom of God unless he is born of water 
and the Spirit’.”  

 
Titus 3:5 - “He saved us, not because of righteous 
things we had done, but because of his mercy. He 
saved us through the washing of rebirth and renewal 
by the Holy Spirit”  

 
3. He will resurrect our bodies: 

Romans 1:4 - “And who through the Spirit of 
holiness was declared with power to be the Son of 
God by his resurrection from the dead: Jesus Christ 
our Lord.” 
 
Romans 8:11 - “And if the Spirit of him who raised 
Jesus from the dead is living in you, he who raised 
Christ from the dead will also give life to your mortal 
bodies through his Spirit, who lives in you.”  

 
4. He does miracles:  

1 Corinthians 12:4-11 - “There are different kinds of 
gifts, but the same Spirit. There are different kinds 
of service, but the same Lord. There are different 
kinds of working, but the same God works all of them 
in all men. Now to each one the manifestation of the 
Spirit is given for the common good. To one there is 
given through the Spirit the message of wisdom, to 
another the message of knowledge by means of the 
same Spirit, to another faith by the same Spirit, to 
another gifts of healing by that one Spirit, to another 
miraculous powers, to another prophecy, to another 
distinguishing between spirits, to another speaking 
in different kinds of tongues, and to still another the 

4. ాల్ యొకక  ఆశీరాా ద్ంలో: 

2 కరిింథీయులు 13:14- "ప్రపభువైన యేస్ప్రకీసి్ క్ృప 

మరియు దేవుని ప్రప్పమ మరియు పరిశుదా్ధత్మ  

సహవాసిం మీ అిందరికీ తోడుగా ఉిండును గాక్." 

 

5. పీటర్ ద్ధా రా: 

1 ప్పతరు 1:2- “యేస్ప్రకీసి్కు విధేయత్ చూపి 

ఆయన ర్కిానిి  చిలక్రిించడిం కోసిం, త్ింప్రడి అయిన 

దేవుని మ్మిందసి్ ద్జా్ఞనానిి  బటి,ి ఆత్మ  యొక్క  

పవిప్రతీక్ర్ణ పని ద్ధవ రా ఎింపిక్ చేయబడినవారు:” 

 

6. జూడ్ ద్ధా రా: 

జూడ్ 20-21- “అయితే మీరు, ప్రపియమైన మిప్రతలరా, 

మీ అత్ా ింత్ పవిప్రత్మైన విశావ సింలో మిమమ ల్ని  మీరు 

నిరిమ ించ్చకోిండి మరియు పవిప్రతాత్మ తో ప్రారిిించిండి. 

మన ప్రపభువైన యేస్ప్రకీసి్ క్నిక్ర్ిం మిమమ లి్న  

నిత్ా జీవానిక్త తీస్కురావడానిక్త మీరు ఎదురు 

చూసి్ని ప్పి డు మిమమ ల్ని  మీరు దేవుని ప్రప్పమలో 

ఉించ్చకోిండి. 

 

7. ఆయనకు అబదా్ం చెపప డం అంటే దేవున్నక్త 

అబదా్ం చెపప డం. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:3-4- “అప్పి డు ప్పతరు, 

'అననియా, నీవు పరిశుదా్ధత్మ తో అబదిాం చెపిి , భూమి 

కోసిం నువువ  పొిందిన డబుు లో కింత్ నీ కోసిం 

ఉించ్చకుని ిందుకు సాతాను నీ హృదయానిి  ఎల 

నిింాడు? అమమ క్మ్మిందే అది నీది కాద్ధ? మరియు 

అది అమమ బడిన త్రావ త్, మీ వదద డబుు  లేద్ధ? 

అలింటి పని చేయాలని మీరు ఏమి ఆలోచిించారు? 

నీవు మనుషుా లకు కాదు దేవునిక్త అబదిాం చెాి వు.” 

 

B. పరిశుదా్ధత్మ  యొకక  దైవం ఆయన 

త్రపద్రిశ ంచిన దైవిక ల్క్ష్ణాల్ ద్ధా రా 

త్రపద్రిశ ంచబడుతుంది: 

 
 

1. అత్ను శాశా తుడు (అంత్ం లేన్నవాడు): 

హెప్రీయులు 9:14- “అయితే, నితా్ మైన ఆత్మ  ద్ధవ రా 

నిష్క ళింక్మైన త్నను తాను దేవునిక్త అరిి ించ్చకుని  

ప్రకీసి్ ర్క్మి్మ, మనిం సజీవుడైన దేవునిక్త సేవ చేసేల 

మర్ణానిక్త ద్ధరితీసే చరా్ ల నుిండి మన మనసాి క్షని 

ఎింత్గా శుది ాచేసి్ింది!” 

 

2. అత్ను స్రా్ జ్ఞఞనడు (అనంత్మైన జ్ఞ న నం మరియు 

అవగాహన కలిగి ఉని్న డు): 

1 కరిింథీయులు 2:10-11- “అయితే దేవుడు త్న ఆత్మ  

ద్ధవ రా ద్ధనిని మనకు బయలుపర్చాడు. ఆత్మ  అనిి  

విష్యాలను, దేవుని లోతైన విష్యాలను కూడా 

శోధసి్ింది. మనిషి ఆలోచనలు అత్నిలోని మనిషి 



interpretation of tongues.  All these are the work of 
one and the same Spirit, and he gives them to each 
one, just as he determines.”  

 
5. He inspired the ones who wrote the Bible:      

2 Timothy 3:16-17 - “All Scripture is God-breathed 
and is useful for teaching, rebuking, correcting and 
training in righteousness, so that the man of God 
may be thoroughly equipped for every good work.”  
 
2 Peter 1:20-21 - “Above all, you must understand 
that no prophecy of Scripture came about by the 
prophet's own interpretation. For prophecy never 
had its origin in the will of man, but men spoke from 
God as they were carried along by the Holy 
Spirit.”  

 
1 Corinthians 2:13 - “This is what we speak, not 
in words taught us by human wisdom but in 
words taught by the Spirit, expressing spiritual 
truths in spiritual words.”  
 

III. GOD-THE FATHER, GOD-THE HOLY SPIRIT 
AND GOD-THE SON ARE INDIVIDUALS YET ONE 
(United in everything)  
 
A. God is one. 

 1. Deuteronomy 6:4 – “Hear, O Israel, The LORD 
our God, the LORD is One.” 
 
2. Ephesians 4:6 – “There is one God and Father of 
all who is over all and through all and in all.”  
 
3. Romans 3:29-30 – “Or is God the God of Jews 
only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of 
Gentiles also, since indeed God who will justify the 
circumcised by faith and the uncircumcised through 
faith is one.”  

 
B. The triune nature of the one God (of Deity):  

1. How are we to believe in one God and at the same 
time believe in the three persons of deity? God is 
one in essence and three in persons. There are 
three persons in this “one God.”  

 
2. In Genesis 1:1-2 - The word Elohim translated 
GOD is in the plural and in verse 2 there appears a 
reference to the Holy Spirit. Also in Genesis 1:26 
and 11:5-8 God speaks in the plural. The “Jehovah 
Witnesses” argue that this is a reference to angels, 
but verse 27 declares the creation was made in the 
image of God and not in the image of God and the 
angels. The angels are creatures and do not 
participate in the nature of God; they are not to be 
worshipped.  

 

ఆత్మ  త్పి  మనుషుా లలో ఎవరిక్త తెలుస్? అదే 

విధింగా దేవుని ఆలోచనలు దేవుని ఆత్మ కు త్పి  

మరెవవ రికీ తెల్నయవు.” 

 

3. అత్ను స్రా్ శక్తమింతుడు (అపరిమిత్ శక్త ిలేద్ధ 

అధికార్ం): 

మీకా 3:8 - “నా విష్యానికసే,ి యాకోబుకు అత్ని 

అపరాధ్యనిి , ఇప్రశాయేలుకు అత్ని ాానిి  

ప్రపక్టిించడానిక్త నేను శక్తతిో, యెహోవా ఆత్మ తో 

మరియు నాా యిం మరియు శక్తతిో నిిండి ఉనిా ను. 

 

లూకా 1:35- "దేవదూత్ సమాధ్యనమిచాు డు, 

"పరిశుదా్ధత్మ  నీపైక్త వసి్ింది, మరియు సరోవ ని తని 

యొక్క  శక్త ిమిమమ ల్ని  క్పిి వేసి్ింది. కాబటి ిప్పటబిోయే 

పవిప్రతడు దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడతాడు." 

 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:8- “అయితే పరిశుదా్ధత్మ  

మీపైక్త వచిు నపి్ప డు మీరు శక్తనిి పొిందుతారు; 

మరియు మీరు యెరూష్లేమ్మలోను, యూదయలోను 

సమర్య అింత్టిలోను మరియు భూదిగింత్మ్మల 

వర్కు నాకు సాక్షులుగా ఉింటారు. 

 

4. అత్ను స్రా్ వాయ పి (అన్ని  స్మయాల్లో అన్ని  

త్రపదేశాల్లో ఉని్న డు): 

కీర్నిలు 139:7-10- “నీ ఆత్మ  నుిండి నేను ఎక్క డిక్త 

వెళు గలను? నీ సనిి ధ నుిండి నేను ఎక్క డిక్త 

ారిపోగలను? నేను సవ రాగనిక్త వెళ్లతే, మీరు అక్క డ 

ఉనాి రు; నేను లోతలలో నా మించిం వేసే,ి మీరు 

అక్క డ ఉనాి రు. నేను తెలలవారుజ్ఞమ్మన రెక్క ల మీద 

లేచినా, సమ్మప్రదప్ప అవత్ల్న వైప్పన నేను ద్సరి్పడినా, 

అక్క డ కూడా నీ చెయిా  ననిు  నడిపిసి్ింది, నీ కుడి 

చెయిా  ననిు  గటిగిా పటి్లకుింట్లింది.” 

 

సి. అత్ను దేవున్న పన్న చేసి్తడు 

1. అత్ను విశాా న్ని  స్ృషటంచాడు: 

కీర్ని 104:30- "మీరు మీ ఆత్మ ను పింపినప్పి డు, వారు 

సృషిిించబడాారు, మరియు మీరు భూమి యొక్క  

మ్మఖానిి  ప్పనరుదరాిించారు." 

 

2. అత్ను మన్నషన్న పునర్జనమ  చేసి్తడు: 

యోహాను 3:3-6- “యేస్ ప్రపతా త్రి్మ్మగా, 'నేను మీతో 

నిశు యమ్మగా చెప్పి చ్చనిా ను, అత్డు మర్ల 

జనిమ ించక్పోతే దేవుని రాజా మ్మను చూడలేడు' అని 

ప్రపక్టిించాడు. 'మనిషి మ్మసల్నత్నింలో ఎల 

ప్పడతాడు?' నికోడెమస్ అడిగాడు. 'క్చిు త్ింగా అత్ను 

త్న త్ల్నల గర్భ ింలోక్త రెిండవసారి ప్పటలిేడు!' యేస్, 

'నేను మీతో నిజిం చెపి్పనిా ను, నీరు మరియు ఆత్మ  

ద్ధవ రా జనిమ ించక్పోతే ఎవరూ దేవుని రాజా ింలో 

ప్రపవేశించలేరు' అని జవాబిచాు డు. 

 



3. The word “Trinity” is not Biblical but it describes the 
existence of God in three persons just as the Bible 
teaches.  
 

CONCLUSION: 
The Holy Spirit is a person of Deity. The Holy Spirit is 
not a thing! He is a person! The Bible does not call Him 
“it”. What does this mean for our lives?  We can and 
must be more sensitive to the presence of the Holy 
Spirit. He accompanies us and teaches us how to live 
through His Word, the Bible. He reacts to the things we 
do and think. God is much nearer to us than we may 
think. The omnipotent Spirit of God is in us. To walk in 
the Spirit is to walk with God. 

 
1. The Holy Spirit is 

A. ____ Force 
B. ____ Energy 
C. ____ Influence 
D. ____ Being, personality  

 
2. The Holy Spirit is God. 

 T____  F___ 
 
3. The Holy Spirit, Father and Son are: 

A. ____ The same being by different names 
B. ____ Individual beings doing their own thing 
C. ____ Individual beings united in everything  

 
ACTS OF THE HOLY SPIRIT 

IN THE OLD TESTAMENT 
Lesson 2 
The HOLY SPIRIT, as well as the Father and the Son, 
acted since the beginning for the salvation of humanity. 
In this study we will see how the HOLY SPIRIT worked 
in the Old Testament and when He began to act. We 
will notice in what way His works were different than in 
the New Testament.  
 
Participated in the creation of the world.  

Genesis 1:1-2 – “In the beginning God created the 
heavens and the earth. Now the earth was formless 
and empty, darkness was over the surface of the 
deep, and the Spirit of God was hovering over the 
waters.”  

 
Psalm 104:30 – “When you send your Spirit, they 
are created, and you renew the face of the earth.”  

In the time of patriarchs.  
Genesis 6:3 – “Then the LORD said, “My Spirit will 
not contend with man forever, for he is mortal; his 
days will be a hundred and twenty years.”  
 
Genesis 41:38 – “So Pharaoh asked them, “Can we 
find anyone like this man, one in whom is the spirit of 
God?”  

తీత 3:5- “అత్ను మనలి్న  ర్క్షించాడు, మనిం చేసన 

నీత్మకారాా ల వలల కాదు, త్న దయ వలల. పవిప్రతాత్మ  

ద్ధవ రా ప్పనర్జనమ  మరియు ప్పనరుదరా్ణ ద్ధవ రా అత్ను 

మమమ ల్ని  ర్క్షించాడు. 

 

3. ఆయన మన శరీరాల్ను పునరు థానం చేసి్తడు: 

రోమనుల 1:4- "మరియు పవిప్రత్త్ యొక్క  ఆత్మ  ద్ధవ రా 

అత్ను మృతలలో నుిండి ప్పనరుతిానిం చేయడిం 

ద్ధవ రా దేవుని కుమారునిగా శక్తతిో ప్రపక్టిించబడాాడు: 

మన ప్రపభువైన యేస్ప్రకీసి్." 

 

రోమీయులు 8:11- "మరియు యేస్ను 

మృతలలోనుిండి లేపినవారి ఆత్మ  మీలో 

నివసించినటలయితే, ప్రకీసి్ను మృతలలోనుిండి 

లేపినవాడు మీలో నివసించే త్న ఆత్మ  ద్ధవ రా మీ 

మర్ిా  శరీరాలను కూడా జీవిసిాడు." 

 

4. అత్ను అదు ాలు చేసి్తడు: 

1 కరిింథీయులు 12:4-11- “వివిధ ర్కాల 

బహుమతలు ఉనాి యి, కానీ అదే ఆత్మ . వివిధ 

ర్కాల సేవలు ఉనాి యి, కానీ ఒక్టే ప్రపభువు. వివిధ 

ర్కాల పని ఉింది, కానీ ఒకే దేవుడు అిందరిలో 

వాటనిి ింటిని పని చేసిాడు. ఇప్పి డు ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త 

ఆత్మ  యొక్క  అభివా క్త ి సాధ్యర్ణ మించి కోసిం 

ఇవవ బడిింది. ఒక్రిక్త ఆత్మ  ద్ధవ రా ద్జా్ఞన సిందేశిం, 

మరొక్రిక్త అదే ఆత్మ  ద్ధవ రా ద్జా్ఞన సిందేశిం, మరొక్రిక్త 

అదే ఆత్మ  ద్ధవ రా ద్జా్ఞన సిందేశిం, మరొక్రిక్త ఆ ఆత్మ  

ద్ధవ రా సవ సపిరిచే బహుమతలు, మరొక్రిక్త అదుభ త్ 

శకిులు, మరొక్ ప్రపవచనిం, మరొక్రిక్త ఆత్మ ల మధా  

తేడా, మరొక్రిక్త వివిధ ర్కాల భాష్లలో మాటాలడటిం 

మరియు మరొక్టి భాష్ల వివర్ణ. ఇవనిీ  ఒకే ఆత్మ  

యొక్క  పని, మరియు అత్ను నిర్యిిించినట్లలగా ప్రపత్మ 

ఒక్క రిక్త వాటిని ఇసిాడు. 

 

5. అత్ను బైబిల్ త్రవాసిన వారిన్న త్రేర్దపించాడు: 

2 త్మమోత్మ 3:16-17- “ప్రసక పు ర్ అింతా దేవుని ఊపిరి 

మరియు ఉపయోగక్ర్మైనదిబోధించ్చట, 

గదేించ్చట, స్రిదిదేట మరియు నీతిలో శిక్ష్ణ 

పందము, త్దా్ధ రా దేవున్న మన్నష త్రపతి మంచి 

పన్నక్త పూరిగిా సిదా్పడాడు. 

 

2 ప్పతరు 1:20-21- “అనిి ింటికీ మిించి, ప్రపవక్ ియొక్క  

సవ ింత్ వివర్ణ ద్ధవ రా ప్రసక పు ర్ యొక్క  ఏ ప్రపవచనిం 

రాలేదని మీరు అర్ిిం చేస్కోవాల్న. ఎిందుక్ింటే 

ప్రపవచనిం ఎపి్ప డూ మనిషి సింక్లి ింలో ప్పటలిేదు, 

కానీ మనుషులు మాటాలడేవారువారు పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధా రా తీస్తకువెళ్ళ బడినట్లలగా దేవున్న నుండి. 

 



 
In the leaders of the nation of Israel.  

Numbers 11:16-30 – “The LORD said to Moses: 
‘Bring me seventy of Israel’s elders who are known to 
you as leaders and officials among the people. Have 
them come to the Tent of Meeting, that they may 
stand there with you. I will come down and speak with 
you there, and I will take of the Spirit that is on you 
and put the Spirit on them. They will help you carry 
the burden of the people so that you will not have to 
carry it alone.  …  So Moses went out and told the 
people what the LORD had said. He brought together 
seventy of their elders and had them stand around 
the Tent. Then the LORD came down in the cloud 
and spoke with him, and he took of the Spirit that was 
on him and put the Spirit on the seventy elders. When 
the Spirit rested on them, they prophesied, but they 
did not do so again. However, two men, whose 
names were Eldad and Medad, had remained in the 
camp. They were listed among the elders, but did not 
go out to the Tent. Yet the Spirit also rested on them, 
and they prophesied in the camp. A young man ran 
and told Moses, ‘Eldad and Medad are prophesying 
in the camp’. Joshua son of Nun, who had been 
Moses’ aide since youth, spoke up and said, ‘Moses, 
my lord, stop them!’ But Moses replied, ‘Are you 
jealous for my sake? I wish that all the LORD’s 
people were prophets and that the LORD would put 
his Spirit on them!’  Then Moses and the elders of 
Israel returned to the camp.”  
 
Numbers 27:18 – “So the LORD said to Moses, “Take 
Joshua son of Nun, a man in whom is the spirit, and 
lay your hand on him.” 

 
He granted the artistic and technical skills to 
construct the temple.  

Exodus 31:1-5 – “Then the LORD said to Moses, 
“See, I have chosen Bezalel son of Uri, the son of 
Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with 
the Spirit of God, with skill, ability and knowledge in 
all kinds of crafts — to make artistic designs for work 
in gold, silver and bronze, to cut and set stones, to 
work in wood, and to engage in all kinds of 
craftsmanship.”  

He gave the ability and special strength to lead.  
Judges 3:10 – “The Spirit of the LORD came upon 
him, so that he became Israel’s judge and went to 
war. The LORD gave Cushan-Rishathaim king of 
Aram into the hands of Othniel, who overpowered 
him.” 
 
Judges 6:34 – “Then the Spirit of the LORD came 
upon Gideon, and he blew a trumpet, summoning 
the Abiezrites to follow him.” 
 

1 కొరింథీయులు 2:13- "ఇది మనం మాట్లల డేది, 

మానవ జ్ఞ న నం ద్ధా రా మనకు బోధించిన 

మాటల్లో కాద, ఆత్మ  బోధించిన మాటల్లో, 

ఆధ్యయ తిమ క స్ాయ ల్ను ఆధ్యయ తిమ క పద్ధల్లో 

వయ క్తకిరిసి్తంది." 

 

III. దేవుడు-త్ంత్రడి, దేవుడు-పవిత్రాత్మ  మరియు 

దేవుడు-కుమారుడు వయ కిులు అయినపప టిక్త ఒకక ర్ద 

(అన్ని ంటిలో ఐకయ ం) 

ఎ. దేవుడు ఒకక డే. 

1. దివ తీయోపదేశకాిండమ్మ 6:4 – “ఓ 

ఇప్రశాయేలీయులరా, వినిండి, మన దేవుడైన 

యెహోవా, యెహోవా ఒక్క డే.” 

 

2. ఎఫెసీయులకు 4:6 – “అిందరిపైన మరియు 

అిందరి ద్ధవ రా మరియు అిందరిలో ఉని  దేవుడు 

మరియు త్ింప్రడి అిందరికీ ఒక్క డే.” 

 

3. రోమనుల 3:29-30 – “లేద్ధ దేవుడు యూదుల 

దేవుడా? ఆయన అనా జనులకు కూడా దేవుడు కాద్ధ? 

అవును, అనా జనులకు కూడా, ఎిందుక్ింటే విశావ సిం 

ద్ధవ రా స్ని త్మ పొిందినవారిని మరియు విశావ సిం 

ద్ధవ రా స్ని త్మ లేనివారిని నీత్మమింతలుగా తీరేు  

దేవుడు ఒక్క డే. 

 

B. ఏక దేవుడు (దేవత్) యొకక  త్రతిగుణ స్ా భావం: 

1. మనిం ఒకే దేవుడిని ఎల విశవ సించాల్న మరియు 

అదే సమయింలో మ్మగుగరు దేవత్లను ఎల 

విశవ సించాల్న? దేవుడు సారాింశింలో ఒక్డు మరియు 

వా కిులలో మ్మగుగరు. ఈ “ఒకే దేవుడు”లో మ్మగుగరు 

వా కిులునిా రు. 

 

2. ఆదికాిండమ్మ 1:1-2లో - దేవుడు అనువదిించబడిన 

ఎలోహిమ్ అనే పదిం బహువచనింలో ఉింది మరియు 

2వ వచనింలో పరిశుదా్ధత్మ  ప్రపసిావన క్నిపిసి్ింది. 

అలగే ఆదికాిండమ్మ 1:26 మరియు 11:5-8లో దేవుడు 

బహువచనింలో మాటాలడుతనిా డు. "యెహోవా 

సాక్షులు" ఇది దేవదూత్లకు స్తచన అని 

వాదిించారు, అయితే 27వ వచనిం సృషి ి దేవుని 

సవ రూపింలో జరిగిింది మరియు దేవుడు మరియు 

దేవదూత్ల రూపింలో కాదు. దేవదూత్లు జీవులు 

మరియు దేవుని సవ భావింలో ాల్గగనరు; వాటిని 

పూజిించకూడదు. 

 

3. “ప్రటినిటీ” అనే పదిం బైబిల్ సింబింధమైనది కాదు 

కానీ బైబిల్ బోధసి్ని ట్లలగానే అది మ్మగుగరు వా కిులలో 

దేవుని ఉనిక్తని వివరిసి్ింది. 

 

ముగింపు: 



Judges 11:29 – “Then the Spirit of the LORD came 
upon Jephthah. He crossed Gilead and Manasseh, 
passed through  
Mizpah of Gilead, and from there he advanced 
against the Ammonites.” 
 
Judges 13:25 – “The Spirit of the LORD began to stir 
him while he was in Mahaneh Dan, between Zorah 
and Eshtaol.”  
 
Judges 14:6 – “The Spirit of the LORD came upon 
him in power so that he tore the lion apart with his 
bare hands as he might have torn a young goat. But 
he told neither his father nor his mother what he had 
done.” 
 
Judges 14:19-20 – “Then the Spirit of the LORD 
came upon him in power. He went down to 
Ashkelon, struck down thirty of their men, stripped 
them of their belongings and gave their clothes to 
those who had explained the riddle. Burning with 
anger, he went up to his father’s house.”  
 
Judges 15:14 – “As he approached Lehi, the 
Philistines came toward him shouting. The Spirit of 
the LORD came upon him in power. The ropes on 
his arms became like charred flax, and the bindings 
dropped from his hands.” 

 
He assisted the first kings of Israel in their task of 
guiding the people of God.  

1 Samuel 10:6 – “The Spirit of the LORD will come 
upon you in power, and you will prophesy with them; 
and you will be changed into a different person.” 
 
1 Samuel 16:13-14 – “So Samuel took the horn of 
oil and anointed him in the presence of his brothers, 
and from that day on the Spirit of the LORD came 
upon David in power. Samuel then went to Ramah. 
Now the Spirit of the LORD had departed from Saul, 
and an evil spirit from the LORD tormented him.” 
 
2 Samuel 23:2 – “He Spirit of the LORD spoke 
through me; his word was on my tongue.”  

 
He gave the ability to prophecy 

Numbers 24:2 – “When Balaam looked out and saw 
Israel encamped tribe by tribe, the Spirit of God 
came upon him.” 
 
Numbers 11:25 – “Then the LORD came down in the 
cloud and spoke with him, and he took of the Spirit 
that was on him and put the Spirit on the seventy 
elders. When the Spirit rested on them, they 
prophesied, but they did not do so again.” 
 

పరిశుదా్ధత్మ  దేవత్ యొక్క  వా క్త.ి పరిశుదా్ధత్మ  ఒక్ 

విష్యిం కాదు! అత్ను ఒక్ వా క్త!ి బైబిల్ ఆయనను 

"అది" అని పిలవలేదు. ఇది మన జీవితాలకు అర్ిిం 

ఏమిటి? మనిం పరిశుదా్ధత్మ  ఉనిక్తక్త మరిింత్ స్నిి త్ింగా 

ఉిండాల్న మరియు ఉిండాల్న. ఆయన మనకు తోడుగా 

ఉింటాడు మరియు త్న వాక్ా మైన బైబిల్ ద్ధవ రా ఎల 

జీవిించాలో బోధసిాడు. మనిం చేసే మరియు ఆలోచిించే 

పనులకు ఆయన సి ిందిసిారు. మనిం 

అనుకుని ద్ధనిక్ింటే దేవుడు మనకు చాల దగ గర్గా 

ఉనిా డు. సర్వ శక్తమిింతడైన దేవుని ఆత్మ  మనలో 

ఉింది. ఆత్మ లో నడవడమింటే దేవునితో నడవడమే. 

 
1. పరిశుదా్ధత్మ  అింటే 

A. ____ ఫోరి్  

B. ____ శక్త ి

C. ____ పలుకుబడి 

D. ____ ఉిండటిం, వా క్తతి్వ ిం  

 

2. పరిశుదా్ధత్మ  దేవుడు. 

T____ F___ 
 

3. పరిశుదా్ధత్మ , త్ింప్రడి మరియు కుమారుడు: 

A. ____ వివిధ ప్పర్లతో ఒకే జీవి 

B. ____ వా క్తగిత్ జీవులు త్మ సవ ింత్ పనిని 

చేసి్నిా యి 

C. ____ వా క్తగిత్ జీవులు ప్రపత్మద్ధనిలో 

ఏక్మయాా రు  

 

పవిత్రత్ ఆత్మ  యొకక  చర్య లు 

ాత్ న్నబంధనలో 

ాఠిం 2 

పవిప్రతాత్మ , అలగే త్ింప్రడి మరియు కుమారుడు, 

మానవాళ్ల యొక్క  మోక్షానిక్త మొదటి నుిండి పనిచేశారు. 

ఈ అధా యనింలో ాత్ నిబింధనలో పవిప్రతాత్మ  ఎల 

పనిచేసిందో మరియు ఆయన ఎప్పి డు పనిచేయడిం 

ప్రార్ింభిించాడో చూద్ధద ిం. ఆయన కారాా లు కత్ ి

నిబింధనలో క్ింటే ఏ విధింగా విభిని ింగా ఉనిా యో 

మనిం గమనిించవచ్చు . 

 

త్రపపంచ స్ృషటలో ాలుపంచ్చకున్ని రు. 

ఆదికాిండమ్మ 1:1-2– “ప్రార్ింభింలో దేవుడు 

ఆకాశాలను భూమిని సృషిిించాడు. ఇప్పి డు భూమి 

నిరాకార్మైనది మరియు ఖాళీగా ఉింది, లోతైన 

ఉపరిత్లింపై చీక్టి ఉింది, మరియు దేవుని ఆత్మ  

జలలపై సించరిించిింది. 

 

కీర్ని 104:30- "మీరు మీ ఆత్మ ను పింపినప్పి డు, వారు 

సృషిిించబడాారు, మరియు మీరు భూమి యొక్క  

మ్మఖానిి  ప్పనరుదరాిించారు." 



Nehemiah 9:30 – “For many years you were patient 
with them. By your Spirit you admonished them 
through your prophets. Yet they paid no attention, so 
you handed them over to the neighboring peoples.” 

 
2 Samuel 23:2 – “The Spirit of the LORD spoke 
through me; his word was on my tongue.”  

 
Isaiah 48:16 – “Come near me and listen to this 
‘From the first announcement I have not spoken in 
secret; at the time it happens, I am there.’ And now 
the Sovereign LORD has sent me, with his Spirit.”  

 
Micah 3:8 – “But as for me, I am filled with power, 
with the Spirit of the LORD, and with justice and 
might, to declare to Jacob his transgression, to 
Israel his sin.”  

 
Ezekiel 2:2 – “As he spoke, the Spirit came into me 
and raised me to my feet, and I heard him speaking 
to me.”  

 
2 Peter 1:21 – “For prophecy never had its origin in 
the will of man, but men spoke from God as they 
were carried along by the Holy Spirit.”  

 
The HOLY SPIRIT did not work directly in all the people 
in the Old Testament even though there was a promise 
that He would come to all one day. Nor did He always 
cause the person to be Holy. The “human vessels” 
used by God in the Old Testament were often very 
sinful and unclean as in the cases of Balaam and 
Samson. He was especially given to the prophets and 
others who would be vehicles of divine revelation. He 
also granted gifts to manage, practice arts and skills, to 
lead, to judge and even to use physical force.  

 

In the Old Testament, there are at least 60 references 
to the person and work of the Spirit, each one indicating 
that, at that time, the Spirit came to do a specific work 
and left when His work was done. In the New 
Testament, we will see that His presence became 
permanent and constant..  
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పిత్ృదేవత్ల్ కాల్ంలో. 

ఆదికాిండమ్మ 6:3– “అప్పి డు యెహోవా ఇల 

అనిా డు, “నా ఆత్మ  మనిషితో ఎపి టికీ పోరాడదు, 

ఎిందుక్ింటే అత్ను మరిుా డు; అత్ని రోజులు నూట 

ఇర్వై సింవతి్ రాలు. 

 

ఆదికాిండమ్మ 41:38“కాబటి ిఫరో వారిని ఇల అడిగాడు, 

“ఈ వా క్తలిో దేవుని ఆత్మ  ఉని  వా క్తనిి మనిం 

క్నుగొనగలమా?” 

 

ఇత్రాయెల్ దేశ న్నయకుల్లో. 

సింఖాా కాిండమ్మ 11:16-30– “యెహోవా మోషేతో ఇల 

అనిా డు: ‘ప్రపజలోల  నాయకులుగా, అధకారులుగా మీకు 

తెల్నసన డెబైు  మింది ఇప్రశాయేలు పెద్దదలను నా 

దగ గర్కు తీస్కుర్ిండి. వారు సనిి ధ గుడార్ిం దగ గర్కు 

ర్ిండి, వారు అక్క డ మీతో నిలబడవచ్చు . నేను దిగి 

వచిు  అక్క డ నీతో మాటాలడతాను, నీ మీద ఉని  

ఆత్మ ను తీసకని వారిపై ఆత్మ ను ఉించ్చతాను. మీరు 

ఒింటరిగా మోయవలసన అవసర్ిం లేకుిండా ప్రపజల 

భారానిి  మోయడానిక్త వారు మీకు సహాయిం చేసిారు. 

… కాబటి ిమోషే బయటకు వెళ్లల యెహోవా చెపిి నది 

ప్రపజలకు చెాి డు. అత్ను వారి పెదదలలో డెబైు  

మిందిని ఒక్చోట చేరిు , గుడార్ిం చ్చటి్ట నిలబెటిాడు. 

అప్పి డు యెహోవా మేఘింలో దిగి అత్నితో 

మాటాలడాడు, మరియు అత్ను త్న మీద ఉని  

ఆత్మ ను తీస డెబైు  మింది పెదదల మీద ఆత్మ ను 

ఉించాడు. ఆత్మ  వారిపై ఆప్రశయిించినప్పి డు, వారు 

ప్రపవచిించారు, కానీ వారు మళీల అల చేయలేదు. 

అయితే, ఎలద ద్ మరియు మేద్ధద్ అనే ఇదదరు వా కిులు 

శబిర్ింలోనే ఉనాి రు. వారు పెదదల జ్ఞబితాలో 

ఉనాి రు, కానీ గుడారానిక్త వెళు లేదు. అయినపి టికీ 

ఆత్మ  వారిపై నిల్నచియుిండెను మరియు వారు 

శబిర్ింలో ప్రపవచిించారు. ఒక్ యువకుడు 

పరిగెతికుింట్ట వచిు , ‘ఎలదదు, మేద్ధదు శబిర్ింలో 

ప్రపవచిసి్నిా రు’ అని మోషేతో చెాి డు. యవవ నిం 

నుిండి మోషేకు సహాయకుడిగా ఉని  నన్ కడుకు 

జ్ఞషువా మాటాలడి, 'మోషే, నా ప్రపభువా, వారిని ఆపిండి!' 

అయితే మోషే ఇల జవాబిచాు డు, 'నా కోసిం మీరు 

అస్తయపడుతనాి రా? యెహోవా ప్రపజలిందరూ 

ప్రపవక్లిుగా ఉిండాలని, యెహోవా వారిపై త్న ఆత్మ ను 

ఉించాలని నేను కోరుకుింట్లనిా ను!' అప్పి డు మోషే 

మరియు ఇప్రశాయేలు పెదదలు శబిరానిక్త త్మరిగి వచాు రు. 

'నా కోసిం మీరు అస్తయపడుతనిా రా? యెహోవా 

ప్రపజలిందరూ ప్రపవక్లిుగా ఉిండాలని, యెహోవా 

వారిపై త్న ఆత్మ ను ఉించాలని నేను 

కోరుకుింట్లనిా ను!' అప్పి డు మోషే మరియు 

ఇప్రశాయేలు పెదదలు శబిరానిక్త త్మరిగి వచాు రు. 'నా 

కోసిం మీరు అస్తయపడుతనాి రా? యెహోవా 

ప్రపజలిందరూ ప్రపవక్లిుగా ఉిండాలని, యెహోవా 
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1. The Holy Spirit helped in the creation. 

T. ___  F. ___ 
 
2. In the Old Testament the Holy Spirit gave certain 
people.  

A. ____ Artistic abilities 
B. ____ Constructions skills 
C. ____ Administrative capabilities 
D. ____ Ability to prophecy  
E. ____ All the above 

 
3. The Holy Spirit assisted Israel’s leaders in guiding 
the people. 

T. ___ F. ___ 
 
4. The Holy Spirit gave people ability to foretell future 
events. 

T. ___ F. ___ 
 
5. The Holy Spirit is involved in the lives of all the 

Children of Israel//God’s people 
T. ___ F. ___ 

 

THE SPIRIT PROMISED 
Lesson 3 
 

వారిపై త్న ఆత్మ ను ఉించాలని నేను 

కోరుకుింట్లనిా ను!' అప్పి డు మోషే మరియు 

ఇప్రశాయేలు పెదదలు శబిరానిక్త త్మరిగి వచాు రు. 

 

సింఖాా కాిండమ్మ 27:18“కాబటి ి యెహోవా మోషేతో, 

“నూను కడుకు యెహోషువను తీస్కువెళ్లల, ఆత్మ  

ఉని  వా క్తనిి అత్ని మీద చెయిా ” అనిా డు. 

 

అత్ను ఆల్యాన్ని  న్నరిమ ంచడ్డన్నక్త కళాత్మ క 

మరియు స్తంకేతిక నైపుణాయ ల్ను మంజూరు 

చేశాడు. 

నిర్గమకాిండమ్మ 31:1-5“అప్పి డు యెహోవా మోషేతో 

ఇల అనిా డు: “చూడిండి, నేను యూద్ధ గోప్రతానిక్త 

చెిందిన హూరు కుమారుడైన ఊరి కడుకు 

బెసలేలును ఎనిు కునిా ను మరియు నేను అత్నిని 

దేవుని ఆత్మ తో నిింాను, నైప్పణా ిం, సామర్ిా ిం 

మరియు ద్జా్ఞనింతో. వివిధ ర్కాల చేత్మపనులు - 

బింగార్ిం, వెిండి మరియు కాింసా  పని కోసిం క్ళ్లత్మ క్ 

డిజైనలను త్యారు చేయడిం, రాళలను క్త్మరిిించడిం 

మరియు అమర్ు డిం, చెక్క తో పని చేయడిం 

మరియు అనిి  ర్కాల హసకి్ళలలో ాల్గగనడిం. 

అత్ను నడిపించే స్తమరాథ య ని్న  మరియు త్రపత్యయ క 

శక్తని్న ఇచేా డు. 

నాా యాధపతలు 3:10– “యెహోవా ఆత్మ  అత్ని 

మీదిక్త వచిు ింది, కాబటి ి అత్ను ఇప్రశాయేలుకు 

నాా యాధపత్మ అయాా డు మరియు యుదా్ధనిక్త 

వెళ్లు డు. యెహోవా అరామ్మ రాజు కూషాన్-

రిషాతైమ్మను ఒతీి యేలు చేత్మక్త అపి గిించాడు, 

అత్డు అత్నిని జయిించాడు. 

 

నాా యాధపతలు 6:34- "అపి్ప డు యెహోవా ఆత్మ  

గిదాో ను మీదిక్త వచిు ింది, మరియు అత్ను బూర్ ఊది, 

అబియేప్రజీయులను త్న వెింట ర్మమ ని పిల్నచాడు." 

 

నాా యాధపతలు 11:29– “అప్పి డు యెహోవా ఆత్మ  

యెఫి్త మీదిక్త వచిు ింది. అత్ను గిలదు మరియు 

మనషే ేద్ధటి, గుిండా వెళ్లు డు 

గిలదుకు చెిందిన మిసిా , అక్క డ నుిండి 

అమోమ నీయులకు వా త్మరేక్ింగా మ్మిందుకు సాగాడు. 

 

నాా యాధపతలు 13:25- "అత్ను జోరా మరియు 

ఎసిాయోల్ మధా  ఉని  మహనే ద్ధన్ద్లో ఉని ప్పి డు 

యెహోవా ఆత్మ  అత్నిి  క్దిల్నించడిం 

ప్రార్ింభిించిింది." 

 

నాా యాధపతలు 14:6– “యెహోవా ఆత్మ  అత్ని 

మీదిక్త వచిు , అత్డు మేక్పిలలను చీల్ను నట్లలగా త్న 

ఒటి ిచేతలతో సింహానిి  చీల్ను వేసాడు. కానీ అత్ను 

ఏమి చేసాడో త్న త్ింప్రడిక్త లేద్ధ త్ల్నలక్త చెపి లేదు. 

 



The Spirit was working in the world since the creation. 
He worked in the life of the nation of Israel in the 
exodus and in the desert, giving gifts to people to carry 
out what God had commanded. Those who received 
the Spirit were the leaders. In Judges, Samuel, 
Chronicles and Nehemiah, the Spirit was in the 
leadership to give strength, wisdom, courage and 
information. The kings and the prophets informed, 
taught, warned and encouraged the people through the 
Spirit. The Spirit was the strength of the leadership as 
well as their protection. (1 Samuel 19:18-24) If the 
leader began to disobey God, the Spirit could be 
removed from him (the example of Saul). In the 
Prophets we saw that a person could not be a prophet 
without the Spirit. Although the Spirit always had been 
present and active in the lives of the people of God, the 
prophets had spoken of a promise that God one day 
would make the Spirit available to all of humanity.  
 
A. Isaiah 32:9-20  
“You women who are so complacent, rise up and listen 
to me; you daughters who feel secure, hear what I have 
to say! In little more than a year you who feel secure 
will tremble; the grape harvest will fail, and the harvest 
of fruit will not come. Tremble, you complacent women; 
shudder, you daughters who feel secure! Strip off your 
clothes, put sackcloth around your waists. Beat your 
breasts for the pleasant fields, for the fruitful vines and 
for the land of my people, a land overgrown with thorns 
and briers — yes, mourn for all houses of merriment 
and for this city of revelry. The fortress will be 
abandoned, the noisy city deserted; citadel and 
watchtower will become a wasteland forever, the 
delight of donkeys, a pasture for flocks, till the Spirit 
is poured upon us from on high, and the desert 
becomes a fertile field, and the fertile field seems 
like a forest. Justice will dwell in the desert and 
righteousness live in the fertile field. The fruit of 
righteousness will be peace; the effect of 
righteousness will be quietness and confidence 
forever. My people will live in peaceful dwelling places, 
in secure homes in undisturbed places of rest. Though 
hail flattens the forest and the city is leveled completely, 
how blessed you will be, sowing your seed by every 
stream, and letting your cattle and donkeys range free.”  
 
This was a warning of destruction. Jerusalem was 
always falling into sin and God promised to judge and 
destroy them. But, the important point for us is found in 
verse 15. When God pours out His Spirit on the people, 
life will come back to the land. Everything will be 
renewed. Justice will again exist and the effect will be 
peace, rest and security. This teaching, that when God 
removes His Spirit death comes and when He gives His 
Spirit life comes, is often repeated in the Old 
Testament.  For example Psalms 104:29-30, “When 

నాా యాధపతలు 14:19-20– “అప్పి డు యెహోవా 

ఆత్మ  అత్ని మీదిక్త వచిు ింది. అత్ను అష్కక లోనుకు 

వెళ్లల, వారి మ్మపిై  మిందిని చింపి, వారి వసి్వులను 

తీసవేస, చికుక  వివరిించిన వారిక్త వారి బటలిు 

ఇచాు డు. కోపింతో ర్గిల్నపోతూ త్న త్ింప్రడి ఇింటిక్త 

వెళ్లు డు. 

 

నాా యాధపతలు 15:14- “అత్ను లేహీ దగ గరిక్త రాగా, 

ిల్నష్తయిులు అరుసి్త అత్ని వైప్ప వచాు రు. 

యెహోవా ఆత్మ  అత్ని మీదిక్త బలవింత్ింగా 

వచిు ింది. అత్ని చేతలకు ఉని  తాడులు 

కాల్నపోయిన అవిసెల త్యార్యాా యి మరియు 

అత్ని చేతల నుిండి బింధ్యలు పడిపోయాయి. 

 

దేవున్న త్రపజల్కు మార్గన్నర్దశేం చేసే పన్నలో అత్ను 

ఇత్రశాయేలు మొద్టి రాఞల్కు స్హాయం చేశాడు. 

1 సమూయేలు 10:6- “యెహోవా ఆత్మ  మీ మీదిక్త 

వసి్ిందిశక్త,ి మరియు మీరు వారితో త్రపవచిసి్తరు; 

మరియు మీరు వేర్ద వయ క్తగిా మార్ే బడారు. 

 

1 సమూయేలు 16:13-14“కాబటి ిసమూయేలు నూనె 

కమ్మమ  పటి్లకని అత్ని సహోదరుల సమక్షింలో 

అత్నిక్త అభిషేక్ిం చేసాడు, ఆ రోజు నుిండి యెహోవా 

ఆత్మ  ద్ధవీదు మీదిక్త వచిు ింది. త్రావ త్ శామాూ ల్ 

అక్క డిక్త వెళ్లలడురాముః । ఇపుప డు యెహోవా ఆత్మ  

సౌలు నుండి వెళ్ళళ పోయింది, మరియు యెహోవా 

నుండి వచిే న దరాత్మ  అత్ని్న  బాధపెటిటంది. 

 

2 సమూయేలు 23:2– “ఆయన యెహోవా ఆత్మ  నా 

ద్ధవ రా మాటాల డెను; అత్ని మాట నా నాలుక్ మీద 

ఉింది. 

 

అత్ను త్రపవచనం చేయగల్ స్తమరాథ య ని్న  ఇచేా డు 

సింఖాా కాిండమ్మ 24:2- “బిలమ్మ బయటకు 

చూచినపి్ప డు, ఇప్రశాయేలు తెగలవారీగా విడిది 

చేయడానిి  చూసనప్పి డు, దేవుని ఆత్మ  అత్ని 

మీదిక్త వచిు ింది.” 

 

సింఖాా కాిండమ్మ 11:25– “అప్పి డు యెహోవా 

మేఘింలో దిగివచిు  అత్నితో మాటాలడాడు, మరియు 

అత్ను త్న మీద ఉని  ఆత్మ ను తీస డెబైు  మింది 

పెదదల మీద ఆత్మ ను ఉించాడు. ఆత్మ  వారిపై 

ఆప్రశయిించినప్పి డు, వారు ప్రపవచిించారు, కానీ వారు 

మళీల అల చేయలేదు. 

 

నెహెమాా  9:30- “చాల సింవతి్ రాలు మీరు వారితో 

సహనింతో ఉనాి రు. నీ ఆత్మ  ద్ధవ రా నీవు నీ ప్రపవక్లి 

ద్ధవ రా వారిక్త ఉపదేశించావు. అయినా వారు 



you hide your face, they are terrified; when you take 
away their breath, they die and return to the dust.  
When you send your Spirit, they are created, and you 
renew the face of the earth.”  
 
B. Isaiah 44:1-5  
“But now listen, O Jacob, my servant, Israel, whom I 
have chosen. This is what the LORD says — he who 
made you, who formed you in the womb, and who will 
help you: Do not be afraid, O Jacob, my servant, 
Jeshurun, whom I have chosen. For I will pour water 
on the thirsty land, and streams on the dry ground; 
I will pour out my Spirit on your offspring, and my 
blessing on your descendants. They will spring up 
like grass in a meadow, like poplar trees by flowing 
streams. One will say, ‘I belong to the LORD’; another 
will call himself by the name of Jacob; still another will 
write on his hand, ‘The LORD's,’ and will take the name 
Israel.”  
 
Here, when Gods pours out His Spirit, the descendants 
of Jacob, Israel, will receive the Spirit and the blessings 
of the Lord (life and renewal) will come (verses 3-4). 
We will see that this is the basic teaching in all the 
prophecies.  
 
C. Isaiah 59:20-21  
“‘The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob 
who repent of their sins,’ declares the LORD.  ‘As for 
me, this is my covenant with them,’ says the LORD. 
‘My Spirit, who is on you, and my words that I have 
put in your mouth will not depart from your mouth, 
or from the mouths of your children, or from the 
mouths of their descendants from this time on and 
forever,’ says the LORD.’” 
 
This is dealing with the judgment of God. Zion is being 
judged and also the nations. But the Redeemer will 
come and save those who are converted. These 
people will be in a covenant with God (verse 21). The 
Spirit will not be taken away from them. If the Spirit 
were taken away, the Word would also be taken away 
because The Word comes from the Spirit. This people 
will always be able to be pleasing to God and, thus, will 
always be blessed.  Paul quotes this passage in 
Romans 11:26.  
 
D. Ezekiel 36:16-28  
“Again the word of the LORD came to me: ‘Son of man, 
when the people of Israel were living in their own land, 
they defiled it by their conduct and their actions. Their 
conduct was like a woman's monthly uncleanness in 
my sight. So I poured out my wrath on them because 
they had shed blood in the land and because they had 
defiled it with their idols. I dispersed them among the 
nations, and they were scattered through the countries; 

పటిిించ్చకోలేదు కాబటి ిమీరు వారిని ఇరుగుపొరుగు 

వారిక్త అపి గిించారు.” 

 

2 సమూయేలు 23:2– “యెహోవా ఆత్మ  నా ద్ధవ రా 

మాటాల డెను; అత్ని మాట నా నాలుక్ మీద ఉింది. 

 

యెష్యా 48:16– “నా దద్గ గరిక్త వచిు  ఇది వినిండి 

'మొదటి ప్రపక్టన నుిండి నేను ర్హసా ింగా 

మాటాలడలేదు; అది జరిగే సమయింలో నేను అక్క డే 

ఉనిా ను. ఇప్పి డు ప్రపభువైన యెహోవా త్న ఆత్మ తో 

ననిు  పింాడు.” 

 

మీకా 3:8- “అయితే నా విష్యానికసే,ి యాకోబుకు 

అత్ని అపరాధ్యనిి , ఇప్రశాయేలుకు అత్ని ాానిి  

ప్రపక్టిించడానిక్త నేను శక్తతిో, యెహోవా ఆత్మ తో 

మరియు నాా యిం మరియు శక్తతిో నిిండి ఉనిా ను. 

 

యెహెజేక లు 2:2- "అత్ను మాటాలడుతని పి్ప డు, 

ఆత్మ  నాలోనిక్త వచిు  ననిు  నా ాద్ధలకు లేపిింది, 

మరియు అత్ను నాతో మాటాలడటిం నేను వినిా ను." 

 

2 ప్పతరు 1:21- "ప్రపవచనిం మానవుని చిత్ిింతో 

ఎని డూ ప్పటలిేదు, కానీ మనుషుా లు పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధవ రా తీస్కువెళు బడినప్పి డు దేవుని నుిండి 

మాటాలడారు." 

 

ాత్నిబింధనలో ఒక్రోజు అిందరి దగ గర్కు వసిాడని 

వాగాదనిం చేసనపి టికీ, పవిప్రతాత్మ  ప్రపజలిందరిలో 

ప్రపత్ా క్షింగా పని చేయలేదు. అలగే అత్ను ఎలలప్పి డూ 

వా క్తనిి పవిప్రత్ింగా ఉిండేల చేయలేదు. ాత్ 

నిబింధనలో దేవుడు ఉపయోగిించిన "మానవ ాప్రత్లు" 

త్ర్చ్చగా బిలమ్మ మరియు సమిో నుల మాదిరిగానే 

చాల ాపభరిత్మైనవి మరియు అపవిప్రత్మైనవి. 

అత్ను ఉనిా డుదైవిక త్రపత్య క్ష్త్ యొకక  

వాహన్నలుగా ఉండే త్రపవకలి్కు మరియు ఇత్రుల్కు 

త్రపత్యయ కంగా ఇవా బడింది. అత్ను 

న్నరా్ హంచడ్డన్నక్త, కళ్లు మరియు నైపుణాయ ల్ను 

అభ్య సించడ్డన్నక్త, న్నయకతా్ ం వహంచడ్డన్నక్త, 

తీరుప  ఇవా డ్డన్నక్త మరియు భౌతిక శక్తని్న 

ఉపయోగించడ్డన్నక్త కూడ్డ బహుమతులు మంజూరు 

చేశాడు. 

 

ాత్ నిబింధనలో, ఆత్మ  యొక్క  వా క్త ి మరియు పని 

గురిించి క్నీసిం 60 ప్రపసిావనలు ఉనాి యి, ప్రపత్మ ఒక్క టి 

ఆ సమయింలో, ఒక్ నిరిదష్ ిపనిని చేయడానిక్త ఆత్మ  వచిు  

త్న పని పూర్యిినపి్ప డు వెళ్లలపోతిందని స్తచిసి్ింది. 

ప్రకత్ ినిబింధనలో, ఆయన ఉనిక్త శాశవ త్ింగా మరియు 

ద్సరి్ింగా మారిిందని మనిం చూసిామ్మ. 

రెఫరెన్సు  త్రసిక ప్ట్టు  



I judged them according to their conduct and their 
actions. And wherever they went among the nations 
they profaned my holy name, for it was said of them, 
‘These are the LORD's people, and yet they had to 
leave his land.’ I had concern for my holy name, which 
the house of Israel profaned among the nations where 
they had gone.  
 
“Therefore say to the house of Israel, ‘This is what the 
Sovereign LORD says: It is not for your sake, O house 
of Israel, that I am going to do these things, but for the 
sake of my holy name, which you have profaned 
among the nations where you have gone. I will show 
the holiness of my great name, which has been 
profaned among the nations, the name you have 
profaned among them. Then the nations will know that 
I am the LORD, declares the Sovereign LORD, when I 
show myself holy through you before their eyes. For I 
will take you out of the nations; I will gather you from all 
the countries and bring you back into your own land. I 
will sprinkle clean water on you, and you will be 
clean; I will cleanse you from all your impurities 
and from all your idols. I will give you a new heart 
and put a new spirit in you; I will remove from you 
your heart of stone and give you a heart of flesh. 
And I will put my Spirit in you and move you to 
follow my decrees and be careful to keep my laws. 
You will live in the land I gave your forefathers; you will 
be my people, and I will be your God.’” 
 
Here, the idea of salvation is presented. Israel, 
scattered among the nations, will be reunited by God 
because of His Holy Name. Israel will be sanctified and 
is going to receive the Spirit (verses 25-27). Thus they 
will walk according to the will of God. It seems that the 
role of the Spirit has to do with seeing that people walk 
according to the statutes and judgments of God. Then 
the people will remain in the land and God will be their 
God. The Spirit, then, is who maintains the life that 
exists in God. With the Spirit, the people will not be 
separated from God again.  
 
E. Ezekiel 37:11-14  
“Then he said to me: ‘Son of man, these bones are the 
whole house of Israel.’ They say, ‘Our bones are dried 
up and our hope is gone; we are cut off.’ ‘Therefore 
prophesy and say to them: This is what the Sovereign 
LORD says: O my people, I am going to open your 
graves and bring you up from them; I will bring you back 
to the land of Israel. Then you, my people, will know 
that I am the LORD, when I open your graves and bring 
you up from them. I will put my Spirit in you and you 
will live, and I will settle you in your own land. Then 
you will know that I the LORD have spoken, and I 
have done it, declares the LORD.’”   
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1. సృషిలిో పరిశుదా్ధత్మ  సహాయిం చేసాడు. 

T. ___ F. ___ 
 

2. ాత్ నిబింధనలో పరిశుదా్ధత్మ  కింత్ మిందిక్త 

ఇచాు డు. 

ఎ. ____ క్ళ్లత్మ క్ సామరాిా లు 

బి. ____ నిరామ ణ నైప్పణాా లు 

స. ____ అడిమ నిస్ట్సేటిివ్ సామరాిా లు 

D. ____ జోసా ిం చెపి గల సామర్ిా ిం 



The prophet speaks about salvation after the 
destruction. Jerusalem already was destroyed, the 
people were captive and their hope was gone. But God 
can save His people, giving life to their dead, dry 
bones. The function of the Spirit (verse 14) is to give 
life. When God puts His Spirit in someone, He gives 
life. The Spirit is the promise of life. Ezekiel 39:29 “I will 
no longer hide my face from them, for I will pour out my 
Spirit on the house of Israel, declares the Sovereign 
LORD.” Salvation came to the house of Israel and the 
pouring out of the Spirit is their guarantee of the 
continuous presence of God. The “redeemed people” 
will receive the Spirit.  
 
F. Joel 2:12-32  
“‘Even now,’ declares the LORD, ‘return to me with all 
your heart, with fasting and weeping and mourning.’ 
Rend your heart and not your garments. Return to the 
LORD your God, for he is gracious and compassionate, 
slow to anger and abounding in love, and he relents 
from sending calamity. Who knows? He may turn and 
have pity and leave behind a blessing - grain offerings 
and drink offerings for the LORD your God.  
 
“Blow the trumpet in Zion, declare a holy fast, call a 
sacred assembly.  Gather the people, consecrate the 
assembly; bring together the elders, gather the 
children, those nursing at the breast. Let the 
bridegroom leave his room and the bride her chamber. 
Let the priests, who minister before the LORD, weep 
between the temple porch and the altar. Let them say, 
‘Spare your people, O LORD. Do not make your 
inheritance an object of scorn, a byword among the 
nations. Why should they say among the peoples, 
'Where is their God?’  
 
“Then the LORD will be jealous for his land and take 
pity on his people. The LORD will reply to them:  I am 
sending you grain, new wine and oil, enough to satisfy 
you fully; never again will I make you an object of scorn 
to the nations. 'I will drive the northern army far from 
you, pushing it into a parched and barren land, with its 
front columns going into the eastern sea and those in 
the rear into the western sea. And its stench will go up; 
its smell will rise.' Surely he has done great things. Be 
not afraid, O land; be glad and rejoice. Surely the 
LORD has done great things. Be not afraid, O wild 
animals, for the open pastures are becoming green.  
 
“The trees are bearing their fruit; the fig tree and the 
vine yield their riches. Be glad, O people of Zion, rejoice 
in the LORD your God, for he has given you the autumn 
rains in righteousness. He sends you abundant 
showers, both autumn and spring rains, as before. The 
threshing floors will be filled with grain; the vats will 
overflow with new wine and oil.  

ఇ. ____ పైవనీి  

 

3. ప్రపజలను నడిపిించడింలో పరిశుదా్ధత్మ  ఇప్రశాయేలు 

నాయకులకు సహాయిం చేసింది. 

T. ___ F. ___ 
 

4. పరిశుదా్ధత్మ  ప్రపజలకు భవిషా్ తి సింఘటనలను 

మ్మిందుగా చెపి గల సామరాిా నిి  ఇచాు డు. 

T. ___ F. ___ 
 

5. ఇప్రజ్ఞయెల్ //దేవుని ప్రపజలిందరి జీవితాలలో 

పరిశుదా్ధత్మ  ప్రపమేయిం ఉింది 

T. ___ F. ___ 
 

ఆత్మ  వాగాదనిం చేసింది 
ాఠిం 3 

 

సృషి ినుిండి ఆత్మ  ప్రపపించింలో పని చేసి్ింది. అత్ను 

ఇప్రశాయేలు దేశిం యొక్క  నిరావ సతలలో మరియు 

ఎడారిలో పనిచేశాడు, దేవుడు ఆజా్ఞపిించిన వాటిని 

నెర్వేర్ు డానిక్త ప్రపజలకు బహుమతలు ఇచాు డు. 

ఆత్మ ను పొిందిన వారు నాయకులు. నాా యమూరిులు, 

శామూా ల్, ప్రకానిక్లి్  మరియు నెహెమాా లలో, శక్త,ి 

ద్జా్ఞనిం, ధైరా్ ిం మరియు సమాచారానిి  అిందిించడానిక్త 

ఆత్మ  నాయక్త్వ ింలో ఉింది. రాజులు మరియు ప్రపవక్లిు 

ఆత్మ  ద్ధవ రా ప్రపజలకు తెల్నయజేసారు, బోధించారు, 

హెచు రిించారు మరియు ప్రపోత్ి హిించారు. ఆత్మ  

నాయక్తావ నిక్త బలిం అలగే వారి ర్క్షణ. (1 శామూా ల్ 

19:18-24) నాయకుడు దేవునిక్త అవిధేయత్ చూపడిం 

ప్రార్ింభిించినటలయితే, ఆత్మ  అత్ని నుిండి 

తీసవేయబడవచ్చు  (సౌలు ఉద్ధహర్ణ). ఆత్మ  లేకుిండా 

ఒక్ వా క్త ి ప్రపవక్ ికాలేడని ప్రపవక్లిలో మనిం చూశామ్మ. 

దేవుని ప్రపజల జీవితాలలో ఆత్మ  ఎలలపి్ప డూ ప్రపత్ా క్షింగా 

మరియు చ్చరుకుగా ఉని పి టికీ, 

 

ఎ. యెషయా 32:9-20 

“అింత్ ఆత్మ సింత్ృపి ి గల స్ట్సీలిరా, లేచి నా మాట 

వినిండి; స్ర్క్షత్ింగా భావిించే కుమారెలిరా, నేను 

చెపి్ప ది వినిండి! స్ర్క్షత్మని భావిించే మీరు ఒక్ 

సింవతి్ ర్ిం క్ింటే కించెిం ఎకుక వ సమయింలో 

వణ్ణక్తపోతారు; ప్రద్ధక్ష కోత్ విఫలమవుతింది, పిండల పింట 

రాదు. ఆత్మ సింత్ృపి ి గల స్ట్సీలిరా, వణుకు; వణుకు, 

మీరు స్ర్క్షత్ింగా భావిించే కుమారెలిు! మీ బటలిు 

విపి ిండి, మీ నడుమ్మ చ్చటి్ట గోనెపట ి క్టి్లకోిండి. 

ఆహాలదక్ర్మైన పొలల కోసిం, ఫలవింత్మైన తీగలు 

మరియు నా ప్రపజల భూమి కోసిం, మ్మళ్ళు  మరియు 

గడితాో నిిండిన భూమి కోసిం మీ రొమ్మమ లను కటిిండి - 

అవును, అనిి  ఉలలస గృహాల కోసిం మరియు ఈ ఉలలస 

నగర్ిం కోసిం దుుఃఖించిండి. కోట 

వదిల్నవేయబడుతింది, ధవ నిించే నగర్ిం ఎడారిగా 



 
“I will repay you for the years the locusts have eaten 
the great locust and the young locust, the other locusts 
and the locust swarm- my great army that I sent among 
you. You will have plenty to eat, until you are full, and 
you will praise the name of the LORD your God, who 
has worked wonders for you; never again will my 
people be shamed. Then you will know that I am in 
Israel, that I am the LORD your God, and that there is 
no other; never again will my people be shamed.  
 
“And afterward, I will pour out my Spirit on all people. 
Your sons and daughters will prophesy, your old men 
will dream dreams, your young men will see visions. 
Even on my servants, both men and women, I will pour 
out my Spirit in those days. I will show wonders in the 
heavens and on the earth, blood and fire and billows of 
smoke. The sun will be turned to darkness and the 
moon to blood before the coming of the great and 
dreadful day of the LORD. And everyone who calls on 
the name of the LORD will be saved; for on Mount Zion 
and in Jerusalem there will be deliverance, as the 
LORD has said, among the survivors whom the LORD 
calls.”  
 
Peter cites this passage in Acts 2. The context is very 
similar to the passages above: the judgment of God 
and, afterward, salvation. The security of life or 
salvation is once more tied to the pouring out of the 
Spirit. The difference here is that all the people of God 
will receive the Spirit, giving them security. Salvation 
will be for all and nobody will be ashamed.  
 
G. What it is that we learn in the Old Testament?  
First, that the people of Israel suffered judgment from 
God due to their sins.  
 
Second, for all who would repent, the day of salvation 
is coming. God will change the hearts of the people and 
will pour out His Holy Spirit on them. This is what the 
people needed, because during all the history of Israel, 
they kept repenting but would soon fall away again. 
They needed a change of heart. They needed the Spirit 
to keep them holy. All God’s people will receive the 
Spirit and (since the presence of the Spirit means the 
presence of God and therefore, life) all will have peace 
and life forever. The gift of the Spirit means the 
continuation of life and the favor of God.  
 
H. What it is that we learned from the New 
Testament  
John the Baptist, the last prophet of the old order, 
attributed this promise to the Son of God, Jesus Christ.  

John 1:32-34 – “Then John gave this testimony: ‘I 
saw the Spirit come down from heaven as a dove 
and remain on him. I would not have known him, 

ఉింట్లింది; కోట మరియు వాచద్టవర్ ఎపి టికీ బింజరు 

భూమిగా మారుతింది, గాడిదలకు ఆనిందిం, మిందలకు 

పచిు క్,పై నుండి ఆత్మ  మనపై కుమమ రించబడే 

వర్కు, ఎడ్డరి స్తర్వంత్మైన పల్ంగా మారుతుంది 

మరియు స్తర్వంత్మైన పల్ం అడవిలా 

కన్నపిసి్తంది. న్నయ యం ఎడ్డరిలో ఉంట్లంది 

మరియు నీతి స్తర్వంత్మైన పల్ంలో న్నవసిసి్తంది. 

నీతి ఫల్ం శాంతి ఉంట్లంది; ధర్మ ం యొకక  

త్రపభావం ఎపప టిక్త న్నశశ బంే మరియు విశాా స్ం. న్న 

త్రపజలు త్రపశాంత్మైన న్నవాస్ జ్ఞస్థలాల్లో, 

న్నర్ు యమైన విత్రశాంతి జ్ఞస్థలాల్లో స్తర్క్షిత్మైన 

ఇళ్లలో న్నవసిసి్తరు. వడగళ్ళళ  అడవిన్న చదను 

చేసినపప టిక్త, నగర్ం పూరిగిా నేల్మటటమైనపప టిక్త, 

మీరు ఎంత్ ధనుయ లుగా ఉంట్లరు, త్రపతి త్రపవాహాన్నక్త 

మీ వితి్న్నల్ను వితి్ండి, మరియు మీ పశువులు 

మరియు గాడిద్ల్ను సాే చఛ గా వెళ్లన్నవా ండి. 

 

ఇది విధవ ింసిం గురిించి హెచు రిక్. జెరూసలేిం 

ఎలలప్పి డూ ాపింలో పడిపోతింది మరియు దేవుడు 

వారిని తీరుి తీరిు  నాశనిం చేసిానని వాగాదనిం చేశాడు. 

కానీ, మనకు మ్మఖా మైన విష్యిం 15వ వచనింలో 

క్నుగొనబడిింది. దేవుడు త్న ఆత్మ ను ప్రపజలపై 

కుమమ రిించినప్పి డు, భూమిక్త జీవిం త్మరిగి వసి్ింది. 

ప్రపత్మదీ ప్పనరుదరాిించబడుతింది. నాా యిం మళీల 

ఉనిక్తలోక్త వసి్ింది మరియు ద్ధని ప్రపభావిం శాింత్మ, 

విప్రశాింత్మ మరియు భప్రదత్ ఉింట్లింది. దేవుడు త్న 

ఆత్మ ను తొలగిించినప్పి డు మర్ణిం వసి్ింది మరియు 

ఆయన త్న ఆత్మ ను ఇచిు నప్పి డు జీవిం వసి్ింది అనే 

ఈ బోధ ాత్ నిబింధనలో త్ర్చ్చగా 

ప్పనరావృత్మవుతింది. ఉద్ధహర్ణకు కీర్నిలు 104:29-

30, “నువువ  నీ మ్మఖానిి  ద్ధచ్చకుింటే, వారు 

భయపడతారు; మీరు వారి శావ సను తీసవేసనప్పి డు, 

అవి చనిపోతాయి మరియు దుమ్మమ లోక్త త్మరిగి వసిాయి. 

మీరు మీ ఆత్మ ను పింపినప్పి డు, వారు సృషిిించబడాారు 

మరియు మీరు భూమి యొక్క  మ్మఖానిి  

ప్పనరుదరాిించారు. 

 

బి. యెషయా 44:1-5 

“అయితే యాకోబూ, నా సేవకుడా, నేను ఎనిు కుని  

ఇప్రశాయేలూ, ఇప్పి డు వినిండి. యెహోవా ఇల 

అింట్లనిా డు - నినిు  సృషిిించినవాడు, గర్భ ింలో 

నినిు  రూపొిందిించినవాడు మరియు నీకు సహాయిం 

చేసేవాడు: ఓ యాకోబూ, నా సేవకుడు, నేను 

ఎించ్చకుని  యెషూరునా, భయపడకు.నేను ద్ధహంతో 

ఉని  భూమిపై నీటిన్న, ఎండిపోయిన నేల్పై 

వాగుల్ను కుమమ రిసి్తను; నీ స్ంానంపై న్న 

ఆత్మ ను, నీ స్ంానంపై న్న ఆశీరాా ద్ధన్ని  

కుమమ రిసి్తను. అవి గడిా మైద్ధనంలో గడిలాాగా, 

త్రపవహంచే ాపలర్ చెటలలాగా మొల్కెతిుాయి. 



except that the one who sent me to baptize with 
water told me, 'The man on whom you see the Spirit 
come down and remain is he who will baptize with 
the Holy Spirit.' I have seen and I testify that this is 
the Son of God’.”  
John 7:39 – “By this he meant the Spirit, whom those 
who believed in him were later to receive. Up to that 
time the Spirit had not been given, since Jesus had 
not yet been glorified.”  
 

Jesus already had spoken of the promise of the Father 
to the disciples. The Father promised to send the Spirit 
in Jesus’ name after His return to heaven.  

John 14:15-18 –“And I will ask the Father, and he 
will give you another Counselor to be with you 
forever the Spirit of truth. The world cannot accept 
him, because it neither sees him nor knows him. But 
you know him, for he lives with you and will be in 
you.”  
John 14:26 – “But the Counselor, the Holy Spirit, 
whom the Father will send in my name, will teach 
you all things and will remind you of everything I 
have said to you.” 
John 15:26 – “‘When the Counselor comes, whom I 
will send to you from the Father, the Spirit of truth 
who goes out from the Father, he will testify about 
me.’” 
John 16:7 – “But I tell you the truth: It is for your good 
that I am going away. Unless I go away, the 
Counselor will not come to you; but if I go, I will send 
him to you.” 
Acts 1:3-5 – “To whom He also presented Himself 
alive after His suffering by many infallible proofs, 
being seen by them during forty days and speaking 
of the things pertaining to the kingdom of God. And 
being assembled together with them, He 
commanded them not to depart from Jerusalem, but 

to wait for the Promise of the Father, ‘which,’ He 

said, "you have heard from Me; for John truly 
baptized with water, but you shall be baptized 
with the Holy Spirit not many days from now.” 

 
This “promise of the Father” in Acts 1:3-5 is the out-
pouring of the Holy Spirit. The Father had already 
promised this in the Old Testament. Peter, in Acts 2:33, 
also says that the Promise is the out-pouring of the 
Spirit: “Exalted to the right hand of God, he has 
received from the Father the promised Holy Spirit and 
has poured out what you now see and hear.”  In Acts 
1:5, the promise is called the baptism with the Holy 
Spirit. On the Day of Pentecost, the Father fulfilled His 
promise and Jesus poured out the Spirit on all flesh. 
Ever since that day, the Holy Spirit has been made 
available to all humanity. The ones who come to Christ 
for salvation receive the benefit. This out-pouring of the 
Spirit on the day of Pentecost is called the baptism with 

ఒకడు, 'నేను యెహోవాకు చెందినవాడిన్న' అన్న 

అంట్లడు; మరొకడు త్నను ాను యాకోబు అన్న 

పిలుచ్చకొనును; ఇంకొకడు త్న చేతిమీద్ 

‘యెహోవాది’ అన్న త్రవాసి ఇత్రశాయేలు అన్న ేరు 

పెట్లటకుంట్లడు.” 

 

ఇక్క డ, దేవుడు త్న ఆత్మ ను కురిపిించినప్పి డు, జ్ఞక్బ్, 

ఇప్రజ్ఞయెల్ యొక్క  వార్స్లు ఆత్మ ను పొిందుతారు 

మరియు ప్రపభువు యొక్క  ఆశీరావ ద్ధలు (జీవిత్ిం 

మరియు ప్పనరుదరా్ణ) వసిాయి (వచనాలు 3-4). అనిి  

ప్రపవచనాలోలనూ ఇదే ప్రాథమిక్ బోధన అని మనిం 

చూసిాిం. 

 

సి. యెషయా 59:20-21 

“యాకోబులో ాపమ్మలను గూరిు  పశాు ద్తిాపపడుచ్చని  

వారియొదదకు విమోచకుడు సీయోనుకు వచ్చు ను, అని 

యెహోవా సెలవిచ్చు చ్చనిా డు. 'నా విష్యానికసే,ి 

ఇది వారితో నా నిబింధన' అని యెహోవా 

అింట్లనిా డు. 'నీపై ఉని  న్న ఆత్మ , నేను నీ నోటిలో 

ఉంచిన న్న మాటలు నీ నోటి నుండి గానీ, నీ బిడాల్ 

నోటి నుండి గానీ, వారి వార్స్తల్ నోటి నుండి గానీ ఈ 

కాల్ం నుండి ఎపప టిక్త తొల్గిపోవు. త్రపభువు.'' 

 

ఇది దేవుని తీరుి తో వా వహరిసి్ింది. సీయోను మరియు 

దేశాలు కూడా తీరిు  తీర్ు బడుతనాి యి. కానీ 

విమోచకుడు వచిు  మారిన వారిని ర్క్షసిాడు. ఈ ప్రపజలు 

దేవునితో ఒడింబడిక్లో ఉింటారు (వచనిం 21). వారి 

నుిండి ఆత్మ  తీసవేయబడదు. ఆత్మ  తీసవేయబడితే, 

వాక్ా ిం కూడా తీసవేయబడుతింది, ఎిందుక్ింటే వాక్ా ిం 

ఆత్మ  నుిండి వసి్ింది. ఈ ప్రపజలు ఎలలప్పి డూ దేవునిక్త 

ప్రీత్మాప్రత్ింగా ఉిండగలుగుతారు మరియు త్ద్ధవ రా 

ఎలలప్పి డూ ఆశీర్వ దిించబడతారు. రోమనుల 11:26లో 

పౌలు ఈ భాగానిి  ఉటింక్తించాడు. 

 

D. యెహెజ్కక లు 36:16-28 

“మళీల యెహోవా వాకుక  నా దగ గరిక్త వచిు ింది: 

‘నర్ప్పప్రతడా, ఇప్రశాయేలు ప్రపజలు త్మ సింత్ దేశింలో 

నివససి్ని ప్పి డు, వారు త్మ ప్రపవర్ని మరియు చరా్ ల 

ద్ధవ రా ద్ధనిని అపవిప్రత్ిం చేశారు. వారి ప్రపవర్ని నా 

దృషిలిో స్ట్సీ ి నెలసరి అపరిశుప్రభత్ల ఉింది. వారు 

భూమిలో ర్కిానిి  చిిందిించినిందుకు మరియు వారు 

త్మ విప్రగహాలతో ద్ధనిని అపవిప్రత్ిం చేసనిందుకు నేను 

వారిపై నా కోానిి  కుమమ రిించాను. నేను వారిని దేశాల 

మధా  చెదర్గొటిాను, మరియు వారు దేశాలలో 

చెదర్గొటబిడాారు; వారి ప్రపవర్ని మరియు వారి చరా్ లను 

బటి ినేను వారిక్త తీరుి  చెాి ను. మరియు వారు దేశాల 

మధా కు వెళ్లు న ప్రపత్మచోటా వారు నా పవిప్రత్ నామానిి  

అపవిప్రత్ిం చేసారు, ఎిందుక్ింటే 'వీరు యెహోవా 

ప్రపజలు, అయినపి టికీ వారు అత్ని దేశానిి  



the Spirit. Once He was poured out, the Spirit began 
working in the lives of Christians:  

a. He gave miraculous power (miraculous gifts) to 
some  
b, He took up residence in the redeemed.  
c. He gave non miraculous gifts to some. 

   
  1. God poured out His Spirit on the people pf Israel, 

blessing them with physical blessings. 
  T. _____ F. _____ 
 
 2. A redeemer will come to: 
        A. ___ Those who repent 
        B. ___  From Israel 
        C. ___ A and B 
 
 3.  What has been learned from the scriptures about 

the promise of the Holy Spirit? 
       A. ___ God’s children suffer God’s judgments 
       B. ___ All of God’s people who repented 

confessing their sinful way and returned 
to Him are forgiven.   

      C. ___ The Holy Spirit is needed to keep people 
holy 
      D. ___ People who receive the Holy Spirit will have 
peace and life. 
      E. ___ The man upon whom the Holy Spirit comes 

down will baptize with the Holy Spirit. 
      F. ___ Jesus said you shall be baptized with the 
Holy Spirit. 
      G. ___ All the above 
      H. ___ C, D, E and F 
 

 

BAPTISM WITH THE HOLY SPIRIT 
Lesson 4 
One of the Bible subjects most misunderstood and 
confused in people’s minds is the baptism with the Holy 
Spirit.  A large part of the confusion is resolved with a 
proper biblical definition - exactly what is the baptism 
with the Holy Spirit? This lesson tries to do just that. 
When this is understood, then many of the other 
subjects become clear, such as: 
1. When is someone baptized with the Spirit?  
2. How can someone know if they have been baptized 

with the Spirit or not?  
3. Is speaking in tongues the sign that somebody was 

baptized with the Spirit?  
4. What happened in the house of Cornelius in Acts 10?  
5. Is baptism “with” or “in the” Spirit the same thing as 

baptism “by” or “of” the Spirit?  
6. Was Jesus speaking of the baptism with the Spirit 

when said to the Apostles: “you will receive power 
when the Holy Spirit descends on you”? (Acts 1:8) 

విడిచిపెటవిలస వచిు ింది' అని వారి గురిించి 

చెపి బడిింది. ఇప్రశాయేలు ఇింటివారు తామ్మ వెళ్లలన 

దేశాల మధా  అపవిప్రత్ిం చేసన నా పవిప్రత్ నామిం 

గురిించి నేను చిింత్మించాను. 

 

“కాబటి ిఇప్రశాయేలు ఇింటివారితో ఇల చెపి్ప , ‘సరోవ ని త్ 

ప్రపభువైన యెహోవా ఇల అింట్లనిా డు: ఇప్రశాయేలు 

ప్రపజలరా, మీ కోసిం కాదు, మీరు చేసే నా పవిప్రత్ నామిం 

కోసిం నేను వీటిని చేయబోతనిా ను. మీరు వెళ్లలన దేశాల 

మధా  అపవిప్రత్ిం చేసారు. దేశాల మధా  అపవిప్రత్ిం 

చేయబడిన నా గొపి  ప్పరు యొక్క  పవిప్రత్త్ను నేను 

చూప్పతాను, వారి మధా  మీరు అపవిప్రత్ిం చేసన ప్పరు. 

అప్పి డు నేను వారి క్ళ ల మ్మిందు నీ ద్ధవ రా ననిు  

పరిశుదిాంగా చూపిించ్చకుని ప్పి డు నేనే యెహోవానని 

ప్రపజలు తెలుస్కుింటారు, ప్రపభువైన యెహోవా వాకుక . 

ఎిందుక్ింటే నేను మిమమ ల్ని  దేశాల నుిండి బయటకు 

తీస్కువెళతాను; నేను నినిు  అనిి  దేశాల నుిండి 

పోగుచేస మీ సవ ింత్ దేశానిక్త త్మరిగి తీస్కువసిాను.నేను 

నీ మీద్ స్ా చఛ మైన నీరు చలులాను, అపుప డు మీరు 

పవిత్రతుల్వుారు; నీ మలిన్నల్న్ని టి నుండి 

మరియు నీ విత్రగహాల్న్ని టి నుండి నేను న్ననుి  

శుత్రభ్పరుసి్తను. నేను మీకు కొతి్ హృద్యాన్ని  

ఇసి్తను మరియు మీలో కొతి్ ఆత్మ ను ఉంచ్చాను; 

నేను మీ నుండి రాతి హృద్యాని్న  తీసివేసి, 

మాంస్ంతో కూడిన హృద్యాన్ని  మీకు ఇసి్తను. 

మరియు నేను మీలో న్న ఆత్మ ను ఉంచ్చాను 

మరియు న్న శాస్న్నల్ను అనుస్రించడ్డన్నక్త 

మరియు న్న చట్లట ల్ను ాత్రగజ్ఞతి్గా ాటించేలా 

మిమమ లిి  త్రేర్దపిసి్తను. నేను మీ పిత్రుల్కు 

ఇచిే న దేశంలో మీరు న్నవసిసి్తరు; మీరు న్నకు 

త్రపజల్వుారు, నేను మీకు దేవుడనై ఉంట్లను. 

 

ఇక్క డ, మోక్షిం యొక్క  ఆలోచన అిందిించబడిింది. 

దేశాల మధా  చెలల చెదురుగా ఉని  ఇప్రజ్ఞయెల్, అత్ని 

పవిప్రత్ నామిం కార్ణింగా దేవుడు త్మరిగి క్లపబడతాడు. 

ఇప్రజ్ఞయెల్ పవిప్రత్ిం చేయబడుతింది మరియు ఆత్మ ను 

పొిందబోతోింది (వచనాలు 25-27). అల వారు దేవుని 

చితిానుసార్ింగా నడుచ్చకుింటారు. ప్రపజలు దేవుని 

శాసనాలు మరియు తీరుి ల ప్రపకార్ిం నడుచ్చకునేల 

చూడడానిక్త ఆత్మ  యొక్క  ా ప్రత్ చేయాలని అనిపిసి్ింది. 

అప్పి డు ప్రపజలు దేశింలోనే ఉింటారు మరియు దేవుడే 

వారి దేవుడు. కాబటి,ి దేవునిలో ఉని  జీవానిి  

నిర్వ హిించేది ఆత్మ . ఆత్మ తో, ప్రపజలు మళీల దేవుని నుిండి 

వేరు చేయబడరు. 

 

E. యెహెజ్కక లు 37:11-14 

“అపి్ప డు అత్ను నాతో ఇల అనిా డు: ‘నర్ప్పప్రతడా, ఈ 

ఎమ్మక్లు ఇప్రశాయేలు ఇింటి మొత్ిిం. వాళ్ళు , 'మా 

ఎమ్మక్లు ఎిండిపోయాయి, మా ఆశ పోయిింది; మేమ్మ 



7. If there is a baptism with the Holy Spirit and a 
baptism in water, can we say that there is "only one 
baptism? 

 
I. The Baptism With The Holy Spirit Was Done by 
Jesus, Exclusively.  
A. Matthew 3:11 – “I indeed baptize you with water unto 

repentance, but He who is coming after me is 
mightier than I, whose sandals I am not worthy to 
carry. He will baptize you with the Holy Spirit and 
fire.” 
 
Mark 1:8 – “I indeed baptized you with water, but He 
will baptize you with the Holy Spirit.” 
 
Luke 3:16 – “John answered, saying to all, "I indeed 
baptize you with water; but One mightier than I is 
coming, whose sandal strap I am not worthy to 
loose. He will baptize you with the Holy Spirit and 
fire.”          

 
John 1:33 – “I did not know Him, but He who sent 
me to baptize with water said to me, ‘Upon whom 
you see the Spirit descending, and remaining on 
Him, this is He who baptizes with the Holy Spirit’.” 

 
Note: It was not something done by men nor by the 
Holy Spirit, but only by Jesus. 
1. John (who baptized in water) was preaching to his 

listeners to repent of their sins to be saved.  
2. He informed them that someone greater than he was 

coming; therefore the time to make their decision to 
repent was limited.  

3. John was not talking about dates or chronologies 
(neither the order nor when it would happen); but 
only about the greatness of Jesus.  

4. Jesus’ authority would be seen in that He would 
baptize with the Holy Spirit and with fire.  
a. Jesus has power over the two (Holy Spirit and fire)  
b. Not that the two are the same thing.  

5. Baptism with the Holy Spirit did not involve fire.   
a. The “tongues of fire” that rested on the apostles in 
Acts 2 were not an immersion in fire.  
b. These two baptisms have two different purposes.  

6. The baptism with fire  
Matthew 3:12 – “His winnowing fan is in His hand, 
and He will thoroughly purge His threshing floor, and 
gather His wheat into the barn; but He will burn up 
the chaff with unquenchable fire.”  

a. John knew that among his hearers were two 
groups of people, the ones who would accept his 
message (the wheat), and the ones that they 
would reject it (the chaff).  

b. The ones who would accept it and repent would 
receive the blessing of the baptism with the 
Spirit. 

తెగిపోయామ్మ.' 'అిందుచేత్ ప్రపవచిించి వారితో ఇల 

చెప్పి : సరోవ ని త్ ప్రపభువైన యెహోవా ఇల 

అింట్లనిా డు: ఓ నా ప్రపజలరా, నేను మీ సమాధులను 

తెరిచి వాటి నుిండి మిమమ ల్ని  పైక్త తీస్కువసిాను. నేను 

నినిు  ఇప్రశాయేలు దేశానిక్త త్మరిగి ర్పిి సిాను. అపి్ప డు నా 

ప్రపజలరా, నేను మీ సమాధులను తెరిచి వాటి నుిండి 

మిమ్మమ ను లేపినప్పి డు నేనే యెహోవానని 

తెలుస్కుింటారు.నేను మీలో న్న ఆత్మ ను 

ఉంచ్చాను మరియు మీరు జీవిసి్తరు, మరియు 

నేను మీ స్ా ంత్ దేశంలో మిమమ లిి  జ్ఞసిథర్పరుసి్తను. 

అపుప డు యెహోవానైన నేనే చె పా నన్న, నేనే 

చేశానన్న మీరు తెలుస్తకుంట్లరు’ అన్న యెహోవా 

చెబుతుని్న డు. 

  

విధవ ింసిం త్రావ త్ మోక్షిం గురిించి ప్రపవక్ ి

మాటాలడుతనిా డు. జెరూసలేిం అపి టికే నాశనిం 

చేయబడిింది, ప్రపజలు బిందీలుగా ఉనిా రు మరియు 

వారి ఆశ పోయిింది. కానీ దేవుడు త్న ప్రపజలను 

ర్క్షించగలడు, వారి చనిపోయిన, ఎిండిపోయిన 

ఎమ్మక్లకు జీవానిి  ఇసిాడు. ఆత్మ  యొక్క  పని (14వ 

వచనిం) జీవానిి  ఇవవ డిం. దేవుడు త్న ఆత్మ ను 

ఎవరిలోనైనా ఉించినపి్ప డు, అత్ను జీవానిి  ఇసిాడు. 

ఆత్మ  జీవిత్ిం యొక్క  వాగాదనిం. యెహెజేక లు 39:29 "నేను 

ఇక్పై వారిక్త నా మ్మఖానిి  ద్ధచ్చకోను, ఇప్రశాయేలు 

ఇింటివారిపై నా ఆత్మ ను కుమమ రిసిాను, ప్రపభువైన 

యెహోవా వాకుక ." మోక్షిం ఇప్రజ్ఞయెల్ ఇింటిక్త వచిు ింది 

మరియు ఆత్మ  యొక్క  కుమమ రిింప్ప దేవుని నిర్ింత్ర్ 

ఉనిక్తక్త వారి హామీ. "విమోచిించబడిన ప్రపజలు" ఆత్మ ను 

పొిందుతారు. 

 

F. జోయెల్ 2:12-32 

“‘ఇప్పి డు కూడా, ఉపవాసమ్మతో, ఏడుప్పతో, దుుఃఖింతో 

నీ పూర్హిృదయింతో నా దగ గరిక్త త్మరిగి ర్ిండి’ అని 

యెహోవా అింట్లనిా డు. మీ బటలిు కాదు మీ 

హృదయానిి  చిింపివేయిండి. నీ దేవుడైన యెహోవా 

వైప్పకు త్మరిగి వెళ్ళు , ఎిందుక్ింటే ఆయన దయగలవాడు 

మరియు క్నిక్ర్ింగలవాడు, కోానిి  త్గి గించేవాడు 

మరియు ప్రప్పమలో విసిార్మైనవాడు, మరియు అత్ను 

విపతి పింపకుిండా పశాు తిాపపడతాడు. ఎవరికీ 

తెలుస్? అత్డు క్నిక్రిించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

ధ్యనాా రి్ ణలు మరియు ానీయాల అరి్ ణలను 

ఆశీర్వ దిించి వదిల్నవేయవచ్చు . 

 

“సీయోనులో ప్రటింపెట్ ఊదిండి, పవిప్రత్ ఉపవాసిం 

ప్రపక్టిించిండి, పవిప్రత్మైన సమావేశానిి  పిలవిండి. 

ప్రపజలను సమీక్రిించిండి, సభను పవిప్రత్ిం చేయిండి; 

పెదదలను ఒక్చోటిక్త చేర్ు ిండి, పిలలలను, రొమ్మమ  వదద 

ాల్నచేు వారిని సేక్రిించిండి. వరుడు త్న గదిని 

మరియు వధువు త్న గదిని విడిచిపెద్టనిివవ ిండి. 



c. The ones who rejected it would receive the 
punishment of the baptism with fire.  

1) This did happen with these listeners in year 70 
A.D. when the Romans destroyed Jerusalem.  

2) This event is not mentioned in the gospel of 
John, probably because John was written after 
70 A.D. 

d. Malachi 4:1-6 is a parallel to Matthew 3:10-12.  
 
B.  Acts 2:33 – “Therefore being exalted to the right 
hand of God, and having received from the Father the 
promise of the Holy Spirit, He poured out this which you 
now see and hear.”  
 
C. Nobody (neither men nor the Spirit) would baptize 
with the Spirit. Only Jesus would do that. Men baptized 
in water and the Spirit gave gifts and power, but neither 
baptized with the Spirit. When we read in the Bible of a 
man acting or the Spirit doing something, we can know 
that such a thing does not refer to the baptism with the 
Holy Spirit. 
 

II. The Baptism With the Holy Spirit Was 
Something Done With The Spirit And Not Done 
By The Spirit.  
A. Jesus …"baptizes with (or in) the Spirit."  

Matthew 3:11 – “‘I baptize you with water for 
repentance. But after me will come one who is more 
powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. 
He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.’”  

 
B. The Bible does not speak of the baptism "by the" 
Spirit but the baptism "with" the Spirit.  

1. It was not some thing that the Spirit did (to fill, to 
seal, to give power, to give gifts) but something 
that Jesus did with the Spirit.  

2. It is not the gift of speaking in languages (that is 
something that the Holy Spirit did and not Jesus. 
(1 Corinthians 12:11)  

3. Simply, it was not something that the Spirit does, 
but something done with the Spirit.  

 
III. The Baptism With the Holy Spirit Happened On 
The Day Of Pentecost And Not Before.  
A. It had not happened yet when Jesus was baptized 
by John. (Matthew 3:11) 
 
B. It would only happen after Jesus was glorified (after 
his resurrection).  

John 7:39 – “On the last and greatest day of the 
Feast, Jesus stood and said in a loud voice, ‘If 
anyone is thirsty, let him come to me and drink. 
Whoever believes in me, as the Scripture has said, 
streams of living water will flow from within him.’ By 
this he meant the Spirit, whom those who believed 
in him were later to receive. Up to that time the Spirit 

యెహోవా సనిి ధలో పరిచరా్  చేసే యాజకులు ఆలయ 

మిండానిక్త, బల్నీఠానిక్త మధా  ఏడావ ల్న. యెహోవా, నీ 

ప్రపజలను విడిచిపెటి్లమ్మ అని వారు చెపి నివవ ిండి. నీ 

సావ సాిా నిి  అనా జనుల మధా  అపహాసా ిం చేయకు. వాళల 

దేవుడు ఎక్క డ ఉనిా డు’ అని ప్రపజల మధా  ఎిందుకు 

అనాల్న. 

 

“అపి్ప డు యెహోవా త్న దేశమ్మనుగూరిు  అస్తయపడి 

త్న ప్రపజలను క్రుణ్ణించ్చను. యెహోవా వారిక్త 

జవాబిసిాడు: నేను మీకు ధ్యనా ిం, కత్ ి ప్రద్ధక్షార్సిం 

మరియు నూనెను పింప్పతనిా ను, మిమమ లి్న  పూరిగిా 

సింత్ృపి ి పర్చడానిక్త సరిపడా. ఇింకెపి్ప డూ నినిు  

దేశాలకు అవమానక్ర్ింగా మార్ు ను. "నేను ఉత్రి్ 

సైనాా నిి  మీకు దూర్ింగా త్రిమివేసిాను, ద్ధనిని 

ఎిండిపోయిన మరియు బింజరు భూమిలోక్త నెటివిేసిాను, 

ద్ధని మ్మిందు ద్సిింభాలు తూరుి  సమ్మప్రదింలోక్త మరియు 

వెనుక్ భాగింలో ఉని వి పశు మ సమ్మప్రదింలోక్త వెళి్లయి. 

మరియు ద్ధని దురావ సన పెరుగుతింది; ద్ధని వాసన 

పెరుగుతింది.' నిశు యింగా అత్ను గొపి  పనులు 

చేశాడు. ఓ భూమి, భయపడకు; సింతోషిించ్చ మరియు 

సింతోషిించ్చ. నిశు యింగా యెహోవా గొపి  కారాా లు 

చేసాడు. అడవి జింతవులరా, భయపడవదుద, 

ఎిందుక్ింటే బహిర్ింగ పచిు క్ బయళ్ళు  పచు గా 

మారుతనిా యి. 

 

“చెట్లల వాటి ఫలమ్మలు ఫల్నించ్చను; అింజూర్ప్ప చెటి్ల 

మరియు ప్రద్ధక్ష త్మ సింపదను ఇసిాయి. సీయోను 

ప్రపజలరా, సింతోషిించిండి, మీ దేవుడైన 

యెహోవానుబటి ిసింతోషిించిండి, ఎిందుక్ింటే ఆయన 

మీకు నీత్మతో శర్దృతవు వరేాలను ఇచాు డు. అత్ను 

మీకు పూర్వ ిం వలెనే శర్దృతవు మరియు వసింత్ 

వరేాలను సమృదిగాా కురిపిసిాడు. నూరిి డి నేలలు 

ధ్యనా ింతో నిిండిపోతాయి; కత్ ి ప్రద్ధక్షార్సమ్మ మరియు 

నూనెతో వాట్లల పొింగిపొరులతాయి. 

 

“నేను మీ మధా కు పింపిన నా గొపి  సైనాా నిి  మిడత్లు 

మిడత్లు, మిడత్లు, ఇత్ర్ మిడత్లు, మిడత్లు త్మని  

సింవతి్ రాలకు నేను మీకు ప్రపత్మఫలమిసిాను. మీరు 

త్ృపి ి పడేింత్ వర్కు మీరు త్మనడానిక్త ప్పష్క లింగా 

ఉింటారు, మరియు మీ కోసిం అదుభ తాలు చేసన మీ 

దేవుడైన యెహోవా ప్పరును మీరు ద్సి్త్మసిారు; నా 

ప్రపజలు ఇింకెపి్ప డూ సగుగపడరు. అపి్ప డు నేను 

ఇప్రశాయేలులో ఉనిా నని, నేనే మీ దేవుడైన 

యెహోవానని, మరొక్రు లేర్ని మీరు తెలుస్కుింటారు. 

నా ప్రపజలు ఇింకెప్పి డూ సగుగపడరు. 

 

“త్రువాత్, నేను ప్రపజలిందరిపై నా ఆత్మ ను 

కుమమ రిసిాను. మీ కుమారులు మరియు కుమారెలిు 

ప్రపవచిసిారు, మీ వృదాులు క్లలు క్ింటారు, మీ 



had not been given, since Jesus had not yet been 
glorified.”  

 
C. Here, in the hour of the ascension of Jesus, they had 
still not received the promise from the Father (verse 4), 
which was the baptism with the Holy Spirit (verse 5).  

Acts 1:4-5 – “4 On one occasion, while he was 
eating with them, he gave them this command: ‘Do 
not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father 
promised, which you have heard me speak about. 5 
For John baptized with water, but in a few days you 
will be baptized with the Holy Spirit’.”   

 
D. On the day of Pentecost, in his sermon, Peter 
identifies the events of that day as being the fulfillment 
of the prophecy of the baptism with the Holy Spirit 
made by Joel the prophet. 
          “No, this is what was spoken by the prophet Joel:  
           ‘In the last days, God says,  
           I will pour out my Spirit on all people.  
           Your sons and daughters will prophesy,  
            your young men will see visions,  
            your old men will dream dreams’.” (Acts 2:16-
17) 
 
E. The Spirit had been present, acting, moving, 
empowering, etc. since before the creation of the world 
but nothing that He did or that was done with Him 
before the day of Pentecost is called “the baptism with 
the Spirit.” Before Pentecost, people had been full of 
the Spirit and had received power from the Spirit, but 
none of this was called “baptism with the Spirit.”  
 
F. Therefore, the baptism of the Holy Spirit is not: 

1. The power to do miracles (many had done 
miracles before Pentecost).  

2. The gift of inspiration (many had been inspired 
before Pentecost).  
3. To be full of the Spirit (many had been before 
Pentecost).  

a. John 
Luke 1:15 – “For he (John) will be great in the 
sight of the Lord. He is never to take wine or 
other fermented drink, and he will be filled with 
the Holy Spirit even from birth.” 

b. Elizabeth  
Luke 1:41 – “When Elizabeth heard Mary's 
greeting, the baby leaped in her womb, and 
Elizabeth was filled with the Holy Spirit.” 

c. Zacharias  
Luke 1:67 – “His father Zechariah was filled 
with the Holy Spirit and prophesied.” 

4. To be clothed by the Spirit since people in the Old 
Testament (before Pentecost) had been clothed 
with the Spirit. (See Judges 6:34; 1 Chronicles 
12:18; 2 Chronicles 24:20)  

యువకులు దర్శ నాలు చూసిారు. నా సేవకుల మీద, స్ట్సీ ి

ప్పరుషుల మీద కూడా, ఆ రోజులోల  నేను నా ఆత్మ ను 

కుమమ రిసిాను. నేను సవ ర్ గింలో మరియు భూమిపై 

అదుభ తాలు, ర్క్ిిం మరియు అగిి  మరియు పొగ 

బిిందువులను చూపిసిాను. యెహోవా యొక్క  గొపి  

మరియు భయింక్ర్మైన రోజు రాక్మ్మిందే స్తరుా డు 

చీక్టిగా మరియు చింప్రదుడు ర్క్మి్మగా మారుతారు. 

మరియు యెహోవా నామమ్మనుబటి ి ప్రార్ని చేయు 

ప్రపత్మవాడు ర్క్షింపబడును; సీయోను పర్వ త్ిం మీద 

మరియు యెరూష్లేమ్మలో యెహోవా చెపిి నట్లల, 

యెహోవా పిల్నచే వారి మధా  విడుదల ఉింట్లింది. 

 

ీటర్ చటిాలు 2లో ఈ భాగానిి  ఉదహరిించాడు. 

సిందర్భ ిం పై భాగాలకు చాల పోల్న ఉింట్లింది: దేవుని 

తీరుి  మరియు త్రువాత్, మోక్షిం. జీవిత్ భప్రదత్ లేద్ధ 

మోక్షిం మరోసారి ఆత్మ  కుమమ రిించడింతో మ్మడిపడి 

ఉింది. ఇక్క డ తేడా ఏమిటింటే, దేవుని ప్రపజలిందరూ 

ఆత్మ ను సీవ క్రిసిారు, వారిక్త భప్రదత్ ఇసిారు. మోక్షిం 

అిందరికీ ఉింట్లింది మరియు ఎవరూ సగుగపడరు. 

 

G. ాత్ న్నబంధనలో మనం నేరుే కునేది ఏమిటి? 

మొదటిది, ఇప్రశాయేలు ప్రపజలు త్మ ాాల కార్ణింగా 

దేవుని నుిండి తీరుి ను అనుభవిించారు. 

 

రెిండవది, పశాు తిాపపడే వార్ిందరికీ ర్క్షణ దినిం 

రాబోతోింది. దేవుడు ప్రపజల హృదయాలను మారుసిాడు 

మరియు వారిపై త్న పరిశుదా్ధత్మ ను కుమమ రిసిాడు. 

ప్రపజలకు కావలసింది ఇదే, ఎిందుక్ింటే ఇప్రశాయేలు 

చరిప్రత్ అింతా, వారు పశాు తిాపిం చెిందుతూనే ఉనాి రు, 

కానీ త్వ ర్లోనే మళీల పడిపోతారు. వారిక్త హృదయింలో 

మారుి  అవసర్ిం. వారిని పవిప్రత్ింగా ఉించడానిక్త వారిక్త 

ఆత్మ  అవసర్ిం. దేవుని ప్రపజలిందరూ ఆత్మ ను 

సీవ క్రిసిారు మరియు (ఆత్మ  ఉనిక్త అింటే దేవుని ఉనిక్త 

కాబటి,ి జీవిత్ిం కాబటి)ి అిందరికీ శాింత్మ మరియు జీవిత్ిం 

శాశవ త్ింగా ఉింట్లింది. ఆత్మ  యొక్క  బహుమత్మ అింటే 

జీవిత్ిం యొక్క  కనసాగిింప్ప మరియు దేవుని 

అనుప్రగహిం. 

 

H. త్రకొతి్ న్నబంధన నుండి మనం నేరుే కుని ది 

ఏమిటి 

ాత్ ప్రక్మింలో చివరి ప్రపవక్ ి అయిన బాపిసి్ ిజ్ఞన్ ఈ 

వాగాదనానిి  దేవుని కుమారుడైన యేస్ప్రకీసి్కు 

ఆాదిించాడు. 

యోహాను 1:32-34– “అప్పి డు యోహాను ఈ 

సాక్షా మిచాు డు: 'ఆత్మ  ావుర్ింల పర్లోక్ిం నుిండి 

దిగి వచిు  అత్నిపై ఉిండడిం చూశాను. నీళలతో 

బాపిసిమ మివవ డానిక్త ననిు  పింపినవాడు, 'ఆత్మ  

దిగివచిు  నిల్నచివుిండుటను నీవు చూచినవాడే 

పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిసిమ మిచ్చు ను' అని నాతో చెపెి ను 



 

 IV. It is called the “Promise of the Father” 
A. Jesus had already spoken about the promise of the 

Father to his disciples. The Father promised to send 
the Spirit in the name of Jesus after Jesus returned 
to heaven. 
1. John 14:16-17, 26 – “And I will ask the Father, and 
he will give you another Counselor to be with you 
forever the Spirit of truth. The world cannot accept 
him, because it neither sees him nor knows him. But 
you know him, for he lives with you and will be in 
you. … But the Counselor, the Holy Spirit, whom the 
Father will send in My name, will teach you all things 
and will remind you of everything I have said to you.” 
     
2.  John 15:26 – “But when the Helper comes, whom 
I shall send to you from the Father, the Spirit of truth 
who proceeds from the Father, He will testify of Me.” 
 
3.  John 16:7 – “Nevertheless I tell you the truth. It is 
to your advantage that I go away; for if I do not go 
away, the Helper will not come to you; but if I depart, 
I will send Him to you.” 
   
4. Acts 1:4-5 –“And being assembled together with 
them, He commanded them not to depart from 
Jerusalem, but to wait for the Promise of the Father, 
which, He said, ‘you have heard from Me; for John 
truly baptized with water, but you shall be baptized 
with the Holy Spirit not many days from now’.” 

 
B. On the day of Pentecost, Jesus poured out the Spirit 

on all flesh. This event was what Joel (and Isaiah) 
has prophesied centuries before:  
1. Isaiah 32:15 – “Until the Spirit is poured upon us 
from on high. And the wilderness becomes a fruitful 
field, and the fruitful field is counted as a forest.” 
      
2. Isaiah 44:3 – “For I will pour water on him who is 
thirsty. And floods on the dry ground; I will pour My 
Spirit on your descendants.” 
3. Joel 2:28 (Acts 2:17) – “And it shall come to pass 
afterward That I will pour out My Spirit on all flesh.” 
 

C. On the day of Pentecost, the Father fulfilled His 
promise and Jesus poured out the Spirit. 
Acts 2:33 – “Therefore being exalted to the right 
hand of God, and having received from the Father 
the promise of the Holy Spirit, He poured out this 
which you now see and hear.” 

 
Note:  Baptism with the Spirit was always a promise 
and never a command.  
 
V. The Definition Of The Baptism With the Holy 
Spirit: 

త్పి  నేను అత్నిని ఎరుగను. నేను చూశాను 

మరియు ఇది దేవుని కుమారుడని నేను 

సాక్షా మిసి్నిా ను. 

యోహాను 7:39- “దీని ద్ధవ రా అత్ను ఆత్మ ను 

ఉదేదశించాడు, అత్నిని విశవ సించిన వారు త్రువాత్ 

పొిందబోతనిా రు. అపి టి వర్కు ఆత్మ  

ఇవవ బడలేదు, ఎిందుక్ింటే యేస్ ఇింకా 

మహిమపర్చబడలేదు. 

 

శషుా లకు త్ింప్రడి చేసన వాగాదనానిి  గురిించి యేస్ 

మ్మిందే చెాి డు. సవ రాగనిక్త త్మరిగి వచిు న త్రావ త్ యేస్ 

ప్పరు మీద ఆత్మ ను పింప్పతానని త్ింప్రడి వాగాదనిం చేశాడు. 

యోహాను 14:15-18- “మరియు నేను త్ింప్రడిని 

అడుగుతాను, మరియు సత్ా సవ రూపియైన ఆత్మ ను 

ఎపి టికీ మీతో ఉిండడానిక్త ఆయన మీకు మరొక్ 

సలహాద్ధరుని ఇసిాడు. ప్రపపించిం అత్నిి  

అింగీక్రిించదు, ఎిందుక్ింటే అది అత్నిని చూడదు 

లేద్ధ అత్నిక్త తెల్నయదు. అయితే మీరు ఆయనను 

ఎరుగుదురు, ఎిందుక్ింటే ఆయన మీతో జీవిసి్త మీలో 

ఉింటాడు.” 

యోహాను 14:26- "అయితే నా ప్పరు మీద త్ింప్రడి 

పింపబోయే సలహాద్ధరు, పరిశుదా్ధత్మ , మీకు అనిి  

విష్యాలు బోధసిాడు మరియు నేను మీతో 

చెపిి నవనిీ  మీకు గురిు చేసిాడు." 

యోహాను 15:26– “‘త్ింప్రడి నుిండి నేను మీ దగ గర్కు 

పింపబోయే సలహాద్ధరు, త్ింప్రడి నుిండి బయలుదేరే 

సత్ా ప్ప ఆత్మ  వచిు నపి్ప డు, అత్ను నా గురిించి 

సాక్షా మిసిాడు. 

యోహాను 16:7– “అయితే నేను మీకు నిజిం 

చెపి్పనిా ను: మీ మించి కోసమే నేను వెద్ళ్లలపోతనిా ను. 

నేను వెళ్లు పోతే త్పి , కౌనిె లర్ మీ దగ గర్కు రాడు; 

కానీ నేను వెళి్త, నేను అత్నిని మీ వదదకు పింప్పతాను. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:3-5– “ఎవరిక్త అత్ను త్న 

బాధల త్రావ త్ అనేక్ త్ప్పి లు లేని రుజువుల ద్ధవ రా 

త్నను తాను సజీవింగా సమరిి ించ్చకునిా డు, నలభై 

రోజులలో వారిక్త క్నిపిించాడు మరియు దేవుని 

రాజా్ఞ నిక్త సింబింధించిన విష్యాలు మాటాలడాడు. 

మరియు ఆయన వారితో కూడి ఉిండి, యెరూష్లేమ్మ 

నుిండి బయలుదేర్వదదని, త్ింప్రడి వాగాదనమ్మ కర్కు 

వేచియుిండవలెనని వారిక్త 

ఆజా్ఞపిించెను.ఏది,'అత్ను చెాి డు, "మీరు నా 

నుిండి వినిా రు; యోహాను నిజింగా నీటితో బాద్పిసిమ ిం 

తీస్కునిా డు, అయితే మీరు చాల రోజుల త్రావ త్ 

పవిప్రతాత్మ తో బాపిసిమ ిం తీస్కుింటారు." 

 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:3-5లోని ఈ "త్ింప్రడి యొక్క  

వాగాదనమ్మ" పరిశుదా్ధత్మ ను కుమమ రిించ్చట. ాత్ 

నిబింధనలో త్ింప్రడి ఇదివర్కే వాగాదనిం చేసారు. ీటర్, 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:33లో, వాగాదనమ్మ ఆత్మ  యొక్క  



The Baptism with the Holy Spirit is what Jesus did with 
the Spirit on the day of Pentecost in fulfillment of the 
promise of the Father - Jesus poured out the Spirit on 
all flesh. The Spirit then became available to all saved 
people, independent of race (Jewish or heathen) or role 
in the government of God (priest, prophet, etc.).  
 
VI. Some Implications:  
A. This means that the Spirit was made available for all 

of humanity.  Those who receive the benefit are 
those who become Christians.  

 
B. The baptism with the Spirit occurred once in history. 

He, the Spirit, was poured out once for all.  
1. In the same way that Jesus died once for all, the 
Spirit was poured out once for all. These two 
historical events never need to be repeated.  
 
2. Even Acts 10:45 reflects this truth. Peter was 
called to preach to the Gentiles. While he was 
preaching, the Spirit fell on the Gentiles and they 
started to speak in languages. Does this mean that 
the Gentiles received the Spirit before they became 
Christians? Not at all. Certainly the Spirit already 
acted in some people before Acts 2. Saul in the Old 
Testament is an example. In 1 Samuel 10:10, the 
Spirit of the Lord possessed Saul and he 
prophesied. (also see 1 Samuel 11:6) In 1 Samuel 
16:14 it is said that the Spirit of the Lord was 
removed, but in 1 Samuel 19:23 the Spirit came 
upon Saul again and he prophesied. The Spirit can 
come upon somebody, make him prophesy (or do 
something else) and then remove Himself. 
Somebody being influenced by the Spirit, even to 
the point of prophesying, does not necessarily mean 
that the Spirit dwells in that person as was promised 
in the Old Testament.  

 
In Acts, we learn about the promise of the Spirit 
through the preaching of Peter in chapter 2. When 
somebody is called by God through the gospel and 
becomes a Christian, this person receives the Spirit 
as a gift from God, the gift of the Spirit. This is 
possible because the Spirit was poured out on all 
flesh. In Acts 10, God wanted to show that this 
included the Gentiles, just as would be later 
preached: “He does not make a distinction.” The 
Spirit fell on them before they had become 
Christians, showing that God accepted the Gentiles 
as well as the Jews who believed in Jesus as the 
Christ. When Peter and the others saw this, they 
recognized that the Holy Spirit had been poured out 
on the Gentiles as well as the Jews. Then, without 
hesitation, the Gentiles were baptized, without 
circumcision, and, according to promise, received 
the Holy Spirit. 

కుమమ రిింప్ప అని కూడా చెాి డు:"దేవుని 

కుడిార్శ వ మ్మనకు హెచిు ించబడి, వాగాదనమ్మ 

చేయబడిన పరిశుదా్ధత్మ ను త్ింప్రడి నుిండి పొింది, మీరు 

ఇప్పి డు చూసేవాటిని మరియు విింట్లని వాటిని 

కుమమ రిించెను."అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:5లో, 

వాగాదనానిి  పరిశుదా్ధత్మ తో బాద్పిజిిం అింటారు. పెింతెకసి్ 

రోజున, త్ింప్రడి త్న వాగాదనానిి  నెర్వేరాు డు మరియు 

యేస్ అనిి  శరీరాలపై ఆత్మ ను కుమమ రిించాడు. ఆ 

రోజు నుిండి, పవిప్రతాత్మ  మానవాళ్ల అిందరికీ 

అిందుబాట్లలో ఉించబడిింది. మోక్షిం కోసిం ప్రకీసి్ 

వదదకు వచిు న వారు ప్రపయోజనిం పొిందుతారు. 

పెింతెకోసి్ రోజున ఈ ఆత్మ ను కుమమ రిించడానిి  

ఆత్మ తో బాపిజిిం అింటారు. ఆయన కుమమ రిించబడిన 

త్రావ త్, ఆత్మ  స్ట్ైసవిుల జీవితాలలో పనిచేయడిం 

ప్రార్ింభిించిింది: 

a. అత్ను కిందరిక్త అదుభ త్ శక్తనిి (అదుభ త్మైన 

బహుమతలు) ఇచాు డు 

b, అత్ను రిడీమా్ద్లో నివాసిం తీస్కునిా డు. 

స. కిందరిక్త అదుభ త్ిం కాని బహుమతలు ఇచాు డు. 

  

1. దేవుడు ఇప్రశాయేలు ప్రపజలపై త్న ఆత్మ ను 

కుమమ రిించాడు, భౌత్మక్ ఆశీరావ ద్ధలతో వారిని 

ఆశీర్వ దిించాడు. 

 T. _____ F. _____ 
 

2. ఒక్ రిడీమర్ వీరిక్త వసిారు: 

A. ___ పశాు తిాపపడే వారు 

బి. ___ ఇప్రజ్ఞయెల్ నుిండి 

స. ___ ఎ మరియు బి 

 

3. పరిశుదా్ధత్మ  వాగాదనిం గురిించి లేఖనాల నుిండి ఏమి 

నేరుు కునాి రు? 

A. ___ దేవుని పిలలలు దేవుని తీరిు లను అనుభవిసిారు 

B. ___ త్మ ాపప్ప మారాగనిి  ఒప్పి కని పశాు తిాపపడి 

ఆయన వదదకు త్మరిగి వచిు న దేవుని 

ప్రపజలిందరూ క్షమిించబడాారు. 

స. ___ ప్రపజలను పవిప్రత్ింగా ఉించడానిక్త పరిశుదా్ధత్మ  

అవసర్ిం 

D. ___ పవిప్రతాత్మ ను సీవ క్రిించే వా కిులు శాింత్మ మరియు 

జీవితానిి  పొిందుతారు. 

E. ___ పరిశుదా్ధత్మ  ఎవరిపైక్త వసిాడో ఆ వా క్త ి

పవిప్రతాత్మ తో బాపిసిమ ిం తీస్కుింటాడు. 

F. ___ మీరు పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిసిమ ిం తీస్కుింటార్ని 

యేస్ చెాి డు. 

G. ___ పైవనిీ  

H. ___ C, D, E మరియు F 
 

 

పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిటజం 



 
3. But when had He been poured out on the 
Gentiles? On the day of Pentecost. The perfect 
tense of the verb in Acts 10:45 shows this. It 
indicates an act completed in the past with effects 
continuing in the present. (This is why some 
translations – NASB for example, translate verse 45 

thusly: “All the circumcised believers who came with 
Peter were amazed, because the gift of the Holy 
Spirit had been poured out on the Gentiles also”). 
Once He was poured out, the Holy Spirit began to 
do His works, but nothing that He does is called "the 
baptism."  
 
4. The baptism with the Holy Spirit is what Jesus did 
with the Spirit on the day of Pentecost. The effect of 
the baptism with the Holy Spirit is the same as the 
death of Christ. Although He died for all, only the 
ones that believe, repent and are baptized in water 
receive the benefit. Although poured out on all flesh, 
only the ones that believe, repent and are baptized 
in water receive the benefit. 
 
5. Once He was poured out, the Spirit began to do 
His works, but nothing He did or does is referred to 
as the baptism with the Spirit. The baptism is what 
Jesus did with the Spirit on the day of Pentecost.   
 
6. In practice, the effect of the baptism with the Spirit 
is the same as the death of Christ. Even though he 
died for all people of all times, ages and generations, 
only those who believe, repent and are baptized in 
water receive the benefit. Even though the Spirit was 
poured out on all humanity, only those who believe, 
repent and are baptized in water receive the benefit.  

 
C. All people of all ages were baptized with the Spirit 

potentially and all the saved in Christ of all ages are 
baptized effectively in the Spirit.  
1. This was the promise of the Father 
Acts 1:4-5 – “On one occasion, while he was eating 
with them, he gave them this command: ‘Do not 
leave Jerusalem, but wait for the gift my Father 
promised, which you have heard me speak about. 
For John baptized with water, but in a few days you 
will be baptized with the Holy Spirit’.”   
 
 2. Jesus received the promise of the Father. 
Acts 2:33 – “Exalted to the right hand of God, he has 
received from the Father the promised Holy Spirit 
and has poured out what you now see and hear.” 
 
3 Peter explained that the promise was for “you 
others” - those Jews present on Pentecost, “for your 
children” - the Jews of future generations, and “for 
all who are far off” – the Gentiles 

ాఠం 4 

ప్రపజల మనసి్ లలో చాల త్పి్ప గా అర్ిిం చేస్కుని  

మరియు గిందర్గోళ్లనిక్త గురైన బైబిల్ విష్యాలలో 

ఒక్టి పవిప్రతాత్మ తో బాపిజిిం. గిందర్గోళింలో ఎకుక వ 

భాగిం సరైన బైబిల్ నిర్వ చనింతో 

పరిష్క రిించబడుతింది - పవిప్రతాత్మ తో బాపిజిిం అింటే 

ఏమిటి? ఈ ాఠిం అల చేయడానిక్త ప్రపయత్మి సి్ింది. 

దీనిి  అర్ిిం చేస్కుని ప్పి డు, అనేక్ ఇత్ర్ విష్యాలు 

సి ష్ిింగా క్నిపిసిాయి, ఉద్ధహర్ణకు: 

1. ఎవరైనా ఆత్మ తో ఎపి్ప డు బాపిసిమ ిం తీస్కుింటారు? 

2. వారు ఆత్మ తో బాపిసిమ ిం తీస్కునాి రా లేద్ధ అని 

ఎవరైనా ఎల తెలుస్కోగలరు? 

3. ఎవరైనా ఆత్మ తో బాపిసిమ ిం తీస్కునిా ర్నడానిక్త 

మాత్ృభాష్లో మాటాలడటిం సింకేత్మా? 

4. అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 10లో కరేి ల్నయస్ ఇింట్లల  

ఏమి జరిగిింది? 

5. బాపిజిిం "తో" లేద్ధ "ఇన్ ది" సి రిట్ బాపిజిిం "ద్ధవ రా" 

లేద్ధ "ఆత్మ "తో సమానమైనదేనా? 

6. “పరిశుదా్ధత్మ  మీపైక్త దిగినపి్ప డు మీరు శక్తనిి 

పొిందుతారు” అని అపొసలిులతో చెపిి నప్పి డు 

యేస్ ఆత్మ తో బాపిజిిం గురిించి మాటాలడుతనిా డా? 

(చటిాలు 1:8) 

7. పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిజిిం మరియు నీటిలో బాపిజిిం 

ఉింటే, "ఒకే బాపిజిిం" అని మనిం చెపి గలమా? 

 

I. పవిత్రాత్మ తో బాపిటజం యేస్త ద్ధా రా జరిగింది, 

త్రపత్యయ కంగా. 

ఎ. మత్యిి 3:11 – “నిజింగా పశాు తిాపిం కోసిం నేను 

మీకు నీళలతో బాపిసిమ మిసి్నిా ను, అయితే నా త్రావ త్ 

వచేు వాడు నా క్ింటే గొపి వాడు, అత్ని చెప్పి లు 

మోయడానిక్త నేను అరుుడిని కాదు. అత్ను మీకు 

పరిశుదా్ధత్మ తో మరియు అగిి తో బాపిసిమ ిం ఇసిాడు. 

 

మారుక  1:8“నిజ్ఞనిక్త నేను నీద్ళ లతో నీకు 

బాపిసిమ మిచాు ను, అయితే ఆయన నీకు 

పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిసిమ ిం ఇసిాడు.” 

 

లూకా 3:16– “యోహాను అిందరితో ఇల 

జవాబిచాు డు, “నేను మీకు నీళలతో బాపిసిమ ిం ఇసిాను, 

అయితే నాక్ింటే గొపి వాడు వసి్నిా డు, అత్ని 

చెప్పి ల పటీ ివిపి డానిక్త నేను అరుుడిని కాదు, అత్ను 

మీకు పరిశుదా్ధత్మ తో మరియు అగిి తో బాపిసిమ ిం 

ఇసిాడు.” 

 

యోహాను 1:33– “నేను ఆయనను ఎరుగను, అయితే 

నీళలతో బాపిసిమ మిచ్చు టకు ననిు  పింపినవాడు, 

‘ఆత్మ  దిగివచిు , ఆయనపై నిల్నచియుిండుటను నీవు 

చూసి్నిా వో, అత్డు పరిశుదా్ధత్మ తో 

బాపిసిమ మిచ్చు వాడు’ అని నాతో చెాి డు.” 



Acts 2:39 – “The promise is for you and your children 
and for all who are far off-for all whom the Lord our 
God will call.”  
 
4. It was for as many as the Lord our God shall call 
- all Christians in all ages.  
Ephesians 2:13 – “But now in Christ Jesus you who 
once were far away have been brought near through 
the blood of Christ.”  

 
D. Today, if you are in Christ, you have been 

effectively baptized with the Spirit. But when? On the 
day of Pentecost. But how? In the same way Jesus 
died for you 2,000 years ago. You received the 
benefit of the death of Christ when you became a 
Christian. The Spirit was poured out on all flesh 
2,000 years ago. You received the benefit of this 
outpouring when you became a Christian.   

 

VII. Baptism With The Spirit Does Not Mean 
“Receive Miraculous Power From The Spirit”.  
Luke 24:49 – “I am going to send you what my Father 
has promised; but stay in the city until you have been 
clothed with power from on high.”  
 
A. This does not say that the promise of the Father is 

the same thing as “receive power”. He said that 
both things would happen so they should stay in 
Jerusalem. The Spirit gave power before Pentecost 
but the baptism with the Spirit did not happen 
before Pentecost.  

 
B.  Jesus gave the Spirit and the Spirit gave power but 

the baptism is what Jesus did and not what the 
Spirit did.  

C.  Not all Christians did miracles but all Christians 
received the Spirit.  
 
D. Since the baptism with the Spirit is a unique 

historical event, it doesn’t make sense to talk about 
“receiving Holy Spirit baptism”. The Bible never uses 
that type of phrase. How can you receive a past 
historical event? We can receive the Spirit or we can 
receive a gift from the Spirit but we cannot receive 
the “baptism of the Spirit”.  

 

VIII. We need to distinguish between the 
“baptism with the Spirit” which was a work of 
Jesus, and giving power, which is a work of the 
Spirit.  
A. This is the most common mistake in the mind of 

many people - confusing what Jesus did with the 
Spirit (baptized or poured out) and what the Spirit did 
once He was poured out or made available.  

 

 

గమన్నక: ఇది మనుష్యయ ల్చే లేద్ధ పరిశుదా్ధత్మ చే 

చేయబడినది కాద, కానీ యేస్త మాత్రత్మే. 

1. జ్ఞన్ (నీటిలో బాపిజిిం పొిందినవాడు) 

ర్క్షించబడటానిక్త వారి ాాల గురిించి 

పశాు తిాపపడమని త్న ప్రశోత్లకు బోధసి్నిా డు. 

2. త్నక్ింటే గొపి వాడు వసి్నిా డని వారిక్త 

తెల్నయజేసాడు; అిందువద్లల పశాు తిాపపడాలనే వారి 

నిర్యిిం తీస్కునే సమయిం పరిమిత్ిం 

చేయబడిింది. 

3. జ్ఞన్ తేదీలు లేద్ధ కాలప్రక్మాల గురిించి మాటాలడటిం 

లేదు (ప్రక్మిం లేద్ధ అది ఎప్పి డు జరుగుతింది); కానీ 

యేస్ గొపి త్నిం గురిించి మాప్రత్మే. 

4. యేస్ యొక్క  అధకార్మ్మ ఆయన పరిశుదా్ధత్మ తో 

మరియు అగిి తో బాపిసిమ మిచ్చు టలో చూడవచ్చు . 

a. యేస్కు ఇదదరిపై అధకార్ిం ఉింది (పరిశుదా్ధత్మ  

మరియు అగిి ) 

బి. రెిండూ ఒక్టే అని కాదు. 

5. పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిజిిం అగిి  ప్రపమేయిం లేదు. 

a. అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2లోని అపొసలిులపై 

ఆధ్యర్పడిన “అగిి  భాష్లు” అగిి లో మ్మించడిం కాదు. 

బి. ఈ రెిండు బాపిజిింలు రెిండు వేరేవ రు 

ప్రపయోజనాలను క్ల్నగి ఉనాి యి. 

6. అగిి తో బాపిజిిం 

మత్యిి 3:12– “అత్ని వినిో యిింగ్ ఫా్త న్ అత్ని 

చేత్మలో ఉింది, మరియు అత్ను త్న నూరిి డి నేలను 

పూరిగిా ప్రపక్షాళన చేసిాడు, మరియు త్న గోధుమలను 

గాదెలో పోగు చేసిాడు; కాని అత్ను ఆరిపోని అగిి తో 

గడినాి కాల్ను వేసిాడు. 

a. యోహానుకు తెలుస్, త్న సిందేశానిి  (గోధుమలు) 

అింగీక్రిించే వారు మరియు ద్ధనిని త్మర్సక రిించే 

వారు (పొటి్ల) అనే రెిండు సమూహాలు ప్రపజలు 

ఉనాి ర్ని జ్ఞన్ద్కు తెలుస్. 

బి. ద్ధనిని అింగీక్రిించి పశాు తిాపపడేవారు ఆత్మ తో 

బాపిజిిం యొక్క  ఆశీరావ ద్ధనిి  పొిందుతారు. 

స. ద్ధనిని త్మర్సక రిించిన వారు అగిి తో బాపిజిిం 

యొక్క  శక్షను పొిందుతారు. 

1) రోమనుల యెరూష్లేమ్మను నాశనిం చేసనప్పి డు 

70 ADలో ఈ ప్రశోత్లతో ఇది జరిగిింది. 

2) ఈ సింఘటన జ్ఞన్ స్వార్లిో 

ప్రపసిావిించబడలేదు, బహుశా జ్ఞన్ 70 AD 

త్రావ త్ ప్రవాయబడినిందున 

డి. మలకీ 4:1-6 మత్యిి 3:10-12క్త సమాింత్ర్ింగా 

ఉింది. 

 

బి. అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:33 – “కాబటి ి దేవుని 

కుడిార్శ వ మ్మనకు హెచిు ింపబడి, త్ింప్రడి నుిండి 

పరిశుదా్ధత్మ  వాగాదనమ్మను పొింది, మీరు ఇప్పి డు 

చూసి్ని  మరియు విింట్లని  ద్ధనిని కుమమ రిించెను.” 



B. For example, the Spirit gave miraculous powers to 
people to speak in other languages and heal the 
sick.  

 
C. The Spirit seals believers in Christ, dwells in the 

redeemed, inspired the apostles and prophets, 
comforts and guides, etc. but none of this is called 
“the baptism”.  

D. The baptism is what Jesus did with the Spirit on the 
day of Pentecost - He poured Him out on all flesh.  

 
E. In the Bible, when the Spirit descended on someone, 
came on someone or fell on someone, that person 
received divine power.  
1. He descended on Jesus and he did miracles: 

Matthew 3:16 – “As soon as Jesus was baptized, he 
went up out of the water. At that moment heaven 
was opened, and he saw the Spirit of God 
descending like a dove and lighting on him.” 
Luke 3:22 – “The Holy Spirit descended on him in 
bodily form like a dove. And a voice came from 
heaven: ‘You are my Son, whom I love; with you I 
am well pleased’.”  
Mark 1:10 – “As Jesus was coming up out of the 
water, he saw heaven being torn open and the Spirit 
descending on him like a dove.” 
John 1:32 – “Then John gave this testimony: ‘I saw 
the Spirit come down from heaven as a dove and 
remain on him’.” 
Luke 4:18 – “He Spirit of the Lord is on me, because 
he has anointed me to preach good news to the 
poor. He has sent me to proclaim freedom for the 
prisoners and recovery of sight for the blind, to 
release the oppressed”   

2. Simeon prophesied: 
Luke 2:25-27 – “Now there was a man in Jerusalem 
called Simeon, who was righteous and devout. He 
was waiting for the consolation of Israel, and the 
Holy Spirit was upon him.  It had been revealed to 
him by the Holy Spirit that he would not die before 
he had seen the Lord's Christ. Moved by the Spirit, 
he went into the temple courts. When the parents 
brought in the child Jesus to do for him what the 
custom of the Law required.”  

3. Mary conceived Jesus: 
Luke 1:35 – “The angel answered, "The Holy Spirit 
will come upon you, and the power of the Most High 
will overshadow you. So the holy one to be born will 
be called the Son of God.” 

4. The apostles received power. 
Acts 1:8 – “But you will receive power when the Holy 
Spirit comes on you; and you will be my witnesses 
in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to 
the ends of the earth.”   

5. They spoke in languages: 

 

C. ఎవరూ (ప్పరుషులు లేద్ధ ఆత్మ ) ఆత్మ తో బాపిజిిం 

ఇవవ రు. యేస్ మాప్రత్మే అల చేసిాడు. ప్పరుషులు 

నీటిలో బాపిసిమ ిం తీస్కునాి రు మరియు ఆత్మ  

బహుమతలు మరియు శక్తనిి ఇచిు ింది, కానీ ఆత్మ తో 

బాపిజిిం పొిందలేదు. మనిం బైబిల్ద్లో ఒక్ వా క్త ి

నటిించడిం లేద్ధ ఆత్మ  ఏదైనా చేయడిం గురిించి 

చదివినప్పి డు, అలింటి విష్యిం పరిశుదా్ధత్మ తో 

బాపిజిింను స్తచిించదని మనిం తెలుస్కోవచ్చు . 

 

II. పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిటజం ఏదో ఆత్మ తో 

జరిగింది మరియు ఆత్మ  ద్ధా రా చేయలేద. 

A. యేస్ …"ఆత్మ తో (లేద్ధ) బాపిసిమ ిం తీస్కుింటాడు." 

మత్యిి 3:11– “'నేను పశాు తిాపిం కోసిం నీళలతో నీకు 

బాపిసిమ మిసి్నిా ను. అయితే నా త్రావ త్ నాక్ింటే 

శక్తమిింతడు వసిాడు, అత్ని చెప్పి లు మోయడానిక్త 

నేను సరిపోను. అత్ను మీకు పరిశుదా్ధత్మ తో మరియు 

అగిి తో బాపిసిమ ిం ఇసిాడు. 

 

B. బైబిల్ "ఆత్మ " ద్ధవ రా బాపిజిిం గురిించి మాటాలడలేదు 

కానీ ఆత్మ తో "బాపిజిిం" గురిించి మాటాలడుతింది. 

1. ఇది ఆత్మ  చేసనది కాదు (నిింపడిం, మ్మప్రద 

వేయడిం, శక్తనిి ఇవవ డిం, బహుమతలు ఇవవ డిం) 

యేస్ ఆత్మ తో చేసనది. 

2. ఇది భాష్లలో మాటాలడే బహుమానిం కాదు (అది 

పరిశుదా్ధత్మ  చేసింది మరియు యేస్ కాదు. (1 

కరిింథీయులు 12:11) 

3. కేవలిం, అది ఆత్మ  చేసేది కాదు, ఆత్మ తో చేసనది. 

 

III. పవిత్రాత్మ తో బాపిటజం పెంతెకోస్టట రోఞన జరిగింది 

మరియు అంత్కు ముంద కాద. 

ఎ. యోహాను ద్ధవ రా యేస్ బాపిసిమ ిం తీస్కుని ప్పి డు 

అది ఇింకా జర్గలేదు. (మత్యిి 3:11) 

 

B. ఇది యేస్ మహిమపర్చబడిన త్రావ త్ (అత్ని 

ప్పనరుతిానిం త్రావ త్) మాప్రత్మే జరుగుతింది. 

యోహాను 7:39– “పిండుగ యొక్క  చివరి మరియు 

గొపి  రోజున, యేస్ నిలబడి బిద్గ గర్గా ఇల అనిా డు: 

ఎవరిైనా ద్ధహిం వేసే,ి అత్ను నా దగ గర్కు వచిు  

ప్రతాగనివవ ిండి. ఎవరైతే ననిు  విశవ ససిారో, లేఖనిం 

చెపిి నట్లల, అత్ని లోపల నుిండి జీవజల ధ్యర్లు 

ప్రపవహిసిాయి. దీని ద్ధవ రా అత్ను ఆత్మ ను అర్ిిం 

చేస్కునిా డు, అత్నిని విశవ సించిన వారు త్రువాత్ 

పొిందబోతనిా రు. అపి టి వర్కు ఆత్మ  

ఇవవ బడలేదు, ఎిందుక్ింటే యేస్ ఇింకా 

మహిమపర్చబడలేదు. 

 



Acts 2:3-4 – “They saw what seemed to be tongues 
of fire that separated and came to rest on each of 
them. All of them were filled with the Holy Spirit and 
began to speak in other tongues as the Spirit 
enabled them.” 

6. They performed signs: 
Acts 8:16 – “Because the Holy Spirit had not yet 
come upon any of them; they had simply been 
baptized into the name of the Lord Jesus.” 

7. They spoke in languages: 
Acts 10:44-45 – “While Peter was still speaking 
these words, the Holy Spirit came on all who heard 
the message. The circumcised believers who had 
come with Peter were astonished that the gift of the 
Holy Spirit had been poured out even on the 
Gentiles.”  

8. They spoke in languages and prophesied:  
Acts 19:6-7 – “When Paul placed his hands on them, 
the Holy Spirit came on them, and they spoke in 
tongues and prophesied.”  
 
Note: In Acts 8, the apostles were men especially 
chosen to witness the resurrection of Jesus. They 
had qualifications: Luke 24:48; Acts 1:8; 1 John 1:1-
2 and credentials: 2 Corinthians 12:12; 1 Corinthians 
9:1; Acts 1:21, 22; Acts 8:18. They and only they had 
the power to make the Spirit fall on someone by the 
laying on of hands (and so to give power).  

 

IX. Which Baptism Is The “One Baptism” Of 
Ephesians 4:4-6? “There is one body and one 
Spirit- just as you were called to one hope when 
you were called - one Lord, one faith, one baptism; 
one God and Father of all, who is over all and 
through all and in all.” 
 
BAPTISM IN WATER (IN THE NAME OF JESUS):  
A. Done by men  

Matthew 28:19 – “Therefore go and make disciples 
of all nations, baptizing them in the name of the 
Father and of the Son and of the Holy Spirit.” 
Acts 8:38 – “And he gave orders to stop the chariot. 
Then both Philip and the eunuch went down into the 
water and Philip baptized him.” 
1 Corinthians 1:14-16 – “I am thankful that I did not 
baptize any of you except Crispus and Gaius, so no 
one can say that you were baptized into my name. 
(Yes, I also baptized the household of Stephanas; 
beyond that, I don't remember if I baptized anyone 
else.)” 

B. Done with water  
Acts 8:38-39 - “And he gave orders to stop the 
chariot. Then both Philip and the eunuch went down 
into the water and Philip baptized him. When they 
came up out of the water, the Spirit of the Lord 

C. ఇక్క డ, యేస్ ఆరోహణ సమయింలో, వారు ఇింకా 

త్ింప్రడి నుిండి వాగాదనిం పొిందలేదు (వచనిం 4), ఇది 

పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిజిిం (వచనిం 5). 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:4-5– “4 ఒక్ సిందర్భ ింలో, 

అత్ను వారితో క్ల్నస భోజనిం చేసి్ని ప్పి డు, వారిక్త 

ఈ ఆజ ాఇచాు డు: 'యెరూష్లేమ్మను విడిచిపెటవిదుద, 

కానీ నా త్ింప్రడి వాగాదనిం చేసన బహుమత్మ కోసిం వేచి 

ఉిండిండి, నేను మాటాలడటిం మీరు వినిా ను. 5 

యోహాను నీళలతో బాపిసిమ ిం తీస్కునిా డు, అయితే 

కనిి  రోజులోల  మీరు పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిసిమ ిం 

తీస్కుింటారు. 

 

D. పెింతెకసి్ రోజున, త్న ఉపనాా సింలో, జోయెల్ ప్రపవక్ ి

చేసన పవిప్రతాత్మ తో బాపిజిిం యొక్క  ప్రపవచన 

నెర్వేరుి గా ఆ రోజు జరిగిన సింఘటనలను ీటర్ 

గురిిించాడు. 

“లేదు, జోయెల్ ప్రపవక్ ిచెపిి న మాట ఇది: 

'చివరి రోజులోల  దేవుడు ఇల అింట్లనిా డు. 

నేను ప్రపజలిందరిపై నా ఆత్మ ను కుమమ రిసిాను. 

మీ కుమారులు మరియు కుమారెలిు ప్రపవచిసిారు, 

మీ యువకులు దర్శ నాలను చూసిారు, 

మీ వృదాులు క్లలు క్ింటారు. (చటిాలు 2:16-17) 

 

E. ప్రపపించ సృషికి్త మ్మిందు నుిండి ఆత్మ  ఉనిక్తలో ఉింది, 

నటిించిింది, క్దిల్నసి్ింది, శక్తనిిసి్ింది, కానీ పెింతెకసి్ 

రోజుక్త మ్మిందు అత్ను చేసన లేద్ధ అత్నితో చేసన ఏదీ 

"ఆత్మ తో బాపిజిిం" అని పిలువబడుతింది. 

పెింతెకసి్కు మ్మిందు, ప్రపజలు ఆత్మ తో నిిండి ఉనాి రు 

మరియు ఆత్మ  నుిండి శక్తనిి పొింద్ధరు, అయితే వీటిలో 

ఏదీ "ఆత్మ తో బాపిజిిం" అని పిలువబడలేదు. 

 

F. కాబటి,ి పరిశుదా్ధత్మ  బాపిజిిం కాదు: 

1. అదుభ తాలు చేసే శక్త ి(పెింతెకోసి్కు మ్మిందు చాల 

మింది అదుభ తాలు చేసారు). 

2. ప్రప్పర్ణ బహుమత్మ (పెింతెకోసి్కు మ్మిందు చాల 

మింది ప్రప్పర్ణ పొింద్ధరు). 

3. ఆత్మ తో నిిండి ఉిండడిం (పెింతెకసి్కు మ్మిందు 

చాల మింది ఉనాి రు). 

a. జ్ఞన్ 

లూకా 1:15– “అత్ను (జ్ఞన్) ప్రపభువు దృషిలిో 

గొపి వాడు. అత్ను ప్రద్ధక్షార్సానిి  లేద్ధ ఇత్ర్ 

ప్పల్నయబెటిని ానీయాలను ఎని డూ తీస్కోడు 

మరియు అత్ను ప్పటినిపి టి నుిండి కూడా 

పరిశుదా్ధత్మ తో నిింపబడతాడు. 

బి. ఎల్నజబెత్ 

లూకా 1:41 – “ఎల్నజబెత్ మరియ పలక్రిింప్పను 

విని ప్పి డు, శశువు ఆమె క్డుప్పలో దూక్తింది, 

మరియు ఎల్నజబెత్ పరిశుదా్ధత్మ తో 

నిిండిపోయిింది.” 



suddenly took Philip away, and the eunuch did not 
see him again, but went on his way rejoicing.” 
Acts 10:47 – “Can anyone keep these people from 
being baptized with water? They have received the 
Holy Spirit just as we have.” 

C. Happened many times (with every recorded 
conversion)  
D. Is a commandment and not a promise  

Acts 2:38 – “Peter replied, ‘Repent and be baptized, 
every one of you, in the name of Jesus Christ for the 
forgiveness of your sins. And you will receive the gift 
of the Holy Spirit’.” 
Acts 22:16 – “… ‘And now what are you waiting for? 
Get up, be baptized and wash your sins away, 
calling on his name’.” 

E. Definition: Christian baptism is immersion in water 
in the name of Jesus (by the authority of Jesus) for 
remission of sins. It is always preceded by faith and 
repentance.  

F. Some teachings:  
Baptism in water is necessary for forgiveness of 
your sins (Mark 16:16; Acts 2:38; 22:16) 
 Baptism is only permitted for someone who 

believes (Acts 8:37-8) 
 Baptism symbolizes a burial, an immersion. 

(Romans 6:3-6)  
 In baptism, we enter into Christ. (Galatians 3:27) 

 
Ephesians 4:5 says that there is “only one baptism”. 
This baptism is baptism in water, because the 
baptism with the Spirit had already happened and 
does not need to be repeated. Baptism in water in 
the name of Jesus, though, continues being done 
whenever someone becomes a Christian.  

 
X. Was The Baptism With The Spirit Only Promised 
To The Apostles? 
Some say that “Holy Spirit baptism” was only promised 
to the apostles. The “baptism of the Spirit” for these 
people is when somebody receives the power from the 
Spirit as inspiration, revelations, miracles, etc. But 
problems with this idea exist. First, the expression 
“baptism of the Spirit” does not exist in the Bible. All the 
translations have “baptism with the Spirit” or “baptism 
in the Spirit.” It is not a baptism that the Spirit does, but 
rather, it is a baptism where the Spirit is used. In the 
promises of the Old Testament, it is the Spirit that 
would be poured out and this would be evident by the 
miraculous gifts that the Spirit would give. It has to be 
kept in mind what it is that was poured out – it was not 
gifts, but rather, the Spirit. The promise was the Spirit 
and not the gifts that the Spirit would distribute after 
being poured out. Miracles and gifts already had been 
given well before this baptism, but what was promised 
only occurred on that day and not before. Until that day, 
the Spirit never was poured out for all people, but since 

స. జకారియాస్ 

లూకా 1:67 – “అత్ని త్ింప్రడి జెక్రాా  

పరిశుదా్ధత్మ తో నిింపబడి ప్రపవచిించాడు.” 

4. ాత్ నిబింధనలో (పెింతెకోసి్కు మ్మిందు) ప్రపజలు 

ఆత్మ తో ధరిించారు కాబటి ిఆత్మ  చేత్ ధరిించాల్న. 

(నాా యాధపతలు 6:34; 1 ప్రకానిక్ల్ి  12:18; 2 

ప్రకానిక్ల్ి  24:20 చూడిండి) 

 

IV. దీన్నన్న "త్ంత్రడి యొకక  వాగేానము" అంట్లరు. 

ఎ. యేస్ త్న శషుా లకు త్ింప్రడి చేసన వాగాదనానిి  

గురిించి మ్మిందే చెాి డు. యేస్ సవ రాగనిక్త త్మరిగి 

వచిు న త్రావ త్ యేస్ నామింలో ఆత్మ ను 

పింప్పతానని త్ింప్రడి వాగాదనిం చేశాడు. 

1. యోహాను 14:16-17, 26 – “మరియు నేను త్ింప్రడిని 

అడుగుతాను, మరియు సత్ా సవ రూపియైన ఆత్మ ను 

ఎపి టికీ మీతో ఉిండడానిక్త ఆయన మీకు మరొక్ 

సలహాద్ధరుని ఇసిాడు. ప్రపపించిం అత్నిి  

అింగీక్రిించదు, ఎిందుక్ింటే అది అత్నిని చూడదు 

లేద్ధ అత్నిక్త తెల్నయదు. కానీ మీరు అత్నిని తెలుస్, 

ఎిందుక్ింటే అత్ను మీతో నివససి్నిా డు మరియు 

మీలో ఉింటాడు. … అయితే నా ప్పరు మీద త్ింప్రడి 

పింపబోయే సలహాద్ధరు, పరిశుదా్ధత్మ , మీకు అనిి  

విష్యాలు బోధసిాడు మరియు నేను మీతో 

చెపిి నవనిీ  మీకు గురిు చేసిాడు. 

  

2. యోహాను 15:26 – “అయితే త్ింప్రడి నుిండి నేను మీ 

దగ గర్కు పింపబోయే సహాయకుడు, త్ింప్రడి నుిండి 

బయలుదేరే సత్ా ప్ప ఆత్మ  వచిు నపి్ప డు, అత్ను 

ననిు  గురిించి సాక్షా మిసిాడు.” 

 

3. యోహాను 16:7 – “అయినపి టికీ నేను మీకు నిజిం 

చెపి్పనిా ను. నేను వెళ్లలపోవడిం వలల నీ ప్రపయోజనిం; 

నేను వెళు క్పోతే, సహాయకుడు మీ దగ గర్కు రాడు; 

కానీ నేను వెళ్లలపోతే, నేను అత్నిని మీ దగ గర్కు 

పింప్పతాను. 

  

4. అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:4-5 –“మరియు వారితో 

కూడి ఉిండి, యెరూష్లేమ్మ నుిండి 

బయలుదేర్వదదని ఆయన వారిక్త ఆజా్ఞపిించాడు, కానీ 

త్ింప్రడి వాగాదనమ్మ కర్కు వేచియుిండమని, ఆయన 

చెాి డు, 'మీరు నా నుిండి వినిా రు; యోహాను 

నిజింగా నీళలతో బాపిసిమ ిం తీస్కునిా డు, అయితే 

మీరు చాల రోజుల త్రావ త్ పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిసిమ ిం 

పొిందుతారు. 

 

B. పెింతెకసి్ రోజున, యేస్ అనిి  శరీరాలపై ఆత్మ ను 

కుమమ రిించాడు. ఈ సింఘటన జోయెల్ (మరియు 

యెష్యా) శతాబాద ల ప్రక్తత్ిం ప్రపవచిించాడు: 



that day all can receive the Spirit. The words of Jesus 
in Acts 1:4-5 show that the promise of the Father and 
the baptism with the Spirit were the same thing. When 
the apostles received the Spirit in Acts 2, Peter said in 
verse 16 that the prophecy of Joel (the promise of the 
Father) was being fulfilled. This agrees with the words 
of Jesus in. Acts 1:4-5 – “On one occasion, while he 
was eating with them, he gave them this command: ‘Do 
not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father 
promised, which you have heard me speak about. For 
John baptized with water, but in a few days you will be 
baptized with the Holy Spirit’.”  Peter agrees with John 
7:39 and he says clearly that the promise was the 
pouring out of the Holy Spirit.  
 
Acts 2:33 – “Exalted to the right hand of God, he has 
received from the Father the promised Holy Spirit and 
has poured out what you now see and hear” When 
Peter says: “this which you see and hear”, he is using 
the manifestations of the Spirit to illustrate that the 
Spirit, in fact, was poured out. Jesus poured out the 
Spirit as was promised since the Old Testament. John 
7:39 – “By this he meant the Spirit, whom those who 
believed in him were later to receive. Up to that time 
the Spirit had not been given [poured out], since Jesus 
had not yet been glorified.”  
 
Some of those who say that the promise of the baptism 
with the Spirit was only made to the apostles affirm that 
in the passages where Jesus speaks about this, only 
the apostles were present (for example, Acts 1:4-5). 
But when Jesus spoke to the apostles, this did not 
necessarily limit the promise. Actually, when we look at 
all the passages that speak about this baptism, we see 
that this was not so. When John the Baptist spoke, he 
was not only speaking to the apostles but to the 
multitude of Jews who went to be baptized by him. 
(Matthew 3:1-12 and Luke 3:15-16) When the apostle 
John spoke about the promise (the baptism with the 
Spirit) in John 7:39, it was not limited to the apostles. 
The promise of Acts is not limited to only some, but is 
a promise for all the saved. One reason that some think 
that it was limited is because they do not understand 
that the baptism with the Spirit is not the distribution of 
gifts (ex. languages) nor a miraculous thing.  
 
1. How is one baptized with the Holy Spirit? 

A. ____ When Christ poured out the Holy Spirit upon 
all mankind 
B. ____ When one hears, understands, the Gospel 
C. ____ When one turns their life over to Christ  
D. ____ By immersion in the name of Jesus     

 
2. When does/did the baptism with the Holy Spirit 
occur? 

A. ____ When the Holy Spirit acts upon someone. 

1. యెష్యా 32:15 – “పై నుిండి ఆత్మ  మనపై 

కుమమ రిించబడే వర్కు. మరియు అర్ణా మ్మ 

ఫలవింత్మైన పొలమ్మ అవుతింది మరియు 

ఫలవింత్మైన పొలమ్మ అడవిగా 

పరిగణ్ణించబడుతింది. 

  

2. యెష్యా 44:3 – “నేను ద్ధహింతో ఉని  వాని మీద 

నీళ్ళు  పోసిాను. మరియు పొడి నేలపై వర్దలు; నీ 

సింతానింపై నా ఆత్మ ను కుమమ రిసిాను.” 

3. జోయెల్ 2:28 (అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:17) - 

"మరియు నేను అనిి  శరీరాలపై నా ఆత్మ ను 

కుమమ రిసిాను." 

 

స. పెింతెకసి్ రోజున, త్ింప్రడి త్న వాగాదనానిి  

నెర్వేరాు డు మరియు యేస్ ఆత్మ ను 

కుమమ రిించాడు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:33- "కాబటి ి దేవుని కుడి 

ార్శ వ మ్మనకు హెచిు ింపబడి, త్ింప్రడి నుిండి 

పరిశుదా్ధత్మ  వాగాదనమ్మను పొింది, మీరు ఇపి్ప డు 

చూసి్ని  మరియు విింట్లని  ద్ధనిని 

కుమమ రిించాడు." 

 

గమన్నక: ఆత్మ తో బాపిటజం అనేది ఎల్లపుప డూ 

వాగేానం మరియు ఆజన కాద. 

 

V. పవిత్రాత్మ తో బాపిటజం యొకక  న్నరా్ చనం: 

పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిజిిం అనేది త్ింప్రడి వాగాదనానిి  

నెర్వేర్ు డానిక్త పెింతెకోసి్ రోజున యేస్ ఆత్మ తో ఏమి 

చేసాడు - యేస్ అనిి  శరీరాలపై ఆత్మ ను 

కుమమ రిించాడు. ఆత్మ  అప్పి డు ర్క్షింపబడిన 

ప్రపజలిందరికీ, జ్ఞత్మ (యూదు లేద్ధ అనా జనులు) లేద్ధ 

దేవుని ప్రపభుత్వ ింలో (పూజ్ఞరి, ప్రపవక్ ి మొదలైనవి) 

సవ త్ింప్రత్ింగా అిందుబాట్లలోక్త వచిు ింది. 

 

VI. కొన్ని  చికుక లు: 

ఎ. మానవాళ్ల అిందరికీ ఆత్మ  అిందుబాట్లలో 

ఉించబడిిందని దీని అర్ిిం. ప్రపయోజనిం పొిందిన 

వారు స్ట్ైద్సవిులుగా మార్తారు. 

 

B. ఆత్మ తో బాపిజిిం చరిప్రత్లో ఒక్సారి జరిగిింది. అత్ను, 

ఆత్మ , అిందరి కోసిం ఒక్సారి కుమమ రిించబడాాడు. 

1. యేస్ అిందరిక్త ఒక్సారి మర్ణ్ణించిన విధమ్మగా, 

ఆత్మ  ఒక్క సారి కుమమ రిించబడెను. ఈ రెిండు 

చారిప్రత్క్ సింఘటనలు ప్పనరావృత్ిం కానవసర్ిం 

లేదు. 

 

2. చటిాలు 10:45 కూడా ఈ సతాా నిి  

ప్రపత్మబిింబిసి్ింది. అనా జనులకు బోధించడానిక్త 

ప్పతరు పిలువబడాాడు. ఆయన బోధించ్చచ్చిండగా 

ఆత్మ  అనా జనులమీద పడి వారు భాష్లలో 



B.____ Every time someone believes in Christ. 
C. ____ When one dies to sin, is buried by 

immersion and is resurrected by God into 
Christ 

D. ____ When the world first heard that forgiveness 
of sins was available because of the Death, 
Burial, Resurrection and ascension of 
Christ.     

     
3. Who has access to the Holy Spirit poured out by 
Christ? 
    A.____ Only a chosen few 
    B ____ All mankind who obey Christ’s call to 

redemption, the Gospel message.     
    
4. Only people granted special power to perform 

miracles have been baptized with the Holy 
Spirit? 

     T. _____ F. _____ 
 
5. Baptism mentioned in every New Testament of 
conversion is: 

A. ___ An immersion, total submersion. 
B. ___ Done in water 
C. ___ Done by man 
D. ___ A promise 
E. ___ A command 
F. ___ All the above 
G.___ A, B and C 
H. __ A, B, C and D 
I. ___ A, B, C and E 

 
 

THE HOLY SPIRIT IN THE LIFE OF A 
CHRISTIAN 

Lesson 5 
When Jesus poured out the Spirit on all flesh on the 
day of Pentecost, the Holy Spirit started His ministry in 
the life of the Christians. All those who believed, 
repented and were baptized received the Spirit as a gift 
from God.  “Peter replied, ‘Repent and be baptized, 
every one of you, in the name of Jesus Christ for the 
forgiveness of your sins. And you will receive the gift of 
the Holy Spirit’.” (Acts 2:38) 
 
What is the gift of the Holy Spirit mentioned in Acts 
2:38? It is not the miraculous power that Paul described 
in 1 Corinthians 12 and that Jesus promised in Mark 
16:17-20. This is obvious because the gift of the Holy 
Spirit in Acts 2:38 is promised for "all" that were 
baptized in the name of Jesus (Acts 2:39, 5:32) but it is 
a confirmed fact that miraculous gifts were not granted 
to all who were baptized. Nor did all who were baptized 
in water speak in tongues, prophesied or healed 
illnesses. Therefore, this gift, of Acts 2:38, is not a 
miraculous gift as in 1 Corinthians 12. 

మాటాలడుట ప్రార్ింభిించారు. అనా జనులు స్ట్ైసవిులు 

కాక్మ్మిందే ఆత్మ ను పొింద్ధర్ని దీని అర్ిిం? అసి లు 

కుదర్దు. అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2క్త మ్మిందు 

నిశు యింగా ఆత్మ  ఇపి టికే కింత్మిందిలో 

పనిచేసింది. ాత్ నిబింధనలోని సౌలు ఒక్ 

ఉద్ధహర్ణ. 1 సమూయేలు 10:10లో, ప్రపభువు ఆత్మ  

సౌలును సావ ధీనపర్చ్చకనెను మరియు అత్డు 

ప్రపవచిించాడు. (1 సమూయేలు 11:6 కూడా చూడిండి) 

1 సమూయేలు 16:14లో ప్రపభువు యొక్క  ఆత్మ  

తీసవేయబడిిందని చెపి బడిింది, అయితే 1 

సమూయేలు 19:23లో ఆత్మ  మళీల సౌలుపైక్త వచిు  

అత్ను ప్రపవచిించాడు. ఆత్మ  ఒక్రిపైక్త రావచ్చు , 

అత్నిని ప్రపవచిించేల చేసి్ింది (లేద్ధ వేరే ఏదైనా 

చేయిండి) ఆపై త్నను తాను తొలగిించ్చకోవచ్చు . 

ప్రపవచిించేింత్ వర్కు కూడా ఎవరైనా ఆత్మ చేత్ 

ప్రపభావిత్మై, 

 

అపొసలిుల కారాా లలో, 2వ అధ్యా యింలోని ప్పతరు 

బోధ ద్ధవ రా ఆత్మ  యొక్క  వాగాదనానిి  గురిించి మనిం 

తెలుస్కుింటామ్మ. ఎవరైనా స్వార్ ిద్ధవ రా దేవునిచే 

పిలువబడి స్ట్ైసవిునిగా మారినపి్ప డు, ఈ వా క్త ి

ఆత్మ ను దేవుని నుిండి బహుమత్మగా, ఆత్మ  యొక్క  

బహుమత్మగా పొిందుతాడు. . ఆత్మ  అనిి  శరీరాలపై 

కుమమ రిించబడినిందున ఇది సాధా మైింది. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 10లో, దేవుడు ఇిందులో 

అనాు లు కూడా ఉనిా ర్ని చూపిించాలనుకునిా డు, 

ఆ త్రావ త్ బోధించబడినట్లలగానే: "అత్ను భేదిం 

చూపడు." వారు స్ట్ైసవిులు కాక్మ్మిందే ఆత్మ  వారిపై 

పడిింది, దేవుడు అనా జనులను అలగే యేస్ను 

ప్రకీసి్గా విశవ సించిన యూదులను అింగీక్రిించాడని 

చూపిసి్ింది. ప్పతరు మరియు ఇత్రులు దీనిని 

చూసనప్పి డు, యూదులతోాట్ల అనా జనులపై 

కూడా పరిశుదా్ధత్మ  కుమమ రిించబడిిందని వారు 

గురిిించారు. అప్పి డు, సింకోచిం లేకుిండా, 

అనా జనులు బాపిజిిం పొింద్ధరు, స్ని త్మ లేకుిండా, 

మరియు, వాగాదనిం ప్రపకార్ిం, పవిప్రతాత్మ ను పొింద్ధరు. 

 

3. అయితే ఆయన అనాు ల మీద ఎప్పి డు 

కుమమ రిించబడాాడు? పెింతెకసి్ రోజున. అపొసలిుల 

కారా్ మ్మలు 10:45లోని ప్రక్తయ యొక్క  ఖచిు త్మైన 

కాలిం దీనిని చూప్పతింది. ఇది ప్రపసి్త్ిం 

కనసాగుతని  ప్రపభావాలతో గత్ింలో పూర్యిిన 

చరా్ ను స్తచిసి్ింది. (ఇిందుకే కనిి  అనువాద్ధలు - 

ఉద్ధహర్ణకు NASB, 45వ వచనానిి  ఇల 

అనువదిించిండి: "ప్పతరుతో వచిు న స్ని త్మ 

పొిందిన విశావ స్లిందరూ ఆశు రా్ పోయారు, 

ఎిందుక్ింటే పరిశుదా్ధత్మ  బహుమత్మ అనాు లపై కూడా 

కుమమ రిించబడిింది"). అత్ను కుమమ రిించబడిన 

త్రావ త్, పరిశుదా్ధత్మ  అత్ని పనులను చేయడిం 



 
The gift of the Holy Spirit, promised in Acts 2:38 is the 
promise of the inner presence of the Spirit of God in the 
life of the Christians. The Spirit, given in our baptism, 
gives us a new spiritual life, with a new birth, and His 
personal indwelling.  
 
 I.  The Spirit regenerates us (makes us to be born 
again into a new life) or renews us. This is part of our 
conversion.  

Titus 3:5-6 – “He saved us, not because of righteous 
things we had done, but because of his mercy. He 
saved us through the washing of rebirth and renewal 
by the Holy Spirit, whom he poured out on us 
generously through Jesus Christ our Savior.” 
John 3:5 – “Jesus answered, ‘I tell you the truth, no 
one can enter the kingdom of God unless he is born 
of water and the Spirit’.”  
 

Romans 6:1-6 – “What shall we say, then? Shall we 
go on sinning so that grace may increase?  By no 
means! We died to sin; how can we live in it any 
longer?  Or don't you know that all of us who were 
baptized into Christ Jesus were baptized into his 
death?  We were therefore buried with him through 
baptism into death in order that, just as Christ was 
raised from the dead through the glory of the Father, 
we too may live a new life.  If we have been united 
with him like this in his death, we will certainly also 
be united with him in his resurrection. For we know 
that our old self was crucified with him so that the 
body of sin might be done away with, that we should 
no longer be slaves to sin.” 
 
These scriptures show how one crucifies his old 
sinful life. Following this death he is buried by 
immersion and resurrected from the water  
grave of baptism being give a new life (rebirth) and 
united with Christ in His Body, the Church. 

 
II. The Spirit lives in or dwells in Christians, 
personally.  
A. Jesus promised this.  

John 7:37-39 – “On the last and greatest day of the 
Feast, Jesus stood and said in a loud voice, ‘If 
anyone is thirsty, let him come to me and 
drink.  Whoever believes in me, as the Scripture has 
said, streams of living water will flow from within 
him.’   By this he meant the Spirit, whom those who 
believed in him were later to receive. Up to that time 
the Spirit had not been given [poured out], since 
Jesus had not yet been glorified.” 
John 14:16-20 – “And I will ask the Father, and he 
will give you another Counselor to be with you 
forever, the Spirit of truth. The world cannot accept 
him, because it neither sees him nor knows him. But 

ప్రార్ింభిించాడు, కానీ అత్ను చేసే ఏదీ "బాపిజిిం" 

అని పిలువబడుతింది. 

 

4. పెింతెకసి్ రోజున యేస్ ఆత్మ తో చేసనది 

పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిజిిం. పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిజిిం 

యొక్క  ప్రపభావిం ప్రకీసి్ మర్ణింతో సమానింగా 

ఉింట్లింది. ఆయన అిందరి కోసిం 

మర్ణ్ణించినపి టికీ, విశవ సించి, పశాు తిాపపడి, 

నీటిలో బాపిసిమ ిం తీస్కుని  వారిక్త మాప్రత్మే 

ప్రపయోజనిం లభిసి్ింది. అనిి  శరీరాల మీద 

కుమమ రిించబడినపి టికీ, విశవ సించి, పశాు తిాపపడి, 

నీటిలో బాపిజిిం పొిందిన వారు మాప్రత్మే ప్రపయోజనిం 

పొిందుతారు. 

 

5. ఆయన కుమమ రిించబడిన త్రావ త్, ఆత్మ  అత్ని 

పనులను చేయడిం ప్రార్ింభిించిింది, కానీ అత్ను 

చేసన లేద్ధ చేసేది ఏదీ ఆత్మ తో బాద్పిజిిం అని 

స్తచిించబడిింది. పెింతెకసి్ రోజున యేస్ ఆత్మ తో 

చేసనది బాపిజిిం. 

 

6. ఆచర్ణలో, ఆత్మ తో బాపిజిిం యొక్క  ప్రపభావిం ప్రకీసి్ 

మర్ణింతో సమానింగా ఉింట్లింది. అత్ను అనిి  

కాలలు, యుగాలు మరియు త్రాల ప్రపజలిందరికీ 

మర్ణ్ణించినపి టికీ, విశవ సించి, పశాు తిాపపడి, 

నీటిలో బాపిసిమ ిం తీస్కుని  వారిక్త మాప్రత్మే 

ప్రపయోజనిం లభిసి్ింది. మొత్ిిం మానవాళ్లపై ఆత్మ  

కుమమ రిించబడినపి టికీ, విశవ సించి, పశాు తిాపపడి, 

నీటిలో బాపిసిమ ిం తీస్కుని  వారు మాప్రత్మే 

ప్రపయోజనిం పొిందుతారు. 

 

C. అనిి  వయసి్ ల ప్రపజలిందరూ శక్తతిో ఆత్మ తో 

బాపిజిిం పొింద్ధరు మరియు అనిి  వయస్ల ప్రకీసి్లో 

ర్క్షించబడిన వార్ిందరూ ఆత్మ లో సమర్విింత్ింగా 

బాపిజిిం పొింద్ధరు. 

1. ఇది త్ింప్రడి వాగాదనిం 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:4-5– “ఒకానొక్ 

సిందర్భ ింలో, అత్ను వారితో క్ల్నస భోజనిం 

చేసి్ని పి్ప డు, వారిక్త ఈ ఆజ ా ఇచాు డు: 

'యెరూష్లేమ్మను విడిచిపెటవిదుద, కానీ నా త్ింప్రడి 

వాగాదనిం చేసన బహుమత్మ కోసిం వేచి ఉిండిండి, నేను 

మాటాలడటిం మీరు వినిా ను. యోహాను నీళలతో 

బాపిసిమ ిం తీస్కునిా డు, అయితే కదిద రోజులోల  మీరు 

పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిసిమ ిం తీస్కుింటారు. 

 

2. యేస్ త్ింప్రడి వాగాదనానిి  పొింద్ధడు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:33- "దేవుని 

కుడిార్శ వ మ్మనకు హెచిు ించబడి, వాగాదనమ్మ 

చేయబడిన పరిశుదా్ధత్మ ను త్ింప్రడి నుిండి పొింది, 



you know him, for he lives with you and will be in 
you.  I will not leave you as orphans; I will come to 
you. Before long, the world will not see me anymore, 
but you will see me. Because I live, you also will 
live.”  

B. This promise was fulfilled. 
Acts 2:38-41 – “Peter replied, ‘Repent and be 
baptized, every one of you, in the name of Jesus 
Christ for the forgiveness of your sins. And you will 
receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for 
you and your children and for all who are far off-for 
all whom the Lord our God will call.’ With many other 
words he warned them; and he pleaded with them, 
‘Save yourselves from this corrupt generation.’ 
Those who accepted his message were baptized, 
and about three thousand were added to their 
number that day.”  
Acts 5:32 – “We are witnesses of these things, and 
so is the Holy Spirit, whom God has given to those 
who obey him.”  
Romans 8:9-11 – “You, however, are controlled not 
by the sinful nature but by the Spirit, if the Spirit of 
God lives in you. And if anyone does not have the 
Spirit of Christ, he does not belong to Christ. But if 
Christ is in you, your body is dead because of sin, 
yet your spirit is alive because of righteousness. And 
if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is 
living in you, he who raised Christ from the dead will 
also give life to your mortal bodies through his Spirit, 
who lives in you.”  
Galatians 3:2-5 – “I would like to learn just one thing 
from you: Did you receive the Spirit by observing the 
law, or by believing what you heard? Are you so 
foolish? After beginning with the Spirit, are you now 
trying to attain your goal by human effort? Have you 
suffered so much for nothing-if it really was for 
nothing? Does God give you his Spirit and work 
miracles among you because you observe the law, 
or because you believe what you heard?”  
Galatians 3:26-29 – “You are all sons of God 
through faith in Christ Jesus, for all of you who were 
baptized into Christ have clothed yourselves with 
Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor 
free, male nor female, for you are all one in Christ 
Jesus. If you belong to Christ, then you are 
Abraham's seed, and heirs according to the 
promise.”  
Galatians 4:5-6 – “Because you are sons, God sent 
the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who 
calls out, ‘Abba, Father.’  So you are no longer a 
slave, but a son; and since you are a son, God has 
made you also an heir.”  
1 Corinthians 6:19-20 – “Do you not know that your 
body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, 
whom you have received from God? You are not 

ఇప్పి డు మీరు చూసేవి మరియు వినేవాటిని 

కుమమ రిించెను." 

 

3 పెింతెకసి్ రోజున ఉని  యూదులు, “మీ పిలలల 

కోసిం” - భవిషా్ త్ త్రాల యూదుల కోసిం, మరియు 

“దూర్ింగా ఉని  వార్ిందరికీ” – అనా జనుల కోసిం, 

వాగాదనిం “మీకు” అని ప్పతరు వివరిించాడు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:39- "వాగాదనిం మీకు 

మరియు మీ పిలలలకు మరియు దూర్ింగా ఉని  

వార్ిందరికీ - మన దేవుడైన యెహోవా పిలుచ్చకునే 

వార్ిందరికీ." 

 

4. ఇది మన దేవుడైన ప్రపభువు పిలుచ్చనింత్మిందిక్త - 

అనిి  యుగాలలోని స్ట్ైసవిులిందరికీ. 

ఎఫెసీయులు 2:13- "కానీ ఇపి్ప డు ప్రకీసి్యేస్లో 

ఒక్ప్పి డు దూర్ింగా ఉని  మీరు ప్రకీసి్ ర్క్మి్మ ద్ధవ రా 

సమీపిించబడాారు." 

 

D. నేడు, మీరు ఉింటేత్రక్తసి్తలో, మీరు ఆత్మ తో 

స్మర్థవంత్ంగా బాపిటజం పంద్ధరు. కానీ 

ఎపుప డు? పెంతెకొసి్త రోఞన. కానీ ఎలా? అదే 

విధంగా 2,000 స్ంవత్ు రాల్ త్రక్తత్ం యేస్త మీ 

కోస్ం చన్నపోయాడు. మీరు క్రైస్విులుగా 

మారినపుప డు త్రక్తసి్త మర్ణం యొకక  

త్రపయోజన్నని్న  మీరు పంద్ధరు. 2,000 

స్ంవత్ు రాల్ త్రక్తత్మే ఆత్మ  అంద్రిపై 

కుమమ రించబడింది. మీరు క్రైస్విులుగా 

మారినపుప డు ఈ త్రపవహంచే త్రపయోజన్నని్న  

మీరు పంద్ధరు. 

 

VII. ఆత్మ తో బాపిటజం అంటే "ఆత్మ  నుండి 

అదు త్ శక్తని్న పంద్ండి" అన్న కాద. 

లూకా 24:49 – “నా త్ింప్రడి వాగాదనమ్మ చేసన ద్ధనిని నేను 

మీకు పింపబోతనిా ను; అయితే మీరు పైనుిండి 

అధకారానిి  ధరిించే వర్కు నగర్ింలో ఉిండిండి. 

 

A. ఇది త్ింప్రడి వాగాదనిం "అధకారానిి  సీవ క్రిించడిం" 

అని చెపి లేదు. ఈ రెిండూ జరుగుతాయి కాబటి ి

వారు యెరూష్లేమ్మలో ఉిండాలని చెాి డు. 

పెింతెకసి్కు మ్మిందు ఆత్మ  శక్తనిి ఇచిు ింది కానీ 

ఆత్మ తో బాపిజిిం పెింతెకసి్కు మ్మిందు జర్గలేదు. 

 

B. యేస్ ఆత్మ ను ఇచాు డు మరియు ఆత్మ  శక్తనిి 

ఇచాు డు కానీ బాపిజిిం అనేది యేస్ చేసింది 

మరియు ఆత్మ  చేసింది కాదు. 

C. స్ట్ైసవిులిందరూ అదుభ తాలు చేయలేదు కానీ 

స్ట్ైసవిులిందరూ ఆత్మ ను పొింద్ధరు. 

 



your own; you were bought at a price. Therefore 
honor God with your body.”  
1 Thessalonians 4:7-8 – “For God did not call us to 
be impure, but to live a holy life. Therefore, he who 
rejects this instruction does not reject man but God, 
who gives you his Holy Spirit.”  

 
C.  His presence in us is God’s seal (His stamp or mark 

of approval and ownership). This gives us a sense 
of security.  
 
Ephesians 1:13 – “And you also were included in 
Christ when you heard the word of truth, the gospel 
of your salvation. Having believed, you were marked 
in him with a seal, the promised Holy Spirit.” 
Ephesians 4:30 – “And do not grieve the Holy Spirit 
of God, with whom you were sealed for the day of 
redemption.” 
2 Corinthians 1:21-22 – “Now it is God who makes 
both us and you stand firm in Christ. He anointed us, 
set his seal of ownership on us, and put his Spirit in 
our hearts as a deposit, guaranteeing what is to 
come.” The Spirit does not seal us; rather, the 
Father seals us with the Spirit. The Spirit is the 
stamp or mark that we belong to God. How do we 
know that we are stamped? God said we are!  
1 John 4:10-13 – “Dear friends, since God so loved 
us, we also ought to love one another. No one has 
ever seen God; but if we love one another, God lives 
in us and his love is made complete in us. We know 
that we live in him and he in us, because he has 
given us of his Spirit.”  

 
D.  The Holy Spirit, given by God to the Christian, is the 
earnest of our inheritance. This gives us hope.  This 
“earnest” is the down payment, given as a guarantee 
that the total blessing will be given. It is the guarantee 
that one day we will receive His glory. 

Ephesians 1:14 – “Who is a deposit guaranteeing our 
inheritance until the redemption of those who are 
God's possession-to the praise of his glory.”  

2 Corinthians 1:22 – “He anointed us, set his seal of 
ownership on us, and put his Spirit in our hearts as 
a deposit, guaranteeing what is to come.”  

2 Corinthians 5:5 – “Now it is God who has made us 
for this very purpose and has given us the Spirit as 
a deposit, guaranteeing what is to come.” 

 
 III. He strengthens us with power in the inner man.  

Ephesians 3:16 – “I pray that out of his glorious 
riches he may strengthen you with power through 
his Spirit in your inner being.” 

 

 IV. He encourages us.  
Acts 9:31 – “Then the church throughout Judea, 
Galilee and Samaria enjoyed a time of peace. It was 

D. ఆత్మ తో బాపిజిిం అనేది ఒక్ ప్రపతేా క్మైన చారిప్రత్క్ 

సింఘటన కాబటి,ి “పవిప్రతాత్మ  బాపిజిిం 

సీవ క్రిించడిం” గురిించి మాటాలడటిం సమింజసిం 

కాదు. బైబిల్ ఎప్పి డూ అలింటి పదబింధ్యనిి  

ఉపయోగిించదు. గత్ చారిప్రత్క్ సింఘటనను మీరు 

ఎల సీవ క్రిించగలరు? మనమ్మ ఆత్మ ను 

పొిందగలమ్మ లేద్ధ ఆత్మ  నుిండి బహుమత్మని 

పొిందగలమ్మ కాని "ఆత్మ  యొక్క  బాపిజిిం" 

పొిందలేమ్మ. 

 

VIII. మనము యేస్త యొకక  పన్న అయిన 

"ఆత్మ తో బాపిటజం" మరియు ఆత్మ  యొకక  పన్న 

అయిన శక్తని్న ఇవా డం మధయ  త్యడ్డను 

గురింిచాలి. 

ఎ.చాల మింది ప్రపజల మనసి్ లో ఇది చాల 

సాధ్యర్ణమైన త్ప్పి  - యేస్ ఆత్మ తో ఏమి చేసాడో 

(బాపిసిమ ిం తీస్కునిా డు లేద్ధ కురిపిించబడాాడు) 

మరియు ఆత్మ  కుమమ రిించబడినప్పి డు లేద్ధ 

అిందుబాట్లలో ఉించబడినప్పి డు ఏమి చేసాడో 

గిందర్గోళ్లనిక్త గురిచేసి్ింది. 

 

బి. ఉద్ధహర్ణకు, ఇత్ర్ భాష్లలో మాటాలడటానిక్త 

మరియు రోగులను సవ సపిర్చడానిక్త ఆత్మ  ప్రపజలకు 

అదుభ త్ శకిులను ఇచిు ింది. 

 

స. సి రిట్ ప్రకీసి్ను విశవ సించేవారిని మ్మప్రదిసి్ింది, 

విమోచిించబడినవారిలో నివససి్ింది, అపొసలిులు 

మరియు ప్రపవక్లిు, సౌక్రాా లు మరియు 

మార్గదర్శ కులు మొదలైనవాటిని ప్రప్పరేపిించిింది. కానీ 

వీటిలో ఏదీ "బాపిజిిం" అని పిలువబడదు. 

D. బాపిజిిం అనేది పెింతెకోసి్ రోజున యేస్ ఆత్మ తో 

ఏమి చేసాడు - అత్ను అత్నిని అనిి  శరీరాలపై 

కుమమ రిించాడు. 

 

E. బైబిల్ద్లో, ఆత్మ  ఒక్రిపైక్త దిగినప్పి డు, ఒక్రిపైక్త 

వచిు నప్పి డు లేద్ధ ఒక్రిపై పడినప్పి డు, ఆ వా క్త ిదైవిక్ 

శక్తనిి పొింద్ధడు. 

1. అత్ను యేస్పైక్త దిగి, అదుభ తాలు చేశాడు: 

మత్యిి 3:16- “యేస్ బాపిసిమ ిం తీస్కుని  వెింటనే, 

అత్ను నీటి నుిండి పైక్త వెళ్లు డు. ఆ సమయింలో 

సవ ర్ గిం తెర్వబడిింది, మరియు దేవుని ఆత్మ  

ావుర్ింల దిగి త్నపై వెల్నగిించడిం చూశాడు. 

లూకా 3:22- “పవిప్రతాత్మ  ావుర్ింల శరీర్ రూపింలో 

అత్నిపైక్త దిగిింది. మరియు సవ ర్ గిం నుిండి ఒక్ సవ ర్ిం 

వినిపిించిింది: 'నువువ  నేను ప్రప్పమిించే నా కుమారుడు; 

మీతో నేను బాగా సింతోషిసి్నిా ను. 

మారుక  1:10- "యేస్ నీళలలో నుిండి పైక్త 

వసి్ని ప్పి డు, సవ ర్ గిం తెరిచి ఉిండటిం మరియు 

ఆత్మ  ావుర్ింల అత్నిపైక్త దిగడిం చూశాడు." 



strengthened; and encouraged by the Holy Spirit, it 
grew in numbers, living in the fear of the Lord.”  

 
V. He transforms us into the image of Christ.  
Living in us, the Spirit transforms us into the likeness, 
image, of God and produces His fruit in us: love, joy, 
peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, 
gentleness and self-control in us. 

2 Corinthians 3:18 – “And we, who with unveiled 
faces all reflect the Lord's glory, are being 
transformed into his likeness with ever-increasing 
glory, which comes from the Lord, who is the Spirit.”  
Galatians 5:22-23 – “But the fruit of the Spirit is love, 
joy, peace, patience, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness and self-control. Against 
such things there is no law.”  

 
A. LOVE: It comes from the Spirit.  
Many people think that love is a feeling or emotion that 
a person feels toward someone. But the love that is the 
fruit of the Spirit is not an emotion or feeling, because 
you cannot command a feeling and we are 
commanded to love. Love means doing what is right. It 
is to practice (the golden rule). Matthew 7:12 – “So in 
everything, do to others what you would have them do 
to you, for this sums up the Law and the Prophets.” The 
disciple of Christ can have this kind of love in his life. 
He can love God with all his heart and even his 
enemies. He can do it because God commands it and 
His Holy Spirit lives in his body so that he could 
produce the Spirit’s fruit of love. A good way to explain 
love is to read what love does.  

Romans 5:5 – “And hope does not disappoint us, 
because God has poured out his love into our hearts 
by the Holy Spirit, whom he has given us.”  
1 Corinthians 13:4-7 – “Love is patient, love is kind. 
It does not envy, it does not boast, it is not proud. It 
is not rude, it is not self-seeking, it is not easily 
angered, it keeps no record of wrongs. Love does 
not delight in evil but rejoices with the truth. It always 
protects, always trusts, always hopes, always 
perseveres.” 

 
B. JOY: It is the result of the Spirit.  

Joy comes from the knowledge of the sufficiency of 
the power of God. The work of the Holy Spirit is to 
give to the believers the joy that Christ made 
available to them.  
 
Acts 13:52 – “And the disciples were filled with joy 
and with the Holy Spirit.”  
1 Thessalonians 1:6 – “You became imitators of us 
and of the Lord; in spite of severe suffering, you 
welcomed the message with the joy given by the 
Holy Spirit.”  

 

యోహాను 1:32– “అప్పి డు యోహాను ఈ 

సాక్షా మిచాు డు: ‘ఆత్మ  ావుర్ింల పర్లోక్ిం నుిండి 

దిగి వచిు  అత్నిపై ఉిండడిం చూశాను’. 

లూకా 4:18- “ప్రపభువు ఆత్మ  నాపై ఉింది, ఎిందుక్ింటే 

ప్పదలకు స్వార్ ి ప్రపక్టిించడానిక్త ఆయన ననిు  

అభిషేక్తించాడు. ఖైదీలకు సావ త్ింప్రత్ా ిం మరియు 

అింధులకు చూప్ప ప్పనరుదరా్ణ, అణచివేత్కు గురైన 

వారిని విడుదల చేయడానిక్త అత్ను ననిు  పింాడు.

  

2. సమియోను ప్రపవచిించాడు: 

లూకా 2:25-27- “ఇప్పి డు జెరూసలేింలో సమాో ను 

అనే వా క్త ిఉనిా డు, అత్ను నీత్మమింతడు మరియు 

భక్తపిరుడు. అత్ను ఇప్రజ్ఞయెల్ యొక్క  ఓద్ధరుి  కోసిం 

ఎదురు చూసి్నిా డు మరియు పరిశుదా్ధత్మ  అత్నిపై 

ఉనిా డు. అత్డు ప్రపభువు ప్రకీసి్ను చూడక్మ్మిందే 

అత్డు చనిపోడు అని పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా అత్నిక్త 

వెలలడి చేయబడిింది. ఆత్మ చేత్ చల్నింపబడి, అత్డు 

దేవాలయమ్మలోనిక్త వెళ్లలను. త్ల్నలదింప్రడులు బాల 

యేస్ను తీస్కువచిు నప్పి డు, ధర్మ శాస్ట్సిిం ప్రపకార్ిం 

అత్నిక్త ఏమి అవసర్మో అది చేయవలస వచిు ింది.

  

3. మరియ యేస్ను గర్భ ిం ధరిించిింది: 

లూకా 1:35“దేవదూత్ ఇల సమాధ్యనమిచాు డు, 

“పరిశుదా్ధత్మ  నీ మీదిక్త వసి్ింది, సరోవ ని తని శక్త ి

నినిు  క్పిి వేసి్ింది, కాబటి ి ప్పటబిోయే పవిప్రతడు 

దేవుని కుమారుడని పిలువబడతాడు.” 

4. అపొసలిులు అధకారానిి  పొింద్ధరు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:8– “అయితే పరిశుదా్ధత్మ  మీ 

మీదిక్త వచిు నపి్ప డు మీరు శక్తనిి పొిందుతారు; 

మరియు మీరు యెరూష్లేమ్మలోను, యూదయలోను 

సమర్య అింత్టిలోను మరియు భూదిగింత్మ్మల 

వర్కు నాకు సాక్షులుగా ఉింటారు. 

5. వారు భాష్లలో మాటాలడారు: 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:3-4– “అగిి  నాలుక్ల 

క్నిపిించిన వాటిని వారు చూశారు, అది విడిపోయి 

ప్రపత్మ ఒక్క రిపైక్త వచిు ింది. వార్ిందరూ పరిశుదా్ధత్మ తో 

నిింపబడి, ఆత్మ  వారిక్త సహాయిం చేసన విధింగా 

ఇత్ర్ భాష్లలో మాటాలడటిం ప్రార్ింభిించారు. 

6. వారు సింకేతాలను ప్రపదరిశ ించారు: 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8:16– “ఎిందుక్ింటే 

పరిశుదా్ధత్మ  ఇింకా వారిలో ఎవరి మీదిక్త రాలేదు; వారు 

కేవలిం ప్రపభువైన యేస్ నామమ్మలో బాపిసిమ మ్మ 

పొిందిరి." 

7. వారు భాష్లలో మాటాలడారు: 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 10:44-45- “ప్పతరు ఇింకా ఈ 

మాటలు మాటాలడుతిండగా, ఆ సిందేశిం విని  

వార్ిందరి మీదిక్త పరిశుదా్ధత్మ  వచిు ింది. ప్పతరుతో 

వచిు న స్ని త్మ పొిందిన విశావ స్లు అనా జనులపై 



C. PEACE: It comes from the Spirit.  It is the security 
of always being victorious in God.  

Romans 14:17 – “For the kingdom of God is not a 
matter of eating and drinking, but of righteousness, 
peace and joy in the Holy Spirit.” 
Philippians 4:5-7 – “Do not be anxious about 
anything, but in everything, by prayer and petition, 
with thanksgiving, present your requests to God. 
And the peace of God, which transcends all 
understanding, will guard your hearts and your 
minds in Christ Jesus.”  
Romans 8:37 – “No, in all these things we are more 
than conquerors through him who loved us.”  
 
Jesus promised, “My peace I give you” (John 14:27). 
This fruit of the Holy Spirit is not dependent on the 
circumstances of this life because it is the “peace of 
God” given by the Spirit of God. 

 
D. PATIENCE: It is the exercise of forgiveness. It is to 
show tolerance with patience when injustice is inflicted 
by others. It is patience under the pressure of the 
provocation. It is only by the Holy Spirit that we can 
fulfill the law that goes beyond forgiveness. The Spirit 
can give us the patience that God has for sinful men.  

Romans 2:4 – “Or do you show contempt for the 
riches of his kindness, tolerance and patience, not 
realizing that God's kindness leads you toward 
repentance?”  
Romans 9:22 – “What if God, choosing to show his 
wrath and make his power known, bore with great 
patience the objects of his wrath-prepared for 
destruction?”  

 
E. KINDNESS: It is the desire to do good and not to 
harm others. It is love in action. A good way to please 
the God is to be kind to His other children. 
 
F. GOODNESS: This quality differs from kindness as 
intentions differ from actions. Benignancy is intention, 
goodness is action. To be good is to practice what is 
good.    

Matthew 25:34-36 – “Then the King will say to those 
on his right, ‘Come, you who are blessed by my 
Father; take your inheritance, the kingdom prepared 
for you since the creation of the world. For I was 
hungry and you gave me something to eat, I was 
thirsty and you gave me something to drink, I was a 
stranger and you invited me in, I needed clothes and 
you clothed me, I was sick and you looked after me, 
I was in prison and you came to visit me’.” 
 
Goodness is love in benevolence acts toward 
others. Peter said that Jesus walked around doing 
good. Barnabas was a good man, full of the Holy 
Spirit and faith (Acts 11:24 – “He was a good man, 

కూడా పరిశుదా్ధత్మ  వర్ిం కుమమ రిించబడిిందని 

ఆశు రా్ పోయారు. 

8. వారు భాష్లలో మాటాలడి ప్రపవచిించారు: 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 19:6-7- "పౌలు వారిపై త్న 

చేతలు ఉించినప్పి డు, పరిశుదా్ధత్మ  వారిపైక్త 

వచిు ింది, మరియు వారు మాత్ృభాష్లో మాటాలడి 

ప్రపవచిించారు." 

 

గమనిక్: అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8లో, అపొసలిులు 

యేస్ ప్పనరుతిానానిక్త సాక్షా మివవ డానిక్త ప్రపతేా క్ింగా 

ఎింపిక్ చేయబడిన ప్పరుషులు. వారిక్త అర్ుత్లు 

ఉనాి యి: లూకా 24:48; అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:8; 

1 జ్ఞన్ 1:1-2 మరియు ఆధ్యరాలు: 2 కరిింథీయులు 

12:12; 1 కరిింథీయులు 9:1; అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 

1:21, 22; అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8:18. చేతలు 

వేయడిం ద్ధవ రా ఆత్మ  ఎవరిపైనైనా పడేల చేయగల 

శక్త ి వారిక్త మరియు వారిక్త మాప్రత్మే ఉింది 

(అిందువలన శక్తనిి ఇవవ డానిక్త). 

 

IX. ఎఫెసీయులు 4:4-6లోన్న “ఒకే బాపిటజం” ఏ 

బాపిటజం?“ఒకే శరీర్ం మరియు ఒక ఆత్మ  ఉంది- 

మీరు పిలిచినపుప డు ఒకే ఆశకు మీరు 

పిలిచినట్లలగా - ఒక త్రపభువు, ఒకే విశాా స్ం, ఒక 

బాపిటజం; అంద్రిపైన మరియు అంద్రి ద్ధా రా 

మరియు అంద్రిలో ఉని  దేవుడు మరియు 

అంద్రిక్త త్ంత్రడి ఒకక డే." 

 

నీటిలో బాపిటజం (యేస్త న్నమంలో): 

A. పురుష్యల్చే చేయబడుతుంది 

మత్యిి 28:19- "కాబటి ిమీరు వెళ్లల, అనిి  దేశాలను 

శషుా లనుగా చేస్కోిండి, త్ింప్రడి మరియు కుమారుడు 

మరియు పరిశుదా్ధత్మ  నామింలో వారిక్త బాపిసిమ ిం 

ఇవవ ిండి." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8:38- “మరియు అత్ను 

ర్థానిి  ఆపమని ఆదేశించాడు. అప్పి డు ిల్నపి్ప  

మరియు నప్పింసకుడు ఇదదరూ నీళలలోక్త దిగారు 

మరియు ిల్నప్పి  అత్నిక్త బాపిసిమ ిం ఇచాు డు. 

1 కరిింథీయులు 1:14-16 – “నేను ప్రక్తసి స్ మరియు 

గైస్ త్పి  మీలో ఎవరికీ బాపిజిిం ఇవవ నిందుకు నేను 

క్ృత్జుడాను, కాబటి ి మీరు నా ప్పరుతో బాపిసిమ ిం 

తీస్కునాి ర్ని ఎవరూ చెపి లేరు. (అవును, నేను 

ద్సెఫినాస్ ఇింటివారిక్త కూడా బాపిజిిం ఇచాు ను; 

అింత్కు మిించి, నేను మరెవరిైనా బాపిజిిం ఇచాు నో 

లేదో నాకు గురిు లేదు.) 

బి. నీటితో పూర్యిింది 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8:38-39- “మరియు అత్ను 

ర్థానిి  ఆపమని ఆదేశించాడు. అపి్ప డు ిల్నప్ 

మరియు నప్పింసకుడు ఇదదరూ నీటిలోక్త దిగారు 



full of the Holy Spirit and faith, and a great number 
of people were brought to the Lord”). If more 
Christians had this fruit of the Holy Spirit, there 
would be more people converted to Christ.  

 
G. FAITHFULNESS: It means to be loyal, worthy, 
reliable, trustworthy. Few things in the Christian life are 
more important than to be faithful. The faithful servant 
will be rewarded by God. Literally, faithfulness means 
to be full of faith until the end. Jesus is our example of 
faithfulness.  

1 Corinthians 4:2 – “Now it is required that those who 
have been given a trust must prove faithful.” 
Matthew 25:23 – “His master replied, ‘Well done, 
good and faithful servant! You have been faithful 
with a few things; I will put you in charge of many 
things. Come and share your master's happiness!’” 
Hebrews 3:1-4 – “Therefore, holy brothers, who 
share in the heavenly calling, fix your thoughts on 
Jesus, the apostle and high priest whom we 
confess. He was faithful to the one who appointed 
him, just as Moses was faithful in all God's house. 
Jesus has been found worthy of greater honor than 
Moses, just as the builder of a house has greater 
honor than the house itself.”  

 
H. GENTLENESS: It means “to be under the control of 
God.” Gentleness is not weakness, but strength 
controlled by God. Moses is an example of gentleness’ 
(Numbers 12:3) The Greeks used the word gentleness 
to describe a tamed animal, trained to obey orders. The 
Christian with this fruit of the Spirit is trained to obey 
the orders of God, without complaining.  
 
I. SELF CONTROL: We cannot obey God without 
discipline. In 1 Corinthians 9:25 we see an example of 
this virtue - “Everyone who competes in the games 
goes into strict training. They do it to get a crown that 
will not last; but we do it to get a crown that will last 
forever” Self-control, through the Holy Spirit, helps the 
Christian to crucify the old man, with its old habits, so 
that the new man can be raised in newness of life.  
 
Although this passage in Galatians speaks of the fruit 
of the Spirit, we have a role to play in its development.  
Our responsibility is to work alongside of the Spirit. How 
does the Spirit work? He works by means of the Word 
and He intercedes for us. Galatians 5 implies that while 
we listen to Spirit inspired Word and walk in His 
instructions, this quality is developed inside our souls.  

1 Peter 1:5-8 – “Who through faith are shielded by 
God's power until the coming of the salvation that is 
ready to be revealed in the last time. In this you 
greatly rejoice, though now for a little while you may 
have had to suffer grief in all kinds of trials. These 
have come so that your faith-of greater worth than 

మరియు ిల్నపి్ప  అత్నిక్త బాపిసిమ ిం ఇచాు డు. వారు 

నీళలలో నుిండి పైక్త వచిు నప్పి డు, ప్రపభువు ఆత్మ  

అక్సామ ద్తిగా ిల్నప్పి ను తీస్కువెళ్లు ింది, మరియు 

నప్పింసకుడు అత్నిని మళీు  చూడలేదు, కానీ 

సింతోషిసి్త త్న ద్ధరిలో వెళ్లు డు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 10:47 – “ఈ ప్రపజలు నీళలతో 

బాపిసిమ ిం తీస్కోకుిండా ఎవరైనా నిరోధించగలరా?? 

మనలాగే వారు కూడ్డ పరిశుదా్ధత్మ ను పంద్ధరు.” 

C. చాలా స్తరుల జరిగింది (త్రపతి రికార్ ాచేయబడిన 

మారిప డితో) 

D. ఒక ఆజన మరియు వాగేానం కాద 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:38– “ప్పతరు ఇల 

జవాబిచాు డు, 'మీలో ప్రపత్మ ఒక్క రూ పశాు తిాపపడి, మీ 

ాాల క్షమాపణ కోసిం యేస్ప్రకీసి్ నామింలో 

బాపిసిమ ిం తీస్కోిండి. మరియు మీరు పరిశుదా్ధత్మ  

బహుమత్మని పొిందుతారు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 22:16 – “... 'మరియు 

ఇప్పి డు మీరు దేని కోసిం ఎదురు చూసి్నిా రు? 

లేచి, బాపిసిమ మ్మ పొింది, ఆయన నామమ్మనుబటి ి

ప్రార్నిచేయుమ్మ, నీ ాపమ్మలను క్డుకోక .” 

E. న్నరా్ చనం: క్రైస్వి బాపిటజం అంటే ాప విముక్త ి

కోస్ం యేస్త న్నమంలో (యేస్త యొకక  అధికార్ం 

ద్ధా రా) నీటిలో ముంచడం. ఇది ఎల్లపుప డూ 

విశాా స్ం మరియు పశేా ాిపంతో ముంద 

ఉంట్లంది. 

F. కొని్న  బోధనలు:  

నీ ాప క్షమాపణ కర్కు నీటిలో బాపిజిిం అవసర్ిం 

(మారుక  16:16; చటిాలు 2:38; 22:16) 

 బాపిజిిం నమేమ  వా క్తకి్త మాప్రత్మే 

అనుమత్మించబడుతింది (చటిాలు 8:37-8) 

 బాద్పిజిిం ఒక్ ఖననిం, ఒక్ ఇమమ ర్నే్ స్తచిసి్ింది. 

(రోమనుల 6:3-6) 

 బాపిజిింలో, మనిం ప్రకీసి్లోక్త ప్రపవేశసిామ్మ. 

(గలతీయులు 3:27) 

 

ఎఫెసీయులు 4:5లో “ఒకే బాపిజిిం” ఉింది. ఈ బాపిజిిం 

నీటిలో బాపిజిిం, ఎిందుక్ింటే ఆత్మ తో బాపిజిిం 

ఇపి టికే జరిగిింది మరియు ప్పనరావృత్ిం 

చేయవలసన అవసర్ిం లేదు. అయితే, ఎవరైనా 

స్ట్ైసవిులుగా మారినప్పి డలల  యేస్ నామింలో నీటిలో 

బాపిజిిం చేయడిం కనసాగుతింది. 

 

X. ఆత్మ తో బాపిటజం అపస్లిుల్కు మాత్రత్మే 

వాగేానం చేయబడింద్ధ? 

"పరిశుదా్ధత్మ  బాపిజిిం" అపొసలిులకు మాప్రత్మే వాగాదనిం 

చేయబడిిందని కిందరు అింటారు. ఈ వా కిులకు "ఆత్మ  

యొక్క  బాపిజిిం" అింటే ఎవరైనా ఆత్మ  నుిండి ప్రప్పర్ణ, 

వెలలడి, అదుభ తాలు మొదలైనవాటిని 

సీవ క్రిించినప్పి డు. కానీ ఈ ఆలోచనతో సమసా లు 



gold, which perishes even though refined by fire-
may be proved genuine and may result in praise, 
glory and honor when Jesus Christ is revealed. 
Though you have not seen him, you love him; and 
even though you do not see him now, you believe in 
him and are filled with an inexpressible and glorious 
joy.” 
We know that He transforms us into the image of 
Jesus while we contemplate the glory of Christ as in 
a mirror.  
 
2 Corinthians 3:18 –  “And we, who with unveiled 
faces all reflect the Lord's glory, are being 
transformed into his likeness with ever-increasing 
glory, which comes from the Lord, who is the Spirit.”  

 
VI. He contributes to our spiritual growth.  

 
Romans 8: – “1Therefore, there is now no 
condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 
because through Christ Jesus the law of the Spirit of 
life set me free from the law of sin and death. 3 For 
what the law was powerless to do in that it was 
weakened by the sinful nature, God did by sending 
his own Son in the likeness of sinful man to be a sin 
offering. And so he condemned sin in sinful man, 4 
in order that the righteous requirements of the law 
might be fully met in us, who do not live according to 
the sinful nature but according to the Spirit.  
“5 Those who live according to the sinful nature have 
their minds set on what that nature desires; but 
those who live in accordance with the Spirit have 
their minds set on what the Spirit desires. 6 The 
mind of sinful man is death, but the mind controlled 
by the Spirit is life and peace; 7 the sinful mind is 
hostile to God. It does not submit to God's law, nor 
can it do so. 8 Those controlled by the sinful nature 
cannot please God.  
“9 You, however, are controlled not by the sinful 
nature but by the Spirit, if the Spirit of God lives in 
you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, 
he does not belong to Christ. 10 But if Christ is in 
you, your body is dead because of sin, yet your spirit 
is alive because of righteousness. 11 And if the 
Spirit of him who raised Jesus from the dead is living 
in you, he who raised Christ from the dead will also 
give life to your mortal bodies through his Spirit, who 
lives in you.  
“12 Therefore, brothers, we have an obligation-but it 
is not to the sinful nature, to live according to it. 13 
For if you live according to the sinful nature, you will 
die; but if by the Spirit you put to death the misdeeds 
of the body, you will live, 14 because those who are 
led by the Spirit of God are sons of God. 15 For you 
did not receive a spirit that makes you a slave again 
to fear, but you received the Spirit of sonship. And 

ఉనాి యి. మొదటిది, “ఆత్మ  యొక్క  బాపిజిిం” అనే 

వా కీకి్ర్ణ బైబిలోల  లేదు. అనిి  అనువాద్ధలలో “ఆత్మ తో 

బాపిజిిం” లేద్ధ “ఆత్మ లో బాపిజిిం” ఉనాి యి. ఇది ఆత్మ  

చేసే బాపిజిిం కాదు, బదులుగా, ఇది ఆత్మ ను 

ఉపయోగిించే బాపిజిిం. ాత్ నిబింధన వాగాదనాలలో, 

ఆత్మ  కుమమ రిించబడుతింది మరియు ఆత్మ  ఇచేు  

అదుభ త్ బహుమతల ద్ధవ రా ఇది సి ష్మివుతింది. 

కురిపిించబడినది ఏమిట్ల గురిుించ్చకోవాల్న - ఇది 

బహుమతలు కాదు, బదులుగా, ఆత్మ . వాద్గాదనిం ఆత్మ  

మరియు ఆత్మ  కుమమ రిించబడిన త్రావ త్ పింపిణీ చేసే 

బహుమతలు కాదు. ఈ బాపిజిిం మ్మిందు అదుభ తాలు 

మరియు బహుమతలు ఇపి టికే ఇవవ బడాాయి, కానీ 

వాగాదనిం చేయబడినది ఆ రోజున మాప్రత్మే జరిగిింది 

మరియు అింత్కు మ్మిందు కాదు. ఆ రోజు వర్కు, 

ప్రపజలిందరి కోసిం ఆత్మ  కుమమ రిించబడలేదు, కానీ ఆ 

రోజు నుిండి అిందరూ ఆత్మ ను పొిందగలరు. అపొసలిుల 

కారా్ మ్మలు 1:4-5లోని యేస్ మాటలు త్ింప్రడి వాగాదనమ్మ 

మరియు ఆత్మ తో బాపిసిమ మ్మ ఒక్టేనని చూప్పచ్చని వి. 

అపొసలిులు అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2లో ఆత్మ ను 

పొిందినప్పి డు, జోయెల్ ప్రపవచనిం (త్ింప్రడి వాగాదనిం) 

నెర్వేరుతోిందని 16వ వచనింలో ీటర్ చెాి డు. ఇది 

యేస్ చెపిి న మాటలతో ఏకీభవిసి్ింది. అపొసలిుల 

కారా్ మ్మలు 1:4-5 – “ఒక్ సిందర్భ ింలో, ఆయన వారితో 

క్ల్నస భోజనిం చేసి్ని పి్ప డు, వారిక్త ఈ ఆజ ాఇచాు డు: 

‘యెరూష్లేమ్మను విడిచి వెళలవదుద, కానీ నా త్ింప్రడి 

వాగాదనిం చేసన బహుమత్మ కోసిం వేచి ఉిండిండి. నేను 

మాటాలడటిం మీరు వినిా రు. యోహాను నీళలతో బాపిసిమ ిం 

తీస్కునిా డు, అయితే కదిదరోజులోల  మీరు పరిశుదా్ధత్మ తో 

బాపిసిమ ిం తీస్కుింటారు. 

 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:33– “దేవుని కుడి 

ార్శ వ మ్మనకు హెచిు ించబడి, ఆయన త్ింప్రడి నుిండి 

వాగాదనమ్మ చేయబడిన పరిశుదా్ధత్మ ను పొింది, ఇపి్ప డు 

మీరు చూసేవి మరియు వినేవాటిని కుమమ రిింపజేసారు” 

అని ప్పతరు చెపిి నప్పి డు: “మీరు చూసేది మరియు 

విని ది”, అత్ను ద్ధని వా కీకి్ర్ణలను 

ఉపయోగిసి్నిా డు. ఆత్మ , వాసవిానిక్త, 

కుమమ రిించబడిిందని వివరిించడానిక్త ఆత్మ . ాత్ 

నిబింధన నుిండి వాగాదనిం చేయబడినట్లలగా యేస్ 

ఆత్మ ను కుమమ రిించాడు. యోహాను 7:39 – “దీని ద్ధవ రా 

ఆయన ఆత్మ ను ఉదేదశించెను, ఆయనను 

విశవ సించినవారు త్రువాత్ పొిందుదురు. యేస్ ఇింకా 

మహిమపర్చబడలేదు కాబటి ి అపి టి వర్కు ఆత్మ  

ఇవవ బడలేదు. 

 

ఆత్మ తో బాపిజిిం యొక్క  వాగాదనిం అపొసలిులకు 

మాప్రత్మే చేయబడిిందని చెపి్ప  వారిలో కిందరు, యేస్ 

దీని గురిించి మాటాలడే భాగాలలో, అపొసలిులు మాప్రత్మే 

ఉనాి ర్ని ధృవీక్రిసి్నిా రు (ఉద్ధహర్ణకు, చటిాలు 



by him we cry, ‘Abba, Father.’ 16 The Spirit himself 
testifies with our spirit that we are God's children. 17 
Now if we are children, then we are heirs-heirs of 
God and co-heirs with Christ, if indeed we share in 
his sufferings in order that we may also share in his 
glory.  
“18 I consider that our present sufferings are not 
worth comparing with the glory that will be revealed 
in us. 19 The creation waits in eager expectation for 
the sons of God to be revealed. 20 For the creation 
was subjected to frustration, not by its own choice, 
but by the will of the one who subjected it, in hope 
21 that the creation itself will be liberated from its 
bondage to decay and brought into the glorious 
freedom of the children of God.  
“22 We know that the whole creation has been 
groaning as in the pains of childbirth right up to the 
present time. 23 Not only so, but we ourselves, who 
have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we 
wait eagerly for our adoption as sons, the 
redemption of our bodies. 24 For in this hope we 
were saved. But hope that is seen is no hope at all. 
Who hopes for what he already has? 25 But if we 
hope for what we do not yet have, we wait for it 
patiently.  
“26 In the same way, the Spirit helps us in our 
weakness. We do not know what we ought to pray 
for, but the Spirit himself intercedes for us with 
groans that words cannot express. 27 And he who 
searches our hearts knows the mind of the Spirit, 
because the Spirit intercedes for the saints in 
accordance with God's will.  
“28 And we know that in all things God works for the 
good of those who love him, who have been called 
according to his purpose. 29 For those God 
foreknew he also predestined to be conformed to the 
likeness of his Son, that he might be the firstborn 
among many brothers. 30 And those he 
predestined, he also called; those he called, he also 
justified; those he justified, he also glorified.” 

 
A. What happens to a person who does not have the 
Spirit? 

1. He is under the law of Sin; that is, under the 
control of sin and will not be able to help 
himself. He is walking toward destruction. 
(verse 2 also Galatians 5:17) 

2. He is unable to obey law. The weakness of our 
nature, wounded by sin, is unable to do what 
God wants us to do. All sin. (vs 3) 

3. He is in the process of death. As a cadaver is 
decomposing, so is the person without the 
Spirit. He has an inclination toward sin (verse 5) 
and walks according to the principles of sin (v4). 
His destiny is death. (verse 6) 

1:4-5). కానీ యేస్ అపొసలిులతో మాటాలడినపి్ప డు, ఇది 

త్పి నిసరిగా వాగాదనానిి  పరిమిత్ిం చేయలేదు. 

వాసవిానిక్త, ఈ బాపిజిిం గురిించి మాటాలడే అనిి  

భాగాలను చూసనప్పి డు, ఇది అల కాదని మనిం 

చూసిామ్మ. బాపిసిమ మిచ్చు  యోహాను మాటాలడినపి్ప డు, 

అత్డు అపొసలిులతో మాప్రత్మే మాటాలడాడు కానీ అత్ని 

ద్ధవ రా బాపిసిమ ిం తీస్కోవడానిక్త వెళ్లు న అనేక్ మింది 

యూదులతో మాటాలడాడు. (మత్యిి 3:1-12 మరియు 

లూకా 3:15-16) అపొసలిుడైన యోహాను యోహాను 

7:39లో వాగాదనిం (ఆత్మ తో బాపిజిిం) గురిించి 

మాటాలడినప్పి డు, అది అపొసలిులకు మాప్రత్మే 

పరిమిత్ిం కాలేదు. చటిాల వాగాదనిం కిందరిక్త మాప్రత్మే 

పరిమిత్ిం కాదు, ర్క్షించబడిన వార్ిందరికీ వాగాదనిం. 

 

1. ఒక్ వా క్త ి పరిశుదా్ధత్మ తో ఎల బాపిసిమ ిం 

తీస్కుింటాడు? 

ఎ. ____ ప్రకీసి్ మానవాళ్లపై పవిప్రతాత్మ ను 

కుమమ రిించినప్పి డు 

B. ____ స్వార్ ివిని ప్పి డు, అర్ిిం చేస్కుని ప్పి డు 

స. ____ ఒక్రు త్మ జీవితానిి  ప్రకీసి్ వైప్పకు 

మారిు నప్పి డు 

D. ____ యేస్ నామింలో మ్మించడిం ద్ధవ రా 

 

2. పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిజిిం ఎప్పి డు జరిగిింది? 

ఎ. ____ పరిశుదా్ధత్మ  ఒక్రిపై ప్రపవరిిించినప్పి డు. 

B.____ ఎవరైనా ప్రకీసి్ను విశవ సించిన ప్రపత్మసారీ. 

స. ____ ాానిక్త చనిపోయినపి్ప డు, ఇమమ ర్నే్ 

ద్ధవ రా ఖననిం చేయబడి, ప్రకీసి్లోక్త దేవుని 

ద్ధవ రా ప్పనరుతిానిం చేయబడినప్పి డు 

D. ____ ప్రకీసి్ మర్ణిం, ఖననిం, ప్పనరుతిానిం 

మరియు ఆరోహణిం కార్ణింగా ాప క్షమాపణ 

లభిసి్ిందని ప్రపపించిం మొదట 

విని ప్పి డు. 

  

3. ప్రకీసి్ ద్ధవ రా కుమమ రిించబడిన పరిశుదా్ధత్మ  ఎవరిక్త 

అిందుబాట్లలో ఉింది? 

ఎ.____ ఎించ్చకుని  కదిదమింది మాప్రత్మే 

B ____ విమోచనిం కోసిం ప్రకీసి్ పిలుప్ప, స్వార్ ి

సిందేశానిక్త క్టి్లబడి ఉని  మానవాళ్ల అింతా. 

  

4. అదుభ తాలు చేయడానిక్త ప్రపతేా క్ అధకార్ిం ఇచిు న 

వా కిులు మాప్రత్మే పరిశుదా్ధత్మ తో బాపిజిిం 

పొింద్ధరా? 

T. _____ F. _____ 
 

5. మారిి డిక్త సింబింధించిన ప్రపత్మ కత్ ి నిబింధనలో 

బాపిజిిం ప్రపసిావిించబడిింది: 

A. ___ ఒక్ ఇమమ ర్నే్, మొత్ిిం సబ్ద్మెర్నే్. 

బి. ___ నీటిలో పూర్యిిింది 



4. He is at war with God. No matter what he does, 
his lifestyle always offends God. (verse 7) 

5. He is unable to do good deeds for the right 
motives and methods. (verse 8) 

6. He is living for eternal death. He thinks he is 
really living but he is killing himself, eternally. 
(verse 13) 

7. He is not saved and is not of God. If someone 
does not have the Spirit as the mark of God’s 
ownership, he does not belong to God.  (verse 
9) 

 
B. What happens when a person has the Spirit?  

1. There is no condemnation. We are forgiven by 
Christ. We escape the vicious cycle of sin and 
we can live under another law, the law of the 
Spirit who is the source of true life. (verses 1-2) 

2. We are free from the slavery of Satan. Christ 
overcame and condemned sin. We are free 
from the principle of sin that acts in us, 
enslaving us. (vs 2-3; 2 Corinthians 3:17; 
Galatians 5:13). 

3.  We are able to obey God. Before conversion 
we could not obey God. Now, with the Spirit it is 
possible and it is a command. (verse 4 also 
Galatians 5:16).   

4. We are under the influence and control of the 
Spirit. “According to the Spirit” gives the idea 
that our way of living is now the Holy Spirit. 
(verse 4) 

5. We are in a process of growth. We begin by 
inclining ourselves for the things of the Spirit. As 
we continue in this path we find ourselves more 
and more inclined to follow the Spirit. (vs 5-6) 

6.  We are able to please God.  In spite of sin, our 
spirit lives in the forgiveness of God.  In spite of 
death, our bodies will be raised by the 
Spirit.  (verses 10-11) 

 
C. How to act when one has the Spirit? 

1. Do not say that we are forced to sin.  None of us 
should sin.  Now we are able, by the Spirit, to 
obey God.  (verse 12) 

2.  Put to death self and the sin in us. Jesus said that 
the road to life was death (Mark 8.35; John 
12.25).  Let us use the Spirit to kill our sinful 
nature, and live for Christ.  The only “insecticidal” 
that kills the flesh is the Holy Spirit. (verse 13)    

3. Allow yourself to be guided by the Spirit; that is, 
obey God the Father out of gratitude and love for 
the One who forgave our sins. (verses 14-17) 

4. Trust in God.  What we cannot do, God 
can.  When we lack the words for prayer, God 
stills knows all.  Have faith in him and no problem 
cannot be overcome (verses 26-27).  

 

స. ___ మనిషిచే చేయబడిింది 

D. ___ ఒక్ వాగాదనిం 

E. ___ A ఆదేశిం 

F. ___ పైవనీి  

G.___ A, B మరియు C 

H. __ A, B, C మరియు D 

I. ___ A, B, C మరియు E 

 
 

ఒక క్రైస్విున్న జీవిత్ంలో పవిత్రత్ ఆత్మ  

ాఠిం 5 

పెింతెకోసి్ రోజున యేస్ అనిి  శరీరాలపై ఆత్మ ను 

కుమమ రిించినప్పి డు, పరిశుదా్ధత్మ  స్ట్ైసవిుల జీవిత్ింలో 

త్న పరిచరా్ ను ప్రార్ింభిించాడు. విశవ సించి, 

పశాు తిాపపడి, బాపిసిమ ిం పొిందిన వార్ిందరూ దేవుని 

బహుమత్మగా ఆత్మ ను పొింద్ధరు. "ప్పతరు ఇల 

జవాబిచాు డు, 'మీలో ప్రపత్మ ఒక్క రూ పశాు ద్తిాపపడి, మీ 

ాాల క్షమాపణ కోసిం యేస్ప్రకీసి్ నామింలో బాపిసిమ ిం 

తీస్కోిండి. మరియు మీరు పరిశుదా్ధత్మ  బహుమత్మని 

పొిందుతారు. (చటిాలు 2:38) 

 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:38లో ప్రపసిావిించబడిన 

పరిశుదా్ధత్మ  బహుమత్మ ఏమిటి? 1 కరిింథీయులకు 12లో 

పౌలు వివరిించిన మరియు మారుక  16:17-20లో యేస్ 

వాగాదనిం చేసన అదుభ త్ శక్త ిఅది కాదు. ఇది సి ష్ిింగా 

ఉింది ఎిందుక్ింటే అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:38లో 

యేస్ నామమ్మలో బాపిసిమ ిం పొిందిన "అిందరికీ" 

పరిశుదా్ధత్మ  వర్మ్మ వాగాదనిం చేయబడిింది (అపొసలిుల 

కారా్ మ్మలు 2:39, 5:32) కానీ అది అదుభ త్ బహుమతలు 

కాదని ధృవీక్రిించబడిన వాసవిిం. బాపిజిిం పొిందిన 

వార్ిందరికీ మింజూరు చేయబడిింది. అలగే నీటిలో 

బాపిజిిం పొిందిన వార్ిందరూ మాత్ృభాష్లో 

మాటాలడలేదు, ప్రపవచిించలేదు లేద్ధ అనారోగాా లను 

నయిం చేయలేదు. కాబటి,ి అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 

2:38లోని ఈ బహుమానిం 1 కరిింథీయులు 12లో 

ఉని ట్లలగా అదుభ త్ బహుమత్మ కాదు. 

 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:38లో వాగాదనిం చేయబడిన 

పరిశుదా్ధత్మ  బహుమత్మ స్ట్ైసవిుల జీవిత్ింలో దేవుని ఆత్మ  

యొక్క  అింత్ర్గత్ ఉనిక్త యొక్క  వాగాదనిం. మన 

బాపిజిింలో ఇవవ బడిన ఆత్మ , మనకు కత్ ి ఆధా్య త్మమ క్ 

జీవితానిి , కత్ ి ప్పటి్లక్తో మరియు అత్ని వా క్తగిత్ 

నివాసానిి  ఇసి్ింది. 

 

I. ఆత్మ  మనల్ను పునరుజీజవింపజ్కసి్తంది (మళ్లల కొతి్ 

జీవిత్ంలోక్త జన్నమ ంచేలా చేసి్తంది) లేద్ధ మనల్ను 

పునరుదా్రించింది. ఇది మా మారిప డిలో భాగం. 

తీత 3:5-6– “ఆయన మనల్ని  ర్క్షించాడు, మనిం 

చేసన నీత్మకారాా ల వలల కాదు, త్న దయ వలల. మన 



VII. The Spirit’s presence motivates us toward a 
holy life.  

1 Corinthians 6:19-20 – “Do you not know that your 
body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, 
whom you have received from God? You are not 
your own; you were bought at a price. Therefore 
honor God with your body.”  

 
VIII. Freedom comes and legalism goes out when 
we are guided by the Spirit Galatians 5:18.  We are 
freed from the futile attempts to be justified by law 
and we receive the power to obey God.  

Galatians 5:18 – “But if you are led by the Spirit, you 
are not under law.”  

 
IX. We enjoy an environment conducive to spiritual 
growth. 

Romans 14:17 – “For the kingdom of God is not a 
matter of eating and drinking, but of righteousness, 
peace and joy in the Holy Spirit.” 

 
A. We pray in the Spirit. 

Ephesians 6:18 – “And pray in the Spirit on all 
occasions with all kinds of prayers and requests. 
With this in mind, be alert and always keep on 
praying for all the saints.” 

B. We love one another in the Spirit. 
Colossians 1:8 – “And who also told us of your love 
in the Spirit.” 

C. We rejoice even in afflictions.  
1 Thessalonians 1:6 – “You became imitators of us 
and of the Lord; in spite of severe suffering, you 
welcomed the message with the joy given by the 
Holy Spirit.” 

D. We worship in the Spirit. 
Philippians 3:3 – “For it is we who are the 
circumcision, we who worship by the Spirit of God, 
who glory in Christ Jesus, and who put no 
confidence in the flesh.” 

 
    1. What did Jesus pour out on all people on the day 
of Pentecost? 
 A. ___ Forgiveness to everyone 
 B. ___ The Holy Spirit 
 C. ___ Power for everyone to work miracles 
    2. When does the Holy Spirit begin to dwell in a 
person? 
 A. ___ Birth 
 B. ___ Death 
              C.___ Following their death to sin, burial and 

resurrection, baptism into Christ.        
   3. If one who is in Christ allows, the Holy Spirit will 

transform them into God’s likeness. 
 T. _____ F. _____ 
  4. Which one is NOT a fruit of the Spirit? 
 A. ___ Love 

ర్క్షకుడైన యేస్ప్రకీసి్ ద్ధవ రా మనపై ఉద్ధర్ింగా 

కుమమ రిించిన పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా ప్పనర్జనమ  మరియు 

ప్పనరుదరా్ణ ద్ధవ రా ఆయన మమమ ల్ని  ర్క్షించాడు. 

యోహాను 3:5“యేస్ జవాబిచాు డు, 'నేను మీతో నిజిం 

చెపి్పనిా ను, నీరు మరియు ఆత్మ  ద్ధవ రా 

జనిమ ించక్పోతే ఎవరూ దేవుని రాజా ింలోక్త 

ప్రపవేశించలేరు'. 
 

రోమనుల 6:1-6- “అప్పి డు మనిం ఏమి చెాి ల్న? క్ృప 

పెర్గడానిక్త మనిం ాపిం చేసి్త పోద్ధమా? ఏది 

ఏమైనపి టికీ! మేమ్మ ాానిక్త చనిపోయామ్మ; మనిం 

ఇక్పై ఎల జీవిించగలిం? లేక్ ప్రకీసి్యేస్లోనిక్త 

బాపిసిమ మ్మ పొిందిన మనమిందర్ిం ఆయన 

మర్ణమ్మలోనిక్త బాపిసిమ మ్మ పొింద్ధమని మీకు 

తెల్నయద్ధ? కాబటి ి త్ింప్రడి మహిమ ద్ధవ రా ప్రకీసి్ 

మృతలలోనుిండి లేచినటేల, మనిం కూడా కత్ ి

జీవితానిి  గడపడానిక్త బాపిజిిం ద్ధవ రా మర్ణానిక్త 

అత్నితో ాట్ల ాత్మపెటబిడాామ్మ. అత్ని మర్ణింలో 

మనిం ఆయనతో ఇలగే ఐక్ా ింగా ఉని టలయితే, 

ఆయన ప్పనరుతిానింలో కూడా మనిం ఖచిు త్ింగా 

ఐక్ా ింగా ఉింటామ్మ. ఎిందుక్ింటే మనిం ాానిక్త 

బానిసలుగా ఉిండకుిండా ాప శరీర్ిం 

అింత్రిించిపోయేల మన ాత్ వా క్త ిఆయనతో ాట్ల 

సలువ వేయబడిిందని మనకు తెలుస్. 

 

ఒక్ వా క్త ిత్న ాత్ ాపప్ప జీవితానిి  ఎల సలువ 

వేయాలో ఈ ప్రగింథాలు చూపిసి్నిా యి. ఈ మర్ణిం 

త్రువాత్ అత్ను ఇమమ ర్నే్ ద్ధవ రా ఖననిం 

చేయబడతాడు మరియు నీటి నుిండి ప్పనరుతిానిం 

చేయబడాాడు 

బాపిజిిం యొక్క  సమాధ కత్ ి జీవితానిి  (ప్పనర్జనమ ) 

ఇసి్ింది మరియు అత్ని శరీర్ిం, చరిు లో ప్రకీసి్తో 

ఐక్ా మైింది. 

 

II.ఆత్మ  వయ క్తగిత్ంగా క్రైస్విుల్లో న్నవసిసి్తంది లేద్ధ 

న్నవసిసి్తంది. 

ఎ. యేస్ ఇల వాగాదనిం చేశాడు. 

యోహాను 7:37-39– “పిండుగ యొక్క  చివరి మరియు 

గొపి  రోజున, యేస్ నిలబడి బిగ గర్గా ఇల అనిా డు: 

ఎవరిైనా ద్ధహిం వేసే,ి అత్ను నా దగ గర్కు వచిు  

ప్రతాగనివవ ిండి. ఎవరైతే ననిు  విశవ ససిారో, లేఖనిం 

చెపిి నట్లల, అత్ని లోపల నుిండి జీవజల ధ్యర్లు 

ప్రపవహిసిాయి. దీని ద్ధవ రా అత్ను ఆత్మ ను అర్ిిం 

చేస్కునిా డు, అత్నిని విశవ సించిన వారు త్రువాత్ 

పొిందబోతనిా రు. యేస్ ఇింకా 

మహిమపర్చబడలేదు కాబటి ిఅపి టి వర్కు ఆత్మ  

ఇవవ బడలేదు. 

యోహాను 14:16-20– “మరియు నేను త్ింప్రడిని 

అడుగుతాను, మరియు ఆయన మీకు మరొక్ 



 B. ___ Joy 
 C. ___ Peace 
 D. ___ Patience 
             E. ___ Kindness 
 F. ___ Sinlessness 
 G. __  Goodness 
 H. ___ Faithfulness 
 I.  ___ Gentleness 
 J. ___ Self-control 
 5. A Christian, one in Christ, can live according to the 
sinful nature? 
 T. _____ F. _____ 
 

SINS AGAINST THE HOLY SPIRIT OF GOD 
Lesson 6 
The Holy Spirit of God, through whom the Word of the 
Lord came to us and through whom God the Father and 
God the Son live in us, is a person. It is possible to sin 
against Him, just as it is possible to sin against the 
Father and the Son. One particular sin (blasphemy) is 
often referred to as the “unpardonable sin”. 
 

IT IS POSSIBLE TO BLASPHEME (SPEAK 
AGAINST) THE HOLY SPIRIT 

Matthew 12:31-32 – “And so I tell you, every sin and 
blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy 
against the Spirit will not be forgiven. Anyone who 
speaks a word against the Son of Man will be 
forgiven, but anyone who speaks against the Holy 
Spirit will not be forgiven, either in this age or in the 
age to come.”  
 
Mark 3:29 – “But whoever blasphemes against the 
Holy Spirit will never be forgiven; he is guilty of an 
eternal sin.” 
 

What it is blasphemy against the Holy Spirit? The only 
passages that use this expression are: Mark 3:20-30 
and Matthew 12.22-32. In both places Jesus was 
warning the Pharisees and Scribes about their unbelief 
that led them to attribute the miracles of Jesus (done 
by the power of the Holy Spirit) to demons. Mark 3:29-
30 shows that the reason for Jesus’ warning was 
associated with the affirmation of the scribes. 
Therefore, we can say that:  

A. Blasphemy against the Holy Spirit was the sin of 
deliberately attributing the acts of the Spirit, which 
were made to produce faith in Christ, to demons, 
preventing such a person from coming to faith.  
 
B. It is an unpardonable sin because such a person 
will not come to believe in Christ where they can find 
forgiveness.  
 

సలహాద్ధరుని ఎపి టికీ మీతో ఉింటాడు, అింటే 

సత్ా ిం యొక్క  ఆత్మ . ప్రపపించిం అత్నిి  

అింగీక్రిించదు, ఎిందుక్ింటే అది అత్నిని చూడదు 

లేద్ధ అత్నిక్త తెల్నయదు. కానీ మీరు అత్నిని తెలుస్, 

ఎిందుక్ింటే అత్ను మీతో నివససి్నిా డు మరియు 

మీలో ఉింటాడు. నేను మిమ్మమ లను అనాథలుగా 

విడిచిపెటనిు; నేను ని దగ గర్కు వసిాను. ఇింకేమ్మింది, 

ప్రపపించిం ననిు  చూడదు, కానీ మీరు ననిు  

చూసిారు. నేను జీవిసి్నిా ను కాబటి ి మీరు కూడా 

జీవిసిారు.” 

బి. ఈ వాగాదనానిి  నెర్వేరాు రు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:38-41– “ప్పతరు ఇల 

జవాబిచాు డు, 'మీలో ప్రపత్మ ఒక్క రూ పశాు తిాపపడి, మీ 

ాాల క్షమాపణ కోసిం యేస్ప్రకీసి్ నామింలో 

బాపిసిమ ిం తీస్కోిండి. మరియు మీరు పరిశుదా్ధత్మ  

బహుమత్మని అిందుకుింటారు. వాగాదనిం మీ కోసిం 

మరియు మీ పిలలల కోసిం మరియు దూర్ింగా ఉని  

వార్ిందరికీ - మన దేవుడైన యెహోవా పిల్నచే 

వార్ిందరికీ. అనేక్ ఇత్ర్ పద్ధలతో అత్ను వారిని 

హెచు రిించాడు; మరియు అత్ను వారితో, 'ఈ 

అవినీత్మ త్ర్ిం నుిండి మిమమ ల్ని  మీరు ర్క్షించ్చకోిండి' 

అని వేడుకునిా డు. అత్ని సిందేశానిి  

అింగీక్రిించిన వారు బాపిసిమ ిం తీస్కునాి రు 

మరియు ఆ రోజు వారి సింఖా తో ద్ధద్ధప్ప మూడు వేల 

మింది చేర్ు బడాారు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:32- "మేమ్మ ఈ 

విష్యాలకు సాక్షులిం, అలగే దేవుడు త్నకు 

విధేయత్ చూప్పవారిక్త ఇచిు న పరిశుదా్ధత్మ  కూడా 

సాక్షులిం." 

రోమద్నుల 8:9-11– “అయితే, దేవుని ఆత్మ  మీలో 

నివససి్ింటే, మీరు ాపప్ప సవ భావిం ద్ధవ రా కాకుిండా 

ఆత్మ చే నియింప్రత్మించబడతారు. మరియు ఎవరిైనా 

ప్రకీసి్ ఆత్మ  లేక్పోతే, అత్డు ప్రకీసి్కు చెిందినవాడు 

కాదు. అయితే ప్రకీసి్ మీలో ఉని టలయితే, మీ శరీర్ిం 

ాపిం కార్ణింగా చనిపోయినపి టికీ, నీత్మ కార్ణింగా 

మీ ఆత్మ  సజీవింగా ఉింది. యేస్ను 

మృతలలోనుిండి లేపినవాని ఆత్మ  మీలో 

నివససి్ింటే, ప్రకీసి్ను మృతలలోనుిండి లేపిన 

ఆయన మీలో నివసించే త్న ఆత్మ  ద్ధవ రా మీ మర్ిా  

శరీరాలను కూడా జీవిింపజేసిాడు. 

గలతీయులు 3:2-5– “నేను మీ నుిండి ఒక్ విష్యిం 

మాప్రత్మే నేరుు కోవాలనుకుింట్లనిా ను: మీరు 

ధర్మ శాస్ట్సిానిి  ాటిించడిం ద్ధవ రా లేద్ధ మీరు 

విని ద్ధనిి  విశవ సించడిం ద్ధవ రా మీరు ఆత్మ ను 

పొింద్ధరా? నువువ  అింత్ మూద్రుడిడివా? ఆత్మ తో 

ప్రార్ింభిించిన త్రావ త్, మీరు ఇప్పి డు మానవ 

ప్రపయత్ి ిం ద్ధవ రా మీ లకా్షా నిి  సాధించడానిక్త 

ప్రపయత్మి సి్నిా రా? మీరు ఏమీ కోసిం చాల 

బాధపడాారా-అది నిజింగా ఏమీ లేకుిండా ఉింటే? 



C. It isn’t people with doubts who have committed 
this sin but the person who doesn’t want to know of 
God.  
 
D. This “sin” is not to be equated with Acts 5:1-11; 
Hebrews 6:4-6 and 1 John 5.16-17. A certain 
parallel exists since these passages talk about a 
deliberate rejection of Christ and the Gospel. But 
still, in the context of the gospels, blasphemy against 
the Holy Spirit was attributing the power of the 
miracles of Jesus to demons and not to the Holy 
Spirit.  
 

IT IS POSSIBLE TO INSULT THE HOLY SPIRIT 
Hebrews 10:26-29 – “If we deliberately keep on 
sinning after we have received the knowledge of the 
truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful 
expectation of judgment and of raging fire that will 
consume the enemies of God. Anyone who rejected 
the law of Moses died without mercy on the 
testimony of two or three witnesses. How much 
more severely do you think a man deserves to be 
punished who has trampled the Son of God under 
foot, who has treated as an unholy thing the blood 
of the covenant that sanctified him, and who has 
insulted the Spirit of grace?” 

 
This sin was committed by the Jews who renounced 
the faith after becoming disciples of Christ.  

 
IT IS POSSIBLE PUT OUT THE SPIRIT’S FIRE 

1 Thessalonians 5:19 “Do not put out the Spirit's 
fire.” 

 
This is the sin of not taking seriously an activity of 
the Spirit in your life. If the Spirit gives you a gift, 
service or function in the body of Christ but you do 
not use or exercise it, you are putting out the Spirit 
who wants to work in your life. If you continuously 
say “No” to Him, the fire of the Spirit is being 
extinguished.  

 
IT IS POSSIBLE TO GRIEVE THE HOLY SPIRIT 

Ephesians 4:25-30 – Speaking to those in Christ 
who have the Holy Spirit dwelling in them, Paul 
stated “25Therefore each of you must put off 
falsehood and speak truthfully to his neighbor, for 
we are all members of one body. 26 "In your anger 
do not sin": Do not let the sun go down while you are 
still angry, 27 and do not give the devil a foothold. 
28 He who has been stealing must steal no longer, 
but must work, doing something useful with his own 
hands, that he may have something to share with 
those in need. 29 Do not let any unwholesome talk 
come out of your mouths, but only what is helpful for 
building others up according to their needs, that it 

మీరు ధర్మ శాస్ట్సిానిి  ాటిించడిం వలల లేద్ధ మీరు 

విని ది నమమ డిం వలల దేవుడు మీకు త్న ఆత్మ ను 

ఇచిు  మీ మధా  అదుభ తాలు చేసిాడా?” 

గలతీయులు 3:26-29– “ప్రకీసి్ యేస్నిందు 

విశావ సమ్మించ్చట ద్ధవ రా మీర్ిందరు దేవుని 

కుమారులు, ప్రకీద్సి్లోనిక్త బాపిసిమ మ్మ పొిందిన 

మీర్ిందరు ప్రకీసి్ను ధరిించ్చకనియునిా రు. 

ప్రకీసి్యేస్నిందు మీర్ిందరు ఒక్క టే గనుక్ 

యూదుడని ప్రగీకువానియైనను ద్ధస్నిగాని 

సవ త్ింప్రతనిగాని ప్పరుషుడనైనను స్ట్సీయిని లేరు. 

మీరు ప్రకీసి్కు చెిందినవారైతే, మీరు అప్రబాహామ్మ 

సింతానిం మరియు వాగాదనిం ప్రపకార్ిం వార్స్లు. 

గలతీయులు 4:5-6– “మీరు కుమారులు కాబటి,ి 

దేవుడు త్న కుమారుని ఆత్మ ను మన 

హృదయాలలోక్త పింాడు, అింటే 'అబాు , త్ింప్రడీ' 

అని పిల్నచే ఆత్మ . కాబటి ిమీరు ఇక్పై బానిస కాదు, 

కడుకు; నీవు కుమారుడవు కాబటి ి దేవుడు నినిు  

కూడా వార్స్నిగా చేసాడు.” 

1 కరిింథీయులు 6:19-20– “నీ శరీర్మ్మ పరిశుదా్ధత్మ  

దేవాలయమని నీకు తెల్నయద్ధ, నీలో ఉని వాడు, 

నీవు దేవుని నుిండి సీవ క్రిించినవాడా? మీరు మీ 

సవ ింత్ిం కాదు; మీరు ధర్కు కనుగోలు చేయబడాారు. 

కాబటి ిమీ శరీర్ింతో దేవుణ్ణ ిగౌర్విించిండి. 

1 థెసి ల్గనీక్యులు 4:7-8- “దేవుడు మనల్ని  

అపవిప్రత్ింగా ఉిండమని పిల్నచాడు, కానీ పవిప్రత్మైన 

జీవితానిి  గడపడానిక్త. కాబటి,ి ఈ ఉపదేశానిి  

త్మర్సక రిించేవాడు మనిషిని త్మర్సక రిించడు, కానీ 

త్న పరిశుదా్ధత్మ ను మీకు ఇచేు  దేవుణ్ణ ి

త్మర్సక రిించాడు. 

 

స. మనలో అత్ని ఉనిక్త దేవుని మ్మప్రద (అత్ని మ్మప్రద 

లేద్ధ ఆమోదిం మరియు యాజమానా ిం యొక్క  

చిహి ిం). ఇది మనకు భప్రదతా భావానిి  ఇసి్ింది. 

 

ఎఫెసీయులు 1:13– “మరియు మీ ర్క్షణ స్వార్ ి

అయిన సత్ా  వాకాా నిి  మీరు విని ప్పి డు మీరు కూడా 

ప్రకీద్సి్లో చేర్ు బడాారు. నమిమ న త్రావ త్, వాగాదనిం 

చేయబడిన పరిశుదా్ధత్మ  అనే మ్మప్రదతో మీరు 

అత్నిలో గురిిించబడాారు. 

ఎఫెసీయులు 4:30- "మరియు విమోచన దినిం కోసిం 

మీరు మ్మప్రదిించబడిన దేవుని పరిశుదా్ధత్మ ను 

దుుఃఖించక్ిండి." 

2 కరిింథీయులు 1:21-22– “ఇపి్ప డు మనలను 

మరియు మీ ఇదదరినీ ప్రకీసి్లో ద్సరి్ింగా నిలబెటేదిి 

దేవుడే. ఆయన మనలను అభిషేక్తించి, మనపై త్న 

యాజమానా మ్మప్రదను ఉించాడు మరియు రాబోయే 

వాటిక్త హామీ ఇసి్త త్న ఆత్మ ను మన హృదయాలలో 

డిాజిట్ద్గా ఉించాడు. ఆత్మ  మనకు మ్మప్రద వేయదు; 

బదులుగా, త్ింప్రడి మనకు ఆత్మ తో మ్మప్రద వేసిాడు. 



may benefit those who listen. 30 And do not grieve 
the Holy Spirit of God, with whom you were sealed 
for the day of redemption.” 

 
We can do this by: 

Impure language (verse 25 “Therefore each of you 
must put off falsehood and speak truthfully to his 
neighbor, for we are all members of one body” and 
verse 29 “Do not let any unwholesome talk come out 
of your mouths, but only what is helpful for building 
others up according to their needs, that it may benefit 
those who listen”).  

 
By words of anger against others (verse 26 “In your 
anger do not sin: Do not let the sun go down while 
you are still angry”).  

 
By robbery and laziness (verse 28 “He who has been 
stealing must steal no longer, but must work, doing 
something useful with his own hands, that he may 
have something to share with those in need.”) Little 
things do matter. Remember that He is our constant 
companion.  

 
IT IS POSSIBLE TO LIE TO and TO TEMPT THE 
HOLY SPIRIT 

Acts 5:3 – “Then Peter said, ‘Ananias, how is it that 
Satan has so filled your heart that you have lied to 
the Holy Spirit and have kept for yourself some of 
the money you received for the land?’”  
 
Acts 5:9 – “Peter said to her, ‘How could you agree 
to test the Spirit of the Lord? Look! The feet of the 
men who buried your husband are at the door, and 
they will carry you out also’.”  

 
IT IS POSSIBLE TO RESIST THE HOLY SPIRIT 
When people resist the word of God given by means of 
men inspired by the Spirit, they resist the Spirit.  

Acts 7:51 – “You stiff-necked people, with 
uncircumcised hearts and ears! You are just like 
your fathers: You always resist the Holy Spirit!” 

 
IT IS POSSIBLE TO REVOLT AGAINST THE HOLY 
SPIRIT 

Psalm 106:33 – “For they rebelled against the Spirit 
of God and rash words came from Moses' lips.”   To 
refuse to obey is rebellion.  

 
IT IS POSSIBLE TO PROFANE THE SPIRIT 

1 Corinthians 6:19 – “Do you not know that your 
body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, 
whom you have received from God? You are not 
your own.” 

 

ఆత్మ  అనేది మనిం దేవునిక్త చెిందిన మ్మప్రద లేద్ధ 

గురిు. మనిం మ్మప్రదవేయబడాామని మనకు ఎల 

తెలుస్? దేవుడు చెాి డు మనిం! 

1 యోహాను 4:10-13– “ప్రపియమైన సిే హితలరా, 

దేవుడు మనలను ఎింత్గానో ప్రప్పమిించాడు కాబటి ి

మనిం కూడా ఒక్రినొక్రు ప్రప్పమిించ్చకోవాల్న. దేవుణ్ణ ి

ఎవరూ చూడలేదు; కానీ మనిం ఒక్రినొక్రు ప్రప్పమిసే,ి 

దేవుడు మనలో నివససి్నిా డు మరియు అత్ని 

ప్రప్పమ మనలో సింపూర్ిింగా ఉింట్లింది. ఆయన త్న 

ఆత్మ ను మనక్తచాు డు కాబటి ి మనిం ఆయనలో 

మరియు ఆయన మనలో జీవిసి్నిా మని మనకు 

తెలుస్. 

 

D. స్ట్ైసవిునిక్త దేవుడు ఇచిు న పరిశుదా్ధత్మ , మన 

వార్సత్వ ిం యొక్క  తీప్రవమైనది. ఇది మనకు ఆశను 

క్ల్నగిద్సి్ింది. మొత్ిిం ఆశీరావ దిం ఇవవ బడుతిందనే 

హామీగా ఇవవ బడిన డౌన్ ప్పమెింట్ ఈ "గింభీర్మైనది". 

ఏదో ఒక్రోజు ఆయన మహిమను అిందుకుింటామనే 

గాా ర్ింటీ. 

ఎఫెసీయులు 1:14– “దేవుని సావ ధీనమైన వారి 

విమోచనిం వర్కు-ఆయన మహిమను ద్సి్త్మించే 

వర్కు మన వార్సతావ నిక్త హామీ ఇచేు  డిాజిట్ 

ఎవరు.” 

2 కరిింథీయులు 1:22- "ఆయన మనలను 

అభిషేక్తించి, మనపై త్న యాజమానా మ్మప్రదను 

ఉించి, త్న ఆత్మ ను మన హృదయాలలో నిక్షేపింగా 

ఉించాడు, రాబోయే వాటిక్త హామీ ఇచాు డు." 

2 కరిింథీయులు 5:5- "ఇప్పి డు ఈ ప్రపయోజనిం కోసిం 

మనల్ని  సృషిిించిన దేవుడు మరియు రాబోయే 

వాటిక్త హామీ ఇసి్త ఆత్మ ను నిక్షేపింగా ఇచాు డు." 

 

III. ఆయన అంత్ర్గత్ మన్నషలోన్న శక్తతిో మనలిి  

బల్పరుసి్తడు. 

ఎఫెసీయులు 3:16- "ఆయన త్న మహిమానివ త్మైన 

సింపదల నుిండి మీ అింత్ర్ింగమ్మలో త్న ఆత్మ  

ద్ధవ రా మిమమ ల్ని  శక్తతిో బలపర్చాలని నేను 

ప్రారిసిి్నిా ను." 
 

IV. అత్ను మమమ లిి  త్రపోత్ు హసి్తడు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 9:31– “అప్పి డు యూదయ, 

గల్నలయ మరియు సమర్య అింత్టా చరిు  శాింత్మ 

కాలనిి  అనుభవిించిింది. ఇది బలోప్పత్ిం 

చేయబడిింది; మరియు పరిశుదా్ధత్మ చే 

ప్రపోత్ి హిించబడినది, అది ప్రపభువు పటల భయభకిులు 

క్ల్నగి జీవిించ్చటలో సింఖాా పర్ింగా పెరిగిింది. 

 

V. ఆయన మనల్ను త్రక్తసి్త సా్ రూపంగా మారుసి్తడు.  

మనలో జీవిసి్త, ఆత్మ  మనలను దేవుని పోల్నక్గా, 

ప్రపత్మరూపింగా మారుసి్ింది మరియు మనలో అత్ని 



1. Blasphemy against the Holy Spirit is deliberating 
attributing the acts of the Holy Spirit to demons. 
 T. _____ F. _____ 
 
2. A Christian can deliberately keep on sinning after he 
receives the knowledge of the Truth. 
 T. _____ F. _____ 
 
3. A Christian can remove the Spirit from their life. 
 T. _____ F. _____ 
 
4. Is it possible for a Christian to lie to the Holy Spirit? 
 T. _____ F. _____ 
 
 

THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT FOR 
SERVICE 

Lesson 7:  
Jesus, returning to heaven, gave gifts to men by means 
of the Holy Spirit. For the purpose of this study, we will 
divide these gifts into two groups:  
 
1.  Gifts associated with the initial preaching of the 
Word in order to confirm the proclamation through 
signs and wonders. These gifts would be miraculous 
and temporary. 
 
 2. Gifts that would be used for the brethren in service, 
one to another. These gifts were the permanent ones 
and continue until today.  
 
The division into two groups is not perfectly drawn, 
however, because some gifts seem to fall in both 
groups. For example, gift of prophecy indicated the 
miraculous or supernatural act of receiving of 
knowledge of God but it was also used to serve (to build 
up) the brethren.  
 
I. THE SUBJECT OF SPIRITUAL GIFTS DEALS 

WITH THE ORGANIZATION OF THE CHURCH 
AND THE GRACE OF GOD. 

 
A. How the body of Christ functions 

1.  The church is the body of Christ  
Ephesians 1:9-10 – “And he made known to us the 
mystery of his will according to his good pleasure, 
which he purposed in Christ, to be put into effect 
when the times will have reached their fulfillment-to 
bring all things in heaven and on earth together 
under one head, even Christ.” 

 
The dream of Jesus is to have a church just like he 
is.  As the church of Jesus Christ, the spiritual body 
of Christ, our identity helps us to know our purpose 
in life or our mission in the world. We are God’s 
instrument to unite all things and all people to Jesus. 

ఫలలను ఉత్ి త్మ ిచేసి్ింది: ప్రప్పమ, ఆనిందిం, శాింత్మ, 

దీర్ఘశాింత్మ్మ, సౌమా త్, మించిత్నిం, విశావ సిం, 

సౌమా త్ మరియు సీవ య నియింప్రత్ణ. 

2 కరిింథీయులు 3:18– “మరియు మనమ్మ, మ్మస్కు 

వేయబడని మ్మఖమ్మలతో ప్రపభువు మహిమను 

ప్రపత్మబిింబిించ్చచ్చనిా మ్మ, ఆత్మ యైన ప్రపభువు నుిండి 

వచ్చు ను, నిత్ా మ్మ పెరుగుతని  మహిమతో ఆయన 

పోల్నక్గా రూాింత్ర్ిం చెిందుచ్చనిా మ్మ.” 

గలతీయులు 5:22-23– “అయితే ఆత్మ  ఫలిం 

ఏమిటింటే ప్రప్పమ, ఆనిందిం, శాింత్మ, ఓరిు , దయ, 

మించిత్నిం, విశావ సిం, సౌమా త్ మరియు సీవ య 

నియింప్రత్ణ. అలింటి వాటిక్త వా త్మరేక్ింగా చటిిం 

లేదు. ” 

 

A. త్రేమ: ఇది ఆత్మ  నుండి వసి్తంది. 

ప్రప్పమ అనేది ఒక్ వా క్తకి్త ఒక్రి పటల క్ల్నగే అనుభూత్మ లేద్ధ 

భావోదేవ గిం అని చాల మింది అనుకుింటారు. కానీ ఆత్మ  

యొక్క  ఫలమైన ప్రప్పమ ఒక్ భావోదేవ గిం లేద్ధ అనుభూత్మ 

కాదు, ఎిందుక్ింటే మీరు ఒక్ అనుభూత్మని 

ఆజా్ఞపిించలేరు మరియు మేమ్మ ప్రప్పమిించమని 

ఆజా్ఞపిించబడాామ్మ. ప్రప్పమ అింటే సరైనది చేయడిం. 

ఇది ఆచరిించడిం (బింగారు నియమిం). మత్యిి 7:12 - 

"కాబటి ి ప్రపత్మ విష్యింలోనూ, ఇత్రులు మీకు ఏమి 

చేయాలని కోరుకుింట్లనాి రో అదే వారిక్త చేయిండి, 

ఎిందుక్ింటే ఇది ధర్మ శాస్ట్సిిం మరియు ప్రపవక్లిను 

సింప్రగహిసి్ింది." ప్రకీసి్ శషుా డు త్న జీవిత్ింలో ఈ 

విధమైన ప్రప్పమను క్ల్నగి ఉిండగలడు. అత్ను త్న పూర్ ి

హృదయింతో దేవుణ్ణ ి ప్రప్పమిించగలడు మరియు త్న 

శప్రతవులను కూడా ప్రప్పమిించగలడు. అత్ను ద్ధనిని 

చేయగలడు ఎిందుక్ింటే దేవుడు ద్ధనిని ఆజా్ఞపిించాడు 

మరియు అత్ని పవిప్రతాత్మ  అత్ని శరీర్ింలో 

నివససి్ింది, త్ద్ధవ రా అత్ను ఆత్మ  యొక్క  ప్రప్పమ 

ఫలనిి  ఉతి్ త్మ ిచేయగలడు. ప్రప్పమను వివరిించడానిక్త 

ఒక్ మించి మార్గిం ప్రప్పమ ఏమి చేసి్ిందో చదవడిం. 

రోమీయులు 5:5- "మరియు నిరీక్షణ మనలను 

నిరాశపర్చదు, ఎిందుక్ింటే దేవుడు మనకు ఇచిు న 

పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా మన హృదయాలలో త్న ప్రప్పమను 

కుమమ రిించాడు." 

1 కరిింథీయులు 13:4-7- "ప్రప్పమ్మింటే సహనిం 

ప్రప్పమింటే దయ. ఇది అస్తయపడదు, గరివ ించదు, 

గరివ ించదు. ఇది మొర్ట్లగా లేదు, సావ ర్ిిం కాదు, 

స్లభింగా కోపిం తెచ్చు కోదు, త్ప్పి ల గురిించి రికారాు 

చేయదు. ప్రప్పమ చెడులో సింతోషిించదు కానీ 

సత్ా ింతో సింతోషిసి్ింది. ఇది ఎలలప్పి డూ ర్క్షసి్ింది, 

ఎలలప్పి డూ విశవ ససి్ింది, ఎలలపి్ప డూ ఆశసి్ింది, 

ఎలలప్పి డూ పటి్లదలతో ఉింట్లింది. 

 

B. ఆనంద్ం: ఇది ఆత్మ  యొకక  ఫలిత్ం. 



That is why we exist. In practical terms what we do 
will be determined by our purpose in life. Your God-
given ministry will contribute toward this purpose. To 
realize this dream costs a lot. We have to deny 
ourselves and submit to Jesus as the head or chief 
shepherd of the church.  

 
2.  Jesus is the head of the church. 

Ephesians 1:22 NKJV – “And He put all things 
under His feet, and gave Him to be head over all 
things to the church.” 
Ephesians 4:15 NKJV – “But, speaking the truth in 
love, may grow up in all things into Him who is the 
head; Christ.” 
Ephesians 5:23 NKJV – “For the husband is head 
of the wife, as also Christ is head of the church; 
and He is the Savior of the body.” 
Colossians 1:18 NKJV – “And He is the head of 
the body, the church, who is the beginning, the 
firstborn from the dead, that in all things He may 
have the preeminence.” 
Colossians 2:19 NKJV – “And not holding fast to 
the Head, from whom all the body, nourished and 
knit together by joints and ligaments, grows with 
the increase that is from God.” 

 
3.  The work belongs to Jesus, the Head. He 
coordinates the work. He decides what each 
member of the body ought to be doing in the church. 
Our part is to submit to him and try to recognize what 
he wants us to be doing, day by day, in the 
organization and in the work. We are personally 
responsible to him.  
 
4.   Jesus is not just a figurehead.  Rather He is 
actively involved in all the church’s work. It is Jesus 
who guides, organizes, oversees and shepherds the 
body in order for us to be what He wants us to be 
and do what He wants us to do. Let us always seek 
His plan, His guidance, His wisdom and His will in 
our ministries.  

Ephesians 1:22-2:1 – “And God placed all things 
under his feet and appointed him to be head over 
everything for the church,  which is his body, the 
fullness of him who fills everything in every way.”  

 
5.  Jesus operates today through the Holy Spirit, 
distributing gifts or services to the members of the 
body for the working of the church. 

1 Corinthians 12:1-20 – “Now about spiritual gifts, 
brothers, I do not want you to be ignorant. You 
know that when you were pagans, somehow or 
other you were influenced and led astray to mute 
idols. Therefore I tell you that no one who is 
speaking by the Spirit of God says, ‘Jesus be 

దేవుని శక్త ి యొక్క  సమృది ా యొక్క  ద్జా్ఞనిం నుిండి 

ఆనిందిం వసి్ింది. ప్రకీసి్ వారిక్త అిందుబాట్లలో 

ఉించిన ఆనింద్ధనిి  విశావ స్లకు అిందిించడమే 

పరిశుదా్ధత్మ  పని. 

 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 13:52- "మరియు శషుా లు 

సింతోష్ింతో మరియు పరిశుదా్ధత్మ తో నిిండిపోయారు." 

1 థెసి ల్గనీక్యులు 1:6– “మీరు మాకు మరియు 

ప్రపభువును అనుక్రిించినవారు; తీప్రవమైన బాధలు 

ఉని పి టికీ, పవిప్రతాత్మ  ఇచిు న ఆనిందింతో మీరు 

సిందేశానిి  సావ గత్మించారు. 

 

సి. శాంతి: ఇది ఆత్మ  నుండి వసి్తంది. 

భ్గవంతున్నయంద ఎల్లపుప డును జయించ్చటయే 

భ్త్రద్త్. 

రోమీయులు 14:17- "దేవుని రాజా ిం త్మనడిం మరియు 

ప్రతాగడానిక్త సింబింధించినది కాదు, కానీ నీత్మ, శాింత్మ 

మరియు పవిప్రతాత్మ లో ఆనిందిం." 

ిల్నీి యులు 4:5-7– “దేని గురిించి చిింత్మించక్ిండి, 

కానీ ప్రపత్మద్ధనిలో, ప్రార్ని మరియు విని పమ్మ ద్ధవ రా, 

క్ృత్జతాాపూర్వ క్ింగా, మీ అభా ర్నిలను దేవునిక్త 

సమరిి ించిండి. మరియు సమస ిద్జా్ఞనమ్మను మిించిన 

దేవుని సమాధ్యనమ్మ ప్రకీసి్యేస్నిందు మీ 

హృదయమ్మలను మరియు మీ మనసి్ లను 

కాాడును.” 

రోమీయులు 8:37- "లేదు, ఈ విష్యాలనిి టిలో 

మనల్ని  ప్రప్పమిించిన వాని ద్ధవ రా మనిం విజేత్ల 

క్ింటే ఎకుక వ." 

 

యేస్ వాగాదనిం చేసాడు, "నా శాింత్మని మీకు 

ఇసి్నిా ను" (యోహాను 14:27). పరిశుదా్ధత్మ  యొక్క  

ఈ ఫలిం ఈ జీవిత్ పరిసతిలపై ఆధ్యర్పడి ఉిండదు 

ఎిందుక్ింటే ఇది దేవుని ఆత్మ  ద్ధవ రా ఇవవ బడిన 

"దేవుని శాింత్మ". 

 

D. స్హనం: ఇది క్ష్మాపణ యొకక  వాయ యామం. 

ఇత్రుల్ వల్ల అన్నయ యం జరిగినపుప డు స్హనంతో 

స్హనం త్రపద్రిశ ంచడమే. ఇది రెచే గొటేట ఒతిిడిలో 

స్హనం. పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధా రా మాత్రత్మే మనం 

క్ష్మాపణకు మించిన చట్లట ని్న  నెర్వేరే్ గల్ము. 

ాాతుమ లైన మనుష్యయ ల్ పటల దేవున్నక్త ఉని  

ఓపికను ఆత్మ  మనకు అందించగల్ద. 

రోమనుల 2:4– “లేద్ధ దేవుని దయ మిమమ లి్న  

పశాు తిాపిం వైప్ప నడిపిసి్ిందని ప్రగహిించకుిండా, 

అత్ని దయ, సహనిం మరియు సహనిం యొక్క  

సింపద పటల మీరు ధకాక ర్ిం చూపిసిారా?” 

రోమనుల 9:22- "దేవుడు, త్న కోానిి  ప్రపదరిశ ించడానిక్త 

మరియు త్న శక్తనిి తెల్నయజేయడానిక్త 

ఎించ్చకుని టలయితే, వినాశనానిక్త సదమాైన త్న 



cursed,’ and no one can say, ‘Jesus is Lord,’ 
except by the Holy Spirit.  
 
“There are different kinds of gifts, but the same 
Spirit. There are different kinds of service, but the 
same Lord. There are different kinds of working, 
but the same God works all of them in all men.  
 
“Now to each one the manifestation of the Spirit is 
given for the common good. To one there is given 
through the Spirit the message of wisdom, to 
another the message of knowledge by means of 
the same Spirit, to another faith by the same Spirit, 
to another gifts of healing by that one Spirit, to 
another miraculous powers, to another prophecy, 
to another distinguishing between spirits, to 
another speaking in different kinds of tongues, and 
to still another the interpretation of tongues.  All 
these are the work of one and the same Spirit, and 
he gives them to each one, just as he determines.  
 
“The body is a unit, though it is made up of many 
parts; and though all its parts are many, they form 
one body. So it is with Christ. For we were all 
baptized by one Spirit into one body-whether Jews 
or Greeks, slave or free-and we were all given the 
one Spirit to drink.  

 
“Now the body is not made up of one part but of 
many. If the foot should say, "Because I am not a 
hand, I do not belong to the body," it would not for 
that reason cease to be part of the body. And if the 
ear should say, "Because I am not an eye, I do not 
belong to the body," it would not for that reason 
cease to be part of the body. If the whole body 
were an eye, where would the sense of hearing 
be? If the whole body were an ear, where would 
the sense of smell be? But in fact God has 
arranged the parts in the body, every one of them, 
just as he wanted them to be. If they were all one 
part, where would the body be? As it is, there are 
many parts, but one body.”  

a. The Spirit Places us in the Body: 
The body is a unit, though it is made up of 
many parts; and though all its parts are many, 
they form one body. So it is with Christ. For 
we were all baptized by one Spirit into one 
body-whether Jews or Greeks, slave or free-
and we were all given the one Spirit to drink. 
(verses 12 and 13) 

b. The Spirit Lives in us  
If they were all one part, where would the 
body be? (verse 19) 

c. The Spirit gives gifts to members of the body 
There are different kinds of working, but the 
same God works all of them in all men. Now 

కోానిక్త సింబింధించిన వసి్వులను చాల ఓపిక్తో 

భరిించినటలయితే?" 

 

E. ద్య: ఇది మంచి చేయాల్నే కోరిక మరియు 

ఇత్రుల్కు హాన్న చేయకూడద. ఇది చర్య లో త్రేమ. 

భ్గవంతుడిన్న స్ంతోషపెటటడ్డన్నక్త ఒక మంచి మార్గం 

అత్న్న ఇత్ర్ పిల్లల్తో ద్యగా ఉండటమే. 

 

F. మంచిత్నం: ఉదేేశాలు చర్య ల్ నుండి భిని ంగా 

ఉంట్లయి కాబటిట ఈ గుణం ద్య నుండి భిని ంగా 

ఉంట్లంది. బెన్నగి్న నీు  ఉదేేశం, మంచిత్నం చర్య . 

మంచిగా ఉండడం అంటే మంచిన్న ఆచరించడం. 

మత్యిి 25:34-36– “అపి్ప డు రాజు త్న కుడి వైప్పన 

ఉని  వారితో, 'నా త్ింప్రడిచే ఆశీర్వ దిించబడిన 

వార్లరా, ర్ిండి; ప్రపపించిం సృషిిించినపి టి నుిండి 

మీ కోసిం సదిాం చేసన రాజా్ఞ నిి  మీ వార్సతావ నిి  

తీస్కోిండి. ఎిందుక్ింటే నాకు ఆక్ల్నగా ఉింది 

మరియు మీరు నాకు త్మనడానిక్త ఏదైనా ఇచాు రు, 

నేను ద్ధహిం వేసింది మరియు మీరు నాకు ప్రతాగడానిక్త 

ఏదైనా ఇచాు రు, నేను అపరిచితడిని మరియు మీరు 

ననిు  లోపల్నక్త ఆహావ నిించారు, నాకు బటలిు కావాల్న 

మరియు మీరు నాకు బటలిు క్టిారు, నేను 

అనారోగా ింతో ఉనిా వు మరియు మీరు ననిు  

చూస్కునాి రు, నేను జైలులో ఉనిా ను మరియు 

మీరు ననిు  చూడటానిక్త వచాు రు. 

 

మించిత్నిం అింటే ఇత్రుల పటల పరోపకార్ిం చేసే 

ప్రప్పమ. యేస్ మించి చేసి్త త్మరిగాడని ప్పతరు 

చెాి డు. బరి్ బాస్ మించి వా క్త,ి పరిశుదా్ధత్మ  

మరియు విశావ సింతో నిిండి ఉనిా డు (అపొసలిుల 

కారా్ మ్మలు 11:24 - "అత్ను మించి వా క్త,ి పరిశుదా్ధత్మ  

మరియు విశావ సింతో నిిండి ఉనిా డు, మరియు అనేక్ 

మింది ప్రపజలు ప్రపభువు వదదకు తీస్కురాబడాారు"). 

ఎకుక వ మింది స్ట్ైసవిులు పరిశుదా్ధత్మ  యొక్క  ఈ 

ఫలనిి  క్ల్నగి ఉింటే, ప్రకీసి్లోక్త మారిన వారు ఎకుక వ 

మింది ఉింటారు. 

 

జి. విశాా స్ం: విధేయత్, యోగయ త్, విశా స్నీయత్, 

విశా స్నీయత్ అన్న అర్థం. విశాా స్ంగా ఉండడం 

కంటే క్రైస్వి జీవిత్ంలో కొని్న  విషయాలు 

ముఖ్య మైనవి. నమమ కమైన సేవకుడిక్త దేవుడు 

త్రపతిఫల్మిసి్తడు. స్తహత్య పర్ంగా, విశా స్నీయత్ 

అంటే చివరి వర్కు విశాా స్ంతో న్నండి ఉండటం. 

నమమ కాా న్నక్త యేస్త మనకు ఉద్ధహర్ణ. 

1 కరిింథీయులు 4:2- "ఇప్పి డు ప్రటస్ ి ఇవవ బడిన 

వారు విశావ సకులుగా నిరూపిించ్చకోవాల్ని న అవసర్ిం 

ఉింది." 

మత్యిి 25:23– “అత్ని యజమాని ఇల 

సమాధ్యనమిచాు డు, 'బాగా చేసారు, మించి మరియు 



to each one the manifestation of the Spirit is 
given for the common good. (verse 6-7) 

d. All these are the work of one and the same 
Spirit, and he gives them to each one, just as 
he determines. (verse 11) 

e. But in fact God has arranged the parts in the 
body, every one of them, just as he wanted 
them to be. (verse 18) 

 
6. Christ organized His church by the Spirit 
through gifts. This means that the organization is 
much more than ministers, evangelists and those 
who are responsible for some areas of work. Each 
and every member is part of the organization.  
 

B. The grace of God  
1. Grace Bestowed: 

a. In the forgiveness of sins,  
Ephesians 2:4-9 – “But because of his great love 
for us, God, who is rich in mercy, made us alive 
with Christ even when we were dead in 
transgressions-it is by grace you have been 
saved. And God raised us up with Christ and 
seated us with him in the heavenly realms in 
Christ Jesus, in order that in the coming ages he 
might show the incomparable riches of his grace, 
expressed in his kindness to us in Christ Jesus. 
For it is by grace you have been saved, through 
faith-and this not from yourselves, it is the gift of 
God not by works, so that no one can boast.” 

b. In our daily life.  
2 Corinthians 9:8 – “And God is able to make all 
grace abound to you, so that in all things at all 
times, having all that you need, you will abound 
in every good work.” 

c. Even the service that you do for God in His 
kingdom is a favor that He grants  
Ephesians 3:7-8 – “I became a servant of this 
gospel by the gift of God's grace given me 
through the working of his power. Although I am 
less than the least of all God's people, this grace 
was given me: to preach to the Gentiles the 
unsearchable riches of Christ.” 

d. The grace of God gives ministries for us to do in 
the church.  

 
2.  The word “gift” emphasizes that it is a given thing. It 
is of grace  

1 Peter 4:10-11 – “Each one should use whatever 
gift he has received to serve others, faithfully 
administering God's grace in its various forms. If 
anyone speaks, he should do it as one speaking the 
very words of God. If anyone serves, he should do it 
with the strength God provides, so that in all things 
God may be praised through Jesus Christ. To him 
be the glory and the power for ever and ever. Amen.”  

నమమ క్మైన సేవకుడు! మీరు కనిి  విష్యాలలో 

విశావ సాప్రత్ింగా ఉనాి రు; నేను నినిు  చాల 

విష్యాలకు అధపత్మగా ఉించ్చతాను. వచిు  మీ 

యజమాని సింతోషానిి  పించ్చకోిండి!'' 

హెప్రీయులు 3:1-4– “కాబటి,ి పర్లోక్ప్ప పిలుప్పలో 

ాలుపించ్చకునే పవిప్రత్ సహోదరులరా, మనిం 

ఒప్పి కునే అపొసలిుడు మరియు ప్రపధ్యన 

యాజకుడైన యేస్పై మీ ఆలోచనలను 

ద్సరి్పర్చ్చకోిండి. మోషే దేవుని మిందిర్మింత్టిలో 

నమమ క్ింగా ఉని టేల, అత్ను త్నను నియమిించిన 

వా క్తకి్త నమమ క్ింగా ఉనిా డు. ఇలుల క్టేవిాడిక్త ఇింటి 

క్ింటే గొపి  గౌర్విం ఉని టేల, యేస్ మోషే క్ింటే గొపి  

గౌర్వానిక్త అరుులుగా గురిిించబడాాడు. 

 

H. సౌమయ త్: దీన్న అర్థం "దేవున్న న్నయంత్రత్ణలో 

ఉండటం." సౌమయ త్ బల్హీనత్ కాద, దేవున్నచే 

న్నయంత్రతించబడే బల్ం. మోషే మృదాా న్నక్త 

ఉద్ధహర్ణ' (స్ంఖ్యయ కాండము 12:3) త్రీకులు 

ఆజనల్ను ాటించడ్డన్నక్త శిక్ష్ణ పందిన మచేి క 

చేస్తకుని  జంతువును వివరించడ్డన్నక్త సౌమయ త్ 

అనే పద్ధని్న  ఉపయోగించారు. ఆత్మ  యొకక  ఈ 

ఫల్ం కలిగిన క్రైస్విుడు ఫిరాయ ద చేయకుండ్డ, 

దేవున్న ఆదేశాల్ను ాటించట్లన్నక్త శిక్ష్ణ పంద్ధడు. 

 

I. సీా య న్నయంత్రత్ణ: త్రకమశిక్ష్ణ లేకుండ్డ మనం 

దేవున్నక్త లోబడలేము. 1 కొరింథీయుల్కు 9:25లో 

మనం ఈ స్దగణాన్నక్త ఉద్ధహర్ణను చూసి్తము - 

“ఆటల్లో పోటీపడే త్రపతి ఒకక రూ కఠినమైన శిక్ష్ణకు 

వెళ్ారు. వారు న్నలువలేన్న క్తరీట్లని్న  పందేందకు 

అలా చేసి్తరు; కానీ ఎపప టిక్త న్నలిచి ఉండే క్తరీట్లన్ని  

పందేందకు మేము దీన్ని  చేసి్తము” పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధా రా సీా య-న్నయంత్రత్ణ, ాత్ మన్నషన్న, ాత్ 

అల్వాటలతో సిలువ వేయడ్డన్నక్త క్రైస్విుడిక్త 

స్హాయపడుతుంది, త్దా్ధ రా కొతి్ మన్నష 

జీవిత్ంలో కొజ్ఞతి్ద్న్నన్ని  పెంచ్చకోవచ్చే . 

 

గలతీయులలోని ఈ వాక్ా భాగమ్మ ఆత్మ  యొక్క  

ఫలమ్మను గూరిు  మాటాలడినపి టికీ, ద్ధని అభివృదిలాో 

మనకు ాప్రత్ ఉింది. ఆత్మ తో క్ల్నస పనిచేయడిం మన 

బాధా త్. ఆత్మ  ఎల పని చేసి్ింది? అత్ను వాక్ా ిం 

ద్ధవ రా పని చేసిాడు మరియు అత్ను మన కోసిం 

మధా వరితి్వ ిం చేసిాడు. గలతీయులకు 5, మనిం ఆత్మ  

ప్రప్పరేపిత్ వాకాా నిి  విింట్లని పి్ప డు మరియు ఆయన 

స్తచనల ప్రపకార్ిం నడుచ్చకుని ప్పి డు, ఈ లక్షణిం 

మన ఆత్మ లలో అభివృది ాచెిందుతిందని స్తచిసి్ింది. 

1 ప్పతరు 1:5-8– “విశావ సిం ద్ధవ రా ఎవరు చివరి 

సమయింలో బయలుపర్చబడటానిక్త సదిాంగా ఉని  

మోక్షిం వచేు  వర్కు దేవుని శక్త ిద్ధవ రా ర్క్షించబడాారు. 

ఈ విష్యింలో మీరు చాల సింతోషిసి్నిా రు, 



 
Romans 12:3-6 – “For by the grace given me I say 
to every one of you: Do not think of yourself more 
highly than you ought, but rather think of yourself 
with sober judgment, in accordance with the 
measure of faith God has given you. Just as each of 
us has one body with many members, and these 
members do not all have the same function, so in 
Christ we who are many form one body, and each 
member belongs to all the others. We have different 
gifts, according to the grace given us. If a man's gift 
is prophesying, let him use it in proportion to his 
faith.” 

 
3. “What has God given for me to do in the church?” 

“What is the service that Jesus chose for me in the 
church?” “What is my gift?”  

 
 We need to remember that we do not gain our place 
in the body because of our own effort; it is given by 
God (Jesus, by means of the Spirit). Your ministry in 
the church should not be what you chose for yourself 
but what He chose for you.  

 
II. SPIRITUAL GIFTS ARE FUNCTIONS, WORKS, 
SERVICES, MINISTRIES, ASSIGNMENTS  

Romans 12:3-8 – “For by the grace given me I say 
to every one of you: Do not think of yourself more 
highly than you ought, but rather think of yourself 
with sober judgment, in accordance with the 
measure of faith God has given you. Just as each of 
us has one body with many members, and these 
members do not all have the same function, so in 
Christ we who are many form one body, and each 
member belongs to all the others. We have different 
gifts, according to the grace given us. If a man's gift 
is prophesying, let him use it in proportion to his 
faith. If it is serving, let him serve; if it is teaching, let 
him teach; if it is encouraging, let him encourage; if 
it is contributing to the needs of others, let him give 
generously; if it is leadership, let him govern 
diligently; if it is showing mercy, let him do it 
cheerfully.”  

A. Gifts are functions (works, ministries, services, jobs, 
roles) that you, as a member of the body of Christ, fulfill.  
 

1.  Gifts are not talents. Even though any and all 
talents and resources should and could be used in 
the exercise of your gift.  People are born with 
talents (natural abilities) but gifts are given to people 
only when they are a part of the body of Christ.  
Several New Testament gifts were outside the realm 
of talents, natural abilities (tongues, Paul was not an 
impressive public speaker, some apostles were 
unlearned fishermen who were chosen and then 
trained to the job.) 

అయితే ఇపి్ప డు కదిదకాలిం ాట్ల మీరు అనిి  ర్కాల 

పరీక్షలలో దుుఃఖానిి  అనుభవిించవలస ఉింట్లింది. 

ఇవి వచాు యి కాబటి ిమీ విశావ సిం-బింగార్ిం క్ింటే 

గొపి ది, అది అగిి  ద్ధవ రా శుది ా చేయబడినపి టికీ 

నశించిపోతింది-అసలైనదని నిరూపిించబడవచ్చు  

మరియు యేస్ప్రకీసి్ ప్రపత్ా క్షమైనపి్ప డు ప్రపశింసలు, 

మహిమ మరియు గౌర్వానిక్త ద్ధరితీయవచ్చు . మీరు 

అత్నిి  చూడనపి టికీ, మీరు అత్నిి  ప్రప్పమిసిారు; 

మరియు మీరు ఇపి్ప డు అత్నిని చూడనపి టికీ, 

మీరు అత్నిని విశవ ససిారు మరియు చెపి లేని 

మరియు అదుభ త్మైన ఆనిందింతో నిిండి ఉనాి రు. 

ప్రకీసి్ మహిమను అదదింలో త్లచ్చకుింట్ట ఆయన 

మనల్ని  యేస్ సవ రూపింగా మారుసిాడని మనకు 

తెలుస్. 

 

2 కరిింథీయులు 3:18– “మరియు మనమ్మ, మ్మస్కు 

వేయబడని మ్మఖమ్మలతో ప్రపభువు మహిమను 

ప్రపత్మబిింబిించ్చచ్చనిా మ్మ, ఆత్మ యైన ప్రపభువు నుిండి 

వచ్చు ను, నిత్ా మ్మ పెరుగుతని  మహిమతో ఆయన 

పోల్నక్గా రూాింత్ర్ిం చెిందుచ్చనిా మ్మ.” 

 

VI. ఆయన మన ఆధ్యయ తిమ క అభివృదాిక్త 

తోడప డాడు. 

 

రోమనుల 8:– “1కాబటి,ి ప్రకీసి్యేస్లో ఉని వారిక్త 

ఇప్పి డు ఎలింటి శక్ష లేదు, 2 ఎిందుక్ింటే ప్రకీసి్ 

యేస్ ద్ధవ రా జీవప్ప ఆత్మ  యొక్క  చటిిం ననిు  

ాపమర్ణాల చద్టిిం నుిండి విడిపిించిింది. 3 ాప 

సవ భావమ్మ వలన ధర్మ శాస్ట్సమి్మ 

బలహీనపర్చబడినిందున అది ఏమి చేయలేక్ 

పోయిిందో, దేవుడు త్న సవ ింత్ కుమారుని ా ాతమ ని 

పోల్నక్లో ాపపరిహారార్బిల్నగా పింపిచాడు. కాబటి ి

అత్ను ాాతమ నిలో ాానిి  ఖిండిించాడు, 4 

ాాత్మ క్మైన సవ భావానిి  అనుసరిించి 

జీవిించకుిండా, ఆత్మ  ప్రపకార్ిం జీవిించే మనలో 

ధర్మ శాస్ట్సిిం యొక్క  నీత్మయుక్మిైన అవసరాలు 

పూరిగిా నెర్వేర్డానిక్త. 

“5 ాాత్మ క్మైన సవ భావానిి  అనుసరిించి 

జీవిించేవారు త్మ మనసి్ ను ఆ సవ భావిం కోరుకునే 

ద్ధనిపైనే ఉించ్చతారు; కానీ ఆత్మ కు అనుగుణింగా 

జీవిించేవారు ఆత్మ  కోరుకునే ద్ధని మీద త్మ 

మనసి్ లను ఉించ్చతారు. 6 ాాతమ ని మనసి్  

మర్ణమ్మ, అయితే ఆత్మ చే నియింప్రత్మించబడిన 

మనసి్  జీవమ్మ మరియు శాింత్మ; 7 ాాత్మ క్మైన 

మనసి్  దేవునిక్త విరోధమైనది. అది దేవుని చటిానిక్త 

ల్గింగదు, అల చేయదు. 8 ాప సవ భావమ్మచే 

నియింప్రత్మించబడినవారు దేవుణ్ణ ిసింతోష్పెటలిేరు. 

“9 అయితే, దేవుని ఆత్మ  మీలో నివససి్ింటే, మీరు 

ాపప్ప సవ భావింతో కాకుిండా ఆత్మ చే 



2.  Gifts are not personalities (patience, tender, 
courageous, outspoken, etc.). The gift that Peter 
and Paul shared was that of apostle, even with 
different personalities. 

 
B. Gifts are services which various members are 

assigned by Jesus to exercise in a special way. 
1. All of us should serve but some are deacons; that 

is, servants with specific qualifications. 
2. All of us should evangelize but some are 
evangelists. 
3. All of us should be merciful but some have the gift 

of showing mercy.  
4. All of us should contribute but some have the gift 
of giving. 
5. All of us should take care of one another but some 

are shepherds (elders, pastors, overseers 
[guardians or sentinels]).  

 
We can be involved in many areas of service but 
there are some services to which we were especially 
called. These are our gifts. The most important 
question in this sense concerning gifts is not “Lord, 
what do you want me to do?” but rather “Lord, in 
which ministry do you want me to specialize or 
dedicate myself?” Think of the gifts as your 
specialty. 

 
C. Not all members have the same gifts but every 

Christian has one or more gifts. You were given a 
function, a service, a ministry, a responsibility in the 
church. It was Jesus, by means of the Holy Spirit 
who gave it to you. Each member of the body 
needs to find his or her proper place and prepare 
himself for his ministry. Each one of us needs to 
ask ourselves this question: “What is my 
responsibility in the church?” or “Who am I in the 
body of Christ?” A simple answer would be: “My 
responsibility in the church is to do whatever the 
Lord chose for me to do.” “My responsibility is 
according to the gift that God gave me.” The duty of 
each one is according to what God has given him. 
Romans 12:3 and 6 – “I say to everyone who is 
among you, not to think of himself more highly than 
he ought to think, but to think soberly, as God has 
dealt to each one a measure of faith ... Having then 
gifts differing according to the grace that is given to 
us, let us use them: if prophecy, let us prophesy in 
proportion to our faith.”   
 
The question then becomes, “What has God given 
me to do in the church?” “What is the ministry that 
Jesus chose for me in the church?” “What is my 
gift?” Your gift or ministry may change over time as 
in the case of Steven who began caring for the 

నియింప్రత్మించబడతారు. మరియు ఎవరిైనా ప్రకీసి్ 

ఆత్మ  లేక్పోతే, అత్డు ప్రకీసి్కు చెిందినవాడు కాదు. 

10 అయితే ప్రకీసి్ మీలో ఉింటే, మీ శరీర్ిం ాపిం వలల 

చచిు పోయిింది, అయితే మీ ఆత్మ  నీత్మ వలల సజీవింగా 

ఉింది. 11 యేస్ను మృతలలోనుిండి లేపినవాని 

ఆత్మ  మీలో నివససి్ింటే, ప్రకీసి్ను మృతలలోనుిండి 

లేపిన ఆయన మీలో నివసించే త్న ఆత్మ  ద్ధవ రా 

మర్ిా మైన మీ శరీరాలను కూడా జీవిింపజేసిాడు. 

“12 కాబటి ిస్దరులరా, మనకు ఒక్ బాధా త్ ఉింది-

కాని ద్ధని ప్రపకార్ిం జీవిించడిం ాాత్మ క్మైన 

సవ భావిం కాదు. 13 మీరు ాపప్ప సవ భావిం ప్రపకార్ిం 

జీవిించినటలయితే, మీరు చనిపోతారు; కానీ మీరు 

శరీర్ిం యొక్క  దుప్రషిక యలను ఆత్మ  ద్ధవ రా 

చింపినటలయితే, మీరు జీవిసిారు, 14 ఎిందుక్ింటే 

దేవుని ఆత్మ  ద్ధవ రా నడిపిించబడిన వారు దేవుని 

కుమారులు. 15 ఎిందుక్ింటే, మిమమ ల్ని  మళీల 

భయానిక్త గురిచేసే ఆత్మ ను మీరు పొిందలేదు, కానీ 

మీరు కుమార్త్వ ప్ప ఆత్మ ను పొింద్ధరు. మరియు 

అత్ని ద్ధవ రా మేమ్మ 'అబాు , త్ింప్రడి' అని కేక్లు 

వేసిామ్మ. 16 మనిం దేవుని పిలలలమని ఆత్మ  

సవ యింగా మన ఆత్మ తో సాక్షా మిసి్నిా డు. 17 

ఇప్పి డు మనిం పిలలలమైతే, మనిం కూడా దేవుని 

మహిమలో ాలుపించ్చకునేల ఆయన బాధలోల  

ాలుపించ్చకుని టలయితే, మనిం దేవుని వార్స్లిం, 

ప్రకీసి్తో సహ వార్స్లిం. 

“18 మనలో బయలు దేరిన మహిమతో 

పోల్ను చూడడానిక్త మన ప్రపసి్త్ బాధలు విలువైనవి 

కాదని నేను భావిసి్నిా ను. 19 దేవుని కుమారులు 

బయలుపర్చబడతార్ని సృషి ి ఆసక్తగిా 

ఎదురుచూసి్ింది. 20 సృషి ినిరుతిా హానిక్త గురైింది, 

ద్ధని సవ ింత్ ఎింపిక్ ద్ధవ రా కాదు, కానీ ద్ధనిని లోబడి 

ఉని  వా క్త ియొక్క  ఇషిానుసార్ిం, 21 సృషి ిద్ధని క్షీణత్ 

నుిండి విమ్మక్త ి పొిందుతిందని మరియు పిలలల 

అదుభ త్మైన సేవ చఛ లోక్త తీస్కురాబడుతిందని 

ఆశతో ఉింది. దేవునిది. 

“22 సృషి ిమొత్ిిం ఇపి టి వర్కు ప్రపసవ వేదనలో 

మూలుగుతూ ఉిందని మనకు తెలుస్. 23 అింతే 

కాదు, ఆత్మ  యొక్క  ప్రపథమ ఫలలను పొిందిన 

మనమే, మనల్ని  కుమారులుగా సీవ క్రిించడిం కోసిం, 

మన శరీరాల విమోచన కోసిం ఆప్రతత్గా 

ఎదురుచూసి్ిండగా, అింత్ర్ింగింలో మూలుగుతామ్మ. 

24 ఈ నిరీక్షణలో మనిం ర్క్షించబడాాిం. కానీ క్నిపిించే 

ఆశ అసి లు ఆశ కాదు. అత్ను ఇపి టికే క్ల్నగి 

ఉని ద్ధనిపై ఎవరు ఆశసి్నిా రు? 25 అయితే 

మనకు ఇింకా లేని వాటి కోసిం మనిం ఆశసే,ి ద్ధని 

కోసిం ఓపిక్గా ఎదురుచూసిాిం. 

“26 అదే విధింగా, మన బలహీనత్లో ఆత్మ  మనకు 

సహాయిం చేసి్ింది. మనిం దేని కోసిం ప్రారిిించాలో 

మనకు తెల్నయదు, కానీ ఆత్మ  సవ యింగా మన కోసిం 



distribution of food to the widows (Acts 6: 4-5) and 
later was an evangelist (Acts 21:8). 

 
III. GIFTS ARE CALLED “SPIRITUAL GIFTS”.  
2 Timothy 3:16-17 – “All Scripture is inspired by God 
and profitable for teaching, for reproof, for correction, 
for training in righteousness; so that the man of God 
may be adequate, equipped for every good work.”  
 
The word of God equips us for our ministry. Through 
the Word the man of God will be equipped for the work. 
This means that the works must be spiritual because 
the Word deals with spiritual things. For example, the 
Bible does not teach the art of carpentry. It does not 
teach us how to use constructions tools, calculators 
and computers. But, the Word does prepare a 
carpenter to do a spiritual work inside of his trade. Gifts 
deal with involvement with God and people. We must 
use these gifts serving one another and this brings 
glory to God. This illustrates one more time that gifts 
are not talents or skills. The skill of the carpenter in 
building houses does not come from the Word but his 
talent can be used for the glory of God. This talent can 
place him in places and situations to meet the needs of 
people. When somebody needs his talent, he can go 
supply that necessity and, if given the opportunity, can 
share spiritual things in a spiritual way.  
 
IV. THE ORGANIZATION OF THE CHURCH 
THROUGH GIFTS IS DIVERSE BUT UNITED  
A.  1 Corinthians 12:1-11 – “Now about spiritual gifts, 

brothers, I do not want you to be ignorant. You know 
that when you were pagans, somehow or other you 
were influenced and led astray to mute idols. 
Therefore I tell you that no one who is speaking by 
the Spirit of God says, ‘Jesus be cursed,’ and no one 
can say, ‘Jesus is Lord,’ except by the Holy Spirit.  
 
“There are different kinds of gifts, but the same 
Spirit. There are different kinds of service, but the 
same Lord. There are different kinds of working, but 
the same God works all of them in all men.  
 
“Now to each one the manifestation of the Spirit is 
given for the common good. To one there is given 
through the Spirit the message of wisdom, to 
another the message of knowledge by means of the 
same Spirit, to another faith by the same Spirit, to 
another gifts of healing by that one Spirit, to another 
miraculous powers, to another prophecy, to another 
distinguishing between spirits, to another speaking 
in different kinds of tongues, and to still another the 
interpretation of tongues.  All these are the work of 
one and the same Spirit, and he gives them to each 
one, just as he determines.”  
 

పద్ధలు వా క్ిిం చేయలేని మూలుగులతో 

మధా వరితి్వ ిం చేసి్ింది. 27 మరియు మన 

హృదయాలను పరిశోధించే వా క్తకి్త ఆత్మ  యొక్క  

మనసి్  తెలుస్, ఎిందుక్ింటే ఆత్మ  దేవుని చితిానిక్త 

అనుగుణింగా పరిశుదాుల కోసిం విజా్ఞపన చేసి్ింది. 

28 మరియు దేవుడు త్న ఉదేదశిం ప్రపకార్ిం పిలవబడిన 

త్నను ప్రప్పమిించే వారి మేలు కోసిం అనిి  

విష్యాలలో పనిచేద్సిాడని మనకు తెలుస్. 29 

దేవుడు ఎవరిని మ్మిందుగా ఎరిగినాడో, ఆయన 

అనేక్మింది సహోదరులలో జేా షుుడు కావడానిక్త త్న 

కుమారుని పోల్నక్గా ఉిండడానిక్త మ్మిందే 

నిర్యిిించాడు. 30 మరియు అత్ను మ్మిందుగా 

నిర్యిిించిన వారిని కూడా పిల్నచాడు. అత్ను 

పిల్నచిన వారిని, అత్ను కూడా సమరిిించాడు; ఆయన 

సమరిిించిన వారిని మహిమపరిచాడు.” 

 

ఎ. ఆత్మ  లేని వా క్తకి్త ఏమి జరుగుతింది? 

1. అత్ను ాపిం యొక్క  చటిిం ప్రక్తింద ఉనిా డు; 

అింటే, ాపిం యొక్క  నియింప్రత్ణలో మరియు 

త్నకు తానుగా సహాయిం చేయలేడు. అత్ను 

విధవ ింసిం వైప్ప నడుసి్నిా డు. (వచనిం 2 

కూడా గలతీయులు 5:17) 

2. అత్ను చటిానిి  ాటిించలేడు. మన సవ భావిం 

యొక్క  బలహీనత్, ా పిం వలల గాయపడి, దేవుడు 

మనిం చేయాలనుకుని ది చేయలేక్పోతింది. 

అింతా ాపిం. (vs 3) 

3. అత్ను మర్ణ ప్రపప్రక్తయలో ఉనిా డు. శవిం 

కుళ్లు పోతని ట్లలగా, ఆత్మ  లేని వా క్త ి కూడా 

కుళ్లు పోతనిా డు. అత్ను ాపిం వైప్ప మొగుగ 

చూప్పతాడు (వచనిం 5) మరియు ాప స్తప్రతాల 

ప్రపకార్ిం నడుచ్చకుింటాడు (v4). అత్ని విధ 

మర్ణిం. (వచనిం 6) 

4. అత్డు దేవునితో యుదిాం చేసి్నిా డు. అత్ను 

ఏమి చేసనా, అత్ని జీవనశైల్న ఎలలప్పి డూ దేవుణ్ణ ి

క్తించపరుసి్ింది. (వచనిం 7) 

5. అత్ను సరైన ఉదేదశాా లు మరియు పదతాల 

కోసిం మించి పనులు చేయలేడు. (వచనిం 8) 

6. అత్ను శాశవ త్మైన మర్ణిం కోసిం 

జీవిసి్నిా డు. అత్ను నిజింగా జీవిసి్నిా డని 

అత్ను అనుకుింటాడు, కానీ అత్ను శాశవ త్ింగా 

త్నను తాను చింప్పకుింట్లనిా డు. (వచనిం 13) 

7. అత్డు ర్క్షింపబడలేదు మరియు దేవుని నుిండి 

వచిు నవాడు కాదు. ఎవరైనా దేవుని 

యాజమానాా నిక్త గురిుగా ఆత్మ ను క్ల్నగి 

ఉిండక్పోతే, అత్డు దేవునిక్త చెిందినవాడు 

కాదు. (వచనిం 9) 

 

B. ఒక్ వా క్తకి్త ఆత్మ  ఉని ప్పి డు ఏమి జరుగుతింది? 



1.  In the church there is unity in diversity. This is 
seen in the variety of gifts, all given by the same 
Spirit. Different Christians have different gifts or 
ministries and they all are to be used for the 
mutual well-being. (verses 4-7) 

2. The context here, in Paul’s example, is of 
miraculous spirituals gifts of the Holy Spirit. The 
New Testament mentions gifts that are 
miraculous. (verses 8-10) 

Acts 14:3 – “So Paul and Barnabas spent 
considerable time there, speaking boldly for the 
Lord, who confirmed the message of his grace 
by enabling them to do miraculous signs and 
wonders.” 
Hebrews 2:3-4 – “How shall we escape if we 
ignore such a great salvation? This salvation, 
which was first announced by the Lord, was 
confirmed to us by those who heard him. God 
also testified to it by signs, wonders and various 
miracles, and gifts of the Holy Spirit distributed 
according to his will.”  

 
and also gifts that are not miraculous 

Ephesians 4:11 – “It was he who gave some to 
be apostles, some to be prophets, some to be 
evangelists, and some to be pastors and 
teachers.” 
Romans 12:7-8 –  “If it is serving, let him serve; 
if it is teaching, let him teach; if it is encouraging, 
let him encourage; if it is contributing to the 
needs of others, let him give generously; if it is 
leadership, let him govern diligently; if it is 
showing mercy, let him do it cheerfully.”  

 
3.  It is the same Spirit that gives one gift to one 

member and another gift to another member. It is 
the Spirit that makes the decision which person 
receives which gift. The person with three gifts is 
not better than the person with one gift. The 
person with the gift of knowledge was not better 
than the person with the gift of languages. (verse 
11) 

 
B.  1 Corinthians 12:12-31 – “The body is a unit, though 

it is made up of many parts; and though all its parts 
are many, they form one body. So it is with Christ. 
For we were all baptized by one Spirit into one body-
whether Jews or Greeks, slave or free-and we were 
all given the one Spirit to drink.  

 
“Now the body is not made up of one part but of 
many. If the foot should say, "Because I am not a 
hand, I do not belong to the body," it would not for 
that reason cease to be part of the body. And if the 
ear should say, "Because I am not an eye, I do not 
belong to the body," it would not for that reason 

1. ఖిండిించడిం లేదు. మేమ్మ ప్రకీసి్ ద్ధవ రా 

క్షమిించబడాామ్మ. మేమ్మ ాపిం యొక్క  

దురామ ర్ గప్ప చప్రక్ిం నుిండి త్పిి ించ్చకుింటామ్మ 

మరియు మనిం మరొక్ చటిిం ప్రక్తింద 

జీవిించగలమ్మ, నిజమైన జీవితానిక్త మూలమైన 

ఆత్మ  యొక్క  చటిిం. (1-2 ద్శోలకాలు) 

2. మనిం సాతాను బానిసత్వ ిం నుిండి విమ్మక్త ి

పొింద్ధమ్మ. ప్రకీసి్ ాానిి  జయిించాడు మరియు 

ఖిండిించాడు. మనలో పని చేసే ాపిం అనే 

స్తప్రత్ిం నుిండి మనిం విమ్మక్త ిపొింద్ధమ్మ. (vs 2-

3; 2 కరిింథీయులు 3:17; గలతీయులు 5:13). 

3. మనిం దేవునిక్త లోబడగలుగుతనిా మ్మ. 

మారిి డిక్త మ్మిందు మనిం దేవునిక్త లోబడలేమ్మ. 

ఇప్పి డు, ఆత్మ తో అది సాధా మవుతింది 

మరియు అది ఒక్ ఆజ.ా (వచనిం 4 కూడా 

గలతీయులు 5:16). 

4. మనిం ఆత్మ  ప్రపభావిం మరియు నియింప్రత్ణలో 

ఉనిా మ్మ. "ఆత్మ  ప్రపకార్ిం" మన జీవన విధ్యనిం 

ఇప్పి డు పరిశుదా్ధత్మ  అనే ఆలోచనను ఇసి్ింది. 

(వచనిం 4) 

5. మేమ్మ వృది ా ప్రపప్రక్తయలో ఉనిా మ్మ. మనమ్మ 

ఆత్మ  యొక్క  విష్యాల కర్కు మొగుగ చూపడిం 

ద్ధవ రా ప్రార్ింభిసిామ్మ. మనిం ఈ మార్గింలో 

కనసాగుతిండగా, మనిం ఆత్మ ను 

అనుసరిించడానిక్త మరిింత్ ఎకుక వగా మొగుగ 

చూప్పతామ్మ. (vs 5-6) 

6. మనిం దేవుణ్ణ ి సింతోష్పెటగిలుగుతనిా మ్మ. 

ాపిం ఉని పి టికీ, మన ఆత్మ  దేవుని 

క్షమాపణలో జీవిసి్ింది. మర్ణిం ఉని పి టికీ, 

మన శరీరాలు ఆత్మ  ద్ధవ రా లేపబడతాయి. (10-

11 ద్శోలకాలు) 

 

స. ఒక్ వా క్తకి్త ఆత్మ  ఉని ప్పి డు ఎల ప్రపవరిిించాల్న? 

1. మనమ్మ బలవింత్ింగా ాపమ్మ చేయబడాామని 

చెపి క్ిండి. మనలో ఎవరూ ాపిం చేయకూడదు. 

ఇప్పి డు మనిం ఆత్మ  ద్ధవ రా దేవునిక్త 

లోబడగలుగుతనిా మ్మ. (వచనిం 12) 

2. సవ యానిి  మరియు మనలోని ాానిక్త మర్ణశక్ష 

విధించిండి. జీవానిక్త ద్ధరి మర్ణమని యేస్ 

చెాి డు (మారుక  8.35; యోహాను 12.25). మన 

ాపప్ప సవ భావానిి  చింపడానిక్త మరియు ప్రకీసి్ 

కోసిం జీవిించడానిక్త ఆత్మ ను 

ఉపయోగిించ్చకుింద్ధిం. మాింసానిి  చింప్ప ఏైక్ 

"ప్రక్తమి సింహార్క్" పరిశుదా్ధత్మ . (వచనిం 13) 

3. ఆత్మ  ద్ధవ రా మార్గనిరే దశిం చేయడానిక్త మిమమ లి్న  

అనుమత్మించిండి; అింటే, మన ాాలను 

క్షమిించిన వా క్త ిపటల క్ృత్జతా్ మరియు ప్రప్పమతో 

త్ింప్రడి అయిన దేవునిక్త లోబడిండి. (14-17 

వచనాలు) 



cease to be part of the body. If the whole body were 
an eye, where would the sense of hearing be? If the 
whole body were an ear, where would the sense of 
smell be? But in fact God has arranged the parts in 
the body, every one of them, just as he wanted them 
to be. If they were all one part, where would the body 
be? As it is, there are many parts, but one body.  
 
“The eye cannot say to the hand, "I don't need you!" 
And the head cannot say to the feet, "I don't need 
you!" On the contrary, those parts of the body that 
seem to be weaker are indispensable, and the parts 
that we think are less honorable we treat with special 
honor. And the parts that are unpresentable are 
treated with special modesty, while our presentable 
parts need no special treatment. But God has 
combined the members of the body and has given 
greater honor to the parts that lacked it, so that there 
should be no division in the body, but that its parts 
should have equal concern for each other. If one 
part suffers, every part suffers with it; if one part is 
honored, every part rejoices with it.  
 
“Now you are the body of Christ, and each one of 
you is a part of it. And in the church God has 
appointed first of all apostles, second prophets, third 
teachers, then workers of miracles, also those 
having gifts of healing, those able to help others, 
those with gifts of administration, and those 
speaking in different kinds of tongues. Are all 
apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all 
work miracles? Do all have gifts of healing? Do all 
speak in tongues? Do all interpret? But eagerly 
desire the greater gifts. And now I will show you the 
most excellent way.”  
1. In the church there is unity with diversity. That is 

seen by the fact of the church being described as 
a body. (verse 12) 

2. There are many members in the body of Christ. 
Each member is important. Each person is 
necessary and all must work in the body for the 
well-being of the body. (verse 14) 

3. People sometimes say: "I am the Church", 
wanting to emphasize the fact of that the church 
is people and not bricks and cement. But, to be 
more correct, we should say "We are church" and 
"I am one of the members of the body of Christ".  

4. No member functions by himself. Any member, 
separated from the body, will eventually grow 
weak, die and stink. Some say: “I am faithful to 
Jesus, but I do not participate in the church.” This 
idea is one hundred percent wrong. Separated 
from the body, the hand cannot help the body. It 
is true that the various members have different 
things to do, but all work as part of the body. As 
Ephesians 4:15-16 says: “speaking the truth in 

4. దేవుణ్ణ ి నమమ ిండి. మనిం చేయలేనిది దేవుడు 

చేయగలడు. ప్రార్ని కోసిం మనకు పద్ధలు 

లేనప్పి డు, దేవునిక్త అనీి  తెలుస్. ఆయనపై 

విశావ సమ్మించిండి మరియు ఏ సమసా ను 

అధగమిించలేమ్మ (వచనాలు 26-27). 

 

VII. ఆత్మ  యొకక  ఉన్నక్త పవిత్రత్ జీవిత్ం వైపు 

మనల్ను త్రేర్దపిసి్తంది. 

1 కరిింథీయులు 6:19-20 – “మీ శరీర్మ్మ పరిశుదా్ధత్మ  

దేవాలయమని, మీలో ఉని వారు, మీరు దేవుని 

నుిండి సీవ క్రిించార్ని మీకు తెల్నయద్ధ? మీరు మీ 

సవ ింత్ిం కాదు; మీరు ధర్కు కనుగోలు చేయబడాారు. 

కాబటి ిమీ శరీర్ింతో దేవుణ్ణ ిగౌర్విించిండి. 

 

VIII. సిప రిట్ గల్తీయులు 5:18 ద్ధా రా మనం 

మార్గన్నర్దశేం చేయబడినపుప డు సేా చఛ  వసి్తంది 

మరియు చటటబదా్త్ బయటపడుతుంది.చటటం 

ద్ధా రా స్మరిథంచబడట్లన్నక్త వయ ర్ థమైన త్రపయాి ల్ 

నుండి మనం విముక్త ిపంద్ధము మరియు దేవున్నక్త 

లోబడే శక్తని్న పందాము. 

గలతీయులకు 5:18 - "అయితే మీరు ఆత్మ చేత్ 

నడిపిించబడినటలయితే, మీరు ధర్మ శాస్ట్సిానిక్త లోబడి 

ఉిండరు." 

 

IX. ఆధ్యయ తిమ క వృదాిక్త అనుకూల్మైన 

వాావర్ణాన్ని  మనం ఆనందిసి్తం. 

రోమనుల 14:17 - "దేవుని రాజా ిం త్మనడిం మరియు 

ప్రతాగడానిక్త సింబింధించినది కాదు, కానీ నీత్మ, శాింత్మ 

మరియు పవిప్రతాత్మ లో ఆనిందిం." 

 

ఎ. మనిం ఆత్మ లో ప్రారిసిిామ్మ. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 – “మరియు అనిి  ర్కాల 

ప్రార్నిలు మరియు అభా ర్నిలతో అనిి  

సిందరాభ లలో ఆత్మ లో ప్రారిిించిండి. దీనిి  దృషిలిో 

ఉించ్చకుని, అప్రపమత్ిింగా ఉిండిండి మరియు 

ఎలలప్పి డూ సాధువులిందరి కోసిం ప్రారిసిి్త ఉిండిండి. 

B. మనిం ఆత్మ లో ఒక్రినొక్రు ప్రప్పమిసిాిం. 

కల్గసి యులు 1:8 – “ఆత్మ లో మీ ప్రప్పమను గురిించి 

మాకు ఎవరు చెాి రు.” 

స. బాధలోల  కూడా మనిం సింతోషిసిాిం. 

1 థెసి ల్గనీక్యులు 1:6 – “మీరు మమమ ల్ని  మరియు 

ప్రపభువును అనుక్రిించారు; తీప్రవమైన బాధలు 

ఉని పి టికీ, పవిప్రతాత్మ  ఇచిు న ఆనిందింతో మీరు 

సిందేశానిి  సావ గత్మించారు. 

D. మేమ్మ ఆత్మ లో ఆరాధసిామ్మ. 

ిల్నీి యులకు 3:3 – “మనమే స్ని త్మ 

పొిందినవార్మై, దేవుని ఆత్మ చేత్ 

ఆరాధించ్చచ్చనిా మ్మ, ప్రకీసి్యేస్ను 



love, we are to grow up in all aspects into Him 
who is the head, even Christ, from whom the 
whole body, being fitted and held together by 
what every joint supplies, according to the proper 
working of each individual part, causes the 
growth of the body for the building up of itself in 
love.” (verse 21)  

5.  Jesus gives you permission.  The members do 
not have to ask for the permission of the other 
members to do their own job. As members of the 
body, each one has his ministry (his gift). Hands, 
you do not need to ask for permission to do the 
job of a hand. You are a hand – do your work! 
Yes, we must communicate, cooperate and co-
ordinate one with another, for the well-being and 
unity of the body. By all means, let the hand that 
is turning on the light switch communicate to the 
foot that is standing in the water! We must 
communicate, we must cooperate, but we have 
to use the gift that God gave us to use.  

6. Each member of the church is important. Each 
member is necessary. Maybe someone thinks “I 
am not preaching, I don’t teach class. The body 
does not need me.” Nonsense! How would the 
church be if all the members did the same thing? 
The Lord does not call us all to do the same thing. 
Not everyone has the same responsibility in the 
church. The Spirit gives gifts to the members of 
the body of Christ according to the needs of the 
body. The Lord, being the head, knows how to co-
ordinate the body. He will never make the body to 
be all an eye or all a foot, etc. He gives to the body 
different types of ministries to supply the needs of 
the whole church. (verse 21) 

7. Each member is important and necessary. The 
fingernail might think “The body does not need 
me. I am not important. It can exist without my 
presence.” But, when an insect enters in my ear, 
no other member of the body is needed like that 
little fingernail.  

8. The members of the body cooperate one with the 
others. When the foot steps on a thorn, the lungs, 
throat and mouth cooperate to produce a shout 
that distracts the pain in the foot. A leg picks the 
foot off the ground while another leg folds itself so 
that the body can sit down. The hands catch the 
hurt foot and the eyes search for the thorn. 
Finally, the fingers remove the thorn and the foot 
begins to feel relief. When one member suffers, 
all suffer. When one receives honor, all are 
honored. We don’t do as the body whose 
members decided that the stomach was sluggish. 
So, the hands refused to put food in the mouth; 
the mouth refused to open; the teeth refused to 
chew. They decided to humiliate the stomach. 
The result was that the entire body became so 

మహిమపర్చ్చదుమ్మ మరియు శరీర్మ్మను 

నమమ నివార్మ్మ.” 

 

1. పెింతెకసి్ రోజున యేస్ ప్రపజలిందరిపై ఏమి 

కుమమ రిించాడు? 

 ఎ. ___ అిందరికీ క్షమాపణ 

 బి. ___ పవిప్రతాత్మ  

 స. ___అదుభ తాలు చేసే ప్రపత్మ ఒక్క రికీ శక్త ి

2. పరిశుదా్ధత్మ  ఒక్ వా క్తలిో ఎప్పి డు నివసించడిం 

ప్రార్ింభిసిాడు? 

 ఎ. ___ జననిం 

 బి. ___ మర్ణిం 

C.___ ాానిక్త వారి మర్ణిం, ఖననిం మరియు 

ప్పనరుతిానిం, ప్రకీసి్లోక్త బాపిజిిం. 

3. ప్రకీసి్లో ఉని వాడు అనుమత్మించినటలయితే, 

పరిశుదా్ధత్మ  వారిని దేవుని పోల్నక్గా మారుసిాడు. 

 T. _____ F. _____ 

4. ఆత్మ  ఫలిం కానిది ఏది? 

 ఒక్ ప్రప్పమ 

 బి. ___ ఆనిందిం 

 స. ___ శాింత్మ 

 D. ___ సహనిం 

E. ___ దయ 

 F. ___ ాపర్హిత్ిం 

 జి. __ మించిత్నిం 

 H. ___ విశావ సిం 

 I. ___ సౌమా త్ 

 J. ___ సీవ య నియింప్రత్ణ 

5. ఒక్ స్ట్ైసవిుడు, ప్రకీసి్లో ఒక్డు, ాపప్ప సవ భావిం 

ప్రపకార్ిం జీవిించగలడా? 

 T. _____ F. _____ 
 

దేవున్న పవిత్రత్ ఆత్మ కు వయ తిర్దకంగా 

ాాలు 

ాఠిం 6 

దేవుని పరిశుదా్ధత్మ , ఎవరి ద్ధవ రా ప్రపభువు వాక్ా మ్మ మన 

వదదకు వచిు ిందో మరియు అత్ని ద్ధవ రా త్ింప్రడియైన 

దేవుడు మరియు దేవుడు మనలో నివససి్నిా డు, ఒక్ 

వా క్త.ి త్ింప్రడిక్త, కుమారునిక్త వా త్మరేక్ింగా ాపిం చేసనటేల 

ఆయనకు వా త్మరేక్ింగా ాపిం చేయడిం సాధా మే. ఒక్ 

నిరిదష్ ి ాానిి  (దూష్ణ) త్ర్చ్చగా "క్షమిించరాని 

ాపిం"గా స్తచిసిారు. 
 

పరిశుదా్ధత్మ ను దూషంచడం (వయ తిర్దకంగా 

మాట్లల డడం) స్తధయ మే 

మత్యిి 12:31-32– “కాబటి ినేను మీకు చెపి్పనిా ను, 

ప్రపత్మ ాపిం మరియు దైవదూష్ణ మనుషుా లకు 

క్షమిించబడుతింది, కానీ ఆత్మ కు వా త్మరేక్ింగా చేసన 

దూష్ణ క్షమిించబడదు. మనుషా్ కుమారునిక్త 



weak that the hand did not have the strength to 
take the food, nor the mouth to open, nor the teeth 
to chew and the whole body died. We are 
members of the same body. We each must do our 
part, for the well-being of the entire body.  

9.  In all this, never forget that better than any gift is 
love. (verse 31) 

 
V. COOPERATION AND THE INDIVIDUAL 
 RESPONSIBILITY OF EACH MEMBER 

Matthew 25:14-30 – "Again, it will be like a man 
going on a journey, who called his servants and 
entrusted his property to them. To one he gave five 
talents of money, to another two talents, and to 
another one talent, each according to his ability. 
Then he went on his journey. The man who had 
received the five talents went at once and put his 
money to work and gained five more. So also, the 
one with the two talents gained two more. But the 
man who had received the one talent went off, dug 
a hole in the ground and hid his master's money.  
 
“After a long time the master of those servants 
returned and settled accounts with them. The man 
who had received the five talents brought the other 
five. 'Master,' he said, ‘you entrusted me with five 
talents. See, I have gained five more.’  
 
“His master replied, ‘Well done, good and faithful 
servant! You have been faithful with a few things; I 
will put you in charge of many things. Come and 
share your master's happiness!’  
“The man with the two talents also came. ‘Master,’ 
he said, ‘you entrusted me with two talents; see, I 
have gained two more.’  
 
“His master replied, ‘Well done, good and faithful 
servant! You have been faithful with a few things; I 
will put you in charge of many things. Come and 
share your master's happiness!’  
 
“Then the man who had received the one talent 
came. ‘Master,’ he said, ‘I knew that you are a hard 
man, harvesting where you have not sown and 
gathering where you have not scattered seed. So I 
was afraid and went out and hid your talent in the 
ground. See, here is what belongs to you.’  
 
“His master replied, ‘You wicked, lazy servant! So 
you knew that I harvest where I have not sown and 
gather where I have not scattered seed? Well then, 
you should have put my money on deposit with the 
bankers, so that when I returned I would have 
received it back with interest.  
 

విరోధమ్మగా మాటాలడేవాడు క్షమిించబడతాడు, కానీ 

పరిశుదా్ధత్మ కు వా త్మరేక్ింగా మాటాల డేవాడు ఈ 

యుగింలో లేద్ధ రాబోయే యుగింలో క్షమిించబడడు. 

 

మారుక  3:29– “అయితే పరిశుదా్ధత్మ ను 

దూషిించేవాడు ఎపి టికీ క్షమిించబడడు; అత్ను 

శాశవ త్మైన ాానిక్త ాలి డాాడు. 

 

పరిశుదా్ధత్మ ను దూషిించడిం అింటే ఏమిటి? ఈ 

వా కీకి్ర్ణను ఉపయోగిించే ఏైక్ భాగాలు: మార్క  3:20-30 

మరియు మత్యిి 12.22-32. రెిండు ప్రపదేశాలలో యేస్ 

వారి అవిశావ సిం గురిించి పరిసయుా లు మరియు 

శాస్ట్సి్లను హెచు రిించాడు, అది యేస్ యొక్క  

అదుభ తాలను (పవిప్రతాత్మ  శక్తతిో జరిగిింది) దయాా లకు 

ఆాదిించడానిక్త ద్ధరితీసింది. మారుక  3:29-30 యేస్ 

హెచు రిక్కు కార్ణిం శాస్ట్సి్ల ధృవీక్ర్ణతో మ్మడిపడి 

ఉిందని చూపిసి్ింది. కాబటి,ి మనిం ఇల చెపి వచ్చు : 

ఎ. పరిశుదా్ధత్మ కు వా త్మరేక్ింగా దూషిించడిం అనేది 

ప్రకీసి్పై విశావ సిం క్ల్నగిించడానిక్త ఉదేదశపూర్వ క్ింగా 

చేసన ఆత్మ  యొక్క  చరా్ లను, దయాా లకు 

ఆాదిించడిం, అలింటి వా క్త ివిశావ సానిక్త రాకుిండా 

నిరోధించడిం. 

 

B. ఇది క్షమిించరాని ాపిం ఎిందుక్ింటే అలింటి 

వా క్త ిక్షమాపణ పొిందగల ప్రకీసి్ను విశవ సించడు. 

 

స. ఈ ాపిం చేసింది సిందేహాలుని  వా కిులు కాదు, 

భగవింతని గురిించి తెలుస్కోవాలనుకోని వా క్త.ి 

 

D. ఈ “ాపిం” చటిాలు 5:1-11తో సమానిం కాదు; 

హెప్రీయులు 6:4-6 మరియు 1 యోహాను 5.16-17. ఈ 

భాగాలు ప్రకీసి్ మరియు స్వార్నిు ఉదేదశపూర్వ క్ింగా 

త్మర్సక రిించడిం గురిించి మాటాలడినిందున ఒక్ నిరిదద్ష్ ి

సమాింత్ర్ిం ఉింది. కానీ ఇపి టికీ, స్వార్లి 

సిందర్భ ింలో, పవిప్రతాత్మ కు వా త్మరేక్ింగా 

దూషిించడిం అనేది యేస్ యొక్క  అదుభ తాల శక్తనిి 

దయాా లకు ఆాదిించడిం మరియు పవిప్రత్ ఆత్మ కు 

కాదు. 

 

పరిశుదా్ధత్మ ను అవమాన్నంచే అవకాశం ఉంది 

హెప్రీయులు 10:26-29– “సత్ా ిం గురిించిన ద్జా్ఞనానిి  

పొిందిన త్రావ త్ మనిం ఉదేదశపూర్వ క్ింగా ాపిం 

చేసి్త ఉింటే, ాాల కోసిం తాా గిం మిగిల్న ఉిండదు, 

కానీ తీరుి  మరియు దేవుని శప్రతవులను దహిించే 

అగిి  యొక్క  భయింక్ర్మైన నిరీక్షణ మాప్రత్మే. 

మోషే ధర్మ శాస్ట్సిానిి  త్మర్సక రిించిన ఎవరైనా ఇదదరు 

లేద్ధ మ్మగుగరు సాక్షుల సాక్షా ింపై క్నిక్ర్ిం లేకుిండా 

మర్ణ్ణించారు. దేవుని కుమారుడిని ాద్ధల క్తింద 

తొక్తక న, త్నను పవిప్రత్ిం చేసన ఒడింబడిక్ ర్ద్కిానిి  



“Take the talent from him and give it to the one who 
has the ten talents. For everyone who has will be 
given more, and he will have an abundance. 
Whoever does not have, even what he has will be 
taken from him. And throw that worthless servant 
outside, into the darkness, where there will be 
weeping and gnashing of teeth’.”  

 
A.  This parable, the parable of the money, speaks of 

the individual   responsibility of each one, 
independent of the action of the others. Each one 
will be judged by his own deeds. However, in the 
church, the body of Christ, when one member does 
not do his part, it not only harms himself but the 
whole body. If the eyes do not see, the entire body 
is in darkness. If the feet do not walk, the whole body 
gives up walking. Even if you received only one 
ministry you still must do it. Each member, receiving 
one, two or five ministries, must use what he has 
received for the good of the body.  

 
B. We must not allow the existence of a system where 

one takes care of all. If the hands do not work but 
expect the eyes to work. ... If the feet do not walk but 
expect the eyes to walk. ... If the ears do not hear 
but expect the eyes to hear... If the mouth does not 
eat but expect eyes to eat. ... If the nose does not 
smell but expect the eyes to smell. ... This would not 
be a body. It would be a monster!  

 
C. The church must have space for all the members to 

serve in the body. The church is all the brothers and 
sisters performing the functions of their spiritual 
ministries, each one serving the Lord, including 
those that are considered less important. It is fatal 
for the body to have useless members. All are 
members of the body. Each member has his 
function. Each member must fulfill his service before 
God. Each one must serve.  

 
D. At times, we seem to resemble the sacerdotal 

system of Catholicism or the pastoral system of 
Protestantism. Some few take care of all the work of 
the church. We have to allow Christ to work and 
reveal our individual functions. Being the body of 
Christ, there is no lack of work to do. Each Christian 
is a priest. If God places the weight of a brother on 
your shoulders and if you are capable, then you pray 
and step up to help. 

1 Peter 2:9 – “But you are a chosen people, a royal 
priesthood, a holy nation, a people belonging to 
God, that you may declare the praises of him who 
called you out of darkness into his wonderful light.” 
Revelation 1:5-6 – “To him who loves us and has 
freed us from our sins by his blood, and has made 
us to be a kingdom and priests to serve his God 

అపవిప్రత్ింగా భావిించి, క్ృప యొక్క  ఆత్మ ను 

అవమానిించిన వా క్త ిశక్షించబడటానిక్త ఎింత్ తీప్రవింగా 

అరుుడని మీరు అనుకుింట్లనాి రు? 

 

ప్రకీసి్ శషుా లైన త్రావ త్ విశావ సానిి  త్ా జిించిన 

యూదులు ఈ ాపిం చేశారు. 

 

ఇది ఆత్మ  యొకక  అగిి న్న ఆర్ప డం స్తధయ మే 

1 థెసి ల్గనీక్యులు 5:19 “ఆత్మ  అగిి ని ఆరి్ వదుద.” 

 

ఇది మీ జీవిత్ింలో ఆత్మ  యొక్క  కారా్ క్లానిి  

తీప్రవింగా పరిగణ్ణించక్పోవడిం ాపిం. ఆత్మ  మీకు 

ప్రకీసి్ శరీర్ింలో ఒక్ బహుమానిం, సేవ లేద్ధ 

పనితీరును ఇచిు నటలయితే, మీరు ద్ధనిని 

ఉపయోగిించక్పోతే లేద్ధ వాా యామిం చేయక్పోతే, 

మీరు మీ జీవిత్ింలో పని చేయాలనుకునే ఆత్మ ను 

బయటకు పింప్పతనిా రు. మీరు నిర్ింత్ర్ిం 

ఆయనకు "వదుద" అని చెబితే, ఆత్మ  యొక్క  అగిి  

ఆరిపోతింది. 

 

పరిశుదా్ధత్మ ను దుఃఖంచడం స్తధయ మే 

ఎఫెసీయులు 4:25-30– ప్రకీసి్లో పరిశుదా్ధత్మ  

నివసించే వారితో మాటాలడుతూ, పౌలు ఇల అనిా డు: 

“25 కాబటి ిమీలో ప్రపత్మ ఒక్క రూ అబదా్ధనిి  విడిచిపెటి,ి 

త్న పొరుగువారితో సత్ా ింగా మాటాలడాల్న, ఎిందుక్ింటే 

మనమిందర్ిం ఒకే శరీరానిక్త చెిందినవాళలిం. 26 "మీ 

కోపింలో ాపిం చేయక్ిండి": మీరు ఇింకా కోపింగా 

ఉని ప్పి డే స్తరాు డు అసమిిించవదుద, 27 మరియు 

దెయాా నిక్త కాలుమోపవదుద. 28 దింగత్నిం చేసేవాడు 

ఇక్పై దింగిల్నించకూడదు, కానీ అవసర్మైన వారితో 

పించ్చకోవడానిక్త త్న సవ ింత్ చేతలతో ఏదైనా పని 

చేయాల్న. 29 మీ నోటి నుిండి ఎట్లవింటి హానిక్ర్మైన 

మాటలు రానివవ క్ిండి, కానీ వినేవారిక్త ప్రపయోజనిం 

చేకూరేు ల వారి అవసరాలకు అనుగుణింగా 

ఇత్రులను నిరిమ ించడానిక్త సహాయపడేవి మాప్రత్మే. 

30 మరియు విమోచన దినిం కోసిం మీరు 

మ్మప్రదిించబడిన దేవుని పరిశుదా్ధత్మ ను 

దుుఃఖించక్ిండి. 

 

మేమ్మ దీనిి  దీని ద్ధవ రా చేయవచ్చు : 

అపవిప్రత్మైన భాష్ (25వ వచనిం “కాబటి ిమీలో ప్రపత్మ 

ఒక్క రూ అబదా్ధనిి  విడిచిపెటి,ి త్న పొరుగువారితో 

సత్ా ింగా మాటాలడాల్న, ఎిందుక్ింటే మనమిందర్ిం ఒకే 

శరీర్ింలోని సభుా లిం” మరియు 29వ వచనిం “మీ నోటి 

నుిండి చెడు మాటలు రానివవ వదుద, కానీ అది మాప్రత్మే 

వారి అవసరాలకు అనుగుణింగా ఇత్రులను 

నిరిమ ించడానిక్త సహాయకారిగా ఉింట్లింది, ఇది 

వినేవారిక్త ప్రపయోజనిం చేకూరుసి్ింది"). 

 



and Father-to him be glory and power for ever and 
ever!” 

 
E. In the church, sometimes, those who have five 

“talents” or “gifts” or “ministries” carry the weight of 
the multitude of members with one “talent”. That’s a 
big weight to carry. The direction of a church is not 
something that depends only on the work of some, 
but rather a question of us having the capacity to 
make each one with one "talent" exercise his gifts. 
The great problem in the church nowadays is that 
the one “talent” members hide their “talent.” If all the 
one “talent” members exercised their “talent”, there 
would not need to be so many multi-talented 
members. We have that motivate all members to do 
their part.  

 
F. All the body must learn to serve. We all must roll up 

our sleeves. It could be cleaning the building where 
the church assembles, take care of the needy, 
house the brothers, greet the visitors, distribute 
food, carry the money bag ... In the house of the Lord 
no servant can excuse himself saying that nobody 
gave him something to do. Before God, all His 
children are in service with ministries given by Him. 
If we think that there is somebody who the Lord 
cannot use, we really do not know the grace of God. 
In the church there are to be no marginalized 
members. We all need to arise and go to work.  

 

G. Ephesians 4:16 says that “the whole body, joined 
and held together by every supporting ligament, 
grows and builds itself up in love, as each part does 
its work.”  
This teaches 100% involvement of the members. No 
member can neglect his duty. We must always be 
encouraging each other to take initiative to do what 
they think Jesus is calling them to do and not to be 
restrained by the organization. The organization must 
facilitate and not hinder the service of any Christian.  

 

H. It is right to call the brethren to serve Christ 
according to their gifts. It is right to encourage each 
other to place all our resources at the disposal of the 
Lord. But it is not right to create a guilt complex 
because somebody is not doing something that was 
not given them to do by the Lord.  

 

I. You are one of the many members of the body. When 
you are working, serving, preaching, visiting, 
teaching, exhorting, counseling, etc. the body is 
working because the body only functions through its 
members. You, being a member of the body, are 
always a member of the body, all the time not only 
when the body is assembled together. The 

ఇత్రులపై కోపింతో కూడిన మాటలతో (వచనిం 26 "నీ 

కోపింలో ాపిం చేయవదుద: మీరు కోపింగా ఉని ప్పి డే 

స్తరుా డు అద్సమిిించవదుద"). 

 

దోపిడీ మరియు స్మరిత్నిం ద్ధవ రా (వచనిం 28 

"దింగత్నిం చేసనవాడు ఇక్పై దింగిల్నించకూడదు, 

కానీ త్న సవ ింత్ చేతలతో ఏదైనా పని చేయాల్న, 

అవసర్మైన వారితో పించ్చకోవడానిక్త అత్ను ఏదైనా 

క్ల్నగి ఉిండాల్న.") చిని  విష్యాలు మ్మఖా మైనవి. 

ఆయన మనకు నిర్ింత్ర్ సహచరుడు అని 

గురిుించ్చకోిండి. 

 

అబదా్ం చెపప డం మరియు పరిశుదా్ధత్మ ను 

త్రపలోభ్పెటటడం స్తధయ మే 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:3– “అప్పి డు ప్పతరు, 

‘అననియా, సాతాను నీ హృదయానిి  ఎల 

నిింాడింటే, నువువ  పరిశుదా్ధత్మ తో అబదిాం చెపిి , 

భూమి కోసిం నువువ  పొిందిన డబుు లో కింత్ నీ కోసిం 

ఉించ్చకునిా వు?’ అని అడిగాడు. 

 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:9“ప్పతరు ఆమెతో ఇల 

అనిా డు, ‘ప్రపభువు ఆత్మ ను పరీక్షించడానిక్త నువువ  

ఎల అింగీక్రిించగలవు? చూడు! నీ భర్నిు 

ాత్మపెటిని మనుషుా ల ాదమ్మలు ద్ధవ ర్ిం దగ గర్ 

ఉనాి యి, వారు నినిు  కూడా బయటకు 

తీస్కువెళతారు. 

 

పరిశుదా్ధత్మ ను త్రపతిఘటించడం స్తధయ మే 

ప్రపజలు ఆత్మ చే ప్రప్పరేపిించబడిన మనుషుా ల ద్ధవ రా 

ఇవవ బడిన దేవుని వాకాా నిి  వా త్మరేక్తించినపి్ప డు, వారు 

ఆత్మ ను ప్రపత్మఘటిసిారు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 7:51– “క్ఠినమైన మెడగల 

ప్రపజలరా, స్ని త్మ లేని హృదయాలు మరియు 

చెవులు! మీరు మీ త్ింప్రడులలగే ఉనాి రు: మీరు 

ఎలలప్పి డూ పరిశుదా్ధత్మ ను ఎదిరిసిారు! 

 

పరిశుదా్ధత్మ కు వయ తిర్దకంగా తిరుగుబాట్ల చేయడం 

స్తధయ మే 

కీర్ని 106:33- "వారు దేవుని ఆత్మ కు వా త్మరేక్ింగా 

త్మరుగుబాట్ల చేసారు మరియు మోషే పెదవుల నుిండి 

అసభా క్ర్మైన మాటలు వచాు యి." ాటిించడానిక్త 

నిరాక్రిించడిం త్మరుగుబాట్ల. 

 

ఆత్మ ను అపవిత్రత్ం చేయడం స్తధయ మే 

1 కరిింథీయులు 6:19– “నీ శరీర్మ్మ పరిశుదా్ధత్మ  

దేవాలయమని నీకు తెల్నయద్ధ, నీలో ఉని వాడు, 

నీవు దేవుని నుిండి సీవ క్రిించినవాడా? మీరు మీ 

సవ ింత్ిం కాదు. ” 

 



responsibilities of the church are the total of all the 
responsibilities of each member individually. 
  For example The body is working when: 

1.    Husbands are taking care of their wives 
2.    Wives are taking care of the home 
3     Parents are raising their children in the way 
of the Lord 
4.    Servants are stopping to help a person in 
need  
5.    Elders are shepherding the flock  
6.    Leaders are organizing a retreat  
7.    People of faith are praying for the lost and 
the sick 
8.    Evangelists are evangelizing 
9.    Members are visiting in the hospitals 
10.   Counselors are helping a marriage 
11.   Authors are writing books and study 
material that edify 

 

Each brother and each sister has a ministry. We need 
to help them know what it is and also to equip them for 
a good performance in their ministry.  
 
VI. WHO AM I IN THE BODY OF CHRIST?  
This is the question each one of us needs to ask.   How 
can I know what is my God given service. The New 
Testament does not give a concise list of steps for 
determining one’s spiritual gift (function in the body). 
Some steps are suggested below but they should not 
be considered the final word on the subject.  

A.  Become A Christian:  Gifts are given by God 
through the Spirit to members of the body. 

B.  Place Yourself Entirely At God's Disposal:  This 
is an objective decision implied by your decision 
to become a Christian.  Say to God as Isaiah did:  
“Here am I, send me.”  (Isaiah 6:8) 

C.  Pray:  You know that God has a purpose for you 
in the body of Christ.  So now you ask Him to 
show you what it is, knowing that He will answer 
for it is His will.  
Psalm 25:12 – “Who, then, is the man that fears 
the LORD?” 
He will instruct him in the way chosen for him.”  

D.  Review The Lists Of Gifts In The New Testament:  
 
Romans 12:3-8 – “For by the grace given me I say 
to every one of you: Do not think of yourself more 
highly than you ought, but rather think of yourself 
with sober judgment, in accordance with the 
measure of faith God has given you. Just as each of 
us has one body with many members, and these 
members do not all have the same function, so in 
Christ we who are many form one body, and each 
member belongs to all the others. We have different 
gifts, according to the grace given us. If a man's gift 
is prophesying, let him use it in proportion to his 

1. పరిశుదా్ధత్మ కు వా త్మరేక్ింగా దూషిించడిం అనేది 

పరిశుదా్ధత్మ  చరా్ లను దయాా లకు ఆాదిించడిం. 

 T. _____ F. _____ 
 

2. ఒక్ స్ట్ైసవిుడు సత్ా ిం యొక్క  ద్జా్ఞనానిి  పొిందిన 

త్రావ త్ ఉదేదశపూర్వ క్ింగా ాపిం చేసి్త ఉిండవచ్చు . 

 T. _____ F. _____ 
 

3. ఒక్ స్ట్ైసవిుడు వారి జీవిత్ిం నుిండి ఆత్మ ను 

తీసవేయగలడు. 

 T. _____ F. _____ 
 

4. ఒక్ స్ట్ైసవిుడు పరిశుదా్ధత్మ తో అబదిాం చెపి డిం 

సాధా మేనా? 

 T. _____ F. _____ 
 
 

సేవ కోస్ం పవిత్రత్ ఆత్మ  యొకక  

బహుమతులు 

ాఠిం 7: 

యేస్ పర్లోకానిక్త త్మరిగి వచిు , పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా 

మనుషుా లకు బహుమతలు ఇచాు డు. ఈ అధా యనిం 

యొక్క  ప్రపయోజనిం కోసిం, మేమ్మ ఈ బహుమతలను 

రెిండు ప్రగూప్పలుగా విభజిసిామ్మ: 

 

1. సింకేతాలు మరియు అదుభ తాల ద్ధవ రా ప్రపక్టనను 

నిరాారిించడానిక్త వాకా్ ిం యొక్క  ప్రార్ింభ బోధనతో 

అనుబింధించబడిన బహుమతలు. ఈ బహుమతలు 

అదుభ త్ింగా మరియు తాతాక ల్నక్ింగా ఉింటాయి. 

 

2. సేవలో ఉని  స్దరులకు ఒక్రికక్రు 

ఉపయోగిించబడే బహుమతలు. ఈ బహుమతలు 

శాశవ త్మైనవి మరియు నేటి వర్కు కనసాగుతాయి. 

 

రెిండు ప్రగూప్పలుగా విభజిించడిం ఖచిు త్ింగా ప్రడా 

చేయబడలేదు, ఎిందుక్ింటే కనిి  బహుమతలు రెిండు 

సమూహాలలో వసిాయి. ఉద్ధహర్ణకు, ప్రపవచన 

బహుమత్మ దేవుని గురిించిన ద్జా్ఞనానిి  పొిందే అదుభ త్ 

లేద్ధ అతీింప్రదియ చరా్ ను స్తచిించిింది, అయితే ఇది 

స్దరులకు సేవ చేయడానిక్త (నిరిమ ించడానిక్త) కూడా 

ఉపయోగిించబడిింది. 

 

I. ఆధ్యయ తిమ క బహుమతుల్ విషయం చరేి  యొకక  

స్ంస్థ మరియు దేవున్న ద్యతో వయ వహరిసి్తంది. 

 

ఎ. త్రక్తసి్త శరీర్ం ఎలా పన్నచేసి్తంది 

1. చరేి  త్రక్తసి్త శరీర్ం 

ఎఫెసీయులు 1:9-10- “మరియు అత్ను త్న చిత్ిిం 

యొక్క  మరామ నిి  ప్రకీసి్లో ఉదేదశించిన త్న 

సింతోషానిి  బటి,ి కాలలు వాటి నెర్వేరుి ను 



faith. If it is serving, let him serve; if it is teaching, let 
him teach; if it is encouraging, let him encourage; if 
it is contributing to the needs of others, let him give 
generously; if it is leadership, let him govern 
diligently; if it is showing mercy, let him do it 
cheerfully.”  

 
1 Corinthians 12:28-29 – “And in the church God has 
appointed first of all apostles, second prophets, third 
teachers, then workers of miracles, also those 
having gifts of healing, those able to help others, 
those with gifts of administration, and those 
speaking in different kinds of tongues.”  
Ephesians 4:11-12 – “It was he who gave some to 
be apostles, some to be prophets, some to be 
evangelists, and some to be pastors and teachers, 
to prepare God's people for works of service, so that 
the body of Christ may be built up.” 
1 Peter 4:10-11 – “Each one should use whatever 
gift he has received to serve others, faithfully 
administering God's grace in its various forms. If 
anyone speaks, he should do it as one speaking the 
very words of God. If anyone serves, he should do it 
with the strength God provides, so that in all things 
God may be praised through Jesus Christ. To him 
be the glory and the power for ever and ever.” 
 
These lists should give you an idea about what God 
calls a ministry. The following are some examples of 
gifts, ministries (not including temporary or 
miraculous ones): 

 
Service  

1 Peter 4:11 – “If anyone speaks, he should do it as 
one speaking the very words of God. If anyone 
serves, he should do it with the strength God 
provides, so that in all things God may be praised 
through Jesus Christ. To him be the glory and the 
power for ever and ever.” 
Romans 12:7 – “If it is serving, let him serve; if it is 
teaching, let him teach.”   

Teacher 
1 Corinthians 12:28 – “And in the church God has 
appointed … first of all apostles, second prophets, 
third teachers.” 
Romans 12:7 – “If it is serving, let him serve; if it is 
teaching, let him teach.” 
2 Timothy 1:11 – “And of this gospel I was appointed 
a herald and an apostle and a teacher.” 

Exhorter  
Romans 12:8 – “If it is encouraging, let him 
encourage.” 

One who gives  
Romans 12:8 – “If it is contributing to the needs of 
others, let him give generously.” 

One who aids/helps 

చేరుకుని పి్ప డు అమలులోక్త తీస్కురావడానిక్త-

పర్లోక్ింలో మరియు భూమిపై ఉని  సమసిానిి  

క్తిందకు తీస్కురావడానిక్త మాకు తెల్నయజేసాడు. ఒక్ 

త్ల, ప్రకీసి్ కూడా. 

 

ఆయనలగే చరిు  ఉిండాలనేది యేస్ క్ల. ప్రకీసి్ 

యొక్క  ఆధా్య త్మమ క్ శరీర్మైన యేస్ప్రకీసి్ చరిు గా, 

మన గురిిింప్ప జీవిత్ింలో మన ఉదేదశాా నిి  లేద్ధ 

ప్రపపించింలోని మన లకా్షా నిి  తెలుస్కోవడానిక్త 

సహాయపడుతింది. మేమ్మ అనిి  విష్యాలను 

మరియు అనిి  ప్రపజలను యేస్కు ఏక్ిం చేయడానిక్త 

దేవుని సాధనిం. అిందుకే మనిం ఉనిా ిం. 

ఆచర్ణాత్మ క్ింగా మనిం చేసే పని జీవిత్ింలో మన 

ఉదేదశా ింతో నిర్యిిించబడుతింది. మీ దేవుడిచిు న 

పరిచరా్  ఈ ప్రపయోజనిం కోసిం దోహదపడుతింది. ఈ 

క్లను సాకార్ిం చేస్కోవడానిక్త చాల ఖరుు  

అవుతింది. మనల్ని  మనిం త్మర్సక రిించ్చకోవాల్న 

మరియు చరిు  యొక్క  అధపత్మగా లేద్ధ ప్రపధ్యన 

కాపరిగా యేస్కు సమరిి ించ్చకోవాల్న. 

 

2. యేస్త చరేి క్త అధిపతి. 

ఎఫెసీయులు 1:22NKJV - "మరియు అత్ను 

అనిి టినీ త్న ాద్ధల ప్రక్తింద ఉించాడు మరియు 

చరిు క్త అనిి  విష్యాలపై ఆయనను అధపత్మగా 

ఇచాు డు." 

ఎఫెసీయులు 4:15NKJV - “కానీ, ప్రప్పమలో సతాా నిి  

మాటాలడటిం, అనిి  విష్యాలలో అధపత్మ అయిన 

అత్నిలోక్త ఎదగవచ్చు ; ప్రకీసి్.” 

ఎఫెసీయులు 5:23NKJV – “భర్ ిభారా్ కు శర్సి్ , 

అలగే ప్రకీసి్ చరిు క్త అధపత్మ; మరియు ఆయన శరీర్ 

ర్క్షకుడు.” 

కల్గసి యులు 1:18NKJV - "మరియు అత్ను 

శరీరానిక్త అధపత్మ, చరిు , అత్ను ప్రార్ింభిం, 

మృతలలో నుిండి మొదటివాడు, అనిి  

విష్యాలలో ఆయనకు ప్రాధ్యనా త్ ఉింట్లింది." 

కల్గసి యులు 2:19NKJV – “మరియు త్లను 

గటిగిా పటి్లకోవడిం లేదు, అత్ని నుిండి 

శరీర్మింతా, కీళ్ళు  మరియు ల్నగ్ ద్ధవ రా పోష్ణ 

మరియు అల్నలనదిఅమంట్ు , దేవున్న నుండి 

వచిే న పెరుగుద్ల్తో పెరుగుతుంది. 

 

3. పన్న శిర్స్తు  అయిన యేస్తకు చెందినది. 

అత్ను పన్నన్న స్మనా యం చేసి్తడు. శరీర్ంలోన్న 

త్రపతి స్భుయ డు చరేి లో ఏమి చేయాలో అత్ను 

న్నర్ణయిసి్తడు. మన వంతు అత్న్నక్త లంగిపోయి, 

స్ంస్థలో మరియు పన్నలో మనం రోఞ రోఞక్త ఏమి 

చేయాల్నుకుంట్లన్ని డో గురింిచడ్డన్నక్త 

త్రపయతిి ంచాలి. మేము అత్న్నక్త వయ క్తగిత్ంగా 

బాధయ త్ వహసి్తము. 



1 Corinthians 12:28 – “And in the church God has 
appointed … also those having gifts of healing, 
those able to help others.” 

One who shows mercy  
Romans 12:8 – “If it is showing mercy, let him do it 
cheerfully.”  
Administrator  
1 Corinthians 12:28 – “And in the church God has 
appointed …, those with gifts of administration.” 

Shepherd, Pastor, Bishop  
Acts 20:28-29 – “Keep watch over yourselves and 
all the flock of which the Holy Spirit has made you 
overseers. Be shepherds of the church of God, 
which he bought with his own blood.”  
Ephesians 4:11 – “It was he who gave some to be 
apostles, some to be prophets, some to be 
evangelists, and some to be pastors and teachers.” 
1 Timothy 3:1-2 – “Here is a trustworthy saying: If 
anyone sets his heart on being an overseer, he 
desires a noble task. Now the overseer must be 
above reproach, the husband of but one wife, 
temperate, self-controlled, respectable, hospitable, 
able to teach.” 
Titus 1:5-7 – “The reason I left you in Crete was that 
you might straighten out what was left unfinished 
and appoint elders in every town, as I directed you.”  

Evangelist, Preacher, Minister 
1 Corinthians 9:16-18 – “Yet when I preach the 
gospel, I cannot boast, for I am compelled to preach. 
Woe to me if I do not preach the gospel! If I preach 
voluntarily, I have a reward; if not voluntarily, I am 
simply discharging the trust committed to me.”  
Ephesians 4:11 – “It was he who gave some to be 
apostles, some to be prophets, some to be 
evangelists, and some to be pastors and teachers.” 
2 Peter 2:5-6 – “If he did not spare the ancient world 
when he brought the flood on its ungodly people, but 
protected Noah, a preacher of righteousness, and 
seven others.” 
1 Timothy 4:6-7 – “If you point these things out to the 
brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, 
brought up in the truths of the faith and of the good 
teaching that you have followed.”  
2 Timothy 1:11 – “And of this gospel I was appointed 
a herald and an apostle and a teacher.” 

Deacon  
1 Timothy 3:8 – “Deacons, likewise, are to be men 
worthy of respect, sincere, not indulging in much 
wine, and not pursuing dishonest gain.” 
 
And within all of these there are many things to be 
done in which you could serve the Lord.  Consider 
the different ministries that already exist. It could be 
that some of these need your participation. (Don't be 
limited by this list.  We need to expand our areas of 

 

4. యేస్త ఒక వయ క్త ి మాత్రత్మే కాద. బదలుగా 

అత్ను చరేి  యొకక  అన్ని  పనుల్లో చ్చరుకుగా 

ాలగంట్లడు. మనం ఆయన కోరుకుని ట్లలగా 

ఉండేందకు మరియు మనం చేయాల్నుకుని ది 

చేయడ్డన్నక్త శరీరాన్ని  మార్గన్నర్దశేం చేసేవాడు, 

న్నరా్ హంచేవాడు, పర్య వేక్షిసి్తడు మరియు కాపరి 

చేసేవాడు యేస్త. మన పరిచర్య ల్లో ఆయన 

త్రపణాళ్ళకను, ఆయన మార్గద్ర్శ కాా ని్న , ఆయన 

జ్ఞ న న్నని్న  మరియు ఆయన చిాిని్న  ఎల్లపుప డూ 

వెతుకుద్ధం. 

ఎఫెసీయులు 1:22-2:1- "మరియు దేవుడు 

సమసమి్మను అత్ని ాదమ్మల ప్రక్తింద ఉించి, 

సింఘమ్మనకు ప్రపత్మద్ధనిపై ఆయనను అధపత్మగా 

నియమిించెను, అది అత్ని శరీర్మ్మ, సమసమి్మను 

అనిి  విధ్యలుగా నిింప్పవాడు సింపూర్తి్." 

 

5. యేస్త నేడు పరిశుజ్ఞదా్ధత్మ  ద్ధా రా పన్నచేసి్తడు, 

చరేి  యొకక  పన్న కోస్ం శరీర్ స్భుయ ల్కు 

బహుమతులు లేద్ధ సేవల్ను పంపిణీ చేసి్తడు. 

1 కరిింథీయులకు 12:1-20 – “ఇప్పి డు ఆతీమ య 

బహుమతల గురిించి, స్దరులరా, మీరు 

అజా్ఞనులుగా ఉిండకూడదనుకుింట్లనిా ను. మీరు 

అనా మత్సి్లుగా ఉని ప్పి డు, ఏదో ఒక్విధింగా 

లేద్ధ మరేదైనా మీరు ప్రపభావిత్ిం చేయబడి, మూగ 

విప్రగహాల వైప్ప ద్ధరి మళ్లలించార్ని మీకు తెలుస్. 

కాబటి ి దేవుని ఆత్మ  ద్ధవ రా మాటాలడే వారెవరూ, 

'యేస్ శపిించబడిండి' అని అనరు, మరియు 

పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా త్పి , 'యేస్ ప్రపభువు' అని 

ఎవరూ చెపి లేర్ని నేను మీకు చెపి్పనిా ను. 

 

“వివిధ ర్కాల బహుమతలు ఉనాి యి, కానీ అదే 

ఆత్మ . వివిధ ర్కాల సేవలు ఉనాి యి, కానీ ఒక్టే 

ప్రపభువు. వివిధ ర్కాల పని ఉింది, కానీ ఒకే దేవుడు 

అిందరిలో వాటనిి ింటిని అమలు చేసిాడు. 

 

“ఇప్పి డు ప్రపత్మ ఒక్క రికీ ఆత్మ  యొక్క  అభివా క్త ి

సాధ్యర్ణ మించి కోసిం ఇవవ బడిింది. ఒక్రిక్త ఆత్మ  

ద్ధవ రా ద్జా్ఞన సిందేశిం, మరొక్రిక్త అదే ఆత్మ  ద్ధవ రా 

ద్జా్ఞన సిందేశిం, మరొక్రిక్త అదే ఆత్మ  ద్ధవ రా ద్జా్ఞన 

సిందేశిం, మరొక్రిక్త ఆ ఆత్మ  ద్ధవ రా సవ సపిరిచే 

బహుమతలు, మరొక్రిక్త అదుభ త్ శకిులు, మరొక్ 

ప్రపవచనిం, మరొక్రిక్త ఆత్మ ల మధా  తేడా, మరొక్రిక్త 

వివిధ ర్కాల భాష్లలో మాటాలడటిం మరియు 

మరొక్టి భాష్ల వివర్ణ. ఇవనీి  ఒకే ఆత్మ  యొక్క  

పని, మరియు అత్ను నిర్యిిించినట్లలగా ప్రపత్మ 

ఒక్క రిక్త వాటిని ఇసిాడు. 

 



service. Look around to see what needs to be done 
that is not being done.)   

 
E.  Consider The Needs Of The Church:  Peter plainly 
tells us that we are to employ our gift for one another 
as good stewards of God's varied grace.  So we must 
look to the needs of the church.  

1 Peter 4:10 – “Each one should use whatever gift 
he has received to serve others, faithfully 
administering God's grace in its various forms.”  

 
F. Look For Opportunities:  Start a journal of doors that 
God has opened for you.  As time goes on you may 
begin to see a direction that He is leading you in. 
 
G.  Seek Guidance From Church Leadership:  
Leadership gifts are given to the church for the 
equipping of the saints.  Make good use of these gifts 
of the leadership. 

Ephesians 4:11-12 – “It was he who gave some to 
be apostles, some to be prophets, some to be 
evangelists, and some to be pastors and teachers, 
to prepare God's people for works of service, so that 
the body of Christ may be built up.”  

 
H. Take The Initiative:  You have prayed to the Lord, 
reviewed the list of ministries in the New Testament, 
taken into account the needs of the church that the Lord 
has brought to your attention and possibly even put the 
desire in you to fulfill.  You have noted that God is 
always opening up doors of opportunity in certain 
directions and you have talked things over with the 
leadership in the church.  Wait no longer, take the 
initiative and get on with what the Lord would have you 
to be doing. 
 
Got the idea?  Go through the steps given.  Begin to 
serve the Lord by employing your gift for one another 
as good stewards of God's varied grace. May the Lord 
bless you in everything good that you desire to do. 
 
CONCLUSION: 
The church, in the New Testament is seen as an 
organism: living, growing and coordinated. This 
organism is composed of many parts joined in an 
organized way. Although organized, the church is more 
than a simple organization. The word most used (40 
times) to speak of this aspect of the church, in the New 
Testament is the word "body". The parallel is made 
many times between the characteristics of the human 
body (physical) and the church that is the body 
(spiritual) of Jesus Christ. The members all work as a 
unit in the body. There are no disconnected members. 
The service of the church is the spiritual activity of the 
saints, members one of the other in the Spirit. As a 
body, each member works in its ministry. It is not the 

“శరీర్ిం ఒక్ యూనిట్, అయితే అది అనేక్ భాగాలతో 

రూపొిందిించబడిింది; మరియు ద్ధని అనిి  భాగాలు 

చాల ఉని పి టికీ, అవి ఒకే శరీరానిి  

ఏరి్ రుసిాయి. ప్రకీసి్ విష్యింలో కూడా అలగే 

ఉింది. ఎిందుక్ింటే మనమిందర్ిం ఒకే ఆత్మ  ద్ధవ రా 

ఒకే శరీర్ింలోక్త బాపిజిిం పొింద్ధమ్మ - యూదులైనా 

లేద్ధ ప్రగీకులైనా, బానిసలైనా లేద్ధ 

సేవ చాఛ వాస్లమైనా - మరియు మనిందరికీ 

ప్రతాగడానిక్త ఒకే ఆత్మ  ఇవవ బడిింది. 

 

“ఇప్పి డు శరీర్ిం ఒక్ భాగింతో కాకుిండా అనేక్ 

భాగాలతో రూపొిందిించబడిింది. "నేను చేయి 

కానిందున, నేను శరీరానిక్త చెిందినవాడిని కాదు" 

అని ాదిం చెపిి నటలయితే, అది శరీర్ింలో భాగిం 

కావడిం మానేయదు. మరియు చెవి "నేను క్నిు  

కానిందున, నేను శరీరానిక్త చెిందినవాడిని కాదు" 

అని చెబితే, అది శరీర్ింలో భాగిం కావడిం 

మానేయదు. శరీర్మింతా ఒక్ క్నిు  అయితే, 

వినిక్తడి ద్జా్ఞనిం ఎక్క డ ఉింట్లింది? శరీర్మింతా చెవి 

అయితే, వాసన ఎక్క డ ఉింట్లింది? కానీ నిజ్ఞనిక్త 

భగవింతడు శరీర్ింలోని భాగాలను, వాటిలో ప్రపత్మ 

ఒక్క టి తాను కోరుకుని టేల అమరాు డు. అవనీి  ఒకే 

భాగమైతే, శరీర్ిం ఎక్క డ ఉిండేది? అలగే, చాల 

భాగాలు ఉనాి యి, కానీ ఒక్ శరీర్ిం. 

a. ఆత్మ  మనలను శరీర్ింలో ఉించ్చతింది: 

శరీర్ిం ఒక్ యూనిట్, అయితే ఇది అనేక్ 

భాగాలతో రూపొిందిించబడిింది; మరియు ద్ధని 

అనిి  భాగాలు చాల ఉని పి టికీ, అవి ఒకే 

శరీరానిి  ఏరి్ రుసిాయి. ప్రకీసి్ విష్యింలో 

కూడా అలగే ఉింది. ఎిందుక్ింటే 

మనమిందర్ిం ఒకే ఆత్మ  ద్ధవ రా ఒకే శరీర్ింలోక్త 

బాపిజిిం పొింద్ధమ్మ - యూదులైనా లేద్ధ 

ప్రగీకులైనా, బానిసలైనా లేద్ధ 

సేవ చాఛ వాస్లమైనా - మరియు మనిందరికీ 

ప్రతాగడానిక్త ఒకే ఆత్మ  ఇవవ బడిింది. (12 

మరియు 13వ ద్శోలకాలు) 

బి. ఆత్మ  మనలో నివససి్ింది 

అవనీి  ఒక్ భాగమైతే, శరీర్ిం ఎక్క డ ఉిండేది? 

(వచనిం 19) 

స. ఆత్మ  శరీర్ అవయవాలకు బహుమతలు 

ఇసి్ింది 

వివిధ ర్కాల పని ఉింది, కానీ ఒకే దేవుడు 

అిందరిలో వాటనిి ింటిని అమలు చేసిాడు. 

ఇప్పి డు ప్రపత్మ ఒక్క రికీ ఆత్మ  యొక్క  అభివా క్త ి

సాధ్యర్ణ మించి కోసిం ఇవవ బడిింది. (వచనిం 

6-7) 

డి. ఇవనీి  ఒకే ఆత్మ  యొక్క  పని, మరియు 

అత్ను నిర్యిిించినట్లలగా ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త వాటిని 

ఇసిాడు. (వచనిం 11) 



independent activity of an individual but the 
coordinated work of all the members of the body.  
 
Let us all dedicate ourselves to the services of the 
Christian life but we will be “specialists” in that service 
(gift) that the Lord Jesus, through the Holy Spirit, chose 
for us. 
 
1. There are many different kinds of gifts, services and 
workings. 
 T. _____ F. _____ 
 
2. God’s grace is bestowed upon man  
 A. ___ In the forgiveness of sin 
 B. ___  In his daily life 
 C. ___  In work, service or ministry a Christian 
must do 
 D. ___  All the above      

   

3. Generally a gift is freely given, not earned, but one 
can earn God’s grace by doing many good works. 
 T. _____ F. _____ 
4. Spiritual gifts given to Christians are:      
 A.  ___ Natural abilities, talents 
 B. ___  Personalities, outspokenness or timidity 
 C. ___ Services/ministries assigned by God for 
Christians to do 
 
5. The Word of God equips Christians for ministry 
 T. _____ F. _____  
 
6. In Christ everyone has the same spiritual gift 
 T. _____ F._____ 
 
7. In Christ no one is more important than someone 
else. 
 T. _____ F. _____ 
 
8. God judges Christians on the number of works, 

services or functions they perform rather than on 
what he does with the gift, service or function he 
receives. 

 T. _____ F. _____ 
 
9. One must get approval from a church leader(s) in 
order to perform the gift, work, service or function God 
assigned. 
 T. _____ F. _____ 
 
10. All Christians are alike and must perform the same 

works, services or functions to be pleasing to God. 
 T. _____ F. _____ 
 
11. Being an elder, pastor, shepherd or deacon is the 

most   important work, service or function God has 
assigned since He specified their qualifications. 

ఇ. కానీ నిజ్ఞనిక్త భగవింతడు శరీర్ింలోని 

భాగాలను, వాటిలో ప్రపత్మ ఒక్క టి తాను 

కోరుకుని టేల అమరాు డు. (వచనిం 18) 

 

6. త్రక్తసి్త త్న చరేి న్న ఆత్మ  ద్ధా రా బహుమతుల్ 

ద్ధా రా న్నరా్ హంచాడు.దీనర్ిిం, ఈ సింస ి

మింప్రతలు, స్వారికిులు మరియు పని యొక్క  కనిి  

ర్ింగాలకు బాధా త్ వహిించే వారి క్ింటే చాల ఎకుక వ. 

ప్రపత్మ సభుా డు సింసలిో భాగమే. 

 

బి. దేవున్న ద్య 

1. ప్రపసాదిించిన దయ: 

a. ాప క్షమాపణలో, 

ఎఫెసీయులు 2:4-9– “అయితే దయతో సమృదిగాా 

ఉని  దేవుడు మనపటల త్నకుని  గొపి  ప్రప్పమను 

బటి ి మనిం అత్మప్రక్మాలలో చనిపోయినప్పి డు 

కూడా ప్రకీసి్తో ాట్ల మనల్ని  ప్రబత్మక్తించాడు - 

క్ృపచేత్నే మీరు ర్క్షింపబడాారు. మరియు దేవుడు 

మనలను ప్రకీసి్తో లేపి, ప్రకీసి్యేస్నిందు పర్లోక్ 

రాజ్ఞా లలో మనలను ఆయనతో కూరోు బెటిాడు, 

రాబోయే యుగాలలో ఆయన త్న క్ృప యొక్క  

సాటిలేని ఐశవ రాా నిి  చూపిించడానిక్త, ప్రకీసి్ 

యేస్లో మన పటల త్న దయతో వా క్పిరిచాడు. 

ఎిందుక్ింటే ఇది క్ృపచేత్, విశావ సిం ద్ధవ రా మీరు 

ర్క్షింపబడాారు - మరియు ఇది మీ నుిండి కాదు, 

ఇది దేవుని బహుమానిం కాదు, ఎవరూ గొపి లు 

చెప్పి కోలేరు. 

బి. మన రోజువారీ జీవిత్ింలో. 

2 కరిింథీయులు 9:8- "మరియు దేవుడు మీకు 

అనిి  క్ృపలను సమృదిగాా చేయగలడు, త్ద్ధవ రా 

అనిి  సమయాలలో, మీకు కావలసనవనీి  క్ల్నగి 

ఉింటే, మీరు ప్రపత్మ మించి పనిలో సమృదిగాా 

ఉింటారు." 

స. ఆయన రాజా ింలో దేవునిక్త మీరు చేసే సేవ కూడా 

ఆయన అనుప్రగహిించే దయ 

ఎఫెసీయులు 3:7-8– “నేను ఈ స్వార్ ి యొక్క  

సేవకుడనైన దేవుని క్ృప ఆయన శక్త ియొక్క  పని 

ద్ధవ రా నాకు లభిించిన బహుమానిం ద్ధవ రా. నేను 

దేవుని ప్రపజలిందరి క్ింటే చిని వాడిని 

అయినపి టికీ, ఈ క్ృప నాకు ఇవవ బడిింది: 

అనేవ షిించలేని ప్రకీసి్ సింపదలను అనాు లకు 

బోధించడానిక్త. 

డి. దేవుని దయ మనకు చరిు లో చేయడానిక్త 

పరిచరా్ లను ఇసి్ింది. 

 

2. "బహుమత్మ" అనే పదిం అది ఇచిు న విష్యిం అని 

నొక్తక  చెబుతింది. ఇది దయ 

1 ప్పతరు 4:10-11– “ప్రపత్మ ఒక్క రూ త్నకు లభిించిన 

బహుమానానిి  ఇత్రులకు సేవ చేయడానిక్త 



 T. _____ F. _____ 
 

THE SIGN GIFTS OF THE HOLY SPIRIT 
Lesson 8: 
The primitive church was given miraculous gifts and 
non-miraculous gifts. In Biblical history, there were 
various periods when a special witness was necessary 
in order to establish the authority of the messengers of 
God. These were the times of Moses, Elijah, Elisha, 
Christ and His apostles. Although there were other 
miracles in other periods, these were periods of a 
greater frequency of miracles when some holy men 
became great "miracle workers" by the power of God. 
When the revelation of God to men was completed (the 
New Testament), the necessity of this special 
confirmation of the word preached by God’s 
messengers passed. Today, preachers do not need for 
the Spirit to confirm their words with signs. They only 
need to preach what is written. “Jesus did many other 
miraculous signs in the presence of his disciples, which 
are not recorded in this book. But these are written that 
you may believe that Jesus is the Christ, the Son of 
God, and that by believing you may have life in his 
name.”  (John 20:30-31) The recorded miracles are 
enough to produce faith just as the very miracles 
themselves had produced. The Word indicates in 
various ways the fact that these miraculous gifts were 
to cease soon after the completion of the New 
Testament.  
 
I. Method of conferring.  
The way these gifts were normally conferred shows 
that they were temporary. 
A. It was by the laying on of the hands of the apostles.  

Acts 8:4-25 – “Those who had been scattered 
preached the word wherever they went. Philip went 
down to a city in Samaria and proclaimed the Christ 
there. When the crowds heard Philip and saw the 
miraculous signs he did, they all paid close attention 
to what he said. With shrieks, evil spirits came out of 
many, and many paralytics and cripples were 
healed. So there was great joy in that city.  
 

“Now for some time a man named Simon had 
practiced sorcery in the city and amazed all the 
people of Samaria. He boasted that he was 
someone great, and all the people, both high and 
low, gave him their attention and exclaimed, "This 
man is the divine power known as the Great Power." 
They followed him because he had amazed them for 
a long time with his magic. But when they believed 
Philip as he preached the good news of the kingdom 
of God and the name of Jesus Christ, they were 
baptized, both men and women. Simon himself 
believed and was baptized. And he followed Philip 

ఉపయోగిించాల్న, వివిధ రూాలోల  దేవుని క్ృపను 

నమమ క్ింగా నిర్వ హిసిారు. ఎవరైనా మాటాలడినటలయితే, 

అత్ను దేవుని మాటలను మాటాలడే వా క్తగిా చేయాల్న. 

ఎవరైనా సేవ చేసే,ి దేవుడు అిందిించే బలింతో 

అత్ను ద్ధనిని చేయాల్న, త్ద్ధవ రా దేవుడు యేస్ప్రకీసి్ 

ద్ధవ రా అనిి  విష్యాలలో ద్సి్త్మించబడతాడు. 

అత్నిక్త మహిమ మరియు శక్త ి యుగయుగాలు. 

ఆమెన్.” 

 

రోమనుల 12: 3-6– “నాకు ఇచిు న దయతో నేను మీలో 

ప్రపత్మ ఒక్క రికీ చెపి్పనిా ను: మీ గురిించి మీ గురిించి 

ఎకుక వగా ఆలోచిించక్ిండి, కానీ దేవుడు మీకు ఇచిు న 

విశావ సానిక్త అనుగుణింగా మీ గురిించి తెల్నవిగా 

ఆలోచిించిండి. మనలో ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త అనేక్ 

అవయవమ్మలతో ఒకే శరీర్మ్మ ఉని టేల, మరియు ఈ 

అవయవమ్మలనీి  ఒకే విధమైన పనిని క్ల్నగి ఉిండవు, 

ప్రకీసి్నిందు అనేకులమైన మనమ్మ ఒకే శరీర్మ్మగా 

ఏరి్ ర్చ్చకనుచ్చనిా మ్మ మరియు ప్రపత్మ అవయవమ్మ 

ఇత్రులిందరిక్త చెిందినది. మనకు ఇచిు న దయ 

ప్రపకార్ిం, మనకు వేరేవ రు బహుమతలు ఉనాి యి. 

ఒక్ వా క్త ియొక్క  బహుమానిం ప్రపవచిించేదైతే, అత్ను 

ద్ధనిని త్న విశావ సానిక్త అనుగుణింగా 

ఉపయోగిించాల్న. 

 

3. "దేవుడు నాకు చరిు లో ఏమి చేయమని ఇచాు డు?" 

"యేస్ చరిు లో నా కోసిం ఎించ్చకుని  సేవ ఏమిటి?" 

"నా బహుమత్మ ఏమిటి?" 

 

మన సవ ింత్ ప్రపయత్ి ిం వలల శరీర్ింలో మన ద్సిానానిి  

పొిందలేమని గురిుించ్చకోవాల్న; అది దేవునిచే 

ఇవవ బడిింది (యేస్, ఆత్మ  ద్ధవ రా). చరిు లో మీ 

పరిచరా్  మీ కోసిం మీరు ఎించ్చకుని ట్లలగా 

ఉిండకూడదు, కానీ ఆయన మీ కోసిం 

ఎించ్చకుని ట్లలగా ఉిండాల్న. 

 

II. ఆధ్యయ తిమ క బహుమతులు విధులు, పనులు, 

సేవలు, మంత్రతితా్  శాఖ్లు, అసైన్సజ్ఞమంట్జ్ఞలు 

రోమనుల 12:3-8– “నాకు ఇచిు న దయతో నేను మీలో 

ప్రపత్మ ఒక్క రికీ చెపి్పనిా ను: మీ గురిించి మీ గురిించి 

ఎకుక వగా ఆలోచిించక్ిండి, కానీ దేవుడు మీకు ఇచిు న 

విశావ సానిక్త అనుగుణింగా మీ గురిించి తెల్నవిగా 

ఆలోచిించిండి. మనలో ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త అనేక్ 

అవయవమ్మలతో ఒకే శరీర్మ్మ ఉని టేల, మరియు ఈ 

అవయవమ్మలనీి  ఒకే విధమైన పనిని క్ల్నగి ఉిండవు, 

ప్రకీసి్నిందు అనేకులమైన మనమ్మ ఒకే శరీర్మ్మగా 

ఏరి్ ర్చ్చకనుచ్చనిా మ్మ మరియు ప్రపత్మ అవయవమ్మ 

ఇత్రులిందరిక్త చెిందినది. మనకు ఇచిు న దయ 

ప్రపకార్ిం, మనకు వేరేవ రు బహుమతలు ఉనాి యి. 

ఒక్ వా క్త ి యొక్క  బహుమత్మ ప్రపవచిించినటలయితే, 



everywhere, astonished by the great signs and 
miracles he saw.  
 

“When the apostles in Jerusalem heard that 
Samaria had accepted the word of God, they sent 
Peter and John to them. “When they arrived, they 
prayed for them that they might receive the Holy 
Spirit, because the Holy Spirit had not yet come 
upon any of them; they had simply been baptized 
into the name of the Lord Jesus. Then Peter and 
John placed their hands on them, and they received 
the Holy Spirit.  

 

“When Simon saw that the Spirit was given at the 
laying on of the apostles' hands, he offered them 
money and said, "Give me also this ability so that 
everyone on whom I lay my hands may receive the 
Holy Spirit."  

 

“Peter answered: ‘May your money perish with you, 
because you thought you could buy the gift of God 
with money! You have no part or share in this 
ministry, because your heart is not right before God. 
Repent of this wickedness and pray to the Lord. 
Perhaps he will forgive you for having such a 
thought in your heart. For I see that you are full of 
bitterness and captive to sin.’  
 

“Then Simon answered, "Pray to the Lord for me so 
that nothing you have said may happen to me."  
 
“When they had testified and proclaimed the word of 
the Lord, Peter and John returned to Jerusalem, 
preaching the gospel in many Samaritan villages.”  

 

1. Philip, full of the Spirit (Acts 6:3) and with the power 
to do miracles (Acts 8:13), could not pass this gift 
on to others.  

2. Also, God did not give them power directly.  
3. Two apostles were sent to Samaria to lay hands 

on them.  
4, Simon perceived that the Holy Spirit (the 

manifestation of His power) was given through the 
laying on of the hands of the apostles.  

 

B. The power of the Spirit was given through the laying 
on of the hands of apostle Paul and then they began 
speaking in tongues. 

Acts 19:1-6 – “While Apollos was at Corinth, Paul 
took the road through the interior and arrived at 
Ephesus. There he found some disciples and asked 
them, ‘Did you receive the Holy Spirit when you 
believed?’  They answered, ‘No, we have not even 
heard that there is a Holy Spirit." So Paul asked, 
"Then what baptism did you receive?’ ‘John's 
baptism,’ they replied. Paul said, ‘John's baptism 
was a baptism of repentance. He told the people to 

అత్ను ద్ధనిని త్న విశావ సానిక్త 

అనులోమానుాత్ింలో ఉపయోగిించనివవ ిండి. అది 

వడిసిా్ని టలయితే, అత్ను సేవ చేయనివవ ిండి; అది 

బోధసి్ని టలయితే, అత్ను బోధించనివవ ిండి; అది 

ప్రపోతిా హక్ర్ింగా ఉింటే, అత్ను 

ప్రపోత్ి హిించనివవ ిండి; అది ఇత్రుల అవసరాలకు 

తోడి డినటలయితే, అత్ను ఉద్ధర్ింగా ఇవవ నివవ ిండి; 

అది నాయక్త్వ ిం అయితే, అత్ను ప్రశదగాా 

పరిాల్నించనివవ ిండి; అది దయ చూపిసే,ి అత్ను 

ద్ధనిని ఉలలసింగా చేయనివవ ిండి. 

ఎ. బహుమతలు అింటే ప్రకీసి్ శరీర్ింలోని సభుా నిగా 

మీరు నెర్వేరేు  విధులు (పనులు, మింప్రత్మత్వ  శాఖలు, 

సేవలు, ఉదోా గాలు, ాప్రత్లు). 

 

1. బహుమతలు ప్రపత్మభ కాదు. మీ బహుమత్మ యొక్క  

వాా యామింలో ఏదైనా మరియు అనిి  ప్రపత్మభ 

మరియు వనరులను ఉపయోగిించాల్న మరియు 

ఉపయోగిించవచ్చు . ప్రపజలు ప్రపత్మభతో (సహజమైన 

సామరాిా లతో) జనిమ ించారు, అయితే వారు ప్రకీసి్ 

శరీర్ింలో ఒక్ భాగమైనప్పి డే వారిక్త బహుమతలు 

ఇవవ బడతాయి. అనేక్ కత్ ినిబింధన బహుమతలు 

ప్రపత్మభ, సహజ సామరాిా ల పరిధక్త వెలుపల ఉనాి యి 

(నాలుక్లు, ాల్ ఆక్టి్లకునే పబిలక్ సిీ క్ర్ కాదు, 

కింత్మింది అపొసలిులు నేరుు కోని మతి్ ా కారులను 

ఎింపిక్ చేస, ఆపై ఉదాో గింలో శక్షణ పొింద్ధరు.) 

2. బహుమతలు వా క్తతిావ లు కాదు (సహనిం, 

స్నిి త్త్వ ిం, ధైరా్ ిం, బహిర్ింగింగా మాటాలడటిం 

మొదలైనవి). ీటర్ మరియు పౌలు పించ్చకుని  

బహుమానిం అపొసలిుడిది, విభిని  వా కిులతో కూడా. 

 

బి. బహుమతలు అనేవి వివిధ సభుా లకు ప్రపతేా క్ 

పదతా్మలో వాా యామిం చేయడానిక్త యేస్చే 

కేటాయిించబడిన సేవలు. 

1. మనమిందర్ిం సేవ చేయాల్న కానీ కిందరు డీక్నుల; 

అింటే నిరిదష్ ిఅర్ుత్లు క్ల్నగిన సేవకులు. 

2. మనమిందర్ిం స్వార్ ి ప్రపక్టిించాల్న కానీ కిందరు 

స్వారికిులు. 

3. మనమిందర్ిం దయగలవారిగా ఉిండాల్న కానీ 

కింత్మిందిక్త దయ చూపిించే వర్ిం ఉింట్లింది. 

4. మనమిందర్ిం సహక్రిించాల్న కానీ కిందరిక్త ఇచేు  

బహుమత్మ ఉింట్లింది. 

5. మనమిందర్ిం ఒక్రినొక్రు జ్ఞప్రగత్గిా చూస్కోవాల్న 

కానీ కిందరు గొప్రరెల కాపరులు (పెదదలు, ాసరిుల, 

పరా్ వేక్షకులు [సింర్క్షకులు లేద్ధ సెింటినెల్ి ]). 

 

మేమ్మ అనేక్ సేవా ర్ింగాలలో ాలుపించ్చకోవచ్చు  

కానీ మేమ్మ ప్రపతాే క్ింగా పిలవబడే కనిి  సేవలు 

ఉనాి యి. ఇవి మా బహుమతలు. బహుమతల 

గురిించిన ఈ కోణింలో చాల మ్మఖా మైన ప్రపశి  



believe in the one coming after him, that is, in Jesus.’ 
On hearing this, they were baptized into the name of 
the Lord Jesus. When Paul placed his hands on 
them, the Holy Spirit came on them, and they spoke 
in tongues and prophesied.” 

C. Timothy received his gift (of prophecy perhaps) 
through the laying on  

of the hands of Paul. 
2 Timothy 1:6 – “ For this reason I remind you to fan 
into flame the gift of God, which is in you through the 
laying on of my hands.”  

D. If these gifts were to continue, the apostles would 
need to continue laying on their hands but when the 
apostle James died nobody took his place. The 
endowing of the miraculous power stopped with the 
death of last apostle.  

 
II Temporary nature. 
The New Testament teaches that miraculous gifts 
would be temporary. 

1 Corinthians 13:8-13 – “Love never fails. But where 
there are prophecies, they will cease; where there 
are tongues, they will be stilled; where there is 
knowledge, it will pass away.  For we know in part 
and we prophesy in part, but when perfection 
comes, the imperfect disappears. When I was a 
child, I talked like a child, I thought like a child, I 
reasoned like a child. When I became a man, I put 
childish ways behind me.  Now we see but a poor 
reflection as in a mirror; then we shall see face to 
face. Now I know in part; then I shall know fully, even 
as I am fully known. And now these three remain: 
faith, hope and love. But the greatest of these is 
love.”  

 
III Purpose  
The Biblical purpose of these gifts showed that they 
were temporary.   
A. The purpose of the miracles of Jesus was: 
1. To create faith that Jesus really was sent by God.  

John 10:31-39 – “Again the Jews picked up stones 
to stone him, but Jesus said to them, ‘I have shown 
you many great miracles from the Father. For which 
of these do you stone me?’   ‘We are not stoning you 
for any of these,’ replied the Jews, ‘but for 
blasphemy, because you, a mere man, claim to be 
God.’ Jesus answered them, ‘Is it not written in your 
Law, 'I have said you are gods'? If he called them 
'gods,' to whom the word of God came and the 
Scripture cannot be broken what about the one 
whom the Father set apart as his very own and sent 
into the world? Why then do you accuse me of 
blasphemy because I said, 'I am God's Son'? Do not 
believe me unless I do what my Father does. But if I 
do it, even though you do not believe me, believe the 

“ప్రపభూ, నేను ఏమి చేయాలనుకుింట్లనిా వు?” అనేది 

కాదు. బదులుగా "ప్రపభూ, నేను ఏ పరిచరా్ లో 

నైప్పణా ిం పొింద్ధలని లేద్ధ ననిు  అింక్తత్ిం 

చేస్కోవాలని మీరు కోరుకుింట్లనాి రు?" 

బహుమతలు మీ ప్రపతేా క్త్గా భావిించిండి. 

 

స. సభాు లిందరికీ ఒకే బహుమతలు ఉిండవు కానీ ప్రపత్మ 

స్ట్ైసవిునిక్త ఒక్టి లేద్ధ అింత్క్ింటే ఎకుక వ 

బహుమతలు ఉింటాయి. మీకు చరిు లో ఒక్ ఫింక్షన్, 

సేవ, పరిచరా్ , బాధా త్ ఇవవ బడాాయి. పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధవ రా యేస్ ద్ధనిని మీకు ఇచాు డు.శరీర్ంలోన్న 

త్రపతి అవయవం త్న స్ముచిత్ జ్ఞస్తథ న్నని్న  

కనుగొన్న, త్న పరిచర్య కు త్నను ాను సిదా్ం 

చేస్తకోవాలి. మనలో త్రపతి ఒకక రూ ఈ త్రపశి  

వేస్తకోవాలి: "చరేి లో న్న బాధయ త్ ఏమిటి?" లేద్ధ 

"త్రక్తసి్త శరీర్ంలో నేను ఎవరు?" ఒక స్తధ్యర్ణ 

స్మాధ్యనం ఇలా ఉంట్లంది: "చరేి లో న్న 

బాధయ త్ ఏమిటంటే, త్రపభువు నేను ఏమి 

చేయాల్న్న ఎంచ్చకున్ని డో అది చేయడం." 

"దేవుడు న్నకు ఇచిే న బహుమతి త్రపకార్ం న్న 

బాధయ త్." త్రపతి ఒకక రి కర్వియ ం భ్గవంతుడు 

త్నకు ఇచిే న ద్ధన్న త్రపకార్ం. రోమనుల 12:3 

మరియు 6 – “మీలో ఉని  త్రపతి ఒకక రిక్త నేను 

చెపిుని్న ను, త్న గురించి ాను 

ఆలోచించవల్సిన ద్ధన్నకంటే ఎకుక వగా 

ఆలోచించవదే, కానీ దేవుడు త్రపతి ఒకక రిక్త 

విశాా స్ం యొకక  కొల్మానం ఇచేి నట్లలగా 

హుంద్ధగా ఆలోచించండి ... అపుప డు మనకు 

ఇవా బడిన ద్య త్రపకార్ం వేరా్ద రు 

బహుమతులు, వాటిన్న ఉపయోగించ్చకుంద్ధం: 

త్రపవచనం అయిత్య, మన విశాా స్తన్నక్త 

అనులోమానుాత్ంలో త్రపవచిదే్ధం. 

 

అప్పి డు ప్రపశి , “దేవుడు ననిు  చరిు లో ఏమి 

చేయమని ఇచాు డు?” "చరిు లో యేస్ నా కోసిం 

ఎించ్చకుని  పరిచరా్  ఏమిటి?" "నా బహుమత్మ 

ఏమిటి?" మీ బహుమత్మ లేద్ధ పరిచరా్  కాలప్రక్మేణా 

మార్వచ్చు , ద్సీవిెన్ విత్ింతవులకు ఆహార్ిం పింపిణీ 

చేయడిం ప్రార్ింభిించాడు (చటిాలు 6: 4-5) మరియు 

త్రువాత్ స్వారికిుడు (చటిాలు 21:8). 

 

III. బహుమతుల్ను "ఆధ్యయ తిమ క బహుమతులు" 

అంట్లరు. 

2 త్మమోత్మ 3:16-17– “అనిి  లేఖనాలు దేవునిచే 

ప్రప్పరేపిించబడినవి మరియు బోధించడానిక్త, 

మిందల్నించడానిక్త, సరిదిదదడానిక్త, నీత్మలో శక్షణ కోసిం 

లభద్ధయక్ింగా ఉనాి యి; త్ద్ధవ రా దేవుని మనిషి ప్రపత్మ 

సతాక రాా నిక్త త్గినవాడుగా ఉిండును.” 

 



miracles, that you may know and understand that 
the Father is in me, and I in the Father’.”   

 
2. Strengthen the faith of the disciples  

John 11:11-16 – “After he had said this, he went on 
to tell them, ‘Our friend Lazarus has fallen asleep; 
but I am going there to wake him up.’ His disciples 
replied, ‘Lord, if he sleeps, he will get better.’ Jesus 
had been speaking of his death, but his disciples 
thought he meant natural sleep. So then he told 
them plainly, ‘Lazarus is dead, and for your sake I 
am glad I was not there, so that you may believe. 
But let us go to him.’ Then Thomas (called Didymus) 
said to the rest of the disciples, ‘Let us also go, that 
we may die with him’.” 

 
3. The written report is enough to accomplish these 
purposes  

John 20:30-31 – “Jesus did many other miraculous 
signs in the presence of his disciples, which are not 
recorded in this book.  But these are written that you 
may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, 
and that by believing you may have life in his name.”  

 
B. The purposes of the miracles of the apostolic age:  
1. To prove that the apostles were messengers of God.  

2 Corinthians 12:12 – “The things that mark an 
apostle signs, wonders and miracles-were done 
among you with great perseverance.”  
Acts 2:43 – “Everyone was filled with awe, and many 
wonders and miraculous signs were done by the 
apostles.”  
Acts 5:12 – “The apostles performed many 
miraculous signs and wonders among the people. 
And all the believers used to meet together in 
Solomon's Colonnade.” 
2 Corinthians 5:18-21 – “All this is from God, who 
reconciled us to himself through Christ and gave us 
the ministry of reconciliation: that God was 
reconciling the world to himself in Christ, not 
counting men's sins against them. And he has 
committed to us the message of reconciliation. We 
are therefore Christ's ambassadors, as though God 
were making his appeal through us. We implore you 
on Christ's behalf: Be reconciled to God. God made 
him who had no sin to be sin for us, so that in him 
we might become the righteousness of God.”  
Romans 15:17-19 – “I will not venture to speak of 
anything except what Christ has accomplished 
through me in leading the Gentiles to obey God by 
what I have said and done- by the power of signs 
and miracles, through the power of the Spirit. So 
from Jerusalem all the way around to Illyricum, I 
have fully proclaimed the gospel of Christ.” 
 

దేవుని వాక్ా ిం మన పరిచరా్ కు మనల్ని  సదిాం చేసి్ింది. 

వాక్ా ిం ద్ధవ రా దేవుని మనిషి పని కోసిం సని దిాం 

అవుతాడు. దీనర్ిిం ప్రక్తయలు ఆతీమ యింగా ఉిండాల్న 

ఎిందుక్ింటే వాకా్ ిం ఆధా్య త్మమ క్ విష్యాలతో 

వా వహరిసి్ింది. ఉద్ధహర్ణకు, బైబిల్ వప్రడింగి క్ళను 

బోధించదు. నిరామ ణ సాధనాలు, కాల్నకాు లేటరుల 

మరియు క్ింపూా టర్ద్లను ఎల ఉపయోగిించాలో ఇది 

మాకు బోధించదు. కానీ, వాకా్ ిం ఒక్ వప్రడింగిని త్న 

వాా ార్ింలో ఆధా్య త్మమ క్ పని చేయడానిక్త సదిాం చేసి్ింది. 

బహుమతలు దేవుడు మరియు వా కిులతో ప్రపమేయింతో 

వా వహరిసిాయి. మనిం ఈ బహుమతలను ఒక్రికక్రు 

సేవిసి్త ఉపయోగిించాల్న మరియు ఇది దేవునిక్త 

మహిమను తెసి్ింది. బహుమతలు ప్రపత్మభ లేద్ధ 

నైప్పణాా లు కాదని ఇది మరోసారి వివరిసి్ింది. ఇళ్ళు  

క్టడిింలో వప్రడింగి యొక్క  నైప్పణా ిం వాక్ా ిం నుిండి రాదు 

కానీ అత్ని ప్రపత్మభను దేవుని మహిమ కోసిం 

ఉపయోగిించవచ్చు . ఈ ప్రపత్మభ అత్నిని వా కిుల 

అవసరాలను తీర్ు డానిక్త ద్సలిలు మరియు 

పరిసతిలలో ఉించగలదు. ఎవరిైనా త్న ప్రపత్మభ 

అవసర్ిం అయినపి్ప డు.. 

 

IV. బహుమతుల్ దా్ధ రా చరేి  యొకక  స్ంస్థ 

విభిని మైనది కానీ ఐకయ మైనది 

A. 1 కరిింథీయులు 12:1-11 – “ఇప్పి డు ఆధా్య త్మమ క్ 

బహుమతల గురిించి, స్దరులరా, మీరు అజా్ఞనింగా 

ఉిండకూడదని నేను కోరుతనిా ను. మీరు 

అనా మత్సి్లుగా ఉని ప్పి డు, ఏదో ఒక్విధింగా లేద్ధ 

మరేదైనా మీరు ప్రపభావిత్ిం చేయబడి, మూగ విప్రగహాల 

వైప్ప ద్ధరి మళ్లలించార్ని మీకు తెలుస్. కాబటి ిదేవుని 

ఆత్మ  ద్ధవ రా మాటాల డే వారెవరూ, 'యేస్ 

శపిించబడిండి' అని అనరు, మరియు పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధవ రా త్పి , 'యేస్ ప్రపభువు' అని ఎవరూ చెపి లేర్ని 

నేను మీకు చెపి్పనిా ను. 

 

“వివిధ ర్కాల బహుమతలు ఉనాి యి, కానీ అదే 

ఆత్మ . వివిధ ర్కాల సేవలు ఉనాి యి, కానీ ఒక్టే 

ప్రపభువు. వివిధ ర్కాల పని ఉింది, కానీ ఒకే దేవుడు 

అిందరిలో వాటనిి ింటిని అమలు చేసిాడు. 

 

“ఇప్పి డు ప్రపత్మ ఒక్క రికీ ఆత్మ  యొక్క  అభివా క్త ి

సాధ్యర్ణ మించి కోసిం ఇవవ బడిింది. ఒక్రిక్త ఆత్మ  

ద్ధవ రా ద్జా్ఞన సిందేశిం, మరొక్రిక్త అదే ఆత్మ  ద్ధవ రా 

ద్జా్ఞన సిందేశిం, మరొక్రిక్త అదే ఆత్మ  ద్ధవ రా ద్జా్ఞన 

సిందేశిం, మరొక్రిక్త ఆ ఆత్మ  ద్ధవ రా సవ సపిరిచే 

బహుమతలు, మరొక్రిక్త అదుభ త్ శకిులు, మరొక్ 

ప్రపవచనిం, మరొక్రిక్త ఆత్మ ల మధా  తేడా, మరొక్రిక్త 

వివిధ ర్కాల భాష్లలో మాటాలడటిం మరియు మరొక్టి 

భాష్ల వివర్ణ. ఇవనిీ  ఒకే ఆత్మ  యొక్క  పని, 



Without apostles today, we do not have the need to 
establish their authority.  

 

2. To equip men to deliver the Word of God without 
error.  

2 Peter 1:21 – “For prophecy never had its origin in 
the will of man, but men spoke from God as they 
were carried along by the Holy Spirit.”  
1 Peter 1:10-11 – “Concerning this salvation, the 
prophets, who spoke of the grace that was to come 
to you, searched intently and with the greatest care,  
trying to find out the time and circumstances to 
which the Spirit of Christ in them was pointing when 
he predicted the sufferings of Christ and the glories 
that would follow.”  
1 Corinthians 2:6-13 – “We do, however, speak a 
message of wisdom among the mature, but not the 
wisdom of this age or of the rulers of this age, who 
are coming to nothing. No, we speak of God's secret 
wisdom, a wisdom that has been hidden and that 
God destined for our glory before time began. None 
of the rulers of this age understood it, for if they had, 
they would not have crucified the Lord of glory. 
However, as it is written: ‘No eye has seen, no ear 
has heard, no mind has conceived what God has 
prepared for those who love him’ but God has 
revealed it to us by his Spirit. The Spirit searches all 
things, even the deep things of God. For who among 
men knows the thoughts of a man except the man's 
spirit within him? In the same way no one knows the 
thoughts of God except the Spirit of God. We have 
not received the spirit of the world but the Spirit who 
is from God, that we may understand what God has 
freely given us. This is what we speak, not in words 
taught us by human wisdom but in words taught by 
the Spirit, expressing spiritual truths in spiritual 
words.”   

 

Jude 3 – “Dear friends, although I was very eager to 
write to you about the salvation we share, I felt I had 
to write and urge you to contend for the faith that 
was once for all entrusted to the saints.” 
This message has already been delivered once for 
all time  

 
3. To confirm the word spoken by the apostles and 
prophets.  

Mark 16:15-20 – “He said to them, ‘Go into all the 
world and preach the good news to all creation. 
Whoever believes and is baptized will be saved, but 
whoever does not believe will be condemned. And 
these signs will accompany those who believe: In 
my name they will drive out demons; they will speak 
in new tongues; they will pick up snakes with their 
hands; and when they drink deadly poison, it will not 
hurt them at all; they will place their hands on sick 

మరియు అత్ను నిర్యిిించినట్లలగా ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త 

వాటిని ఇసిాడు. 

 

1. చరిు లో భిని త్వ ింలో ఏక్త్వ ిం ఉింట్లింది. ఇది 

వివిధ బహుమతలలో క్నిపిసి్ింది, అనీి  ఒకే 

ఆత్మ  ద్ధవ రా ఇవవ బడాాయి. వేరేవ రు స్ట్ైసవిులు 

వేరేవ రు బహుమతలు లేద్ధ మింప్రత్మత్వ  శాఖలను 

క్ల్నగి ఉింటారు మరియు వార్ిందరూ పర్సి ర్ 

ప్రేయసి్  కోసిం ఉపయోగిించాల్న. (వచనాలు 4-7) 

2. ఇక్క డ సిందర్భ ిం, ాల్ యొక్క  ఉద్ధహర్ణలో, 

పవిప్రతాత్మ  యొక్క  అదుభ త్మైన ఆధా్య త్మమ క్ 

బహుమతలు. కత్ ినిబింధన అదుభ త్ింగా ఉని  

బహుమతలను ప్రపసిావిసి్ింది. (8-10 ద్శోలకాలు) 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 14:3- "కాబటి ి పౌలు 

మరియు బరి్ బాలు అక్క డ చాల సమయిం 

గడిారు, ప్రపభువు కోసిం ధైరా్ ింగా 

మాటాలడుతనిా రు, అత్ను అదుభ త్ సింకేతాలు 

మరియు అదుభ తాలు చేయడానిక్త వీలు 

క్ల్ని ించడిం ద్ధవ రా త్న దయ యొక్క  

సిందేశానిి  ధృవీక్రిించాడు." 

హెప్రీయులు 2:3-4– “ఇింత్ గొపి  మోక్షానిి  

విసమ రిసే ి మనిం ఎల త్పిి ించ్చకుింటాిం? 

ప్రపభువు ద్ధవ రా మొదట ప్రపక్టిించిన ఈ మోక్షిం, 

ఆయన విని  వారి ద్ధవ రా మనకు 

ధృవీక్రిించబడిింది. దేవుడు త్న చితిానుసార్ిం 

పించిపెటబిడిన సింకేతాలు, అదుభ తాలు 

మరియు వివిధ అదుభ తాలు మరియు 

పరిశుదా్ధత్మ  బహుమతల ద్ధవ రా ద్ధనిక్త 

సాక్షా మిచాు డు. 

 

మరియు అదుభ తాలు లేని బహుమతలు కూడా 

ఎఫెసీయులు 4:11“కిందరిని అపొద్సలిులుగా, 

కిందరిని ప్రపవక్లిుగా, కిందరిని స్వారికిులుగా, 

మరికిందరిని ాసరిులగా, బోధకులుగా 

నియమిించిింది ఆయనే. 

రోమనుల 12:7-8– “అది వడిిాంచినటలయితే, అత్ను 

సేవ చేయనివవ ిండి; అది బోధసి్ని టలయితే, 

అత్ను బోధించనివవ ిండి; అది ప్రపోతిా హక్ర్ింగా 

ఉింటే, అత్ను ప్రపోత్ి హిించనివవ ిండి; అది 

ఇత్రుల అవసరాలకు తోడి డినటలయితే, 

అత్ను ఉద్ధర్ింగా ఇవవ నివవ ిండి; అది 

నాయక్త్వ ిం అయితే, అత్ను ప్రశదగాా 

పరిాల్నించనివవ ిండి; అది దయ చూపిసే,ి 

అత్ను ద్ధనిని ఉలలసింగా చేయనివవ ిండి. 

 

3. ఒక్ అవయవానిక్త ఒక్ బహుమానానిి  మరియు 

మరొక్ సభుా నిక్త మరొక్ బహుమత్మని ఇచేు ది అదే 

ఆత్మ . ఏ వా క్త ి ఏ బహుమత్మని పొింద్ధలో ఆత్మ  

నిర్యిిం తీస్కుింట్లింది. మూడు బహుమతలు 



people, and they will get well.’  After the Lord Jesus 
had spoken to them, he was taken up into heaven 
and he sat at the right hand of God. Then the 
disciples went out and preached everywhere, and 
the Lord worked with them and confirmed his word 
by the signs that accompanied it.”  
Hebrews 2:1-4 – “We must pay more careful 
attention, therefore, to what we have heard, so that 
we do not drift away. For if the message spoken by 
angels was binding, and every violation and 
disobedience received its just punishment, how shall 
we escape if we ignore such a great salvation? This 
salvation, which was first announced by the Lord, 
was confirmed to us by those who heard him. God 
also testified to it by signs, wonders and various 
miracles, and gifts of the Holy Spirit distributed 
according to his will.”  
Acts 14:3 – “So Paul and Barnabas spent 
considerable time there, speaking boldly for the 
Lord, who confirmed the message of his grace by 
enabling them to do miraculous signs and wonders.” 
Hebrews 6:13-18 – “When God made his promise to 
Abraham, since there was no one greater for him to 
swear by, he swore by himself, saying, ‘I will surely 
bless you and give you many descendants.’   And so 
after waiting patiently, Abraham received what was 
promised. Men swear by someone greater than 
themselves, and the oath confirms what is said and 
puts an end to all argument. Because God wanted 
to make the unchanging nature of his purpose very 
clear to the heirs of what was promised, he 
confirmed it with an oath. God did this so that, by two 
unchangeable things in which it is impossible for 
God to lie, we who have fled to take hold of the hope 
offered to us may be greatly encouraged.”  

 
The point in this passage in Hebrews is to show how 
that, once confirmed, the Word of God is established 
and it is not necessary to be reconfirmed.  
 
IV. Cessation of miracles  
Miraculous gifts ceased when their purpose was 
fulfilled and when the way of receiving them ended. 
Today, the Word already written and confirmed is 
sufficient. It is only necessary for somebody to preach 
the Word.  
 
V. Did Jesus also do miracles just for benevolence 
reasons? 
If that were so, why did he not cure everybody?  It said 
that his ministry was for the house of Israel (Mark 7). 
The main mission of Jesus was to preach.  

Mark 1:38-39 – “Jesus replied, ‘Let us go 
somewhere else-to the nearby villages-so I can 
preach there also. That is why I have come.’  So he 

ఉని  వా క్త ి ఒక్ బహుమత్మ ఉని  వా క్త ి క్ింటే 

మెరుగైనవాడు కాదు. ద్జా్ఞన వర్ిం ఉని  వా క్త ిభాష్ల 

వర్ిం ఉని  వా క్త ి క్ింటే మెరుగైనవాడు కాదు. 

(వచనిం 11) 

 

B. 1 కరిింథీయులు 12:12-31 – “శరీర్ిం ఒక్ యూనిట్, 

అయితే అది అనేక్ భాగాలతో రూపొిందిించబడిింది; 

మరియు ద్ధని అనిి  భాగాలు చాల ఉని పి టికీ, అవి 

ఒకే శరీరానిి  ఏరి్ రుసిాయి. ప్రకీసి్ విష్యింలో కూడా 

అలగే ఉింది. ఎిందుక్ింటే మనమిందర్ిం ఒకే ఆత్మ  

ద్ధవ రా ఒకే శరీర్ింలోక్త బాపిజిిం పొింద్ధమ్మ - 

యూదులైనా లేద్ధ ప్రగీకులైనా, బానిసలైనా లేద్ధ 

సేవ చాఛ వాస్లమైనా - మరియు మనిందరికీ 

ప్రతాగడానిక్త ఒకే ఆత్మ  ఇవవ బడిింది. 

 

“ఇప్పి డు శరీర్ిం ఒక్ భాగింతో కాకుిండా అనేక్ 

భాగాలతో రూపొిందిించబడిింది. "నేను చేయి 

కానిందున, నేను శరీరానిక్త చెిందినవాడిని కాదు" అని 

ాదిం చెపిి నటలయితే, అది శరీర్ింలో భాగిం కావడిం 

మానేయదు. మరియు చెవి "నేను క్నిు  కానిందున, 

నేను శరీరానిక్త చెిందినవాడిని కాదు" అని చెబితే, అది 

శరీర్ింలో భాగిం కావడిం మానేయదు. శరీర్మింతా ఒక్ 

క్నిు  అయితే, వినిక్తడి ద్జా్ఞనిం ఎక్క డ ఉింట్లింది? 

శరీర్మింతా చెవి అయితే, వాసన ఎక్క డ ఉింట్లింది? 

కానీ నిజ్ఞనిక్త భగవింతడు శరీర్ింలోని భాగాలను, 

వాటిలో ప్రపత్మ ఒక్క టి తాను కోరుకుని టేల అమరాు డు. 

అవనీి  ఒక్ భాగమైతే, శరీర్ిం ఎక్క డ ఉిండేది? 

అలగే, చాల భాగాలు ఉనాి యి, కానీ ఒక్ శరీర్ిం. 

 

"నాకు నువువ  అవసర్ిం లేదు!" అని చేత్మక్త క్నిు  

చెపి దు. మరియు త్ల ాద్ధలతో, "నాకు మీరు 

అవసర్ిం లేదు!" దీనిక్త విరుదిాంగా, శరీర్ింలో 

బలహీనింగా ఉని ద్ట్లల అనిపిించే భాగాలు చాల 

అవసర్ిం, మరియు త్కుక వ గౌర్వప్రపదింగా భావిించే 

భాగాలను మేమ్మ ప్రపతాే క్ గౌర్వింతో చూసిామ్మ. 

మరియు ప్రపదరిశ ించలేని భాగాలను ప్రపతాే క్ నప్రమత్తో 

వా వహరిసిారు, అయితే మా ప్రపదరిశ ించదగిన 

భాగాలకు ప్రపతేా క్ చిక్తతి్  అవసర్ిం లేదు. అయితే 

భగవింతడు శరీర్ింలోని అవయవాలను క్ల్నపి, లేని 

అవయవాలకు ఎకుక వ గౌర్విం ఇచాు డు, త్ద్ధవ రా 

శరీర్ింలో విభజన జర్గకూడదు, కానీ ద్ధని భాగాలు 

ఒక్ద్ధనికక్టి సమానమైన ప్రశద ా క్ల్నగి ఉిండాల్న. ఒక్ 

భాగిం బాధపడితే, ప్రపత్మ భాగిం ద్ధనితో 

బాధపడుతింది; ఒక్ భాగానిి  గౌర్విసే,ి ప్రపత్మ భాగిం 

ద్ధనితో ఆనిందిసి్ింది. 

 

“ఇప్పి డు మీరు ప్రకీసి్ శరీర్ిం, మరియు మీలో ప్రపత్మ 

ఒక్క రూ ద్ధనిలో భాగమే. మరియు చరిు లో దేవుడు 

మొదటగా అపొసలిులను, రెిండవ ప్రపవక్లిను, 



traveled throughout Galilee, preaching in their 
synagogues and driving out demons.”  

 
His miracles were done mainly for evangelistic 

reasons. 
John 10:37-39 – “Do not believe me unless I do what 
my Father does. But if I do it, even though you do 
not believe me, believe the miracles, that you may 
know and understand that the Father is in me, and I 
in the Father.”   
John 11:14-15 – “So then he told them plainly, 
‘Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was 
not there, so that you may believe. But let us go to 
him.’”   

 
VI. Are people still doing miracles nowadays?  
The miracles of Christ and the apostles exerted power 
over:  

1. nature  
2. demons  
3. all illnesses 
4. death  
5. poisons  
6. poisonous vipers 
7. divine knowledge (revelations, predictions, 
tongues, etc...).  

 
The above do not seem to be happening today, so how 
would we explain the so-called modern day miracles? 
They are mostly done by healers, Spiritists, etc. Are 
they:  

1. lies of deceivers? 
2. products of auto-suggestion or hypnosis? 
3. unknown natural parapsychological phenomena?  
4. work of the devil? 
2 Thessalonians 2:9-10 – “The coming of the 
lawless one will be in accordance with the work of 
Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, 
signs and wonders, and in every sort of evil that 
deceives those who are perishing. They perish 
because they refused to love the truth and so be 
saved.” 

 
VII. Does the spiritual gift of healing still exist 
today?  
If it is, it is very different from what Jesus and the 
apostles did:  
1.  Jesus and the apostles did not do advertising  

Mark 2:4 – “Since they could not get him to Jesus 
because of the crowd, they made an opening in the 
roof above Jesus and, after digging through it, 
lowered the mat the paralyzed man was lying on.” 

 
2. The cures in the New Testament were instantaneous 

Mark 3:5 – “He looked around at them in anger and, 
deeply distressed at their stubborn hearts, said to 

మూడవ బోధకులను, త్రువాత్ అదుభ తాలు 

చేసేవారిని, అలగే సవ సపిరిచే వరాలను క్ల్నగి 

ఉని వారిని, ఇత్రులకు సహాయిం చేయగల వారిని, 

పరిాలన వర్మ్మలను క్ల్నగి ఉని వారిని మరియు 

వివిధ భాష్లలో మాటాలడేవారిని నియమిించాడు. . 

అిందరూ అపొసలిులేనా? అిందరూ ప్రపవక్లిేనా? 

అిందరూ ఉాధ్యా యులేనా? అనీి  అదుభ తాలు 

చేసిాయా? అిందరికీ వైదా ిం యొక్క  బహుమతలు 

ఉనాి యా? అిందరూ భాష్లు మాటాలడతారా? 

అిందరూ అర్ిిం చేస్కుింటారా? కానీ గొపి  

బహుమతలను ఆప్రత్ింగా కోరుకుింటారు. ఇప్పి డు 

నేను మీకు అత్ా ింత్ అదుభ త్మైన మారాగనిి  

చూపిసిాను. 

1. చరిు లో భిని త్వ ింతో ఏక్త్వ ిం ఉింట్లింది. చరిు  

శరీర్ింగా వరిిించబడటిం ద్ధవ రా అది క్నిపిసి్ింది. 

(వచనిం 12) 

2. ప్రకీసి్ శరీర్ింలో అనేక్ అవయవమ్మలు ఉనాి యి. 

ప్రపత్మ సభుా డు మ్మఖా ిం. ప్రపత్మ వా క్తకి్త అవసర్ిం 

మరియు ప్రపత్మ ఒక్క రూ శరీర్ ప్రేయసి్  కోసిం 

శరీర్ింలో పని చేయాల్న. (వచనిం 14) 

3. ప్రపజలు కనిి సారుల ఇల అింటారు: "నేనే చరిు ", 

చరిు  అనేది ప్రపజలు మరియు ఇట్లక్లు మరియు 

సమెింట్ కాదు అనే వాసవిానిి  నొక్తక  

చెాి లనుకుింట్లనాి రు. కానీ, మరిింత్ సరిగాగ  

చెాి లింటే, మనిం "మేమ్మ చరిు " మరియు "నేను 

ప్రకీసి్ శరీర్ింలోని సభుా లలో ఒక్డిని" అని 

చెాి ల్న. 

4. సభాు లు ఎవరూ సవ యింగా విధులు 

నిర్వ హిించరు. శరీర్ిం నుిండి వేరు చేయబడిన 

ఏదైనా అవయవిం, చివరిక్త బలహీనింగా 

పెరుగుతింది, చనిపోతింది మరియు దురావ సన 

వసి్ింది. కిందరు ఇల అింటారు: “నేను యేస్కు 

నమమ క్ింగా ఉనిా ను, కానీ నేను చరిు లో 

ాల్గగనను.” ఈ ఆలోచన వింద శాత్ిం త్ప్పి . శరీర్ిం 

నుిండి వేరు చేయబడినా, చేయి శరీరానిక్త 

సహాయిం చేయదు. వివిధ అవయవమ్మలకు 

చేయవలసనవి వేరువేరుగా ఉనాి యని ది 

నిజమే, అయితే అవనిీ  శరీర్ింలో ఒక్ భాగింగా 

పనిచేసిాయి. ఎఫెసీయులు 4:15-16 చెపిి నట్లల: 

“ప్రప్పమతో సతాా నిి  మాటాలడుతూ, మనిం అనిి  

అింశాలలో శర్సి్  అయిన ఆయనలోక్త ఎదగాల్న, 

ప్రకీసి్ కూడా, అత్ని నుిండి మొత్ిిం శరీర్ిం, ప్రపత్మ 

ఉమమ డి సర్ఫరా ద్ధవ రా అమర్ు బడి మరియు 

క్ల్నస ఉించబడుతింది. , ప్రపత్మ ఒక్క  భాగిం యొక్క  

సరైన పని ప్రపకార్ిం, ప్రప్పమలో త్నను తాను 

నిరిమ ించ్చకోవడానిక్త శరీర్ పెరుగుదలకు 

కార్ణమవుతింది. (వచనిం 21) 

5. యేస్ మీకు అనుమత్మ ఇసిాడు. సభుా లు త్మ 

సవ ింత్ పని చేయడానిక్త ఇత్ర్ సభుా ల 



the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, 
and his hand was completely restored.”  
Matthew 8:13 – “Then Jesus said to the centurion, 
‘Go! It will be done just as you believed it would.’ And 
his servant was healed at that very hour.” 

 
3, Jesus and the apostles cured all types of affliction  

Mark 1:32-34 – “That evening after sunset the people 
brought to Jesus all the sick and demon-possessed. 
The whole town gathered at the door, and Jesus 
healed many who had various diseases. He also 
drove out many demons, but he would not let the 
demons speak because they knew who he was.”  
Acts 5:15-16 – “As a result, people brought the sick 
into the streets and laid them on beds and mats so 
that at least Peter's shadow might fall on some of 
them as he passed by.  Crowds gathered also from 
the towns around Jerusalem, bringing their sick and 
those tormented by evil spirits, and all of them were 
healed.”  

 
4.  They did not do partial or temporary cures 

Mark 7:35 – “At this, the man's ears were opened, 
his tongue was loosened and he began to speak 
plainly.”  

 
5.  The New Testament mentions the cure of extreme 

cases (dead raised).  Also read John 9 and 11. 
Luke 22:50-51 – “And one of them struck the servant 
of the high priest, cutting off his right ear.  But Jesus 
answered, ‘No more of this!’ And he touched the 
man's ear and healed him.”  
Acts 4:22 – “For the man who was miraculously 
healed was over forty years old.”  

  
6.   Jesus and the apostles cured from a distance. 

Matthew 15:21-28 – “Leaving that place, Jesus 
withdrew to the region of Tyre and Sidon. A 
Canaanite woman from that vicinity came to him, 
crying out, ‘Lord, Son of David, have mercy on me! 
My daughter is suffering terribly from demon-
possession.’  Jesus did not answer a word. So his 
disciples came to him and urged him, ‘Send her 
away, for she keeps crying out after us.’  He 
answered, ‘I was sent only to the lost sheep of 
Israel.’  The woman came and knelt before him. 
‘Lord, help me!’ she said. He replied, ‘It is not right 
to take the children's bread and toss it to their dogs.’   
‘Yes, Lord,’ she said, ‘but even the dogs eat the 
crumbs that fall from their masters' table.’  Then 
Jesus answered, ‘Woman, you have great faith! 
Your request is granted.’ And her daughter was 
healed from that very hour.”  
 
John 4:46-54 – “Once more he visited Cana in 
Galilee, where he had turned the water into wine. 

అనుమత్మని అడగవలసన అవసర్ిం లేదు. శరీర్ 

సభుా లుగా, ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త త్న పరిచరా్  (త్న 

బహుమత్మ) ఉింట్లింది. చేతలు, మీరు ఒక్ చేత్మ 

యొక్క  పని చేయడానిక్త అనుమత్మ కోసిం 

అడగవలసన అవసర్ిం లేదు. మీరు ఒక్ చేత్మ - మీ 

పని చేయిండి! అవును, శరీర్ిం యొక్క  ప్రేయసి్  

మరియు ఐక్ా త్ కోసిం మనిం ఒక్రితో ఒక్రు 

క్మాూ నికేట్ చేయాల్న, సహక్రిించాల్న మరియు 

సమనవ యిం చేస్కోవాల్న. అనిి  విధ్యలుగా, లైట్ 

సవ చ ఆన్ చేసి్ని  చేయి నీటిలో నిలబడి ఉని  

ాద్ధనిక్త క్మాూ నికేట్ చేయనివవ ిండి! మనిం 

క్మాూ నికేట్ చేయాల్న, మనిం సహక్రిించాల్న, కానీ 

దేవుడు మనకు ఇచిు న బహుమత్మని 

ఉపయోగిించాల్న. 

6. చరిు  యొక్క  ప్రపత్మ సభుా డు మ్మఖా మైనది. ప్రపత్మ 

సభుా డు అవసర్ిం. బహుశా ఎవరైనా “నేను 

బోధించడిం లేదు, త్ర్గత్మక్త బోధించను. శరీరానిక్త 

నా అవసర్ిం లేదు. నానిె ని్ ! సభుా లిందరూ అదే 

పని చేసే ి చరిు  ఎల ఉింట్లింది? ప్రపభువు 

మనిందరినీ ఒకే పని చేయమని పిలవడు. చరిు లో 

అిందరికీ ఒకే విధమైన బాధా త్ ఉిండదు. ఆత్మ  

శరీర్ అవసరాలకు అనుగుణింగా ప్రకీసి్ శరీర్ింలోని 

అవయవాలకు బహుమతలు ఇసి్ింది. 

భగవింతడు, అధపత్మ అయినిందున, శరీరానిి  

ఎల సమనవ యిం చేయాలో తెలుస్. అత్ను 

శరీరానిి  ఎని టికీ క్నిు గా లేద్ధ అనిి టిని ఒక్ 

ాదింగా మారుు కోడు. (వచనిం 21) 

7. ప్రపత్మ సభుా డు మ్మఖా మైన మరియు అవసర్ిం. 

వేలుగోలు అనుకోవచ్చు  “శరీరానిక్త నా అవసర్ిం 

లేదు. నేను మ్మఖా ిం కాదు. నా ఉనిక్త లేకుిండా అది 

ఉనిక్తలో ఉింట్లింది. కానీ, నా చెవిలో ఒక్ కీటక్ిం 

ప్రపవేశించినప్పి డు, ఆ చిటికెన వేలుగోళల వింటి 

శరీర్ింలోని ఇత్ర్ అవయవిం అవసర్ిం లేదు. 

8. శరీర్ింలోని సభుా లు ఒక్రితో ఒక్రు సహక్రిసిారు. 

ాదమ్మ మ్మలులపై అడుగు పెటినిప్పి డు, 

ఊపిరిత్మతిలు, గొింత మరియు నోరు ాదింలో 

నొపిి ని దూర్ిం చేసే అరుప్పను ఉత్ి త్మ ి

చేయడానిక్త సహక్రిసిాయి. ఒక్ కాలు నేల నుిండి 

ాద్ధనిి  ఎించ్చకుింట్లింది, మరొక్ కాలు శరీర్ిం 

క్తింద కూరుు నేల మ్మడుచ్చకుింట్లింది. చేతలు 

గాయపడిన ాద్ధనిి  పటి్లకుింటాయి మరియు 

క్ళ్ళు  మ్మలుల కోసిం వెతకుతనిా యి. చివర్గా, 

వేళ్ళల మ్మలులను తీసవేసిాయి మరియు ాదిం 

ఉపశమనిం పొిందడిం ప్రార్ింభిసి్ింది. ఒక్ 

అవయవిం బాధపడినప్పి డు, అిందరూ 

బాధపడతారు. ఎవరైనా గౌర్వానిి  పొిందినప్పి డు, 

అిందరూ గౌర్విించబడతారు. క్డుప్ప నిద్ధనింగా 

ఉిందని సభుా లు నిర్యిిించిన శరీర్ింగా మేమ్మ 

చేయమ్మ. కాబటి,ి చేతలు నోటిలో ఆహార్ిం 



And there was a certain royal official whose son lay 
sick at Capernaum. When this man heard that Jesus 
had arrived in Galilee from Judea, he went to him 
and begged him to come and heal his son, who was 
close to death. ‘Unless you people see miraculous 
signs and wonders,’ Jesus told him, ‘you will never 
believe.’   The royal official said, ‘Sir, come down 
before my child dies.’ Jesus replied, ‘You may go. 
Your son will live.’ The man took Jesus at his word 
and departed.  While he was still on the way, his 
servants met him with the news that his boy was 
living. When he inquired as to the time when his son 
got better, they said to him, ‘The fever left him 
yesterday at the seventh hour.’ Then the father 
realized that this was the exact time at which Jesus 
had said to him, ‘Your son will live.’ So he and all his 
household believed. This was the second 
miraculous sign that Jesus performed, having come 
from Judea to Galilee.” 

 
Luke 7:1-10 – “When Jesus had finished saying all 
this in the hearing of the people, he entered 
Capernaum. There a centurion's servant, whom his 
master valued highly, was sick and about to die. The 
centurion heard of Jesus and sent some elders of 
the Jews to him, asking him to come and heal his 
servant. When they came to Jesus, they pleaded 
earnestly with him, ‘This man deserves to have you 
do this, because he loves our nation and has built 
our synagogue.’ So Jesus went with them. He was 
not far from the house when the centurion sent 
friends to say to him: ‘Lord, don't trouble yourself, for 
I do not deserve to have you come under my roof. 
That is why I did not even consider myself worthy to 
come to you. But say the word, and my servant will 
be healed.   For I myself am a man under authority, 
with soldiers under me. I tell this one, 'Go,' and he 
goes; and that one, 'Come,' and he comes. I say to 
my servant, 'Do this,' and he does it.’ When Jesus 
heard this, he was amazed at him, and turning to the 
crowd following him, he said, ‘I tell you, I have not 
found such great faith even in Israel.’  Then the men 
who had been sent returned to the house and found 
the servant well.”  

 
7.  Jesus and the apostles cured real illnesses.  

Matthew 11:5 – “The blind receive sight, the lame 
walk, those who have leprosy are cured, the deaf 
hear, the dead are raised, and the good news is 
preached to the poor.” 

 
8. One does not see in the New Testament hypnotisms 

and auto-suggestion, nor pre-prepared 
conditionings and set-ups.  

 

పెటడిానిక్త నిరాక్రిించాయి; నోరు తెర్వడానిక్త 

నిరాక్రిించిింది; దింతాలు నమలడానిక్త 

నిరాక్రిించాయి. వారు క్డుప్పని అవమానిించాలని 

నిర్యిిించ్చకునిా రు. ఫల్నత్ింగా, శరీర్ిం మొత్ిిం 

బలహీనింగా మారిింది, ఆహార్ిం తీస్కోవడానిక్త 

చేత్మక్త శక్త ిలేదు, నోరు తెర్వదు. లేద్ధ నమలడానిక్త 

దింతాలు లేవు మరియు శరీర్ిం మొత్ిిం 

చనిపోయిింది. మనిం ఒకే శరీర్ింలోని సభుా లిం. 

మొత్ిిం శరీర్ిం యొక్క  ప్రేయసి్  కోసిం మనిం 

ప్రపత్మ ఒక్క రూ మన వింత క్ృషి చేయాల్న. 

9. వీటనిి ింటిలో, ఏ బహుమత్మ క్ింటే ప్రప్పమ గొపి దని 

మరిు పోవదుద. (వచనిం 31) 

 

V. స్హకార్ం మరియు వయ క్తగిత్ం 

త్రపతి స్భుయ న్న బాధయ త్ 

మత్యిి 25:14-30– “మళీు , అది ఒక్ వా క్త ి

ప్రపయాణానిక్త వెళ్ళతని ట్లలగా ఉింట్లింది, అత్ను 

త్న సేవకులను పిల్నచి, త్న ఆసనిి వారిక్త 

అపి గిించాడు, అత్ను ఒక్రిక్త ఐదు త్లింతల 

డబుు ను, మరొక్రిక్త రెిండు త్లింతలు, మరొక్రిక్త 

ఒకక క్క రు ఒకోక  త్లింతను ఇచాు డు. సామర్ిా మ్మ, 

త్రువాత్ అత్డు త్న ప్రపయాణమ్మనకు వెళ్లలను, 

అయిదు త్లింతలు పొిందినవాడు ఒక్క సారిగా వెళ్లల 

త్న డబుు ను పనిలో పెటి్లకని ఇింకో ఐదు 

సింాదిించాడు, అలగే, రెిండు త్లింతలు 

ఉని వాడు ఇింకో రెిండు సింాదిించాడు, కానీ 

పొిందిన వా క్త ి ఒక్ త్లింత వెళ్లు పోయి, భూమిలో 

గొయిా  త్వివ , త్న యజమాని సమ్మమ ను ద్ధచిపెటిాడు. 

 

“చాల కాలిం త్రావ త్ ఆ సేవకుల యజమాని త్మరిగి 

వచిు  వారితో లెక్క లు తీరాు డు. ఐదు త్లింతలు 

పొిందిన వా క్త ిమిగతా ఐదుగురిని తెచాు డు. 'గురువు, 

మీరు నాకు ఐదు ప్రపత్మభను అపి గిించారు. చూడిండి, 

నేను మరో ఐదు సింాదిించాను.' 

 

"అత్ని యజమాని ఇల అనిా డు, 'బాగా చేసారు, 

మించి మరియు నమమ క్మైన సేవకుడు! మీరు కనిి  

విష్యాలలో విశావ సాప్రత్ింగా ఉనిా రు; నేను నినిు  

చాల విష్యాలకు అధపత్మగా ఉించ్చతాను. వచిు  మీ 

యజమాని సింతోషానిి  పించ్చకోిండి!' 

“రెిండు టాలెింట్ ఉని  వా క్త ి కూడా వచాు డు. 

'గురువుగారూ, మీరు నాకు రెిండు త్లింతలు 

అపి గిించారు; చూడు, నేను మరో రెిండు 

సింాదిించాను.' 

 

"అత్ని యజమాని ఇల అనిా డు, 'బాగా చేసారు, 

మించి మరియు నమమ క్మైన సేవకుడు! మీరు కనిి  

విష్యాలలో విశావ సాప్రత్ింగా ఉనిా రు; నేను నినిు  



9.  Jesus did not always demand faith on the part of 
those healed. 

Luke 7:11-17 – “Soon afterward, Jesus went to a 
town called Nain, and his disciples and a large 
crowd went along with him. As he approached the 
town gate, a dead person was being carried out-the 
only son of his mother, and she was a widow. And a 
large crowd from the town was with her. When the 
Lord saw her, his heart went out to her and he said, 
‘Don't cry.’  Then he went up and touched the coffin, 
and those carrying it stood still. He said, ‘Young 
man, I say to you, get up!’  The dead man sat up and 
began to talk, and Jesus gave him back to his 
mother. They were all filled with awe and praised 
God. ‘A great prophet has appeared among us," 
they said. "God has come to help his people.’ This 
news about Jesus spread throughout Judea and the 
surrounding country.”  
Mark 9:23-24 – “‘If you can?’ said Jesus. ‘Everything 
is possible for him who believes.’  Immediately the 
boy's father exclaimed, ‘I do believe; help me 
overcome my unbelief!’” (Also read John 11)  

 
10.  Jesus cured in front of skeptics and enemies.  
 
11.  Even his enemies could not deny the miracles. 

There was no doubt that supernatural things were 
happening.  

 
12. Universal healing is not promised in the New 

Testament. In fact, many Christians were not cured 
1 Timothy 5:23 – “Stop drinking only water, and use 
a little wine because of your stomach and your 
frequent illnesses.”  
2 Timothy 4:20 – “Erastus stayed in Corinth, and I 
left Trophimus sick in Miletus.”  
Philippians 2:27 – “Indeed he was ill, and almost 
died. But God had mercy on him, and not on him 
only but also on me, to spare me sorrow upon 
sorrow.” 
2 Corinthians 12:7-10 – “To keep me from becoming 
conceited because of these surpassingly great 
revelations, there was given me a thorn in my flesh, 
a messenger of Satan, to torment me. Three times I 
pleaded with the Lord to take it away from me. But 
he said to me, ‘My grace is sufficient for you, for my 
power is made perfect in weakness.’ Therefore I will 
boast all the more gladly about my weaknesses, so 
that Christ's power may rest on me. That is why, for 
Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in 
hardships, in persecutions, in difficulties. For when I 
am weak, then I am strong.”  

 
In each of these affirmations we can observe that the 
opposite is practiced today by “healers”. What they do 
is not the same gift of healing of the New Testament.  

చాల విష్యాలకు అధపత్మగా ఉించ్చతాను. వచిు  మీ 

యజమాని సింతోషానిి  పించ్చకోిండి!' 

 

“అపి్ప డు ఒక్ త్లింత పొిందిన వా క్త ి వచాు డు. 

'మాద్సిారూ, నువువ  క్ష్పిడి విత్నిి చోట కోసేవాడివి, 

విత్నిిం వేయని చోట సేక్రిించేవాడివి అని నాకు 

తెలుస్. కాబటి ి నేను భయపడి బయటకు వెళ్లల నీ 

ప్రపత్మభను నేలలో ద్ధచాను. ఇదిగో నీకు 

సింబింధించినది చూడు.' 

 

"అత్ని యజమాని ఇల జవాబిచాు డు, 'దుష్,ి స్మరి 

సేవకుడా! కాబటి ి నేను విత్నిి చోట పిండిసిానని, 

విత్నిిం వేయని చోట సేక్రిసిానని మీకు తెలుసా? 

అయితే, మీరు నా డబుు ను బాా ింక్ర్ద్ల వదద డిాజిట్ 

చేస ఉిండాల్న, త్ద్ధవ రా నేను త్మరిగి వచిు నపి్ప డు 

నేను ద్ధనిని వడీతాో త్మరిగి పొిందుతాను. 

 

“అత్ని దగ గర్ నుిండి ప్రపత్మభ తీస్కుని పది 

త్లింతలు ఉని వాడిక్త ఇవవ ిండి. ఉని  ప్రపత్మ 

ఒక్క రిక్త ఎకుక వ ఇవవ బడుతింది మరియు అత్నిక్త 

సమృదిగాా ఉింట్లింది. ఎవరి దగ గర్ లేనివాడో, అత్ని 

దగ గర్ ఉని ది కూడా తీస్కోబడుతింది. మరియు ఆ 

పనిక్తమాల్నన సేవకుణ్ణ ిబయట చీక్టిలో పడేయిండి, 

అక్క డ ఏడుప్ప మరియు పళ్ళల కరుకుతింది. 

 

A. ఈ ఉపమానిం, డబుు  యొక్క  ఉపమానిం, ఇత్రుల 

చరా్ తో సింబింధిం లేకుిండా ప్రపత్మ ఒక్క రి వా క్తగిత్ 

బాధా త్ గురిించి మాటాలడుతింది. ప్రపత్మవాడు త్న 

సవ ింత్ ప్రక్తయలను బటి ితీరుి  తీర్ు బడును. అయితే, 

చరిు లో, ప్రకీసి్ శరీర్ిం, ఒక్ సభుా డు త్న వింతగా 

చేయనపి్ప డు, అది త్నకు మాప్రత్మే కాకుిండా 

మొత్ిిం శరీరానిక్త హాని చేసి్ింది. క్ళ లకు 

క్నిపిించక్పోతే శరీర్మింతా అింధకార్ిం. ాద్ధలు 

నడవక్పోతే శరీర్మింతా నడవడిం మానేసి్ింది. 

మీరు ఒకే ఒక్ పరిచరా్ ను సీవ క్రిించినపి టికీ, మీరు 

ద్ధనిని త్పి క్ చేయాల్న. ప్రపత్మ సభుా డు, ఒక్టి, రెిండు 

లేద్ధ ఐదు మింప్రత్మత్వ  శాఖలను సీవ క్రిసిాడు, అత్ను 

అిందుకుని  ద్ధనిని శరీర్ిం యొక్క  మించి కోసిం 

ఉపయోగిించాల్న. 

 

బి. అిందరినీ చూస్కునే వా వస ి ఉనిక్తని మనిం 

అనుమత్మించకూడదు. చేతలు పని చేయక్పోయినా 

క్ళ్ళు  పనిచేసిాయని ఆశసే.ి ... ాద్ధలు 

నడవక్పోయినా క్ళ్ళల నడవాలని ఆశసే.ి ... చెవులు 

వినక్పోయినా క్ళ్ళు  వినాలని ఆశసే.ి.. నోరు 

త్మనక్పోయినా క్ళ్ళు  త్మనాలని ఆశసే.ి ... మ్మకుక  

వాసన రాక్పోయినా క్ళ్ళు  వాసన వసిాయని ఆశసే.ి ... 

ఇది శరీర్ిం కాదు. ఇది ఒక్ రాక్షస్డు అవుతింది! 

 



 
VIII. Can we still pray for healing?  
The fact that the gift of healing does not still exist does 
not mean that God does not answer our prayers. 
James speaks of the prayer that can result in someone 
being healed by God of a disease, but is important to 
notice that this is different from the gift of healing. The 
gift of healing was the healing that God gave through a 
man who had, from the Spirit, the power to heal. 
Generally, prayer was not made because the person 
already had the power to heal. The prayer for healing 
is answered by God without an intermediate. Prayer is 
always present.  
 

James 5:13-18 – “Is any one of you in trouble? He 
should pray. Is anyone happy? Let him sing songs 
of praise. Is any one of you sick? He should call the 
elders of the church to pray over him and anoint him 
with oil in the name of the Lord. And the prayer 
offered in faith will make the sick person well; the 
Lord will raise him up. If he has sinned, he will be 
forgiven. Therefore confess your sins to each other 
and pray for each other so that you may be healed. 
The prayer of a righteous man is powerful and 
effective. Elijah was a man just like us. He prayed 
earnestly that it would not rain, and it did not rain on 
the land for three and a half years. Again he prayed, 
and the heavens gave rain, and the earth produced 
its crops.”  

 
IX. Does Hebrews 13:8 “Jesus Christ is the same 
yesterday and today and he will be forever” teach 
that Jesus today has to keep on doing miracles?  
A. A misunderstanding of Hebrews 13.8 leads some to 
affirm that if Jesus and the apostles did miracles in the 
first century, He (Jesus) does not change, therefore He 
must keep on doing what He always did.  
 
B Therefore, if Jesus cannot change in relation to His 
actions during its ministry:  

1. Jesus would have to continue personally on the 
earth.  
2. Jesus would have to have a physical body and to 
live in Palestine.  
3. Jesus must have Jewish apostles as those that 
he chose.  
4. Would this Jesus who does not change be the boy 

in Bethlehem, the crucified Jesus or the 
resurrected Jesus? Which of these must not 
change?  

 
C. A better understanding: the text does not say that 
Jesus cannot participate in history as a human being in 
a process of growth.  

1. The text teaches that in His interior essence or 
His most intimate nature, Jesus does not change. 

స. శరీర్ింలోని సభుా లిందరికీ సేవ చేయడానిక్త చరిు  

త్పి నిసరిగా ఖాళీని క్ల్నగి ఉిండాల్న. చరిు  అనేది 

స్దరులు మరియు స్దరీమణులిందరూ త్మ 

ఆధా్య త్మమ క్ మింప్రత్మత్వ  శాఖల విధులను నిర్వ హిసిారు, 

ప్రపత్మ ఒక్క రు త్కుక వ ప్రామ్మఖా త్ లేని వాటితో సహా 

ప్రపభువుకు సేవ చేసిారు. పనిక్తరాని అవయవాలను 

క్ల్నగి ఉిండటిం శరీరానిక్త ప్రాణాింత్క్ిం. అిందరూ 

శరీర్ింలోని సభుా లే. ప్రపత్మ సభుా డు త్న విధని క్ల్నగి 

ఉింటాడు. ప్రపత్మ సభుా డు దేవుని మ్మిందు త్న సేవను 

నెర్వేరాు ల్న. ప్రపత్మ ఒక్క రు సేవ చేయాల్న. 

 

D. కనిి  సమయాలోల , మేమ్మ కాా థల్నక్ మత్ిం లేద్ధ 

ప్రపొటెసిింట్ మత్ిం యొక్క  మత్సింబింధ వా వసనిు 

పోల్న ఉింటామ్మ. కింత్మింది కింత్మింది చరిు  

యొక్క  అనిి  పనులను చూస్కుింటారు. ప్రకీసి్ పని 

చేయడానిక్త మరియు మన వా క్తగిత్ విధులను 

బహిర్గత్ిం చేయడానిక్త మనిం అనుమత్మించాల్న. ప్రకీసి్ 

దేహమ్మ అయినిందున చేయవలసన పనిక్త లోట్ల 

లేదు. ప్రపత్మ స్ట్ైసవిుడు ఒక్ పూజ్ఞరి. దేవుడు మీ 

భుజ్ఞలపై ఒక్ స్దరుడి బరువును ఉించినటలయితే 

మరియు మీరు సమరిులైతే, మీరు ప్రారిిించిండి 

మరియు సహాయిం చేయడానిక్త మ్మిందుకు సాగిండి. 

1 ప్పతరు 2:9- "అయితే మీరు చీక్టిలో నుిండి త్న 

అదుభ త్మైన వెలుగులోక్త మిమమ లి్న  పిల్నచినవాని 

ద్సి్తలను ప్రపక్టిించడానిక్త మీరు ఎనిు కోబడిన 

ప్రపజలు, రాజైన యాజక్ వర్గిం, పవిప్రత్ దేశిం, దేవునిక్త 

చెిందిన ప్రపజలు." 

ప్రపక్టన 1:5-6- "ఎవడు మనలను ప్రప్పమిించి, త్న 

ర్క్మి్మ ద్ధవ రా మన ాపమ్మలనుిండి మనలను 

విడిపిించ్చనో, మరియు త్న త్ింప్రడియైన దేవునిక్త 

సేవచేయుటకు మనలను రాజా మ్మగా మరియు 

యాజకులుగా చేసయునిా డు-ఆయనకు ఎపి టికీ 

మహిమ మరియు శక్త!ి" 

 

E. చరిు లో, కనిి సారుల, ఐదు "ప్రపత్మభలు" లేద్ధ 

"బహుమతలు" లేద్ధ "మింప్రత్మత్వ  శాఖలు" క్ల్నగి 

ఉని వారు ఒక్ "ప్రపత్మభ"తో సభుా ల సమూహిం యొక్క  

బరువును క్ల్నగి ఉింటారు. అది మోయడానిక్త పెదద 

బరువు. చరిు  యొక్క  దిశ అనేది కిందరి పనిపై 

మాప్రత్మే ఆధ్యర్పడి ఉింట్లింది, కానీ ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త 

ఒక్ "ప్రపత్మభ" త్న బహుమతలను ఉపయోగిించ్చకునే 

సామరాిా నిి  క్ల్నగి ఉిండాలనే ప్రపశి . ఈ రోజులోల  

చరిు లో ఉని  గొపి  సమసా  ఏమిటింటే, ఒక్ "ప్రపత్మభ" 

సభుా లు త్మ "ప్రపత్మభను" ద్ధచ్చకుింటారు. ఒక్ 

“ప్రపత్మభ” ఉని  సభుా లిందరూ త్మ “ప్రపత్మభ” 

క్నబరిచినటలయితే, చాల మింది బహుమ్మఖ ప్రపత్మభ 

గల సభుా లు ఉిండవలసన అవసర్ిం లేదు. 

సభుా లిందరినీ త్మ వింతగా చేయడానిక్త మేమ్మ 

ప్రప్పరేపిించామ్మ. 



The next verse (9) speaks of the danger of falling 
into false doctrines “Do not be carried away by all 
kinds of strange teachings. It is good for our hearts 
to be strengthened by grace, not by ceremonial 
foods, which are of no value to those who eat them.” 
The lesson is that Jesus’ nature, (love, truth and 
holiness) and His doctrine do not change, and 
therefore we do not have to change.  
 
2. However, historically, Jesus has worked in 
different ways. In the creation He worked in a 
different way than when he was a simple carpenter 
in Nazareth. He also did different things during 
different phases of His ministry.  
 
3. Thus, the Jesus who did miracles is the same 
today but has a different ministry.  

X.  What is “the perfection” of 1 Corinthians 13:10?  
1 Corinthians 13:8-12 – “Love never fails. But where 
there are prophecies, they will cease; where there 
are tongues, they will be stilled; where there is 
knowledge, it will pass away.  For we know in part 
and we prophesy in part, but when perfection 
comes, the imperfect disappears. When I was a 
child, I talked like a child, I thought like a child, I 
reasoned like a child. When I became a man, I put 
childish ways behind me.  Now we see but a poor 
reflection as in a mirror; then we shall see face to 
face. Now I know in part; then I shall know fully, even 
as I am fully known.”  

 
A. The reply to this question is interesting in the fact the 

text speaks of a time when these miraculous gifts of 
the Spirit would cease.  

 
B. The significant verse in this question is verse 10 and 

one key to a proper understanding is a literal and 
grammatically correct translation of the verse. 
Observe: the Greek/English Interlinear: 

 
“BUT WHEN MAY COME THAT WHICH IS PERFECT 
(teleion) THEN THAT IN PART (ek merous), SHALL 
BE DONE AWAY.” 
 

This verse is translated in the ASV, NKJV, and KJV 
thusly “but when that which is perfect is come, then 
that which is in part shall be done away.” 

 
C. The word translated “perfection” in verse 10 in the 
NIV is not a noun. It is an adjective. The more literal 
translations: “but when that which is perfect is come, 
then that which is in part shall be done away” correctly 
reflect this fact.  The two adjectives, “perfect” and 
“partial” (in part), modify an assumed but unwritten 
noun. These two adjectives are contrasted and in fact 
perfect (teleion) means whole, entire or complete. A 

 

F. శరీర్మింతా సేవ చేయడిం నేరుు కోవాల్న. 

మనమిందర్ిం మన ద్సీలవ్ద్లను చ్చటి్లకోవాల్న. అది 

చరిు  సమావేశమయాే  భవనానిి  శుప్రభపర్చడిం, 

ప్పదవారిని చూస్కోవడిం, స్దరులకు ఇలుల 

ఇవవ డిం, సిందర్శ కులను పలక్రిించడిం, ఆహార్ిం 

పింపిణీ చేయడిం, డబుు  సించిని తీస్కెళలడిం.. 

ప్రపభువు ఇింట్లల  ఎవరూ ఇవవ లేదని ఏ సేవకుడు 

క్షమిించలేడు. అత్నిక్త ఏదో ఒక్టి చేయాల్న. దేవుని 

మ్మిందు, అత్ని పిలలలిందరూ ఆయన ఇచిు న 

పరిచరా్ లతో సేవలో ఉనాి రు. ప్రపభువు 

ఉపయోగిించలేని వా క్త ి ఎవరైనా ఉనాి ర్ని మనిం 

అనుకుింటే, మనకు నిజింగా దేవుని దయ తెల్నయదు. 

చరిు లో అటడిుగున ఉని  సభుా లు ఉిండకూడదు. 

మనమిందర్ిం లేచి పనిక్త వెళ్లలల్న. 

 

జి. ఎఫెసీయులు 4:16 ఇల చెబుతోింది, “ప్రపత్మ భాగమ్మ 

ద్ధని పనిని చేయునట్లల, శరీర్మింత్యు, ప్రపత్మ 

బింధనమ్మచేత్ క్లుపబడి, జత్చేయబడి, ప్రప్పమలో 

వృది ాచెిందుతింది మరియు నిరిమ ించబడుతింది.” 

ఇది సభుా ల 100% ప్రపమేయానిి  బోధసి్ింది. ఏ 

సభుా డూ త్న క్ర్వాిా నిి  విసమ రిించలేడు. మేమ్మ 

ఎలలప్పి డూ ఒక్రినొక్రు ప్రపోతి్ హిించ్చకుింట్ట 

ఉిండాల్న, యేస్ త్మను ఏమి చేయమని 

పిలుసి్నిా డని మరియు సింసచిే 

నిరోధించబడకూడదని వారు భావిసి్ని ట్లల 

చేయడానిక్త చొర్వ తీస్కోవాలని. సింస ి ఏ స్ట్ైసవిుని 

సేవను స్లభత్ర్ిం చేయాల్న మరియు 

అడుాకోకూడదు. 

 

H. వారి బహుమతల ప్రపకార్ిం ప్రకీసి్ను సేవిించడానిక్త 

స్దరులను పిలవడిం సరైనది. మన 

వనరులనిి ింటినీ ప్రపభువు వదద ఉించమని ఒక్రినొక్రు 

ప్రపోత్ి హిించ్చకోవడిం సరైనది. అయితే భగవింతడు 

త్మకు చేయని పనిని ఎవరో ఒక్రు చేయడిం లేదని 

అపరాధ భావనను సృషిిించడిం సరికాదు. 

 

I. శరీర్ింలోని అనేక్ అవయవాలలో మీరు ఒక్రు. మీరు 

పని చేసి్ని ప్పి డు, సేవ చేసి్ని పి్ప డు, 

బోధసి్ని ప్పి డు, సిందరిశ సి్ని ప్పి డు, 

బోధసి్ని ప్పి డు, బోధసి్ని ప్పి డు, సలహాలు 

ఇసి్ని ప్పి డు, శరీర్ిం పని చేసి్ింది, ఎిందుక్ింటే 

శరీర్ిం ద్ధని సభుా ల ద్ధవ రా మాప్రత్మే పనిచేసి్ింది. 

మీరు, దేహ సభుా నిగా, శరీర్మ్మ క్ల్నసనప్పి డే కాదు, 

ఎలలవేళల శరీర్ సభుా నిగా ఉింటారు. చరిు  యొక్క  

బాధా త్లు ఒకక క్క  సభాు ని యొక్క  అనిి  బాధా త్ల 

మొత్ిిం. 

ఉద్ధహర్ణకు, శరీర్ిం పని చేసి్ని ప్పి డు: 

1. భర్లిు త్మ భారా్ లను చూస్కుింట్లనాి రు 



literal translation would be: “but when the perfect 
______ comes, the partial _______ will be done away”.  
The two blanks must be filled in with a noun. The 
question is: what noun should fill in the blanks? What 
is “that which is perfect”? 
 
D. In Greek, there has to be a grammatical agreement 
between articles, nouns and adjectives in a phrase. For 
example, consider this phrase: “when I buy the new 
car, I will sell the old car”. The words old and new must 
agree with the word “car” in number and gender. To 
understand verse 10 we have to fill in the blanks after 
“perfect” and “partial” and the noun we choose to fill in 
the blanks must agree with the adjectives that precede 
them. This means that the word we choose to fill in the 
blanks must be masculine since the adjective “perfect” 
is masculine in Greek. Greek nouns can be masculine, 
feminine or neuter. We can eliminate certain words in 
the space of verse 10, observing the agreement. For 
example:  

1. Love. Although this idea seems nice, the grammar 
of the passage does not allow it. Perfect, in the 
original, is a neuter adjective and love is 
feminine). Besides this, love and gifts are not 
mutually exclusive.  

2. Heaven or the Return of Christ. As noted, 
“perfect” is in the neuter, and Christ is masculine. 
Also, this word is never used with reference to 
heaven or the return of Christ.  

3. Human Perfection. Although the word is used to 
refer to human behavior (Matthew 5:48; 19:21; 1 
Corinthians 2:6; 14:20; James 3:2), it does not fit 
in the context of verses 8-13, nor in the grammar 
of this text. The contrast in this context is of 
duration and not quality.  

 
E. Some hold a point of view of “Perfect” being the state 
of maturity of the church in its early development in the 
1st century of the Christian age.  

1. Notice a parallel between Ephesians and 1 
Corinthians that the idea of the whole church as 
a body.  

2. The idea is that gifts would cease with the maturity 
of the church. The apostles would die and the 
church today does not need apostles any more. 
The prophets and teachers would leave their 
teachings in written form and they themselves 
would no longer be needed. What was necessary 
in the infancy of the church, would not be needed 
later on.  

Ephesians 4:3-13 – “There is one body and one 
Spirit just as you were called to one hope when you 
were called one Lord, one faith, one baptism; one 
God and Father of all, who is over all and through all 
and in all.  But to each one of us grace has been 
given as Christ apportioned it. This is why it says:  

2. భారా్ లు ఇింటిని చూస్కుింట్లనాి రు 

3 త్ల్నలదింప్రడులు త్మ పిలలలను ప్రపభువు 

మార్గింలో పెించ్చతనిా రు 

4. అవసర్ింలో ఉని  వా క్తకి్త సహాయిం చేయడానిక్త 

సేవకులు ఆగిపోతనిా రు 

5. పెదదలు మిందను మేప్పతనిా రు 

6. నాయకులు త్మరోగమనిం నిర్వ హిసి్నిా రు 

7. విశావ సింగల ప్రపజలు కోలిో యిన మరియు 

అనారోగా ింతో ప్రారిసిి్నిా రు 

8. స్వారికిులు స్వార్ ిప్రపచార్ిం చేసి్నిా రు 

9. సభుా లు ఆస్పప్రతలలో సిందరిశ సి్నిా రు 

10. కౌనిె లరుల వివాహానిక్త సహాయిం చేసి్నిా రు 

11. ర్చయిత్లు సవరిించే ప్పసకిాలు మరియు 

అధా యన సామప్రగిని ప్రవాసి్నిా రు 

 

ప్రపత్మ స్దరుడు మరియు ప్రపత్మ స్దరి ఒక్ పరిచరా్ ను 

క్ల్నగి ఉనాి రు. అది ఏమిట్ల తెలుస్కునేల మనిం 

వారిక్త సహాయిం చేయాల్న మరియు వారి పరిచరా్ లో 

మించి పనితీరు క్నబరిచేల వారిని సదిాం చేయాల్న. 

 

VI. త్రక్తసి్త శరీర్ంలో నేను ఎవరు?  

ఇది మనలో ప్రపత్మ ఒక్క రు అడగవలసన ప్రపశి . నా 

దేవుడు ఇచిు న సేవ ఏమిట్ల నేను ఎల తెలుస్కోగలను. 

కత్ ినిబింధన ఒక్రి ఆధా్య త్మమ క్ బహుమత్మని (శరీర్ింలో 

పనితీరు) నిర్యిిించడానిక్త సింక్షప ి దశల జ్ఞబితాను 

ఇవవ లేదు. కనిి  దశలు ప్రక్తింద స్తచిించబడాాయి, కానీ 

వాటిని అింశింపై చివరి పదింగా పరిగణ్ణించకూడదు. 

ఎ. స్ట్ైసవిుడిగా మార్ిండి: శరీర్ సభుా లకు ఆత్మ  ద్ధవ రా 

దేవుడు బహుమతలు ఇసిారు. 

బి. పూరిగిా భగవింతని వదద మిమమ ల్ని  మీరు 

ఉించ్చకోిండి: ఇది స్ట్ైసవిునిగా మారాలనే మీ 

నిర్యిిం ద్ధవ రా స్తచిించబడిన లక్షా ిం నిర్యిిం. 

యెష్యా చెపిి నటేల దేవునిక్త ఇల చెపి ిండి: 

“ఇదిగో నేను ఉనిా ను, ననిు  పింప్ప.” (యెష్యా 

6:8) 

స. ప్రారిిించిండి: ప్రకీసి్ శరీర్ింలో దేవుడు మీ కోసిం ఒక్ 

ఉదేదశాా నిి  క్ల్నగి ఉనిా డని మీకు తెలుస్. కాబటి ి

ఇప్పి డు మీరు ఆయనను అడగిండి, అది ఏమిట్ల 

మీకు చూపిించమని, అత్ను ద్ధనిక్త సమాధ్యనిం 

ఇసిాడని తెల్నస అత్ని చిత్ిిం. 

కీర్ని 25:12- “అయితే, యెహోవాకు భయపడే 

వా క్త ిఎవరు?” 

అత్ను త్నకు ఎించ్చకుని  మార్గింలో అత్నిక్త 

ఉపదేశసిాడు. 

D. కత్ ి నిబింధనలో బహుమతల జ్ఞబితాలను 

సమీక్షించిండి: 

 

రోమనుల 12:3-8- “నాకు ఇచిు న దయతో నేను ప్రపత్మ 

ఒక్క రికీ చెపి్పనిా నుమీ గురిించి: మీ గురిించి మీ 



‘When he ascended on high,  
he led captives in his train  
and gave gifts to men.’    

 
(What does ‘he ascended’ mean except that he also 
descended to the lower, earthly regions? He who 
descended is the very one who ascended higher 
than all the heavens, in order to fill the whole 
universe.)  It was he who gave some to be apostles, 
some to be prophets, some to be evangelists, and 
some to be pastors and teachers, to prepare God's 
people for works of service, so that the body of 
Christ may be built up until we all reach unity in the 
faith and in the knowledge of the Son of God and 
become mature, attaining to the whole measure of 
the fullness of Christ.”  

 
1 Corinthians 12:12-14 – “The body is a unit, though 
it is made up of many parts; and though all its parts 
are many, they form one body. So it is with Christ. 
For we were all baptized by one Spirit into one body-
whether Jews or Greeks, slave or free-and we were 
all given the one Spirit to drink.  Now the body is not 
made up of one part but of many.” 

 
F. A more logical idea is that the “perfect” refers to the 
completion of the New Testament and the closing of 
the revelation of God for the Christian age.  
1. Why speak of the end of miraculous gifts in relation 
to the complete revelation? Because the purpose of 
these gifts was to confirm the word spoken by inspired 
people. 

Mark 16:20 – “Then the disciples went out and 
preached everywhere, and the Lord worked with 
them and confirmed his word by the signs that 
accompanied it.”  
Hebrews 2:3-4 – “How shall we escape if we ignore 
such a great salvation? This salvation, which was 
first announced by the Lord, was confirmed to us by 
those who heard him. God also testified to it by 
signs, wonders and various miracles, and gifts of the 
Holy Spirit distributed according to his will.”  

 
2. Was the purpose of gifts to mature Christians? Or to 
mature the love of Christians? No. Prophecy, 
knowledge and tongues were to reveal God’s Word.  

1 Corinthians 13:2 – “If I have the gift of prophecy 
and can fathom all mysteries and all knowledge, and 
if I have a faith that can move mountains, but have 
not love, I am nothing.” 
1 Corinthians 14:3-6 – “But everyone who 
prophesies speaks to men for their strengthening, 
encouragement and comfort. He who speaks in a 
tongue edifies himself, but he who prophesies 
edifies the church. I would like every one of you to 
speak in tongues, but I would rather have you 

గురిించి ఎకుక వగా ఆలోచిించక్ిండి, కానీ దేవుడు మీకు 

ఇచిు న విశావ సానిక్త అనుగుణింగా మీ గురిించి 

తెల్నవిగా ఆలోచిించిండి. మనలో ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త అనేక్ 

అవయవమ్మలతో ఒకే శరీర్మ్మ ఉని టేల, మరియు ఈ 

అవయవమ్మలనీి  ఒకే విధమైన పనిని క్ల్నగి ఉిండవు, 

ప్రకీసి్నిందు అనేకులమైన మనమ్మ ఒకే శరీర్మ్మగా 

ఏరి్ ర్చ్చకనుచ్చనిా మ్మ మరియు ప్రపత్మ అవయవమ్మ 

ఇత్రులిందరిక్త చెిందినది. మనకు ఇచిు న దయ 

ప్రపకార్ిం, మనకు వేరేవ రు బహుమతలు ఉనాి యి. 

ఒక్ వా క్త ి యొక్క  బహుమత్మ ప్రపవచిించినటలయితే, 

అత్ను ద్ధనిని త్న విశావ సానిక్త 

అనులోమానుాత్ింలో ఉపయోగిించనివవ ిండి. అది 

వడిదా్సి్ని టలయితే, అత్ను సేవ చేయనివవ ిండి; అది 

బోధసి్ని టలయితే, అత్ను బోధించనివవ ిండి; అది 

ప్రపోతిా హక్ర్ింగా ఉింటే, అత్ను 

ప్రపోత్ి హిించనివవ ిండి; అది ఇత్రుల అవసరాలకు 

తోడి డినటలయితే, అత్ను ఉద్ధర్ింగా ఇవవ నివవ ిండి; 

అది నాయక్త్వ ిం అయితే, అత్ను ప్రశదగాా 

పరిాల్నించనివవ ిండి; అది దయ చూపిసే,ి అత్ను 

ద్ధనిని ఉలలసింగా చేయనివవ ిండి. 

 

1 కరిింథీయులు 12:28-29– “మరియు చరిు లో 

దేవుడు మొదటగా అపొసలిులను, రెిండవ 

ప్రపవక్లిను, మూడవ బోధకులను, త్రువాత్ 

అదుభ తాలు చేసేవారిని, అలగే సవ సపిరిచే 

బహుమతలు ఉని వారిని, ఇత్రులకు సహాయిం 

చేయగల వారిని, పరిాలనలో బహుమతలు 

ఉని వారిని మరియు వివిధ ర్కాలుగా మాటాలడేవారిని 

నియమిించాడు. భాష్లు." 

ఎఫెసీయులు 4:11-12– “కిందరిని అపొసలిులుగా, 

కిందరిని ప్రపవక్లిుగా, కిందరిని స్వారికిులుగా, మరి 

కిందరిని ాసరిులగా, బోధకులుగా, దేవుని ప్రపజలను 

సేవాకారా్ ప్రక్మాల కోసిం సదిాం చేస, ప్రకీసి్ శరీరానిి  

నిరిమ ించడానిక్త ఆయనే ఇచాు డు. ” 

1 ప్పతరు 4:10-11– “ప్రపత్మ ఒక్క రూ త్నకు లభిించిన 

బహుమానానిి  ఇత్రులకు సేవ చేయడానిక్త 

ఉపయోగిించాల్న, వివిధ రూాలోల  దేవుని క్ృపను 

విశవ సనీయింగా నిర్వ హిసిారు. ఎవరైనా 

మాటాలడినటలయితే, అత్ను దేవుని మాటలను మాటాలడే 

వా క్తగిా చేయాల్న. ఎవరైనా సేవ చేసే,ి దేవుడు 

అిందిించే బలింతో అత్ను ద్ధనిని చేయాల్న, త్ద్ధవ రా 

దేవుడు యేస్ప్రకీసి్ ద్ధవ రా అనిి  విష్యాలలో 

ద్సి్త్మించబడతాడు. ఆయనకు మహిమ మరియు శక్త ి

యుగయుగాలు. 

 

ఈ జ్ఞబితాలు దేవుడు పరిచరా్  అని పిలుసి్ని  ద్ధని 

గురిించి మీకు ఒక్ ఆలోచన ఇవావ ల్న. ప్రక్తింది 

బహుమతలు, మింప్రత్మత్వ  శాఖలకు కనిి  



prophesy. He who prophesies is greater than one 
who speaks in tongues, unless he interprets, so that 
the church may be edified. Now, brothers, if I come 
to you and speak in tongues, what good will I be to 
you, unless I bring you some revelation or 
knowledge or prophecy or word of instruction?”  
1 Corinthians 14:19 – “But in the church I would 
rather speak five intelligible words to instruct others 
than ten thousand words in a tongue.”  

 
Tongues were a sign for the unbelievers. Miraculous 
gifts among the Corinthians contributed to their lack of 
love and their immaturity. 

1 Corinthians 3:1 – “Brothers, I could not address 
you as spiritual but as worldly-mere infants in 
Christ.” 
1 Corinthians 14:20 – “Brothers, stop thinking like 
children. In regard to evil be infants, but in your 
thinking be adults.” 

 
They needed gifts because the primitive church was as 
children in knowledge. 

1 Corinthians 13:11 – “When I was a child, I talked 
like a child, I thought like a child, I reasoned like a 
child. When I became a man, I put childish ways 
behind me.”  

 
3. “Perfect” (Greek "telios") means whole, complete, 
grown, nothing lacking. Referring to people it means 
adult, mature. Read Matthew 5:44-48; Luke 6:36; 
Matthew 19:21; 1 Corinthians 2:6, 14; 1 Corinthians 
14:20; Philippians 3:15; Colossians 4:12; Hebrews 
5:14.) You do not need to reach this perfection to go to 
heaven. 
They (the Corinthian Christians) were perfect (whole, 
complete, grown, nothing lacking) but not without sin.   

Philippians 3:15 – “All of us who are mature should 
take such a view of things. And if on some point you 
think differently, that too God will make clear to you.” 
James 1:17 – “Every good and perfect gift is from 
above, coming down from the Father of the heavenly 
lights, who does not change like shifting shadows.” 
James 1:4 – “Perseverance must finish its work so 
that you may be mature and complete, not lacking 
anything.” 
James 2:22 – “You see that his faith and his actions 
were working together, and his faith was made 
complete by what he did.” 

 
4. See the contrast with verse 9: Something is now "ek 
merous" (in part, incomplete, imperfect, something 
lacking) but later will be "teleios" (whole, complete, 
perfect, nothing lacking). The subject is the way we 
receive divine knowledge and the end of inspired 
preaching. The word to place in the spaces (part C 
above) would be “revelation”. Until the closing of the 

ఉద్ధహర్ణలు (తాతాక ల్నక్ లేద్ధ అదుభ తాలతో సహా 

కాదు): 

 

సేవ 

1 ప్పతరు 4:11– “ఎవరైనా మాటాలడినటలయితే, అత్డు 

దేవుని మాటలను మాటాలడినటేల చేయాల్న. ఎవరైనా 

సేవ చేసే,ి దేవుడు అిందిించే బలింతో అత్ను ద్ధనిని 

చేయాల్న, త్ద్ధవ రా దేవుడు యేస్ప్రకీసి్ ద్ధవ రా అనిి  

విష్యాలలో ద్సి్త్మించబడతాడు. ఆయనకు మహిమ 

మరియు శక్త ియుగయుగమ్మలకు క్లుగును గాక్. 

రోమనుల 12:7– “అది వడిిాంచినటలయితే, అత్ను సేవ 

చేయనివవ ిండి; అది బోధించినటలయితే, అత్ను 

బోధించనివవ ిండి. 

టీచర్ 

1 కరిింథీయులు 12:28- "మరియు చరిు లో దేవుడు 

నియమిించాడు ... మొదటగా అపొసలిులు, రెిండవ 

ప్రపవక్లిు, మూడవ ఉాధ్యా యులు." 

రోమనుల 12:7– “అది వడిిాంచినటలయితే, అత్ను సేవ 

చేయనివవ ిండి; అది బోధించినటలయితే, అత్ను 

బోధించనివవ ిండి. 

2 త్మమోత్మ 1:11- "మరియు ఈ స్వార్కిు నేను హెరాల్ ా

మరియు అపొసలిుడు మరియు గురువుగా 

నియమిించబడాాను." 

బోధకుడు 

రోమనుల 12:8- "ఇది ప్రపోతిా హక్ర్ింగా ఉింటే, అత్ను 

ప్రపోత్ి హిించనివవ ిండి." 

ఇచేే వాడు 

రోమనుల 12:8- "ఇది ఇత్రుల అవసరాలకు సహక్రిసే,ి 

అత్ను ఉద్ధర్ింగా ఇవవ నివవ ిండి." 

స్హాయం/స్హాయం చేసే వయ క్త ి

1 కరిింథీయులు 12:28- "మరియు చరిు లో దేవుడు 

నియమిించాడు ... వైదా ిం యొక్క  బహుమతలు 

ఉని వారిని, ఇత్రులకు సహాయిం చేయగల వారిని 

కూడా." 

ద్య చూేవాడు 

రోమనుల 12:8- "ఇది దయ చూపిసే,ి అత్ను ద్ధనిని 

ఉలలసింగా చేయనివవ ిండి." 

నిరావ హకుడు 

1 కరిింథీయులు 12:28- "మరియు చరిు లో దేవుడు 

నియమిించాడు ..., పరిాలన యొక్క  బహుమతలు 

ఉని వారిని." 

షెపర్,ా ాస్టర్, బిషప్ట్ 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 20:28-29– “మిమమ లి్న  

మరియు పరిశుదా్ధత్మ  మిమమ ల్ని  పరా్ వేక్షకులుగా 

చేసన మిందను జ్ఞప్రగత్గిా చూస్కోిండి. ఆయన త్న 

ర్క్మి్మతో కనుకుక ని  దేవుని సింఘానిక్త కాపరులుగా 

ఉిండిండి.” 

ఎఫెసీయులు 4:11“కిందరిని అపొసలిులుగా, 

కిందరిని ప్రపవక్లిుగా, కిందరిని స్వారికిులుగా, 



New Testament, God was revealing His will partially. A 
little bit here. A little bit there. Now the whole revelation 
for the church has already been given and we can read 
without somebody having the gift of prophecy or 
knowledge.  
 
5. An illustration from the life of Paul: Paul left childish 
things when he grew. The infant church would leave 
the things of infancy when these gifts had ceased.  
 
6. They saw obscurely as in a mirror. “Mirror” is the 
same as “sight”. In comparison to the other prophets 
who depended on obscure words, a dream or a vision, 
God spoke to Moses “face to face”. The revelation that 
he received was clear.  
 
7. Some things we can know clearly: 

Matthew 7:19 – “Every tree that does not bear good 
fruit is cut down and thrown into the fire.” 
Luke 1:3-4 – “Therefore, since I myself have 
carefully investigated everything from the beginning, 
it seemed good also to me to write an orderly 
account for you, most excellent Theophilus, so that 
you may know the certainty of the things you have 
been taught.”  
Romans 1:32 – “Although they know God's 
righteous decree that those who do such things 
deserve death, they not only continue to do these 
very things but also approve of those who practice 
them.”  
1 Corinthians 14:37 – “If anybody thinks he is a 
prophet or spiritually gifted, let him acknowledge that 
what I am writing to you is the Lord's command.” 
Colossians 1:5-6 – “… the gospel that has come to 
you. All over the world this gospel is bearing fruit and 
growing, just as it has been doing among you since 
the day you heard it and understood God's grace in 
all its truth.” 
1 Timothy 4:3 – “They forbid people to marry and 
order them to abstain from certain foods, which God 
created to be received with thanksgiving by those 
who believe and who know the truth.”  
2 Peter 2:21 – “It would have been better for them 
not to have known the way of righteousness, than to 
have known it and then to turn their backs on the 
sacred command that was passed on to them.”  
2 Peter 1:2 – “Grace and peace be yours in 
abundance through the knowledge of God and of 
Jesus our Lord.”  
 

 8. As long as inspiration continued, signs and wonders 
also continued “So Paul and Barnabas spent 
considerable time there, speaking boldly for the Lord, 
who confirmed the message of his grace by enabling 
them to do miraculous signs and wonders.” (Acts 14:3)  
 

మరికిందరిని ాసరిులగా, బోధకులుగా నియమిించిింది 

ఆయనే. 

1 త్మమోత్మ 3:1-2– “ఇక్క డ నమమ దగిన సామెత్ ఉింది: 

ఎవరైనా పరా్ వేక్షకునిగా త్న హృదయానిి  

ఏరి్ ర్చ్చకుింటే, అత్ను ఒక్ గొపి  పనిని 

కోరుకుింటాడు. ఇప్పి డు పైవిచార్ణక్ర్ ి నిిందలకు 

అతీత్ింగా ఉిండాల్న, ఒకే భారా్ కు భర్,ి నిప్రగహిం, 

సీవ య-నియింప్రత్ణ, గౌర్వప్రపదమైన, ఆత్మథా ిం 

ఇచేు వాడు, బోధించగలవాడు. 

తీత 1:5-7- "నేను నినిు  ప్రకీట్ద్లో విడిచిపెటడిానిక్త 

కార్ణిం ఏమిటింటే, మీరు అసింపూరిగిా మిగిల్న ఉని  

వాటిని సరిదిదదవచ్చు  మరియు నేను మీకు 

స్తచిించినట్లల ప్రపత్మ పటణిింలో పెదదలను 

నియమిించవచ్చు ." 

మత్ త్రపచార్కుడు, బోధకుడు, మంత్రతి 

1 కరిింథీయులు 9:16-18– “అయినపి టికీ నేను 

స్వార్ ి ప్రపక్టిించేటపి్ప డు, నేను ప్రపగలభ లు 

పలక్లేను, ఎిందుక్ింటే నేను బోధించవలస 

వసి్ింది. నేను స్వార్ ిప్రపక్టిించక్పోతే నాకు అయాో ! 

నేను సవ చఛ ిందింగా బోధసే,ి నాకు ప్రపత్మఫలిం ఉింది; 

సవ చఛ ిందింగా కాక్పోతే, నేను నాకు క్టి్లబడి ఉని  

నమమ కానిి  అమలు చేసి్నిా ను. 

ఎఫెసీయులు 4:11“కిందరిని అపొసలిులుగా, 

కిందరిని ప్రపవక్లిుగా, కిందరిని స్వారికిులుగా, 

మరికిందరిని ాసరిులగా, బోధకులుగా నియమిించిింది 

ఆయనే. 

2 ప్పతరు 2:5-6- "అత్ను ద్ధని భక్తహిీన ప్రపజలపై 

వర్దలు తెచిు నప్పి డు అత్ను ప్పరాత్న ప్రపపించానిి  

విడిచిపెటకి్పోతే, కానీ నీత్మ బోధకుడైన నోవాను 

మరియు మరో ఏడుగురిని ర్క్షించినటలయితే." 

1 త్మమోత్మ 4:6-7- "మీరు ఈ విష్యాలను 

సహోదరులకు ఎత్మచిూపినటలయితే, మీరు ప్రకీసి్ 

యేస్కు మించి పరిచార్కులు అవుతారు, విశావ సిం 

మరియు మీరు అనుసరిించిన మించి బోధనల 

సతాా లలో పెరిగారు." 

2 త్మమోత్మ 1:11- "మరియు ఈ స్వార్కిు నేను హెరాల్ ా

మరియు అపొసలిుడు మరియు గురువుగా 

నియమిించబడాాను." 

డీకన్స 

1 త్మమోత్మ 3:8- "డీక్న్ద్లు, అలగే, గౌర్వానిక్త అర్ుమైన, 

నిజ్ఞయితీగల, ఎకుక వ వైన్ద్లో మ్మనిగిపోకుిండా 

మరియు నిజ్ఞయితీ లేని సింాదన కోసిం 

ప్రపయత్మి ించని వా కిులుగా ఉిండాల్న." 

 

మరియు వీటనిి ింటిలో మీరు ప్రపభువును 

సేవిించగల్నగే అనేక్ విష్యాలు ఉనాి యి. ఇపి టికే 

ఉని  వివిధ మింప్రత్మత్వ  శాఖలను పరిగణ్ణించిండి. 

వీటిలో కనిి ింటిక్త మీ భాగసావ మా ిం అవసర్ిం 

కావచ్చు . (ఈ జ్ఞబితాకు పరిమిత్ిం కావదుద. మేమ్మ మా 



The apostles chosen by Christ lived in the first century, 
until approximately 100 AD, when the last apostle, 
John, died. The apostles had miraculous gifts, and only 
they could pass this gift on to others. “When the 
apostles in Jerusalem heard that Samaria had 
accepted the word of God, they sent Peter and John to 
them. When they arrived, they prayed for them that 
they might receive the Holy Spirit, because the Holy 
Spirit had not yet come upon any of them; they had 
simply been baptized into the name of the Lord Jesus. 
Then Peter and John placed their hands on them, and 
they received the Holy Spirit. When Simon saw that the 
Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, 
he offered them money and said, "Give me also this 
ability so that everyone on whom I lay my hands may 
receive the Holy Spirit.” (Acts 8:14-19) 
Those upon whom the apostles laid their hands may 
have lived into the second century and so there were 
still miraculous gifts acting directly in the church. But, 
since they did not have the power to pass this gift on to 
others, gifts ended with their death. By then copies of 
the New Testament had been spread to the known 
world. It was the Spirit, acting now, not through 
miraculous sign gifts, but through the Word.  
 
1. The purpose of the Holy Spirit’s gift of miracle was 
to: 
     A. ___  Heal sick people 
     B. ___  Show that the apostles superior to everyone 
else 
     C. ___  Prove that the Apostles’ message that Jesus 
was God who   

    came in the flesh to provide the only way 
man could be 
 reconciled to God.   

2. Miracles of the Holy Spirit have not ceased and can 
still be performed today 
 T. _____ F. _____ 
3. Today people who perform “miracles” perform the 

same type of miracles performed by the apostles, in 
the same manner and with 

     the same results 
 T. _____ F. _____ 
4. What was the “perfect” that was to come which 
caused the imperfect to disappear? 

A. ___ It has not come as of today 
B.___ The infallible inspired message from God 

recorded for all future generations 
C. ___ Heaven 
D. ___ Return of Christ 
E. ___ Love 

5. Christians other than the Apostles could give other 
people the ability to perform miracles. 

           T. _____ F. _____ 

 
THE GIFT OF TONGUES 

సేవా ర్ింగాలను విసరిిించాల్న. ఏమి చేయాలో 

చూడడానిక్త చ్చటి్ట చూడిండి.) 

 

E. చరిు  యొక్క  అవసరాలను పరిగణ్ణించిండి: దేవుని 

వైవిధా మైన క్ృపకు మించి గృహనిరావ హకులుగా 

ఒక్రికక్రు మన బహుమత్మని ఉపయోగిించ్చకోవాలని 

ీటర్ సి ష్ిింగా చెాి డు. కాబటి ి మనిం చరిు  

అవసరాలను చూడాల్న. 

1 ప్పతరు 4:10- "ప్రపత్మ ఒక్క రూ త్నకు లభిించిన 

బహుమానానిి  ఇత్రులకు సేవ చేయడానిక్త 

ఉపయోగిించాల్న, వివిధ రూాలోల  దేవుని క్ృపను 

నమమ క్ింగా నిర్వ హిించాల్న." 

 

F. అవకాశాల కోసిం చూడిండి: దేవుడు మీ కోసిం తెరిచిన 

త్లుప్పల పప్రత్మక్ను ప్రార్ింభిించిండి. సమయిం 

గడుసి్ని  కదీద, అత్ను మిమమ లి్న  నడిపిించే దిశను 

మీరు చూడటిం ప్రార్ింభిించవచ్చు . 

 

G. చరిు  నాయక్త్వ ిం నుిండి మార్గదర్శ క్త్వ ిం కోర్ిండి: 

సెయిింట్ి ద్ను సని దిాం చేయడిం కోసిం చరిు క్త 

నాయక్త్వ  బహుమతలు ఇవవ బడతాయి. నాయక్త్వ ిం 

యొక్క  ఈ బహుమతలను బాగా ఉపయోగిించ్చకోిండి. 

ఎఫెసీయులు 4:11-12 – “కిందరిని అపొసలిులుగా, 

కిందరిని ప్రపవక్లిుగా, కిందరిని స్వారికిులుగా, మరి 

కిందరిని ాసరిులగా, బోధకులుగా, దేవుని ప్రపజలను 

సేవాకారా్ ప్రక్మాల కోసిం సదిాం చేసేిందుకు ఆయనే 

ఇచాు డు. ప్రకీసి్ నిరిమ ించబడవచ్చు .” 

 

H. చొర్వ తీస్కోిండి: మీరు ప్రపభువును ప్రారిిించారు, ప్రకత్ ి

నిబింధనలోని పరిచరా్ ల జ్ఞబితాను సమీక్షించారు, 

ప్రపభువు మీ దృషికి్త తీస్కువచిు న చరిు  యొక్క  

అవసరాలను పరిగణనలోక్త తీస్కునాి రు మరియు 

బహుశా మీలో కోరిక్ను కూడా నెర్వేర్ు వచ్చు . దేవుడు 

ఎలలప్పి డూ కనిి  దిశలలో అవకాశిం యొక్క  త్లుప్పలు 

తెరుసి్నిా డని మీరు గమనిించారు మరియు మీరు 

చరిు లోని నాయక్త్వ ింతో విష్యాలు మాటాలడారు. ఇక్ 

వేచి ఉిండక్ిండి, చొర్వ తీస్కోిండి మరియు ప్రపభువు 

మీరు ఏమి చేయాలని కోరుకుింట్లనాి రో ద్ధనితో 

కనసాగిండి. 

 

ఆలోచన వచిు ింద్ధ? ఇచిు న దశల ద్ధవ రా వెళు ిండి. 

దేవుని వైవిధా మైన క్ృపకు మించి నిరావ హకులుగా మీ 

బహుమత్మని ఒక్రికక్రు ఉపయోగిించ్చకోవడిం ద్ధవ రా 

ప్రపభువును సేవిించడిం ప్రార్ింభిించిండి. మీరు 

చేయాలనుకుని  ప్రపత్మద్ధనిలో ప్రపభువు మిమమ ల్ని  

ఆశీర్వ దిసిాడు. 

 

ముగింపు: 



Lesson 9 
I. It was a miraculous gift granted by the Holy Spirit 

(Acts 2.4-11; 10.45-46; 11:15-17; 19.1-6; 1 
Corinthians 12-14; Mark 16:15-20).  

 
II. The tongues were LANGUAGES and DIALECTS 
spoken by people at the time where the phenomenon 
of tongue speaking occurred.  

A. In Acts 2:4 “All of them were filled with the Holy 
Spirit and began to speak in other tongues as the 
Spirit enabled them” the word translated “tongue” is 
glossa, which in the Bible means the language of a 
people or nation.  
 
B. The expressions “own language” in Acts 2:6 
“When they heard this sound, a crowd came 
together in bewilderment, because each one heard 
them speaking in his own language.” and “native 
language” in Acts 2:8, “Then how is it that each of us 
hears them in his own native language?” comes 
from the Greek word dialectos from which our word 
“dialect” comes, which means the language of a 
particular people.  
 
C. Luke says that a multitude of people assembled 
in Jerusalem on the Day of Pentecost from many 
different countries could all understand what the 
apostles said, each one in their own native 
language.  “Now there were staying in Jerusalem 
God-fearing Jews from every nation under heaven 
… Parthians, Medes and Elamites; residents of 
Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and 
Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of 
Libya near Cyrene; visitors from Rome (both Jews 
and converts to Judaism); Cretans and Arabs-we 
hear them declaring the wonders of God in our own 
tongues!” (Acts 2:5; 9-11) 

 
D. To speak in tongues would be, for example, to 
speak in Armenian without ever having learned that 
language and being perfectly understood by 
someone who speaks that language.  
E. In Corinth, the gift was the same, but due to the 
absence of people from various nations, the 
presence of a translator (interpreter) was necessary.  

1. The one who did not understand that language 
would be as a foreigner “If then I do not grasp the 
meaning of what someone is saying, I am a 
foreigner to the speaker, and he is a foreigner to 
me.” (1 Corinthians 14:11) This shows that the 
phenomenon was still speaking in languages.  
2, Paul cites Isaiah 28:11-12 in 1 Corinthians 
14:21 “Through men of strange tongues and 
through the lips of foreigners I will speak to this 
people, but even then they will not listen to me.” 
A parallel is made between the Assyrian dialect 

చరిు , ప్రకత్ ినిబింధనలో ఒక్ జీవిగా చూడబడుతింది: 

జీవిించడిం, అభివృది ాచెిందడిం మరియు సమనవ యిం 

చేయడిం. ఈ జీవి వా వసీకి్ృత్ మార్గింలో చేరిన అనేక్ 

భాగాలతో కూడి ఉింట్లింది. వా వసీకి్ృత్మైనపి టికీ, 

చరిు  ఒక్ సాధ్యర్ణ సింద్స ిక్ింటే ఎకుక వ. చరిు  యొక్క  

ఈ అింశిం గురిించి మాటాలడటానిక్త ఎకుక వగా 

ఉపయోగిించే పదిం (40 సారుల), కత్ ి నిబింధనలో 

"శరీర్ిం" అనే పదిం. మానవ శరీర్ిం (భౌత్మక్ిం) మరియు 

యేస్ప్రకీసి్ శరీర్ిం (ఆధా్య త్మమ క్ిం) అయిన చరిు  యొక్క  

లక్షణాల మధా  సమాింత్ర్ిం చాలసారుల 

చేయబడుతింది. సభుా లిందరూ శరీర్ింలో ఒక్ 

యూనిట్ద్గా పనిచేసిారు. డిస్ద్క్నెక్ ిచేయబడిన సభుా లు 

లేరు. చరిు  యొక్క  సేవ అనేది సెయిింట్ి  యొక్క  

ఆధా్య త్మమ క్ కారా్ క్లపిం, ఆత్మ లో ఒక్రిలో ఒక్రు 

సభుా లు. ఒక్ శరీర్ింగా, ప్రపత్మ సభుా డు ద్ధని మింప్రత్మత్వ  

శాఖలో పనిచేసిాడు. ఇది ఒక్ వా క్త ియొక్క  సవ త్ింప్రత్ 

కారాా చర్ణ కాదు, శరీర్ింలోని అనిి  సభుా ల సమనవ య 

పని. 

 

మనమిందర్ిం స్ట్ైసవి జీవిత్ సేవలకు మనల్ని  మనిం 

అింక్తత్ిం చేద్ధద ిం, అయితే యేస్ ప్రపభువు పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధవ రా మన కోసిం ఎించ్చకుని  ఆ సేవ (బహుమత్మ)లో 

మనిం "నిప్పణులు" అవుతామ్మ. 

 

1. అనేక్ ర్కాల బహుమతలు, సేవలు మరియు పనులు 

ఉనాి యి. 

 T. _____ F. _____ 
 

2. భగవింతని అనుప్రగహిం మనిషిక్త ప్రపసాదిించబడిింది 

 A. ___ ాప క్షమాపణలో 

 B. ___ అత్ని రోజువారీ జీవిత్ింలో 

 స. ___ పని, సేవ లేద్ధ పరిచరా్ లో స్ట్ైసవిుడు 

త్పి క్ చేయాల్న 

 D. ___ పైవనీి   

  

3. సాధ్యర్ణింగా బహుమత్మ ఉచిత్ింగా ఇవవ బడుతింది, 

సింాదిించలేదు, కానీ అనేక్ మించి పనులు చేయడిం 

ద్ధవ రా భగవింతని అనుప్రగహానిి  పొిందవచ్చు . 

 T. _____ F. _____ 

4. స్ట్ైసవిులకు ఇచేు  ఆధా్య త్మమ క్ బహుమతలు: 

 A. ___ సహజ సామరాిా లు, ప్రపత్మభ 

 బి. ___ వా క్తతిావ లు, బహిర్ింగింగా మాటాలడటిం 

లేద్ధ పిరిక్తత్నిం 

 స. ___ స్ట్ైసవిులు చేయడానిక్త దేవుడు 

కేటాయిించిన సేవలు/పరిచరా్ లు 

 

5. దేవుని వాక్ా ిం స్ట్ైసవిులను పరిచరా్ కు సని దిాం 

చేసి్ింది 

 T. _____ F. _____  
 



and the dialects of those who speak in tongues. 
Thus one concludes that gift of tongues was “to 
speak a language without having learned it by 
natural ways.”  

 
III. Tongues were not the more important gift and 
are the last ones mentioned in two lists. 

1 Corinthians 12:7-10 – “To one there is given 
through the Spirit the message of wisdom, to 
another the message of knowledge by means of the 
same Spirit, to another faith by the same Spirit, to 
another gifts of healing by that one Spirit, to another 
miraculous powers, to another prophecy, to another 
distinguishing between spirits, to another speaking 
in different kinds of tongues, and to still another the 
interpretation of tongues.”  
 
1 Corinthians 12:28-30 – “And in the church God has 
appointed first of all apostles, second prophets, third 
teachers, then workers of miracles, also those 
having gifts of healing, those able to help others, 
those with gifts of administration, and those 
speaking in different kinds of tongues. Are all 
apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all 
work miracles? Do all have gifts of healing? Do all 
speak in tongues? Do all interpret?”  

 
IV. The gift of tongues was useless without love.  

1 Corinthians 13 – “If I speak in the tongues of men 
and of angels, but have not love, I am only a 
resounding gong … the greatest of these is love.”  

 

V. TONGUES in 1 Corinthians 14: 
1.  “Follow the way of love and eagerly desire 
spiritual gifts, especially the gift of prophecy. 2 For 
anyone who speaks in a tongue does not speak to 
men but to God. Indeed, no one understands him; 
he utters mysteries with his spirit.   3 But everyone 
who prophesies speaks to men for their 
strengthening, encouragement and comfort. 4 He 
who speaks in a tongue edifies himself, but he who 
prophesies edifies the church. 5 I would like every 
one of you to speak in tongues, but I would rather 
have you prophesy. He who prophesies is greater 
than one who speaks in tongues, unless he 
interprets, so that the church may be edified.  
“6 Now, brothers, if I come to you and speak in 
tongues, what good will I be to you, unless I bring 
you some revelation or knowledge or prophecy or 
word of instruction? 7 Even in the case of lifeless 
things that make sounds, such as the flute or harp, 
how will anyone know what tune is being played 
unless there is a distinction in the notes? 8 Again, if 
the trumpet does not sound a clear call, who will get 
ready for battle? 9 So it is with you. Unless you 
speak intelligible words with your tongue, how will 

6. ప్రకీసి్లో ప్రపత్మ ఒక్క రికీ ఒకే విధమైన ఆధా్య త్మమ క్ 

బహుమత్మ ఉింది 

 T. _____ F.______ 
 

7. ప్రకీసి్లో ఎవవ రూ మరొక్రి క్ింటే మ్మఖా మైనవారు 

కాదు. 

 T. _____ F. _____ 
 

8. దేవుడు స్ట్ైసవిులను అత్ను పొిందిన బహుమానిం, 

సేవ లేద్ధ పనితీరుపై కాకుిండా వారు చేసే పనులు, 

సేవలు లేద్ధ విధుల సింఖా పై తీరుి  ఇసిాడు. 

 T. _____ F. _____ 
 

9. దేవుడు అపి గిించిన బహుమత్మ, పని, సేవ లేద్ధ 

విధని నిర్వ హిించడానిక్త ఎవరైనా చరిు  నాయకుడు(లు) 

నుిండి ఆమోదిం పొింద్ధల్న. 

 T. _____ F. _____ 
 

10. స్ట్ైసవిులిందరూ ఒకేల ఉింటారు మరియు దేవుణ్ణ ి

సింతోష్పెటడిానిక్త ఒకే విధమైన పనులు, సేవలు 

లేద్ధ విధులు నిర్వ హిించాల్న. 

 T. _____ F. _____ 
 

11. పెదద, ాసరి్, గొప్రరెల కాపరి లేద్ధ డీక్న్ద్గా ఉిండటిం 

అనేది దేవుడు వారి అర్ుత్లను ప్పరొక ని పి టి నుిండి 

కేటాయిించిన అత్మ మ్మఖా మైన పని, సేవ లేద్ధ విధ. 

 T. _____ F. _____ 
 

పవిత్రత్ ఆత్మ  యొకక  స్ంకేత్ బహుమతులు 
ాఠిం 8: 

ఆదిమ చరిు క్త అదుభ త్ బహుమతలు మరియు 

అదుభ తాలు కాని బహుమతలు ఇవవ బడాాయి. బైబిల్ 

చరిప్రత్లో, దేవుని దూత్ల అధకారానిి  ద్సిాపిించడానిక్త 

ప్రపతేా క్ సాక్ష అవసర్మైనప్పి డు వివిధ కాలలు 

ఉనాి యి. ఇవి మోషే, ఎల్నజ్ఞ, ఎలీషా, ప్రకీసి్ మరియు 

అత్ని అపొసలిుల కాలలు. ఇత్ర్ కాలలలో ఇత్ర్ 

అదుభ తాలు ఉని పి టికీ, కింత్మింది పవిప్రత్ 

ప్పరుషులు దేవుని శక్త ిద్ధవ రా గొపి  "అదుభ త్ కారిమ కులు" 

అయినప్పి డు ఇవి అదుభ తాల యొక్క  ఎకుక వ 

త్ర్చ్చదనిం యొక్క  కాలలు. మనుషుా లకు దేవుని 

ప్రపత్ా క్షత్ పూరి ిఅయినప్పి డు (కత్ ినిబింధన), దేవుని 

దూత్లు బోధించిన పదిం యొక్క  ఈ ప్రపతేా క్ నిరాార్ణ 

యొక్క  ఆవశా క్త్ ద్ధటిపోయిింది. నేడు, బోధకులు త్మ 

మాటలను సింకేతాలతో ధృవీక్రిించడానిక్త ఆత్మ  

అవసర్ిం లేదు. వారు ప్రవాసన ద్ధనిని మాప్రత్మే 

బోధించవలస ఉింట్లింది. “యేస్ త్న శషుా ల 

సమక్షింలో అనేక్ ఇత్ర్ అదుభ తాలు చేశాడు. ఈ 

ప్పసకి్ింలో నమోదు చేయబడలేదు. అయితే యేసే దేవుని 

కుమారుడైన ప్రకీసి్ అని మీరు విశవ సించాలని మరియు 

విశవ సించడిం ద్ధవ రా మీరు ఆయన నామింలో జీవిం 



anyone know what you are saying? You will just be 
speaking into the air. 10 Undoubtedly there are all 
sorts of languages in the world, yet none of them is 
without meaning. 11 If then I do not grasp the 
meaning of what someone is saying, I am a 
foreigner to the speaker, and he is a foreigner to me. 
12 So it is with you. Since you are eager to have 
spiritual gifts, try to excel in gifts that build up the 
church.  
“13 For this reason anyone who speaks in a tongue 
should pray that he may interpret what he says. 14 
For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind 
is unfruitful. 15 So what shall I do? I will pray with my 
spirit, but I will also pray with my mind; I will sing with 
my spirit, but I will also sing with my mind. 16 If you 
are praising God with your spirit, how can one who 
finds himself among those who do not understand 
say "Amen" to your thanksgiving, since he does not 
know what you are saying? 17 You may be giving 
thanks well enough, but the other man is not edified.  
“18 I thank God that I speak in tongues more than 
all of you. 19 But in the church I would rather speak 
five intelligible words to instruct others than ten 
thousand words in a tongue. 
“20 Brothers, stop thinking like children. In regard to 
evil be infants, but in your thinking be adults. 21 In 
the Law it is written:  

‘Through men of strange tongues and through the 
lips of foreigners  
I will speak to this people, but even then they will 
not listen to me,  
says the Lord.’  

“22 Tongues, then, are a sign, not for believers but 
for unbelievers; prophecy, however, is for believers, 
not for unbelievers. 23 So if the whole church comes 
together and everyone speaks in tongues, and some 
who do not understand or some unbelievers come 
in, will they not say that you are out of your mind? 
24 But if an unbeliever or someone who does not 
understand comes in while everybody is 
prophesying, he will be convinced by all that he is a 
sinner and will be judged by all, 25 and the secrets 
of his heart will be laid bare. So he will fall down and 
worship God, exclaiming, ‘God is really among you!’  
 “26 What then shall we say, brothers? When you 
come together, everyone has a hymn, or a word of 
instruction, a revelation, a tongue or an 
interpretation. All of these must be done for the 
strengthening of the church. 27 If anyone speaks in 
a tongue, two-or at the most three-should speak, 
one at a time, and someone must interpret. 28 If 
there is no interpreter, the speaker should keep 
quiet in the church and speak to himself and God.”  

 
Everything done in the assembly of the church should 
be done for the strengthening (edification) of the 

పొింద్ధలని ఇవి ప్రవాయబడాాయి. (యోహాను 20:30-31) 

నమోదిత్ అదుభ తాలు తామ్మ సృషిిించినటేల విశావ సానిి  

ఉత్ి త్మ ి చేయడానిక్త సరిపోతాయి. ప్రకత్ ి నిబింధన 

పూర్యిిన వెింటనే ఈ అదుభ త్ బహుమతలు 

ఆగిపోతాయనే వాసవిానిి  వాక్ా ిం వివిధ మారాగలోల  

స్తచిసి్ింది. 

 

I. త్రపద్ధనం చేసే విధ్యనం. 

ఈ బహుమతలు సాధ్యర్ణింగా అిందిించే విధ్యనిం అవి 

తాతాక ల్నక్మైనవని చూపిసి్ింది. 

A. ఇది అపొసలిుల చేతలు వేయడిం ద్ధవ రా జరిగిింది. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8:4-25– “చెదరిపోయిన వారు 

ఎక్క డిక్త వెళ్లలనా వాకాా నిి  బోధించారు. ిల్నపి్ప  

సమర్యలోని ఒక్ పటణిానిక్త వెళ్లల అక్క డ ప్రకీసి్ను 

ప్రపక్టిించాడు. జనసమూహమ్మ ిల్నప్పి  మాటలు విని, 

అత్డు చేసన అదుభ త్కారా్ మ్మలను చూసనప్పి డు, 

వార్ిందరు అత్డు చెపిి నద్ధనిపై ప్రశద ా చూపిరి. 

అరుప్పలతో, చాల మింది నుిండి దుష్శికిులు 

బయటకు వచాు యి మరియు చాల మింది 

పక్షవాత్ిం మరియు విక్లింగులు సవ సతి్ పొింద్ధరు. 

అిందుచేత్ ఆ నగర్ింలో గొపి  సింతోష్ిం నెలకింది. 

 

“ఇప్పి డు సైమన్ అనే వా క్త ికింత్కాలింగా నగర్ింలో 

చేత్బడి చేస షోప్రమోను ప్రపజలిందరినీ 

ఆశు రా్ పరిచాడు. అత్ను గొపి వాడు అని గొపి గా 

చెప్పి కునిా డు, మరియు పెదద మరియు త్కుక వ 

ప్రపజలిందరూ అత్నిని దృషిలిో ఉించ్చకుని, "ఈ వా క్త ి

గొపి  శక్త ి అని పిలువబడే దైవిక్ శక్త"ి అని 

ఆశు రా్ పోయారు. అత్ను త్న మాయాజ్ఞలింతో 

చాలకాలిం వారిని ఆశు రా్ పరిచాడు కాబటి ి వారు 

అత్నిని అనుసరిించారు. అయితే ిల్నప్ దేవుని 

రాజా ిం మరియు యేస్ప్రకీసి్ ప్పరు గురిించి స్వార్ ి

ప్రపక్టిసి్ని ప్పి డు వారు నమిమ నప్పి డు, ప్పరుషులు 

మరియు స్ట్సీలిు ఇదదరూ బాపిసిమ ిం తీస్కునాి రు. 

సైమన్ సవ యింగా నమిమ  బాపిసిమ ిం తీస్కునిా డు. 

మరియు అత్ను చూసన గొపి  సింకేతాలు మరియు 

అదుభ తాలను చూస ఆశు రా్ పోతూ ిల్నప్ద్ను 

ప్రపత్మచోటా అనుసరిించాడు. 

 

“సమారియా దేవుని వాకాా నిి  అింగీక్రిించిిందని 

యెరూష్లేమ్మలో ఉని  అపొసలిులు విని ప్పి డు, 

వారు ప్పతరు మరియు యోహానులను వారి వదదకు 

పింారు. “వారు వచిు నప్పి డు, వారు పరిశుదా్ధత్మ ను 

పొింద్ధలని వారి కర్కు ప్రారిిించారు, ఎిందుక్ింటే 

వారిలో ఎవరిపైనా పరిశుదా్ధత్మ  ఇింకా రాలేదు; వారు 

కేవలిం ప్రపభువైన యేస్ నామమ్మలోనిక్త బాపిసిమ మ్మ 

పొిందిరి. అప్పి డు ప్పతరు మరియు యోహాను వారిపై 

త్మ చేతలు ఉించారు, మరియు వారు 

పరిశుద్దా్ధత్మ ను పొింద్ధరు. 



church. “I would like every one of you to speak in 
tongues, but I would rather have you prophesy. He who 
prophesies is greater than one who speaks in tongues, 
unless he interprets, so that the church may be edified.” 
(verse 5)  
 
“So it is with you. Since you are eager to have spiritual 
gifts, try to excel in gifts that build up the church.” (verse 
12)  
 
“What then shall we say, brothers? When you come 
together, everyone has a hymn, or a word of 
instruction, a revelation, a tongue or an interpretation. 
All of these must be done for the strengthening of the 
church.” (verse 26) 

A. Languages in verse 2 - Speaks to God, not men. 
  

B. The gift of prophecy must be preferred to the gift 
of tongues, because the exercise of this gift builds 
up the church (verses 3-4). Five words with 
understanding are better that ten thousand in a 
tongue. (verse 19) 
 
C. Three activities were done by people with gift of 
tongues: praying, singing and praising - All are 
directed toward God. (verses 14-17)  
 
D. Tongues cannot be used in the church meeting 
without an interpreter. (verses 26-28)  
 
E. Tongues are a sign for unbelievers and its 
purpose was not the building up of the church. 
(verses 21-22)  

1. In order to build up, the message must be 
understood (vs. 7-11).  
2. A sign for the unbelievers, but they would not 

accept God. (Isaiah 28:11-12) 
3. The reaction of the unbelievers when an entire 

assembly is speaking in tongues: “These 
people are out of their minds!”  

 
VI. The gift of tongues was temporary. 
A. They obviously had a special purpose.  
 
B. Having the gift of tongues was not a test of salvation. 
Not all the Christians were given this gift.  
 
C. The gift of tongues did not indicate great spirituality 
on the part of the person using the gift. Many in Corinth, 
as well as many nowadays who profess to have this 
gift, prove themselves to be carnal and not spiritual.  
 
D. Paul mentioned the gifts of prophecy, knowledge 
and tongues as being “in part” and said that they would 
cease. These gifts were temporary in comparison to 
love that is permanent. (1 Corinthians 13)  

 

"అపొసలిుల చేతలు వేయబడినపి్ప డు ఆత్మ  

అనుప్రగహిించబడిిందని సీమోను చూచి, వారిక్త 

ధనమ్మ అిందిించి, "నేను ఎవరిమీద చేయివేసనా 

ప్రపత్మవాడు పరిశుదా్ధత్మ ను పొిందునట్లల నాకు కూడా ఈ 

సామర్ిా మ్మ ప్రపసాదిించ్చ" అని చెపిె ను. 

 

"ప్పతరు ఇల జవాబిచాు డు: 'దేవుని బహుమత్మని 

డబుు తో కనుకోక వచు ని మీరు అనుకుని ిందున మీ 

డబుు  మీతో ాట్ల నశించిపోనివవ ిండి! ఈ పరిచరా్ లో 

మీకు భాగిం లేద్ధ భాగసావ మా ిం లేదు, ఎిందుక్ింటే మీ 

హృదయిం దేవుని మ్మిందు సరైనది కాదు. ఈ 

దురామ రాగనిక్త పశాు తిాపపడి ప్రపభువును ప్రారిిించిండి. 

మీ హృదయింలో అలింటి ఆలోచన ఉని ిందుకు 

బహుశా అత్ను మిమమ ల్ని  క్షమిించగలడు. మీరు 

చేదుతో నిిండిపోయి ాానిక్త బిందీలుగా ఉనాి ర్ని 

నేను చూసి్నిా ను. 

 

"అపి్ప డు సైమన్, "మీరు చెపిి నది ఏదీ నాకు 

జర్గకుిండా నా కోసిం ప్రపభువును ప్రారిిించిండి" అని 

జవాబిచాు డు. 

 

"వారు సాకా్ష మిచిు , ప్రపభువు వాక్ా మ్మను ప్రపక్టిించిన 

త్రువాత్, ప్పతరు మరియు యోహాను అనేక్ 

సమర్య ప్రగామాలలో స్వార్ ి ప్రపక్టిించి 

యెరూష్లేమ్మకు త్మరిగి వచాు రు." 

 

1. ిల్నప్, ఆత్మ తో నిిండి ఉనిా డు (అపొసలిుల 

కారా్ మ్మలు 6:3) మరియు అదుభ తాలు చేయగల శక్త ి

(అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8:13), ఇత్రులకు ఈ 

బహుమత్మని అిందిించలేక్పోయాడు. 

2. అలగే, దేవుడు వారిక్త నేరుగా అధకార్ిం ఇవవ లేదు. 

3. ఇదదరు అపొసలిులు వారి మీద చేయి వేయడానిక్త 

షోప్రమోనుకు పింపబడాారు. 

4, అపొసలిుల చేతలు వేయడిం ద్ధవ రా పరిశుదా్ధత్మ  

(అత్ని శక్త ియొక్క  అభివా క్త)ి ఇవవ బడిిందని సైమన్ 

ప్రగహిించాడు. 

 

B. అపొసలిుడైన పౌలు చేతలు వేయడిం ద్ధవ రా ఆత్మ  

యొక్క  శక్త ి ఇవవ బడిింది మరియు వారు భాష్లలో 

మాటాలడటిం ప్రార్ింభిించారు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 19:1-6- “అపొలోల  కరిింథులో 

ఉని ప్పి డు, పౌలు అింత్రాభ గింలో ఉని  ర్హద్ధరిని 

తీస్కని ఎఫెస్కు వచాు డు. అక్క డ అత్ను 

కింత్మింది శషుా లను క్నుగొని, 'మీరు 

విశవ సించినపి్ప డు మీరు పరిశుదా్ధత్మ ను పొింద్ధరా?' 

వారు, 'లేదు, పరిశుదా్ధత్మ  ఉనిా డని మేమ్మ కూడా 

వినలేదు." కాబటి ిపౌలు, "అయితే మీరు ఏ బాపిజిిం 

పొింద్ధరు?" అని అడిగారు. 'జ్ఞన్ బాపిజిిం' అని వారు 

సమాధ్యనమిచాు రు. పౌలు ఇల అనిా డు, 'జ్ఞన్ 



 
VII. The gift of tongues in the New Testament was 
very different from “the modern gift of tongues.”    
A. In the meeting of the church, in practice of the gift of 

tongues and prophecy, the women had to be silent. 
1 Corinthians 14:34 – “Women should remain silent 
in the churches. They are not allowed to speak, but 
must be in submission, as the Law says.” 

 
B. The gift of tongues was not for the edification of one 
another.  

1 Corinthians 14:4 – “He who speaks in a tongue 
edifies himself, but he who prophesies edifies the 
church.”  

 
C. Tongues were for the benefit of the unbelievers. 

1 Corinthians 14:21-22 – “In the Law it is written: 
‘Through men of strange tongues and through the 
lips of foreigners I will speak to this people, but even 
then they will not listen to me, says the Lord.’  
Tongues, then, are a sign, not for believers but for 
unbelievers; prophecy, however, is for believers, not 
for unbelievers.” 

 
D. Tongues were languages of men, understood by 
people who spoke these languages.  

Acts 2:1-8 – “When the day of Pentecost came, they 
were all together in one place. Suddenly a sound like 
the blowing of a violent wind came from heaven and 
filled the whole house where they were sitting. They 
saw what seemed to be tongues of fire that 
separated and came to rest on each of them. All of 
them were filled with the Holy Spirit and began to 
speak in other tongues as the Spirit enabled them. 
Now there were staying in Jerusalem God-fearing 
Jews from every nation under heaven. When they 
heard this sound, a crowd came together in 
bewilderment, because each one heard them 
speaking in his own language. Utterly amazed, they 
asked: ‘Are not all these men who are speaking 
Galileans? Then how is it that each of us hears them 
in his own native language?’”       

 
Pentecostals say that they are “ecstatic utterance” and 
are unintelligible to others. Whatever may be the 
reason, what is normally being done today is not the 
same as was done in the New Testament. 

 

NOTE: The confusion about this subject might have 
been avoided if the word “glossa” had been translated 
as “language”. The word can mean either language or 
tongue, the organ in our mouths used to help form 
words. 
  

యొక్క  బాపిజిిం పశాు తిాపిం యొక్క  బాపిజిిం. త్న 

త్రావ త్ వచేు  వా క్తనిి అింటే యేస్ను నమమ మని 

ప్రపజలకు చెాి డు.' అది విని, వారు ప్రపభువైన యేస్ 

నామమ్మలో బాపిసిమ మ్మ పొిందిరి. పౌలు వారిపై త్న 

చేతలు ఉించినప్పి డు, పరిశుదా్ధత్మ  వారిపైక్త 

వచిు ింది, మరియు వారు మాత్ృభాష్లో మాటాలడి 

ప్రపవచిించారు. 

C. త్మమోత్మ త్న బహుమత్మని (బహుశా జోసా ిం) పొిందడిం 

ద్ధవ రా పొింద్ధడు 

ాల్ చేతలు. 

2 త్మమోత్మ 1:6- "ఈ కార్ణింగా, నా చేతలు వేయడిం 

ద్ధవ రా మీలో ఉని  దేవుని బహుమత్మని మింటలోక్త 

తీస్కురావాలని నేను మీకు గురిు చేసి్నిా ను." 

D. ఈ బహుమతలు కనసాగాలింటే, అపొసలిులు 

చేతలు వేయడిం కనసాగిించాల్న కానీ అపొసలిుడైన 

జేమ్ి  చనిపోయినపి్ప డు అత్ని ద్సిానింలో ఎవరూ 

రాలేదు. అదుభ త్ శక్త ి యొక్క  ద్ధనిం చివరి 

అపొసలిుడి మర్ణింతో ఆగిపోయిింది. 

 

II ా కా లిక స్ా భావం. 

అదుభ త్ బహుమతలు తాతాక ల్నక్ింగా ఉింటాయని కత్ ి

నిబింధన బోధసి్ింది. 

1 కరిింథీయులు 13:8-13- "ప్రప్పమ ఎప్పి డూ విఫలిం 

కాదు. కానీ ప్రపవచనాలు ఉని  చోట, అవి 

నిల్నచిపోతాయి; నాలుక్లు ఉని చోట అవి నిశశ బదింగా 

ఉింటాయి; ద్జా్ఞనమ్మ ఉని చోట అది గత్మించిపోతింది. 

మనకు కింత్వర్కు తెలుస్ మరియు కింత్ భాగానిి  

ప్రపవచిించామ్మ, కానీ పరిపూర్తి్ వచిు నప్పి డు, 

అసింపూర్మిైనది అదృశా మవుతింది. నేను 

చిని ప్పి డు చిని పిలలల మాటాలడాను, చిని పిలలల 

ఆలోచిించాను, పిలలవాడిల త్రిక ించాను. నేను 

మనిషిగా మారినపి్ప డు, నేను నా వెనుక్ చిని పిలలల 

మారాగలను ఉించాను. ఇప్పి డు మనిం చూసి్నిా ిం 

కానీ అదదింలో ఉని ట్లవింటి ప్పలవమైన ప్రపత్మబిింబిం; 

అప్పి డు మనిం మ్మఖామ్మఖ చూద్సిామ్మ. ఇప్పి డు 

నాకు కింత్ భాగిం తెలుస్; అప్పి డు నేను పూరిగిా 

తెలుస్, నేను పూరిగిా తెల్నసన కూడా. ఇప్పి డు ఈ 

మూడు మిగిల్న ఉనాి యి: విశావ సిం, ఆశ మరియు 

ప్రప్పమ. అయితే వీటిలో గొపి ది ప్రప్పమ.” 

 

III త్రపయోజనం 

ఈ బహుమతల యొక్క  బైబిల్ ఉదేదశా ిం అవి 

తాతాక ల్నక్మైనవని చూపిించాయి. 

A. యేస్ యొక్క  అదుభ తాల ఉదేదశా ిం: 

1. యేస్ నిజింగా దేవునిచే పింపబడాాడనే విశావ సానిి  

సృషిిించడిం. 

యోహాను 10:31-39– “మళీల యూదులు అత్నిని 

రాళలతో కటడిానిక్త రాళలను ఎతికెళ్లలరు, కానీ యేస్ 

వారితో ఇల అనిా డు, ‘నేను మీకు త్ింప్రడి నుిండి 



 1. In the statement in Acts “begin to speak in other 
tongues”, the word glossa translated as tongues 
means: 
 A. ___ Ecstatic utterances only God 
understands 
 B. ___ Any language unknown to the speaker 
 C. ___ The Language of angels 
 
2. The miracle of speaking in languages not known to 
the speaker was the most important gift. 
 T. _____ F. _____ 
 
3. Speaking in a language unknown to the hearers is 
useless unless someone can interpret. 
 T. _____ F. _____ 
 
4. The gift of speaking in another person’s language 
was a temporary gift of the Holy Spirit. 
 T. _____ F. _____ 
 
5. The utterances of people “speaking in tongues” 
today can be interpreted by anyone knowledgeable 
with the language being uttered. 
 T. _____ F. _____ 
 
 

THE HOLY SPIRIT IN THE LIFE OF 
JESUS 

Lesson10: 
The work of the Holy Spirit in the redemptive plan of 
God is distinguished in the relationship of Jesus with 
the Spirit. The Spirit is not our redeemer but without 
Him, Jesus would not be our redeemer.  
 

I. BEFORE THE BIRTH OF JESUS, the Holy 
Spirit acted in the prophets, giving them the 
knowledge of events in the future life of 
Jesus, thus preparing the people of God for 
His coming.  
 

1 Peter 1:10-12 – “Concerning this salvation, the 
prophets, who spoke of the grace that was to come 
to you, searched intently and with the greatest care, 
trying to find out the time and circumstances to 
which the Spirit of Christ in them was pointing when 
he predicted the sufferings of Christ and the glories 
that would follow. It was revealed to them that they 
were not serving themselves but you, when they 
spoke of the things that have now been told you by 
those who have preached the gospel to you by the 
Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to 
look into these things.”  

 

చాల గొపి  అదుభ తాలు చూపిించాను. వీటిలో 

దేనికోసిం నువువ  ననిు  రాళలతో కటిావు?' 'వీటి కోసిం 

మేమ్మ నినిు  రాళలతో కటడిిం లేదు, కానీ దైవదూష్ణ 

కోసిం, మీరు కేవలిం మనిషి, దేవుడు అని 

చెప్పి కుింట్లని ిందున' అని యూదులు 

బదుల్నచాు రు. యేస్ వారిక్త జవాబిచాు డు, 'మీరు 

దేవుళలని నేను చెాి ను' అని మీ ధర్మ శాస్ట్సిింలో 

ప్రవాయబడిింద్ధ? అత్ను వారిని 'దేవత్లు' అని 

పిల్నచినటలయితే, ఎవరిక్త దేవుని వాక్ా ిం వచిు ింది 

మరియు లేఖనానిి  విచిఛ ని ిం చేయలేక్పోతే, త్ింప్రడి 

త్న సవ ింత్ వా క్తగిా వేరు చేస ప్రపపించింలోక్త పింపిన 

వా క్త ిగురిించి ఏమిటి? 'నేను దేవుని కుమారుడను' అని 

చెాి ను కాబటి ి మీరు ననిు  దైవదూష్ణ అని 

ఎిందుకు ఆరోపిసి్నిా రు? నా త్ింప్రడి ఏమి చేసే ిత్పి  

ననిు  నమమ కు. కానీ నేను చేసే,ి మీరు ననిు  

నమమ క్పోయినా, అదుభ తాలను నమమ ిండి, త్ింప్రడి 

నాలో ఉనాి ర్ని మరియు నేను త్ింప్రడిలో ఉనాి ర్ని 

మీరు తెలుస్కని అర్ిిం చేస్కునేల అదుభ తాలను 

నమమ ిండి. 

 

2. శషాు ల విశావ సానిి  బలపర్చిండి 

యోహాను 11:11-16– “అత్డు ఇల చెపిి న త్రావ త్, 

‘మన సిే హితడు లజరు నిప్రదపోయాడు; అయితే 

అత్నిి  లేపడానిక్త నేను అక్క డిక్త వెళి్ళనిా ను.' 

ఆయన శషాు లు, 'ప్రపభూ, నిప్రదపోతే బాగుపడతాడు' 

అని సమాధ్యనమిచాు రు. యేస్ అత్ని మర్ణిం 

గురిించి మాటాలడుతనిా డు, కానీ అత్ని శషుా లు 

అత్ను సహజ నిప్రద అని అనుకునాి రు. కాబటి ి

అత్ను వారిక్త సి ష్ిింగా చెాి డు, 'లజరు 

చనిపోయాడు, మరియు మీరు నమేమ ల నేను అక్క డ 

లేనిందుకు మీ కోసిం నేను సింతోషిసి్నిా ను. 

అయితే మనిం అత్ని దగ గర్కు వెళ్లద ిం.' అప్పి డు 

థామస్ (డిడిమస్ అని పిలుసిారు) మిగిల్నన 

శషుా లతో, 'మనిం కూడా వెళ్లద ిం, మనిం అత్నితో 

చనిపోతామ్మ' అని చెాి డు. 

 

3. ఈ ప్రపయోజనాలను సాధించడానిక్త ప్రవాత్పూర్వ క్ 

నివేదిక్ సరిపోతింది 

యోహాను 20:30-31 – “యేస్ త్న శషాు ల సమక్షింలో 

అనేక్ ఇత్ర్ అదుభ తాలు చేసాడు, అవి ఈ ప్పసకి్ింలో 

నమోదు చేయబడవు. అయితే యేసే దేవుని 

కుమారుడైన ప్రకీసి్ అని మీరు విశవ సించాలని, 

నమమ డిం ద్ధవ రా ఆయన నామింలో జీవిం పొింద్ధలని 

ఇవి ప్రవాయబడాాయి.” 

 

బి. అపోసి్ల్నక్ యుగిం యొక్క  అదుభ తాల యొక్క  

ఉదేదశా ిం: 

1. అపొసలిులు దేవుని దూత్లు అని నిరూపిించడానిక్త. 



II. IN THE CONCEPTION OF JESUS, the Holy Spirit 
was responsible for the Mary’s virgin birth of Jesus, 
assuring the incarnation of the Word of God.  

Matthew 1:18-20 – “This is how the birth of Jesus 
Christ came about: His mother Mary was pledged to 
be married to Joseph, but before they came 
together, she was found to be with child through the 
Holy Spirit. Because Joseph her husband was a 
righteous man and did not want to expose her to 
public disgrace, he had in mind to divorce her 
quietly. But after he had considered this, an angel of 
the Lord appeared to him in a dream and said, 
‘Joseph son of David, do not be afraid to take Mary 
home as your wife, because what is conceived in her 
is from the Holy Spirit’.”  
 
Luke 1:35 – “The angel answered, ‘The Holy Spirit 
will come upon you, and the power of the Most High 
will overshadow you. So the holy one to be born will 
be called the Son of God’.”  
 
John 1:14 – “The Word became flesh and made his 
dwelling among us. We have seen his glory, the 
glory of the One and Only, who came from the 
Father, full of grace and truth.”  

 
III. IN THE INFANCY OF JESUS, the Spirit acted in 
people and circumstances to prepare the world to 
receive their King. 

Luke 2:25-27 – “Now there was a man in Jerusalem 
called Simeon, who was righteous and devout. He 
was waiting for the consolation of Israel, and the 
Holy Spirit was upon him. It had been revealed to 
him by the Holy Spirit that he would not die before 
he had seen the Lord's Christ. Moved by the Spirit, 
he went into the temple courts. When the parents 
brought in the child Jesus to do for him what the 
custom of the Law required.”  

 
IV. IN THE PREACHING OF JOHN THE BAPTIST, 
Jesus was announced as that one who would make the 
Holy Spirit available to all by the baptism with the Holy 
Spirit.  

Luke 3:16 – “John answered them all, ‘I baptize you 
with water. But one more powerful than I will come, 
the thongs of whose sandals I am not worthy to 
untie. He will baptize you with the Holy Spirit and 
with fire’.”  
Hebrews 2:4 – “God also testified to it by signs, 
wonders and various miracles, and gifts of the Holy 
Spirit distributed according to his will.”  

 
V. IN THE BAPTISM OF JESUS, the Spirit presented 
Himself bodily as a dove to indicate Jesus as the SON 
of GOD. 

2 కరిింథీయులు 12:12- "అపొసలిుడు సింకేతాలు, 

అదుభ తాలు మరియు అదుభ తాలను స్తచిించే 

విష్యాలు - మీ మధా  చాల పటి్లదలతో జరిగాయి." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:43- "ప్రపత్మ ఒక్క రూ 

విసమ యింతో నిిండిపోయారు, మరియు అపొసలిుల 

ద్ధవ రా అనేక్ అదుభ తాలు మరియు అదుభ తాలు 

జరిగాయి." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:12– “అపొసలిులు ప్రపజల 

మధా  అనేక్ అదుభ తాలు మరియు అదుభ తాలు 

చేశారు. మరియు విశావ స్లిందరూ స్లమన్ 

కల్గనేడ్ద్లో క్లుస్కునేవారు. 

2 కరిింథీయులు 5:18-21– “ఇదింతా దేవుని నుిండి 

వచిు నది, ఆయన ప్రకీసి్ ద్ధవ రా మనలను త్నతో 

సమాధ్యనపరిచాడు మరియు సయోధా  యొక్క  

పరిచరా్ ను మనకు ఇచాు డు: దేవుడు ప్రపపించానిి  

ప్రకీసి్లో త్నతో సమాధ్యనపరుచ్చకుింట్లనిా డు, 

వారిపై మనుషుా ల ాాలను లెక్తక ించలేదు. 

మరియు అత్ను సయోధా  సిందేశానిి  మాకు 

క్టి్లబడి ఉనిా డు. కాబటి ి మనమ్మ ప్రకీసి్ 

రాయబారులమ్మ, దేవుడు మన ద్ధవ రా త్న విజపాినిి 

చేసి్ని టేల. ప్రకీసి్ త్ర్ప్పన మేమ్మ మిమమ ల్ని  

వేడుకుింట్లనిా మ్మ: దేవునితో సమాధ్యనపడిండి. 

దేవుడు ాపమ్మ లేని వానిని మనకర్కు ాపమ్మగా 

చేసాడు, త్ద్ధవ రా మనిం అత్నిలో దేవుని నీత్మగా 

ఉింటామ్మ. 

రోమనుల 15:17-19- “నేను చెపిి న మరియు చేసన 

ద్ధని ద్ధవ రా దేవునిక్త లోబడేల అనా జనులను 

నడిపిించడింలో ప్రకీసి్ నా ద్ధవ రా సాధించిన ద్ధని 

గురిించి త్పి  మరేమీ మాటాలడటానిక్త నేను 

సాహసించను - ఆత్మ  యొక్క  శక్త ిద్ధవ రా సింకేతాలు 

మరియు అదుభ తాల శక్త ిద్ధవ రా. కాబటి ియెరూష్లేమ్మ 

నుిండి ఇల్నలరిక్ిం వర్కు, నేను ప్రకీసి్ స్వార్నిు పూరిగిా 

ప్రపక్టిించాను. 

 

నేడు అపొసలిులు లేకుిండా, వారి అధకారానిి  

ద్సిాపిించాల్ని న అవసర్ిం మనకు లేదు. 

 

2. త్ప్పి  లేకుిండా దేవుని వాకాా నిి  అిందిించడానిక్త 

మనుషుా లను సని దిాం చేయడిం. 

2 ప్పతరు 1:21- "ప్రపవచనిం మానవుని చిత్ిింతో 

ఎని డూ ప్పద్టలిేదు, కానీ మనుషుా లు పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధవ రా తీస్కువెళు బడినప్పి డు దేవుని నుిండి 

మాటాలడారు." 

1 ప్పతరు 1:10-11– “ఈ మోక్షానిి  గూరిు , మీకు 

రాబోతని  క్ృప గురిించి చెపిి న ప్రపవక్లిు, ప్రకీద్సి్ 

ప్రపవచనిం చెపిి నప్పి డు వారిలోని ప్రకీసి్ ఆత్మ  

స్తచిించిన సమయానిి  మరియు పరిసతిలను 

తెలుస్కోవడానిక్త ప్రపయత్మి సి్నిా రు. ప్రకీసి్ బాధలు 

మరియు ద్ధని త్రువాత్ వచేు  మహిమలు. 



Luke 3:22 – “And the Holy Spirit descended on him 
in bodily form like a dove. And a voice came from 
heaven: ‘You are my Son, whom I love; with you I 
am well pleased’.”  

 
VI. IN THE TEMPTATION OF JESUS, the Spirit led 
Him to the desert for the 40 days of fasting, 
consecration and consequent temptation.  

Luke 4:1 – “Jesus, full of the Holy Spirit, returned 
from the Jordan and was led by the Spirit in the 
desert.”  

 
VII. IN THE BEGINNING OF THE MINISTRY OF 
JESUS, the Spirit filled Jesus with the power necessary 
for His ministry. 

Luke 4:14-15 – “Jesus returned to Galilee in the 
power of the Spirit, and news about him spread 
through the whole countryside. He taught in their 
synagogues, and everyone praised him.”  

 
Jesus understood that His ministry was the fulfillment 
of the passage of Isaiah (11:2) that spoke of the Spirit 
acting through the Messiah.  

Luke 4:16-21 – “He went to Nazareth, where he had 
been brought up, and on the Sabbath day he went 
into the synagogue, as was his custom. And he 
stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah 
was handed to him. Unrolling it, he found the place 
where it is written:  

‘The Spirit of the Lord is on me,  
because he has anointed me  
to preach good news to the poor.  
He has sent me to proclaim freedom  
for the prisoners and recovery of sight  
for the blind, to release the oppressed,  
to proclaim the year of the Lord's favor.’     

 
“Then he rolled up the scroll, gave it back to the 
attendant and sat down. The eyes of everyone in the 
synagogue were fastened on him, and he began by 
saying to them, ‘Today this scripture is fulfilled in 
your hearing’.”  

 
The Spirit anointed Jesus and made Him ready to 
initiate His ministry. In this ministry, His teaching 
caused the people to be amazed.  
 
VIII. ALL THE MINISTRY OF JESUS was 
accompanied and directed by the Holy Spirit to:  
A. His ministry in general  

Matthew 12:15-21 – “Aware of this, Jesus withdrew 
from that place. Many followed him, and he healed 
all their sick, warning them not to tell who he was. 
This was to fulfill what was spoken through the 
prophet Isaiah:  

‘Here is my servant whom I have chosen,  

1 కరిింథీయులు 2:6-13- “అయితే, మేమ్మ పరిణత్మ 

చెిందినవారిలో ద్జా్ఞన సిందేశానిి  మాటాలడుతామ్మ, కానీ 

ఈ యుగప్ప ద్జా్ఞనిం లేద్ధ ఈ యుగప్ప ాలకుల ద్జా్ఞనిం 

కాదు. లేదు, మేమ్మ దేవుని ర్హసా  ద్జా్ఞనిం గురిించి 

మాటాలడుతనిా మ్మ, ఇది ద్ధచబడిన ద్జా్ఞనిం మరియు 

సమయిం ప్రార్ింభానిక్త మ్మిందే దేవుడు మన మహిమ 

కోసిం ఉదేదశించబడాాడు. ఈ యుగప్ప ాలకులు 

ఎవరూ ద్ధనిని అర్ిిం చేస్కోలేదు, ఎిందుక్ింటే వారు 

క్ల్నగి ఉింటే, వారు కీరి ి ప్రపభువును సలువ వేయరు. 

అయితే, ప్రవాయబడినట్లలగా: 'ఏ క్నిు  చూడలేదు, ఏ 

చెవి వినలేదు, దేవుడు త్నను ప్రప్పమిించేవారి కర్కు 

సదపార్చిన ద్ధనిని ఏ మనసి్  ఊహిించలేదు' కానీ 

దేవుడు ద్ధనిని త్న ఆత్మ  ద్ధవ రా మనకు 

బయలుపర్చాడు. ఆత్మ  అనిి  విష్యాలను, దేవుని 

లోతైన విష్యాలను కూడా శోధసి్ింది. మనిషి 

ఆలోచనలు అత్నిలోని మనిషి ఆత్మ  త్పి  

మనుషుా లలో ఎవరిక్త తెలుస్? అదే విధింగా దేవుని 

ఆలోచనలు దేవుని ఆత్మ కు త్పి  మరెవరికీ 

తెల్నయవు. దేవుడు మనకు ఉచిత్ింగా ఏమి ఇచాు డో 

మనిం అర్ిిం చేస్కునేల మనిం లోక్ప్ప ఆత్మ ను 

పొిందలేదు కానీ దేవుని నుిండి వచిు న ఆత్మ ను 

పొింద్ధమ్మ. ఇది మనిం మాటాల డేది, మానవ ద్జా్ఞనిం 

ద్ధవ రా మనకు బోధించిన మాటలతో కాదు, ఆత్మ  

బోధించిన మాటలతో, ఆధా్య త్మమ క్ పద్ధలలో 

ఆధా్య త్మమ క్ సతాా లను వా క్పిరుసి్ింది. 

 

జూడ్ 3– “ప్రపియమైన మిప్రతలరా, మనిం పించ్చకునే 

మోక్షానిి  గురిించి మీకు ప్రవాయాలని నేను చాల 

ఆసక్తగిా ఉనిా ను, ఒక్ప్పి డు పరిశుదాులకు 

అపి గిించబడిన విశావ సిం కోసిం పోరాడాలని నేను 

ప్రవాస మిమమ ల్ని  ప్పరికలి లని భావిించాను.” 

ఈ సిందేశిం ఇపి టికే అనిి  కాలలకు ఒక్సారి 

పింపిణీ చేయబడిింది 

 

3. అపొసలిులు మరియు ప్రపవక్లిు చెపిి న మాటను 

ధృవీక్రిించడిం. 

మారుక  16:15-20– “అత్డు వారితో ఇల అనిా డు, 

‘లోక్మింత్టికీ వెళ్లల, సమస ి సృషికి్త స్వార్ ి

ప్రపక్టిించిండి. ఎవరైతే నమిమ  బాపిసిమ ిం 

తీస్కుింటారో వారు ర్క్షింపబడతారు, కాని నమమ ని 

వారు ఖిండిించబడతారు. మరియు ఈ సింకేతాలు 

విశవ సించే వారితో కూడి ఉింటాయి: నా ప్పరులో వారు 

దయాా లను త్రిమివేసిారు; వారు కత్ ి భాష్లలో 

మాటాలడతారు; వారు త్మ చేతలతో ామ్మలను 

ఎతికుింటారు; మరియు వారు ప్రాణాింత్క్మైన 

విషానిి  ప్రతాగినప్పి డు, అది వారిక్త హాని క్ల్నగిించదు; 

వారు జబుు పడిన వారిపై చేతలు ఉించ్చతారు, 

మరియు వారు సవ సతి్ పొిందుతారు. ప్రపభువైన యేస్ 

వారితో మాటాలడిన త్రువాత్, ఆయన పర్లోకానిక్త ఎక్తక  



the one I love, in whom I delight;  
I will put my Spirit on him,  
and he will proclaim justice to the nations.  
He will not quarrel or cry out;  
no one will hear his voice in the streets.  
A bruised reed he will not break,  
and a smoldering wick he will not snuff out,  
till he leads justice to victory.  
In his name the nations will put their hope’.” 

 
Isaiah 42:1-4 – “Here is my servant, whom I uphold, 
my 
chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on 
him and he will bring justice to the nations. He will 
not shout or cry out, or raise his voice in the streets. 
A bruised reed he will not break, and a smoldering 
wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring 
forth justice; he will not falter or be discouraged till 
he establishes justice on earth. In his law the islands 
will put their hope.” 
 
Isaiah 32:15-20 – “Till the Spirit is poured upon us 
from on high, and the desert becomes a fertile field, 
and the fertile field seems like a forest. Justice will 
dwell in the desert and righteousness live in the 
fertile field. The fruit of righteousness will be peace; 
the effect of righteousness will be quietness and 
confidence forever. My people will live in peaceful 
dwelling places, in secure homes, in undisturbed 
places of rest. Though hail flattens the forest and the 
city is leveled completely, how blessed you will be, 
sowing your seed by every stream, and letting your 
cattle and donkeys range free.”   
 
Isaiah 44:3-5 – “For I will pour water on the thirsty 
land, and streams on the dry ground; I will pour out 
my Spirit on your offspring, and my blessing on your 
descendants. They will spring up like grass in a 
meadow, like poplar trees by flowing streams. One 
will say, 'I belong to the LORD'; another will call 
himself by the name of Jacob; still another will write 
on his hand, 'The LORD's,' and will take the name 
Israel.”  

 
Ezekiel 36:26-31 – “I will give you a new heart and 
put a new spirit in you; I will remove from you your 
heart of stone and give you a heart of flesh.  And I 
will put my Spirit in you and move you to follow my 
decrees and be careful to keep my laws. You will live 
in the land I gave your forefathers; you will be my 
people, and I will be your God. I will save you from 
all your uncleanness. I will call for the grain and 
make it plentiful and will not bring famine upon you. 
I will increase the fruit of the trees and the crops of 
the field, so that you will no longer suffer disgrace 
among the nations because of famine. Then you will 

దేవుని కుడిార్శ వ మ్మన కూరుు నిా డు. అప్పి డు 

శషుా లు బయటకు వెళ్లల ప్రపత్మచోటా బోధించారు, 

మరియు ప్రపభువు వారితో పని చేస, ద్ధనితో వచిు న 

స్తచనల ద్ధవ రా త్న మాటను ధృవీక్రిించాడు. 

హెప్రీయులు 2:1-4– “కాబటి,ి మనిం విని ద్ధనిపై 

మనిం మరిింత్ జ్ఞప్రగత్గిా ప్రశద్ద ావహిించాల్న, త్ద్ధవ రా 

మనిం దూర్ింగా పోకూడదు. దేవదూత్లు చెపిి న 

సిందేశిం క్టి్లబడి ఉింటే మరియు ప్రపత్మ ఉలలింఘన 

మరియు అవిధేయత్ ద్ధని నాా యమైన శక్షను 

పొిందినటలయితే, అట్లవింటి గొపి  మోక్షానిి  మనిం 

విసమ రిసే ిమనిం ఎల త్పిి ించ్చకుింటామ్మ? ప్రపభువు 

ద్ధవ రా మొదట ప్రపక్టిించిన ఈ మోక్షిం, ఆయన విని  

వారి ద్ధవ రా మనకు ధృవీక్రిించబడిింది. దేవుడు త్న 

చితిానుసార్ిం పించిపెటబిడిన సింకేతాలు, 

అదుభ తాలు మరియు వివిధ అదుభ తాలు మరియు 

పరిశుదా్ధత్మ  బహుమతల ద్ధవ రా ద్ధనిక్త 

సాక్షా మిచాు డు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 14:3- "కాబటి ిపౌలు మరియు 

బరి్ బాలు అక్క డ చాల సమయిం గడిారు, ప్రపభువు 

కోసిం ధైరా్ ింగా మాటాలడుతనిా రు, అత్ను అదుభ త్ 

సింకేతాలు మరియు అదుభ తాలు చేయడానిక్త వీలు 

క్ల్ని ించడిం ద్ధవ రా త్న దయ యొక్క  సిందేశానిి  

ధృవీక్రిించాడు." 

హెప్రీయులు 6:13-18– “దేవుడు అప్రబాహామ్మతో త్న 

వాగాదనానిి  చేసనప్పి డు, అత్నితో ప్రపమాణిం 

చేయడానిక్త గొపి వాడు లేడు కాబటి,ి ‘నేను నినిు  

త్పి కుిండా ఆశీర్వ దిించి నీకు చాల మింది 

సింతానానిి  ఇసిాను’ అని సవ యింగా ప్రపమాణిం 

చేశాడు. కాబటి ి ఓపిక్గా నిరీక్షించిన త్రావ త్, 

అప్రబాహామ్మ వాగాదనానిి  పొింద్ధడు. ప్పరుషులు త్మ 

క్ింటే గొపి వారిపై ప్రపమాణిం చేసిారు, మరియు 

ప్రపమాణిం చెపిి నద్ధనిని ధృవీక్రిసి్ింది మరియు 

అనిి  వాదనలకు మ్మగిింప్ప ఇసి్ింది. దేవుడు త్న 

సింక్లి ిం యొక్క  మారిు లేని సవ భావానిి  వాగాదనానిక్త 

సింబింధించిన వార్స్లకు చాల సి ష్ిింగా 

చెాి లనుకునిా డు, అత్ను ద్ధనిని ప్రపమాణింతో 

ధృవీక్రిించాడు. దేవుడు ఇల చేసాడు, దేవుడు 

అబదిాం చెపి డిం అసాధా ిం అనే రెిండు మారిు లేని 

విష్యాల ద్ధవ రా, మనకు అిందిించబడిన నిరీక్షణను 

పటి్లకోవడానిక్త ారిపోయిన మనిం గొపి గా 

ప్రపోత్ి హిించబడతామ్మ. 

 

హెప్రీస్ద్లోని ఈ ప్రపక్ర్ణింలోని అింశిం ఏమిటింటే, 

ఒక్సారి ధృవీక్రిించబడిన త్రావ త్, దేవుని వాక్ా ిం ఎల 

ద్సిాపిించబడిిందో మరియు ద్ధనిని మళీల 

ధృవీక్రిించాల్ని న అవసర్ిం లేదని చూపిించడిం. 

 

IV. అదు ాల్ విర్మణ 



remember your evil ways and wicked deeds, and 
you will loathe yourselves for your sins and 
detestable practices”  

 
Zechariah 12:10 – “And I will pour out on the house 
of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of 
grace and supplication. They will look on me, the 
one they have pierced, and they will mourn for him 
as one mourns for an only child, and grieve bitterly 
for him as one grieves for a firstborn son.”  

 
B. His healing ministry   

Matthew 12:28 – “But if I drive out demons by the 
Spirit of God, then the kingdom of God has come 
upon you.”  
Acts 10:38 – “How God anointed Jesus of Nazareth 
with the Holy Spirit and power, and how he went 
around doing good and healing all who were under 
the power of the devil, because God was with him.”  

         Without the Spirit Jesus could not have done His 
miracles.  
 
C. His ministry of prayer  

Luke 10:21 – “At that time Jesus, full of joy through 
the Holy Spirit, said, ‘I praise you, Father, Lord of 
heaven and earth, because you have hidden these 
things from the wise and learned, and revealed them 
to little children. Yes, Father, for this was your good 
pleasure’.”  

 
D. His ministry of teaching by the Spirit  

Acts 1:1-2 – “In my former book, Theophilus, I wrote 
about all that Jesus began to do and to teach until 
the day he was taken up to heaven, after giving 
instructions through the Holy Spirit to the apostles 
he had chosen.”   

 
IX. THE SACRIFICE OF CHRIST ON THE CROSS 
was offered to God by Holy Spirit. 

Hebrews 9:14 – “How much more, then, will the 
blood of Christ, who through the eternal Spirit 
offered himself unblemished to God, cleanse our 
consciences from acts that lead to death, so that we 
may serve the living God!”  

  
The Spirit helped Him in His most difficult hour.  
 
X. THE RESURRECTION OF CHRIST was a work of 
the Holy Spirit. 

Romans 8:11 –  “And if the Spirit of him who raised 
Jesus from the dead is living in you, he who raised 
Christ from the dead will also give life to your mortal 
bodies through his Spirit, who lives in you.”  

 
XI. THE GLORIFICATION OF CHRIST among men 
since His ascension.  

వారి ఉదేదశా ిం నెర్వేరినప్పి డు మరియు వాటిని 

సీవ క్రిించే మార్గిం మ్మగిసనప్పి డు అదుభ త్ 

బహుమతలు నిల్నచిపోయాయి. నేడు, ఇపి టికే ప్రవాసన 

మరియు ధృవీక్రిించబడిన పదిం సరిపోతింది. 

ఎవరైనా వాకాా నిి  బోధించడిం మాప్రత్మే అవసర్ిం. 

 

V. యేస్త కూడ్డ పరోపకార్ కార్ణాల్ కోస్ం 

అదు ాలు చేశాడ్డ? 

అల అయితే, అత్ను అిందరికీ ఎిందుకు నయిం 

చేయలేదు? అత్ని పరిచరా్  ఇప్రశాయేలు ఇింటి కర్కు 

అని అిందులో చెపి బడిింది (మారుక  7). యేస్ యొక్క  

ప్రపధ్యన లక్షా ిం బోధించడిం. 

మారుక  1:38-39– “యేస్ ఇల జవాబిచాు డు, 'మనిం 

ఎక్క డిైనా వెళ్లద ిం-సమీప ప్రగామాలకు-నేను అక్క డ 

కూడా బోధించగలను. అిందుకే వచాు ను.' కాబటి ి

ఆయన గల్నలయ అింత్టా ప్రపయాణ్ణించి, వారి సమాజ 

మిందిరాలోల  బోధసి్త దయాా లను వెళలగొటిాడు.” 

 

అత్ని అదుభ తాలు ప్రపధ్యనింగా స్వార్ ికార్ణాల కోసిం 

జరిగాయి. 

యోహాను 10:37-39- “నా త్ింప్రడి ఏమి చేసే ి త్పి  

ననిు  నమమ కు. కానీ నేను చేసే,ి మీరు ననిు  

నమమ క్పోయినా, అదుభ తాలను నమమ ిండి, త్ద్ధవ రా 

త్ింప్రడి నాలో ఉనాి ర్ని మరియు నేను త్ింప్రడిలో 

ఉనాి ర్ని మీరు తెలుస్కని అర్ిిం చేస్కునేల 

అదుభ తాలను నమమ ిండి. 

యోహాను 11:14-15- “కాబటి ిఅత్ను వారిక్త సి ష్ిింగా 

చెాి డు, 'లజరు చనిపోయాడు, మరియు మీ కోసిం 

నేను అక్క డ లేనిందుకు సింతోషిసి్నిా ను, త్ద్ధవ రా 

మీరు నమమ వచ్చు . అయితే మనిం అత్ని దగ గర్కు 

వెళ్లద ిం. 

 

VI. ఈ రోఞలోల  త్రపజలు ఇంకా అదు ాలు 

చేసి్తని్న రా? 

ప్రకీసి్ మరియు అపొసలిుల అదుభ తాలు వీటిపై 

అధకారానిి  ప్రపయోగిించాయి: 

1. ప్రపక్ృత్మ 

2. రాక్షస్లు 

3. అనిి  అనారోగాా లు 

4. మర్ణిం 

5. విషాలు 

6. విష్సరాి లు 

7. దైవిక్ ద్జా్ఞనిం (బహిర్గతాలు, అించనాలు, భాష్లు 

మొదలైనవి...). 

 

పైన ప్పరొక ని వి ఈ రోజు జరుగుతని ట్లల క్నిపిించడిం 

లేదు, కాబటి ి మనిం ఆధునిక్ అదుభ తాలు అని 

పిలవబడే వాటిని ఎల వివరిసిామ్మ? అవి ఎకుక వగా 



John 16:14 – “He will bring glory to me by taking 
from what is mine and making it known to you.”  

  
The Holy Spirit was present in each instant of the life of 
the Master. So also He is always with us. The full and 
victorious Christian life can only be found in the Spirit.  
 
1. Regarding Jesus the Holy Spirit acted 
 A.___ On the prophets before the birth of Christ 
 B. ___ On Mary in the conception of Jesus 
 C. ___ On others immediately following His 
birth. 
 D. ___ Did not act at all 
 E. ___ A and C 
 F. ___ A, B and C 
2.  The Holy Spirit told John the Baptist who the 
Messiah was. 
 T. _____ F._____ 
3. The Holy Spirit presented the Messiah, anointed one 
or Christ, to the world when Jesus was baptized, 
Immersed in water by John by stating “You are My Son, 
whom I love: with you I am well pleased.”  
 T. _____ F. _____ 
4. Following His crucifixion who raised Jesus from 
death and the grave? 
 A. ___ Jesus Himself 
 B. ___ The Holy Spirit 
 C. ___ Only God, the Father 
 

THE HOLY SPIRIT IN THE LIFE OF THE 
APOSTLES 

Lesson 11: 
The apostles were men especially chosen to witness 
the resurrection of Jesus. They had:  
 
Qualifications: 

Luke 24:46-8 – “He told them … ‘You are witnesses 
of these things’.”  
Acts 1:7-8 – “He said to them: … ‘But you will receive 
power when the Holy Spirit comes on you; and you 
will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea 
and Samaria, and to the ends of the earth’.”   
1 John 1:1-2 – “That which was from the beginning, 
which we have heard, which we have seen with our 
eyes, which we have looked at and our hands have 
touched-this we proclaim concerning the Word of 
life. The life appeared; we have seen it and testify to 
it, and we proclaim to you the eternal life, which was 
with the Father and has appeared to us.”  

 
Credentials:  

2 Corinthians 12:12 – “The things that mark an 
apostle - signs, wonders and miracles-were done 
among you with great perseverance.”  

వైదా ిం చేసేవారు, సి రిటిసి్లు మొదలైనవాటి ద్ధవ రా 

చేసిారు. అవి: 

1. మోసగాళల అబదా్ధలు? 

2. సీవ య-స్తచన లేద్ధ హిాి సస్ ఉత్ి తిలు? 

3. తెల్నయని సహజ ారాసైకోలజిక్ల్ 

దృగివ ష్యాలు? 

4. దెయా ిం పని? 

2 థెసి ల్గనీక్యులు 2:9-10– “అనాా యమైన వా క్త ి

యొక్క  రాక్డ అనిి  ర్కాల నక్తలీ అదుభ తాలు, 

సింకేతాలు మరియు అదుభ తాలలో మరియు 

నశించేవారిని మోసిం చేసే ప్రపత్మ విధమైన చెడులో 

ప్రపదరిశ ించబడే సాతాను పనిక్త అనుగుణింగా 

ఉింట్లింది. వారు సతాా నిి  ప్రప్పమిించడానిక్త 

నిరాక్రిించినిందున వారు నశసిారు మరియు 

ర్క్షించబడతారు. 

 

VII. స్ా స్థత్ అనే ఆధ్యయ తిమ క బహుమతి నేటిక్త 

ఉంద్ధ? 

అది ఉింటే, అది యేస్ మరియు అపొసలిులు చేసన 

ద్ధనిక్త చాల భిని ింగా ఉింట్లింది: 

1. యేస్ మరియు అపొసలిులు ప్రపక్టనలు చేయలేదు 

మార్క  2:4 – “జనసమూహిం కార్ణింగా ఆయనను 

యేస్ దగ గర్కు చేర్ు లేక్పోయారు కాబటి,ి వారు యేస్ 

పై క్ప్పి లో ఒక్ ద్ధవ ర్ిం వేస, ద్ధని గుిండా ప్రత్వివ న 

త్రావ త్, పక్షవాత్ిం ఉని  వా క్త ి పడుకుని  చాపను 

క్తిందకు దిించారు.” 

 

2. కత్ ినిబింధనలోని నివార్ణలు త్క్షణమే ఉనిా యి 

మారుక  3:5- "అత్ను కోపింతో వారి చ్చటి్ట చూశాడు 

మరియు వారి మొిండి హృదయాలను చూస తీప్రవింగా 

బాధపడాాడు, ఆ వా క్తతిో, "నీ చేయి చాచ్చ" అనిా డు. 

అత్ను ద్ధనిని చాచాడు, మరియు అత్ని చేయి 

పూరిగిా ప్పనరుదరాిించబడిింది. 

మత్యిి 8:13– “అప్పి డు యేస్ శతాధపత్మతో, 'వెళ్ళు ! 

మీరు నమిమ నటేల ఇది జరుగుతింది.' మరియు అత్ని 

సేవకుడు ఆ గింటలోనే సవ సతి్ పొింద్ధడు. 

 

3, యేస్ మరియు అపొసలిులు అనిి  ర్కాల బాధలను 

నయిం చేశారు 

మారుక  1:32-34- “ఆ సాయింప్రత్ిం స్తరాా సమియిం 

త్రావ త్ ప్రపజలు రోగులను మరియు దయా ిం పటిని 

వార్ిందరినీ యేస్ దగ గర్కు తీస్కువచాు రు. 

పటణిమింతా ద్ధవ ర్ిం వదద గుమిగూడారు, మరియు 

యేస్ అనేక్ వాా ధులతో బాధపడుతని  

అనేక్మిందిని సవ సపిరిచాడు. అత్ను చాల మింది 

దయాా లను కూడా వెళు గొటిాడు, కాని అత్ను ఎవరో 

దయాా లకు తెలుస్ కాబద్టి ివాటిని మాటాలడనివవ లేదు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:15-16– “ఫల్నత్ింగా, ప్రపజలు 

అనారోగా ింతో ఉని వారిని వీధుద్లోల క్త తీస్కువచిు , 



1 Corinthians 9:1 – “Am I not free? Am I not an 
apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you 
not the result of my work in the Lord?” 
Acts 1:21-22 – “Therefore it is necessary to choose 
one of the men who have been with us the whole 
time the Lord Jesus went in and out among us, 
beginning from John's baptism to the time when 
Jesus was taken up from us. For one of these must 
become a witness with us of his resurrection.”  
Acts 8:18 – “Then Simon saw that the Spirit was 
given at the laying on of the apostles' hands, he 
offered them money.”  

 
Power: 

They had the power to give the powers of the Holy 
Spirit to people [make the Spirit fall on people (and 
thus receive power) by the laying on of their hands]. 
Because of His important role for Jesus, the Spirit 
had a very special function in the lives and ministries 
of the apostles.  

 
He, The Spirit, was promised to the apostles as an 
intimate presence.  

John 14:16-19 – “And I will ask the Father, and he 
will give you another Counselor to be with you 
forever the Spirit of truth. The world cannot accept 
him, because it neither sees him nor knows him. But 
you know him, for he lives with you and will be in 
you. I will not leave you as orphans; I will come to 
you. Before long, the world will not see me anymore, 
but you will see me. Because I live, you also will 
live.”  
 
John 20:22 – “And with that he breathed on them 
and said, ‘Receive the Holy Spirit’.”  

 
"Breathing on them” symbolized the giving of the Holy 
Spirit, since the word for "breath" and "spirit" is the 
same in Greek and Hebrew. Some modern scholars 
consider the relationship between these verses and 
Acts 2 irreconcilable, but there is no indication in John 
20 that the apostles received the Holy Spirit on this 
occasion. Jesus could have been assuring them, 
symbolically, that what he promised to them would 
occur and it did happen in Acts 2 on the Sunday of the 
resurrection. In this context, there is not an indication 
that they received the Spirit at that time. It was in Acts 
1:4-5 that Jesus commanded them to wait for the 
promise of the coming of the Holy Spirit. In fact this 
promise was fulfilled in Acts 2. 
 
The apostles became eyewitnesses of the ministry of 
Jesus. Now the Spirit, by the preaching and the 
miracles, would testify with them to the Word of God.  

Mark 16:19-20 – “After the Lord Jesus had spoken 
to them, he was taken up into heaven and he sat at 

మించిం మరియు చాపలపై పడుకోబెటిారు, త్ద్ధవ రా 

అత్ను ప్రపయాణ్ణసి్ని ప్పి డు క్నీసిం ీటర్ నీడ 

కింత్మిందిపై పడవచ్చు . యెరూష్లేమ్మ చ్చటి్లపక్క ల 

ఉని  పటణిాల నుిండి కూడా ప్రపజలు గుమిగూడారు, 

వారి రోగులను మరియు దుషిాత్మ లచే హిింసించబడిన 

వారిని తీస్కువచాు రు, మరియు వార్ిందరూ సవ సతి్ 

పొింద్ధరు. 

 

4. వారు ాక్షక్ లేద్ధ తాతాక ల్నక్ నివార్ణలు చేయలేదు 

మారుక  7:35- "ఇింత్లో, మనిషి చెవులు 

తెర్వబడాాయి, అత్ని నాలుక్ వదులైింది మరియు 

అత్ను సి ష్ిింగా మాటాలడటిం ప్రార్ింభిించాడు." 

 

5. కత్ ి నిబింధన తీప్రవమైన కేస్ల (చనిపోయిన 

లేపబడిన) నివార్ణ గురిించి ప్రపసిావిించిింది. జ్ఞన్ 9 

మరియు 11 కూడా చదవిండి. 

లూకా 22:50-51- “మరియు వారిలో ఒక్రు ప్రపధ్యన 

యాజకుని సేవకుని కటి,ి అత్ని కుడి చెవిని 

క్త్మరిిించాడు. అయితే యేస్, 'ఇింకేిం లేదు!' మరియు 

అత్ను ఆ వా క్త ిచెవిని మ్మటిాడు మరియు అత్నిని 

సవ సపిరిచాడు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 4:22- "ఎిందుక్ింటే 

అదుభ త్ింగా సవ సతి్ పొిందిన వా క్త ి నలభై ఏళు కు 

పైగా ఉనిా డు." 

  

6. యేస్ మరియు అపొసలిులు దూర్ిం నుిండి సవ సతి్ 

పొింద్ధరు. 

మత్యిి 15:21-28– “యేస్ అక్క డి నుిండి 

బయలుదేరి తూరు సీదోను ప్రాింతానిక్త వెళ్లలపోయాడు. 

ఆ చ్చటి్లప్రపక్క ల నుిండి ఒక్ క్నానీయ స్ట్సీ ి అత్ని 

వదదకు వచిు , 'ప్రపభూ, ద్ధవీదు కుమారుడా, ననిు  

క్రుణ్ణించ్చ! నా కూతరు దెయాా ల బారిన పడి చాల 

బాధపడుతోింది.' యేస్ ఒక్క  మాటకూ సమాధ్యనిం 

చెపి లేదు. కాబటి ిఆయన శషుా లు ఆయన దగ గరిక్త 

వచిు , 'ఆమె మన వెింట ఏడుసి్త ఉింట్లింది కాబటి ి

ఆమెను పింపిించి వేయిండి' అని ఆయనను కోరారు. 

త్పిి పోయిన ఇప్రశాయేలు గొఱ్ఱలె దగ గర్కే నేను 

పింపబడాాను’ అని జవాబిచాు డు. ఆ స్ట్సీ ివచిు  అత్ని 

మ్మిందు మోక్రిల్నలింది. 'ప్రపభూ, నాకు సహాయిం 

చెయా ిండి!' ఆమె చెపిి ింది. 'పిలలల రొటెలిు తీస్కుని 

కుక్క లకు పోయడిం సరికాదు' అని 

సమాధ్యనమిచాు డు. 'అవును ప్రపభూ, అయితే కుక్క లు 

కూడా త్మ యజమానుల బలల మీద నుిండి పడే 

మ్మక్క లను త్మింటాయి' అని ఆమె చెపిి ింది. అప్పి డు 

యేస్, 'అమామ , నీకు గొపి  విశావ సిం ఉింది! మీ 

అభా ర్ని మనిి ించబడిింది.' మరియు ఆమె కుమారె ి

ఆ గింట నుిండి సవ సతి్ పొిందిింది. 

 



the right hand of God. Then the disciples went out 
and preached everywhere, and the Lord worked with 
them and confirmed his word by the signs that 
accompanied it.” 
John 15:26-27 – “When the Counselor comes, 
whom I will send to you from the Father, the Spirit of 
truth who goes out from the Father, he will testify 
about me. And you also must testify, for you have 
been with me from the beginning.”  
Hebrews 2:3-4 – “How shall we escape if we ignore 
such a great salvation? This salvation, which was 
first announced by the Lord, was confirmed to us by 
those who heard him. God also testified to it by 
signs, wonders and various miracles, and gifts of the 
Holy Spirit distributed according to his will.”  
1 Thessalonians 1:4-5 – “He has chosen you, 
because our gospel came to you not simply with 
words, but also with power, with the Holy Spirit and 
with deep conviction. You know how we lived among 
you for your sake.”  

 
When they were imprisoned because of the name 
of Jesus, the Spirit defended them.  

Matthew 10:16-20 – “I am sending you out like 
sheep among wolves. Therefore be as shrewd as 
snakes and as innocent as doves. Be on your guard 
against men; they will hand you over to the local 
councils and flog you in their synagogues. On my 
account you will be brought before governors and 
kings as witnesses to them and to the Gentiles. But 
when they arrest you, do not worry about what to say 
or how to say it. At that time you will be given what 
to say, for it will not be you speaking, but the Spirit 
of your Father speaking through you.”  
During the life of Jesus, the apostles had not 
understood or learned many of the lessons Jesus 
taught them. The Holy Spirit would be the interpreter 
and the teacher who would remind them of what He 
taught and even teach them more.  
John 14:25-26 – “All this I have spoken while still 
with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom 
the Father will send in my name, will teach you all 
things and will remind you of everything I have said 
to you.”  
 

The Spirit would teach things that Jesus did not 
teach because of the incapacity of the disciples to 
understand. All truth would be disclosed to the 
apostles, on later occasions.  

 
John 16:12-15 – “I have much more to say to you, 
more than you can now bear. But when he, the Spirit 
of truth, comes, he will guide you into all truth. He 
will not speak on his own; he will speak only what he 
hears, and he will tell you what is yet to come. He 
will bring glory to me by taking from what is mine and 

యోహాను 4:46-54- “మరోసారి అత్ను గల్నలయలోని 

కానాను సిందరిశ ించాడు, అక్క డ అత్ను నీటిని 

ప్రద్ధక్షార్సింగా మారాు డు. మరియు క్పెరి్ హూమ్మలో 

ఒక్ రాజ అధకారి ఉనిా డు, అత్ని కుమారుడు 

అనారోగా ింతో ఉనిా డు. యేస్ యూదయ నుిండి 

గల్నలయకు వచాు డని ఈ వా క్త ివిని, అత్ని దగ గర్కు 

వెళ్లల, మర్ణానిక్త దగ గర్గా ఉని  త్న కడుకును 

బాగుచేయమని వేడుకునిా డు. 'మీరు అదుభ తాలు 

మరియు అదుభ తాలు చూడక్పోతే, మీరు ఎపి టికీ 

నమమ రు' అని యేస్ అత్నితో చెాి డు. రాజ 

అధకారి, 'అయాా , నా బిడ ా చనిపోయేలోప్ప దిగిరా' 

అనిా డు. యేస్, 'మీరు వెళు వచ్చు . నీ కడుకు 

బతకుతాడు.' ఆ వా క్త ి యేస్ను అత్ని మాటతో 

తీస్కని వెళ్లలపోయాడు. అత్ను ద్ధరిలో ఉిండగానే, 

అత్ని సేవకులు అత్ని అబాు యి జీవిించి ఉనాి ర్నే 

వార్తిో అత్నిని క్లుస్కునాి రు. కడుక్తక  

ఎప్పి డొచిు ిందో ఏమో అని ఆరా తీసే,ి 'నిని  ఏడో 

గింటక్త జవ ర్ిం త్గి గింది' అనాి రు. యేస్ త్నతో 

చెపిి న ఖచిు త్మైన సమయిం ఇదే అని త్ింప్రడి 

ప్రగహిించాడు. 'నీ కడుకు బతకుతాడు.' కాబద్టి ిఅత్ను 

మరియు అత్ని ఇింటి వార్ిందరూ నమామ రు. యేస్ 

యూదయ నుిండి గల్నలయకు వచిు న త్రువాత్ 

చేసన రెిండవ అదుభ త్ స్తచన ఇది.” 

 

లూకా 7:1-10– “యేస్ ప్రపజలకు ఈ మాటలు చెపి డిం 

మ్మగిించి, క్పెరి్ హూమ్మలోక్త ప్రపవేశించాడు. అక్క డ 

ఒక్ శతాధపత్మ సేవకుడు, అత్ని యజమాని ఎింతో 

విలువైనవాడు, అనారోగా ింతో చనిపోవబోతనిా డు. 

శతాధపత్మ యేస్ గురిించి విని, యూదుల పెదదలను 

ఆయన దగ గర్కు పింపి, వచిు  త్న సేవకుని 

సవ సపిర్చమని అడిగాడు. వాళ్ళల యేస్ దగ గరిక్త 

వచిు నప్పి డు, ‘ఈ వా క్త ిమన జ్ఞత్మని ప్రప్పమిించి, మన 

సమాజ మిందిరానిి  క్టిిించాడు కాబటి ినువువ  ఇల 

చేయడానిక్త అరుుడు’ అని ఆయనతో గటిగిా 

వేడుకునాి రు. కాబటి ి యేస్ వారితో వెళ్లు డు. 

శతాధపత్మ త్న సిే హితలను పింపినప్పి డు అత్ను 

ఇింటిక్త చాల దూర్ింలో లేడు: 'ప్రపభూ, మిమమ ల్ని  

మీరు ఇబు ింది పెటకి్ిండి, ఎిందుక్ింటే మీరు నా 

పైక్ప్పి  ప్రక్తిందకు వచేు ిందుకు నాకు అర్ుత్ లేదు. 

అిందుకే నీ దగ గర్కు రావడానిక్త ననిు  నేను 

అరుురాల్నగా కూడా భావిించలేదు. కానీ మాట 

చెపి ిండి, నా సేవకుడు సవ సతి్ పొిందుతాడు. 

ఎిందుక్ింటే నేను అధకార్ింలో ఉని  వా క్తనిి, నా 

ప్రక్తింద సైనికులు ఉనాి రు. నేను అత్నితో, 'వెళ్ళు ,' 

మరియు అత్ను వెళి్లడు; మరియు అది, 'ర్ిండి,' 

మరియు అత్ను వసిాడు. నేను నా సేవకునితో, 'ఇల 

చేయి' అని చెాి ను, అత్ను చేసిాడు. యేస్ అది 

విని, అత్నిని చూస ఆశు రా్ పడి, త్నను 

వెింబడిసి్ని  జనసమూహిం వైప్ప త్మరిగి, 'నేను మీతో 



making it known to you. All that belongs to the Father 
is mine. That is why I said the Spirit will take from 
what is mine and make it known to you.”  
 

The authority with which they taught was the same 
authority of Jesus because Jesus gave this authority 
to them and their teaching was the teaching of the 
Spirit.  

 
Matthew 18:18 – “I tell you the truth, whatever you 
bind on earth will be bound in heaven, and whatever 
you loose on earth will be loosed in heaven.”  
1 John 1:1-3 – “That which was from the beginning, 
which we have heard, which we have seen with our 
eyes, which we have looked at and our hands have 
touched-this we proclaim concerning the Word of 
life. The life appeared; we have seen it and testify to 
it, and we proclaim to you the eternal life, which was 
with the Father and has appeared to us. We 
proclaim to you what we have seen and heard, so 
that you also may have fellowship with us. And our 
fellowship is with the Father and with his Son, Jesus 
Christ.”  
1 John 4:1-6 – “Dear friends, do not believe every 
spirit, but test the spirits to see whether they are from 
God, because many false prophets have gone out 
into the world. This is how you can recognize the 
Spirit of God: Every spirit that acknowledges that 
Jesus Christ has come in the flesh is from God, but 
every spirit that does not acknowledge Jesus is not 
from God. This is the spirit of the antichrist, which 
you have heard is coming and even now is already 
in the world. You, dear children, are from God and 
have overcome them, because the one who is in you 
is greater than the one who is in the world. They are 
from the world and therefore speak from the 
viewpoint of the world, and the world listens to them. 
We are from God, and whoever knows God listens 
to us; but whoever is not from God does not listen to 
us. This is how we recognize the Spirit of truth and 
the spirit of falsehood.”  
1 Corinthians 12:3 – “Therefore I tell you that no one 
who is speaking by the Spirit of God says, "Jesus be 
cursed," and no one can say, ‘Jesus is Lord,’ except 
by the Holy Spirit.” 
1 Corinthians 14:36-37 – “If anybody thinks he is a 
prophet or spiritually gifted, let him acknowledge that 
what I am writing to you is the Lord's command. If he 
ignores this, he himself will be ignored.” 

 
1. Why was the Holy Spirit given to the apostles? 
 A.___  So they could heal the sick 
 B. ___ So they could be witnesses of Jesus 
 C. ___ To protect them from harm. 
2. What did the Holy Spirit do for the apostles? 

చెపి్పనిా ను, ఇప్రశాయేలులో కూడా నేను ఇింత్ గొపి  

విశావ సానిి  క్నుగొనలేదు' అని అనిా డు. అప్పి డు 

పింపబడిన మనుషుా లు ఇింటిక్త త్మరిగి వచిు , 

సేవకుడు బాగునిా డు.” 

 

7. యేస్ మరియు అపొసలిులు నిజమైన రోగాలను 

నయిం చేశారు. 

మత్యిి 11:5- "ప్రగుడివాారు చూప్పను పొిందుతారు, 

కుింటివారు నడుసిారు, కుషిు వాా ధ ఉని వారు 

సవ సతి్ పొిందుతారు, చెవిటివారు విింటారు, 

చనిపోయినవారు లేపబడతారు మరియు ప్పదలకు 

స్వాద్ర్ ిప్రపక్టిించబడతారు." 

 

8. కత్ ినిబింధనలో హిాి టిజమ్ద్లు మరియు సీవ య-

స్తచనలు లేద్ధ మ్మిందుగా సదిాం చేసన 

క్ిండిష్నిింగ్ద్లు మరియు సెటప్ద్లలో ఒక్రు 

చూడలేరు. 

 

9. యేస్ ఎలలప్పి డూ సవ సతి్ పొిందిన వారిపై విశావ సానిి  

కోర్లేదు. 

లూకా 7:11-17- “వెింటనే, యేస్ నాయిన్ అనే 

పటణిానిక్త వెళ్లు డు, మరియు అత్ని శషుా లు 

మరియు పెదద సమూహిం అత్నితో ాట్ల వెళ్లు రు. 

అత్ను పటణి ద్ధవ ర్ిం దగ గర్కు వెళ్లలనప్పి డు, 

చనిపోయిన వా క్తనిి బయటకు తీస్కువెళ్ళతనిా రు - 

అత్ని త్ల్నలక్త ఏైక్ కుమారుడు, మరియు ఆమె ఒక్ 

విత్ింతవు. మరియు పటణిిం నుిండి పెదద గుింప్ప 

ఆమెతో ఉింది. ప్రపభువు ఆమెను చూచినప్పి డు, అత్ని 

హృదయమ్మ ఆమెతో నిిండిపోయి, 'ఏడవదుద' అని 

చెాి డు. అప్పి డు అత్ను పైక్త వెళ్లల శవప్పటిక్ను 

మ్మటి్లకునిా డు, ద్ధనిని మోస్కెళ్తు  వారు అలగే 

నిలబడి ఉనాి రు. అత్ను, 'యువకుడా, నేను నీతో 

చెపి్పనిా ను, లేచిపో!' చనిపోయిన వా క్త ిలేచి కూరుు ని 

మాటాలడటిం మొదలుపెటిాడు, మరియు యేస్ 

అత్నిని త్న త్ల్నలక్త త్మరిగి ఇచాు డు. వార్ింతా 

సింప్రభమాశు రాా లతో నిిండిపోయి దేవుణ్ణ ిద్సి్త్మించారు. 

‘మన మధా  ఒక్ గొపి  ప్రపవక్ ి క్నిపిించాడు, దేవుడు 

త్న ప్రపజలకు సహాయిం చేయడానిక్త వచాు డు’ అని 

వారు చెాి రు. యేస్ గురిించిన ఈ వార్ ియూదయ 

మరియు చ్చటి్లపక్క ల దేశమింత్టా వాా పిించిింది. 

మారుక  9:23-24– “'మీకు వీలైతే?' అనిా డు యేస్. 

'నమిమ నవానిక్త అనీి  సాధా మే.' వెింటనే బాలుడి 

త్ింప్రడి, 'నేను నమ్మమ తనిా ను; నా అవిశావ సానిి  

అధగమిించడానిక్త నాకు సహాయిం చెయిా !'” (జ్ఞన్ 11 

కూడా చదవిండి) 

 

10. సింశయవాదులు మరియు శప్రతవుల మ్మిందు యేస్ 

సవ సతి్ పొింద్ధడు. 

 



     A. ___ Helped them testify accurately about 
Jesus, the Christ. 
 B. ___ Defend them in prison 
 C. ___ Allowed them to recall what Jesus 
taught. 

 D. ___ Taught them things they were not able 
to understand   

                when Jesus was with them. 
E. ___ All the above 

 
THE HOLY SPIRIT AND THE BIBLE 

Lesson 12 
The Spirit and the Bible have so close a relationship 
that some people confuse the Spirit with the Bible. On 
the other hand, others try to make a contrast between 
what the Spirit says and what the letter (the Bible) says. 
Neither of these points of view is accurate. The main 
work of the Holy Spirit is to reveal God to man and to 
point man toward God. He is the author of the Holy 
Scriptures, the Word of Life.  
 
It is important to understand the difference between 
revelation and inspiration. Revelation is the action of 
God, that reveals to man what man cannot discover by 
his own effort. Inspiration is the action of God that 
causes man to infallibly record the revelation of God. 
All Scripture is inspired (2 Timothy 3:16), but not 
everything recorded by inspiration is considered as 
divine revelation. The historical facts in Kings and 
Chronicles did not need to be revealed. They were 
history. The recording of them, however, was by means 
of inspiration. There was a place in the Judea called 
Bethlehem and that is a geographic fact. The 
knowledge that the Messiah was to be born in 
Bethlehem was an example of revelation and 
inspiration (Micah 5:2). Many of the words of the friends 
of Job were erroneous ideas of people without perfect 
understanding. Those erroneous words of the friends 
were registered by inspiration for our clarification.  
 
I. REVELATION 
The source of prophecy is God and the Holy Spirit 

2 Peter 1:21 – “For prophecy never had its origin in 
the will of man, but men spoke from God as they 
were carried along by the Holy Spirit.”  
Numbers 11:25 – “Then the LORD came down in the 
cloud and spoke with him, and he took of the Spirit 
that was on him and put the Spirit on the seventy 
elders. When the Spirit rested on them, they 
prophesied, but they did not do so again.”    
Numbers 11:29 – “But Moses replied, ‘Are you 
jealous for my sake? I wish that all the LORD's 
people were prophets and that the LORD would put 
his Spirit on them!’” 
2 Samuel 23:2 – “The Spirit of the LORD spoke 
through me;  

11. అత్ని శప్రతవులు కూడా అదుభ తాలను 

కాదనలేక్పోయారు. అతీింప్రదియ విష్యాలు 

జరుగుతనిా యనడింలో సిందేహిం లేదు. 

 

12. యూనివరి్ ల్ హీల్నింగ్ కద్త్ ి నిబింధనలో వాగాదనిం 

చేయబడలేదు. నిజ్ఞనిక్త, చాలమింది స్ట్ైసవిులు 

నయిం కాలేదు 

1 త్మమోత్మ 5:23- "నీళ్ళు  మాప్రత్మే తాగడిం 

మానేయిండి మరియు మీ క్డుప్ప మరియు మీకు 

త్ర్చ్చగా వచేు  అనారోగాా ల కార్ణింగా కదిదగా వైన్ 

వాడిండి." 

2 త్మమోత్మ 4:20- "ఎరాససి్ కరిింథులో ఉనిా డు, 

మరియు నేను ప్రట్లిమస్ అనారోగా ింతో మిలేటస్ల  

వదిల్నపెటిాను." 

ిల్నీి యులు 2:27- “నిజ్ఞనిక్త అత్ను అనారోగా ింతో 

ఉనిా డు మరియు ద్ధద్ధప్ప చనిపోయాడు. కానీ 

దేవుడు అత్నిపై దయ చూాడు, అత్నిపై మాప్రత్మే 

కాదు, నాపై కూడా దయ చూాడు, నాకు దుుఃఖిం మీద 

దుుఃఖిం క్లుగుతింది. 

2 కరిింథీయులు 12:7-10– “ఈ అదుభ త్మైన 

దాో త్కాల వలల నేను అహింకార్ిం చెిందకుిండా 

ఉిండేిందుకు, ననిు  హిింసించడానిక్త సాతాను దూత్ 

అయిన నా శరీర్ింలో ఒక్ మ్మలుల నాకు ఇవవ బడిింది. 

ద్ధనిని నా నుిండి తీసవేయమని నేను మూడుసారుల 

ప్రపభువును వేడుకునిా ను. అయితే ఆయన నాతో, 'నా 

క్ృప నీకు సరిపోతింది, ఎిందుక్ింటే బలహీనత్లో నా 

శక్త ిపరిపూర్మివుతింది' అని చెాి డు. అిందుచేత్ 

ప్రకీసి్ శక్త ినాపై నిల్నచి ఉిండేల నా బలహీనత్లను 

గురిించి నేను మరిింత్ సింతోష్ింగా గొపి గా 

చెప్పి కుింటాను. అిందుకే, ప్రకీసి్ కర్కు, నేను 

బలహీనత్లలో, అవమానాలలో, క్షిాలలో, 

హిింసలలో, క్షిాలలో ఆనిందిసిాను. ఎిందుక్ింటే 

నేను బలహీనింగా ఉని ప్పి డు, నేను బలింగా 

ఉింటాను. 

 

ఈ ధృవీక్ర్ణలలో ప్రపత్మద్ధనిలో ఈ రోజు "వైదుా లు" దీనిక్త 

విరుదిాంగా ఆచరిసి్నిా ర్ని మనిం గమనిించవచ్చు . 

వారు చేసేది ప్రకత్ ినిబింధన యొక్క  సవ సతి్ యొక్క  అదే 

బహుమత్మ కాదు. 

 

VIII. మనం ఇంకా స్ా స్థత్ కోస్ం త్రారిథంచగల్మా? 

వైదా ిం యొక్క  బహుమత్మ ఇపి టికీ ఉనిక్తలో లేదు అింటే 

దేవుడు మన ప్రార్నిలకు సమాధ్యనిం ఇవవ లేదని కాదు. 

జేమ్ి  ప్రార్ని గురిించి మాటాలడాడు, దీని ఫల్నత్ింగా 

ఎవరైనా ఒక్ వాా ధని దేవుడు నయిం చేసిాడు, అయితే 

ఇది వైదా ిం యొక్క  బహుమత్మక్త భిని ింగా ఉిందని 

గమనిించడిం మ్మఖా ిం. సవ సతి్ యొక్క  బహుమత్మ, 

ఆత్మ  నుిండి, సవ సపిరిచే శక్తనిి క్ల్నగి ఉని  వా క్త ిద్ధవ రా 

దేవుడు ఇచిు న సవ సతి్. సాధ్యర్ణింగా, ప్రార్ని 



his word was on my tongue.”  
Matthew 22:43 – “He said to them, ‘How is it then 
that David, speaking by the Spirit, calls him 'Lord'’.”  
Acts 1:16 – “And said, ‘Brothers, the Scripture had 
to be fulfilled which the Holy Spirit spoke long ago 
through the mouth of David concerning Judas, who 
served as guide for those who arrested Jesus.’” 
Acts 28:25 – “They disagreed among themselves 
and began to leave after Paul had made this final 
statement: "The Holy Spirit spoke the truth to your 
forefathers when he said through Isaiah the 
prophet.”  
Hebrews 10:15 – “The Holy Spirit also testifies to us 
about this. First he says…” 

 
II. INSPIRATION  

2 Timothy 3:16-17 – “All Scripture is God-breathed 
and is useful for teaching, rebuking, correcting and 
training in righteousness, so that the man of God 
may be thoroughly equipped for every good work.”  

 
III. SOME IMPORTANT POINTS.  
A. The Bible is not God; not the Father, the Holy Spirit 
or Christ. 

1. The Scriptures are inspired by God, but this does 
not mean that the scriptures became God. (2 
Timothy 3:16)  
2. The declarations of the prophets registered in the 
Bible had been written under the direction of the 
Holy Spirit, but this shows that the Holy Spirit is 
independent and superior to its creation, the 
Scriptures. (2 Peter 1:20-21)  
3. The Holy Spirit is a person of the Deity. The Bible 
is the creation of God, by the Spirit. We do not have 
to confuse the Creator with the creation.  
4. “The Spirit of the LORD spoke through me; his 
word was on my tongue.” There is a difference 
between the Spirit that spoke through David and the 
word that the Spirit spoke. (2 Samuel 23:2) 
5. “He said to me, ‘Son of man, stand up on your feet 
and I will speak to you.’ As he spoke, the Spirit came 
into me and raised me to my feet, and I heard him 
speaking to me.”  The Spirit fell on the prophet and 

ordered him to speak the Word of God. (Ezekiel 2:1-
2) 
6. The Spirit and the Word are as different as the 
soldier and his sword. One is the weapon and the 
other is the power behind the weapon. (Ephesians 
6:17) 

 
B. The Bible does not contradict the Holy Spirit. 

1. We already observed in 2 Timothy 3.16; 2 Peter 
1:20-21 that the Holy Spirit is the one responsible for 
the written revelation.  
2. This being so, the Holy Spirit as the one 
responsible for the written revelation, does not 

చేయబడలేదు ఎిందుక్ింటే వా క్తకి్త అపి టికే నయిం 

చేసే శక్త ి ఉింది. వైదా ిం కోసిం ప్రార్నికు మధా ింత్ర్ 

లేకుిండా దేవుడు సమాధ్యనిం ఇసిాడు. ప్రార్ని 

ఎలలప్పి డూ ఉింట్లింది. 

 

యాకోబు 5:13-18– “మీలో ఎవరైనా సమసా లో 

ఉనాి రా? అత్ను ప్రార్ని చేయాల్న. ఎవరైనా 

సింతోష్ింగా ఉనాి రా? అత్నిని ద్సి్త్మ ాటలు 

ాడనివవ ిండి. మీలో ఎవరైనా అనారోగా ింతో 

ఉనాి రా? అత్ను చరిు  పెదదలను పిల్నచి అత్నిపై 

ప్రార్ని చేయాల్న మరియు ప్రపభువు నామింలో నూనెతో 

అభిషేక్ిం చేయాల్న. మరియు విశావ సింతో చేసే 

ప్రార్ని అనారోగా ింతో ఉని  వా క్తనిి బాగు చేసి్ింది; 

ప్రపభువు అత్నిి  లేప్పతాడు. అత్ను ాపిం 

చేసనటలయితే, అత్ను క్షమిించబడతాడు. కాబటి ి

మీరు సవ సతి్ పొిందేల మీ ాాలను ఒక్రికక్రు 

ఒప్పి కోిండి మరియు ఒక్రి కోసిం ఒక్రు ప్రారిిించిండి. 

నీత్మమింతని ప్రార్ని శక్తవిింత్మైనది మరియు 

ప్రపభావవింత్మైనది. ఏలీయా మనలగే మనిషి. 

వరేాలు కుర్వకూడదని తీప్రవింగా ప్రారిిించినా 

మూడుని రేళ్ళలగా భూమిపై వరేాలు పడలేదు. అత్ను 

మళీు  ప్రారిిించాడు, మరియు ఆకాశిం వరేానిి  

కురిపిించిింది, మరియు భూమి ద్ధని పింటలను 

పిండిించిింది. 

 

IX. హెత్రీయులు 13:8 “యేస్తత్రక్తసి్త న్నని  మరియు 

నేడు ఒకేలా ఉని్న డు మరియు ఆయన ఎపప టిక్త 

ఉంట్లడు” అన్న యేస్త నేడు అదు ాలు చేసి్తనే 

ఉంట్లడన్న బోధిసి్తన్ని రా? 

ఎ. హెప్రీయులు 13.8 యొక్క  అార్ిిం, మొదటి 

శతాబదింలో యేస్ మరియు అపొసలిులు అదుభ తాలు 

చేసనటలయితే, అత్ను (యేస్) మార్డు, కాబటి ిఅత్ను 

ఎలలప్పి డూ చేసనద్ధనిి  చేసి్తనే ఉింటాడని కిందరు 

ధృవీక్రిించడానిక్త ద్ధరి తీసి్ింది. 

 

B కాబటి,ి యేస్ త్న పరిచరా్  సమయింలో త్న 

చరా్ లకు సింబింధించి మార్ు లేక్పోతే: 

1. యేస్ భూమిపై వా క్తగిత్ింగా కనసాగవలస 

ఉింట్లింది. 

2. యేస్ భౌత్మక్ శరీరానిి  క్ల్నగి ఉిండాల్న మరియు 

ాలసీనిాలో నివసించాల్న. 

3. యేస్ తాను ఎనిు కుని  వారిగా యూదుల 

అపొసలిులు ఉిండాల్న. 

4. మార్ని ఈ జీసస్ బెతెలహేమ్ద్లోని బాలుడు, సలువ 

వేయబడిన యేస్ లేద్ధ ప్పనరుతిానిం చేయబడిన 

యేస్నా? వీటిలో ఏది మార్కూడదు? 

 



contradict what is in the Bible. It was He who wrote 
the Bible through men moved by Him. The Spirit’s 
word and will are revealed in the Holy Scriptures.  
3. The expression in 2 Corinthians 3:6 “the letter 
kills, but the Spirit gives life" has been 
misunderstood as: "following the Bible we will find 
death but following what the Holy Spirit says to the 
heart we will have life”. This interpretation of is 
completely wrong and out of the context. Reading 
the whole text of 2 Corinthians 3:1-18, especially 
verse 11, it can be easily seen that the contrast is 
not between the Bible and the Holy Spirit, but 
between the Old Covenant (the Law of Moses, the 
Ten Commandments) and New Covenant (the New 
Will, the Ministry of the Spirit).  

2 Corinthians 3:1-18 – “Are we beginning to 
commend ourselves again? Or do we need, like 
some people, letters of recommendation to you or 
from you? You yourselves are our letter, written on 
our hearts, known and read by everybody. You 
show that you are a letter from Christ, the result of 
our ministry, written not with ink but with the Spirit 
of the living God, not on tablets of stone but on 
tablets of human hearts.  
 
“Such confidence as this is ours through Christ 
before God.  Not that we are competent in 
ourselves to claim anything for ourselves, but our 
competence comes from God. He has made us 
competent as ministers of a new covenant-not of 
the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the 
Spirit gives life.  
 
“Such confidence as this is ours through Christ 
before God. Not that we are competent in 
ourselves to claim anything for ourselves, but our 
competence comes from God. He has made us 
competent as ministers of a new covenant-not of 
the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the 
Spirit gives life.  
 
“Now if the ministry that brought death, which was 
engraved in letters on stone, came with glory, so 
that the Israelites could not look steadily at the 
face of Moses because of its glory, fading though 
it was, will not the ministry of the Spirit be even 
more glorious? If the ministry that condemns men 
is glorious, how much more glorious is the ministry 
that brings righteousness! For what was glorious 
has no glory now in comparison with the 
surpassing glory. And if what was fading away 
came with glory, how much greater is the glory of 
that which lasts!  
 
“Therefore, since we have such a hope, we are 
very bold. We are not like Moses, who would put a 

స. మెరుగైన అవగాహన: అభివృది ా ప్రపప్రక్తయలో 

మానవుడిగా చరిప్రత్లో యేస్ ాల్గగనలేడని వచనిం 

చెపి లేదు. 

1. టెకి్ ్ అత్ని అింత్ర్గత్ సారాింశిం లేద్ధ అత్ని 

అత్ా ింత్ సనిి హిత్ సవ భావిం, యేస్ మార్లేదని 

బోధసి్ింది. త్దుపరి ద్శోలక్ిం (9) త్ప్పి డు 

సదా్ధింతాలలో పడే ప్రపమాదిం గురిించి 

మాటాలడుతింది “అనిి  ర్కాల విింత్ బోధలచే 

మోసపోక్ిండి. త్మనేవారిక్త విలువ లేని ఆచార్ 

ఆహార్పద్ధరిాల ద్ధవ రా కాకుిండా దయతో మన 

హృదయాలు దృఢపడడిం మించిది." ాఠిం 

ఏమిటింటే, యేస్ సవ భావిం, (ప్రప్పమ, సతా్ ిం 

మరియు పవిప్రత్త్) మరియు అత్ని సదా్ధింత్ిం 

మార్వు, అిందువలల మనిం మార్వలసన అవసర్ిం 

లేదు. 

 

2. అయితే, చారిప్రతాత్మ క్ింగా, యేస్ వివిధ మారాగలోల  

పనిచేశాడు. సృషిలిో అత్ను నజరేత్ద్లో సాధ్యర్ణ 

వప్రడింగిగా ఉని ప్పి డు భిని ింగా పనిచేశాడు. ఆయన 

త్న పరిచరా్  యొక్క  వివిధ దశలలో కూడా వివిధ 

పనులు చేసాడు. 

 

3. ఈ విధింగా, అదుభ తాలు చేసన యేస్ నేడు ఒకేల 

ఉనిా డు కానీ వేరే పరిచరా్ ను క్ల్నగి ఉనిా డు. 

X. ఏమిటి"పరిపూర్ణత్”1 కొరింథీయులు 13:10? 

1 కరిింథీయులు 13:8-12 -"ప్రప్పమ ఎప్పి డూ విఫలిం 

కాదు. కానీ ప్రపవచనాలు ఉని  చోట, అవి 

నిల్నచిపోతాయి; నాలుక్లు ఉని చోట అవి నిశశ బదింగా 

ఉింటాయి; ద్జా్ఞనమ్మ ఉని చోట అది గత్మించిపోతింది. 

మనకు కింత్వర్కు తెలుస్ మరియు కింత్ భాగానిి  

ప్రపవచిించామ్మ, కానీ పరిపూర్తి్ వచిు నప్పి డు, 

అసింపూర్మిైనది అదృశా మవుతింది. నేను 

చిని ప్పి డు చిని పిలలల మాటాలడాను, చిని పిలలల 

ఆలోచిించాను, పిలలవాడిల త్రిక ించాను. నేను 

మనిషిగా మారినపి్ప డు, నేను నా వెనుక్ చిని పిలలల 

మారాగలను ఉించాను. ఇప్పి డు మనిం చూద్సి్నిా ిం 

కానీ అదదింలో ఉని ట్లవింటి ప్పలవమైన ప్రపత్మబిింబిం; 

అప్పి డు మనిం మ్మఖామ్మఖ చూద్సిామ్మ. ఇప్పి డు 

నాకు కింత్ భాగిం తెలుస్; అప్పి డు నేను పూరిగిా 

తెలుస్, నేను పూరిగిా తెల్నసన కూడా.”  

 

ఎ. ఈ ప్రపశి కు సమాధ్యనిం వాసవిింలో ఆసక్తకి్ర్ింగా 

ఉిందిtఆత్మ  యొక్క  ఈ అదుభ త్ బహుమతలు 

ఆగిపోయే సమయిం గురిించి ఆయన వచనిం 

మాటాలడుతింది. 

 

బి. ఈ ప్రపశి లోని మ్మఖా మైన పదా ిం 10వ వచనిం 

మరియు సరైన అవగాహనకు ఒక్ కీలక్ిం పదా ిం 

యొక్క  సాహిత్ా పర్మైన మరియు వాా క్ర్ణపర్ింగా 



veil over his face to keep the Israelites from gazing 
at it while the radiance was fading away. But their 
minds were made dull, for to this day the same veil 
remains when the old covenant is read. It has not 
been removed, because only in Christ is it taken 
away. Even to this day when Moses is read, a veil 
covers their hearts. But whenever anyone turns to 
the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is 
the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there 
is freedom. And we, who with unveiled faces all 
reflect the Lord's glory, are being transformed into 
his likeness with ever-increasing glory, which 
comes from the Lord, who is the Spirit.” 

 
4.  The Scriptures themselves affirm that those who 
are really spiritual obey what is written in the Bible. 
“If anybody thinks he is a prophet or spiritually gifted, 
let him acknowledge that what I am writing to you is 
the Lord's command.” (1 Corinthians 14:37)  
 
5. Thus being, if somebody says that the Holy Spirit 
is teaching him something that is contrary to what is 
in the Scriptures, you can be certain that it is not the 
Holy Spirit who is speaking through that person. The 
Holy Spirit does not contradict Himself.  

                               
C. The Holy Spirit acts through the written word.  

1. The Word is called “the Sword of the Spirit” - 
Ephesians 6:17 
2. A reading of Ephesians 5:18-20 in parallel with 
Colossians 3:16-17  
is interesting:  
  

           Ephesians     Colossians 
“be filled with the Spirit”           Let the word of Christ 
                                                       dwell in you richly” 
 “Speak to one another”           “teach and admonish  
                                                     one another” 
“with psalms, hymns and          “psalms, hymns and         
   spiritual songs”                  spiritual songs”                                                  
“always giving thanks to  
    God the Father”                  “giving thanks to God 
                                                       the Father”                                                 

 
3. In many places we see the working of the Holy 

Spirit by the written word (Bible).  
 

The Christian: 
is born - of the Spirit 

“Jesus answered, ‘I tell you the truth, no one can 
enter the kingdom of God unless he is born of water 
and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the 
Spirit gives birth to spirit. You should not be 
surprised at my saying, ‘You must be born again.’ 
The wind blows wherever it pleases. You hear its 
sound, but you cannot tell where it comes from or 

సరైన అనువాదిం. గమనిించిండి: ప్రగీక్/ఇింగీ లష్ 

ఇింటర్ద్లీనియర్: 

 

"కానీ ఎప్పి డు రావచ్చు  అది ఏది 

పరెె క్(ిటెల్నయోన్)అపి్ప డు అని IN భాగిం(ఎక్ మెర్స్), 

దూర్ింగా పూరి ిచేయాల్న.” 

 

ఈ పదా ిం ASV, NKJV మరియు KJVలలో ఈ విధింగా 

అనువదిించబడిింది "కానీ పరిపూర్మిైనది 

వచిు నప్పి డు, కింత్ భాగిం తీసవేయబడుతింది. 

 

స.అనువదిించిన పదిం"పరిపూర్తి్”10వ వచనింలోNIV 

లోనామవాచక్ిం కాదు. ఇది విేష్ణిం.ది మరిింత్సాహిత్ా  

అనువాదింs: “కానీ పరిపూర్మిైనది వచిు నప్పి డు, కింత్ 

భాగిం తీసవేయబడుతింది”ఈ వాసవిానిి  సరిగాగ  

ప్రపత్మబిింబిసి్ింది. రెిండు 

విేష్ణాలు,"పరిపూర్మిైనది”మరియు"ాక్షక్ిం" (భాగిం 

లో), ఊహిించిన కానీ ప్రవాయని నామవాచకానిి  

సవరిించిండి.ఈ రెిండు విేష్ణాలు విరుదమాైనవి 

మరియు వాసవిానిక్త పరిపూర్ ి (టెల్నయోన్) అింటే 

సింపూర్ిిం, పూరి ిలేద్ధ పూరి.ి సాహిత్ా  అనువాదిం ఇల 

ఉింట్లింది: "కానీ పరిపూర్మిైన ______ వచిు నప్పి డు, 

ాక్షక్ _______ తీసవేయబడుతింది". రెిండు ఖాళీలను 

నామవాచక్ింతో నిింాల్న. ప్రపశి : ఏ నామవాచక్ిం 

ఖాళీలను పూరిించాల్న? “పరిపూర్మిైనది” అింటే ఏమిటి? 

 

డి.ప్రగీకులో, ఒక్ పదబింధింలోని వాా సాలు, 

నామవాచకాలు మరియు విేష్ణాల మధా  వాా క్ర్ణ 

ఒపి ిందిం ఉిండాల్న. ఉద్ధహర్ణకు, ఈ పదబింధ్యనిి  

పరిగణ్ణించిండి:"నేను కత్ ికారు కని ప్పి డు ాత్ కారునే 

అమ్మమ తాను”. ాత్ మరియు కత్ ి పద్ధలు సింఖా  

మరియు ల్నింగింలో "కారు" అనే పదింతో ఏకీభవిించాల్న. 

10వ వచనానిి  అర్ిిం చేస్కోవడానిక్త మనిం 

“పరిపూర్మిైనది” మరియు “ాక్షక్ిం” త్రావ త్ ఖాళీలను 

పూరిించాల్న మరియు ఖాళీలను పూరిించడానిక్త మనిం 

ఎించ్చకుని  నామవాచక్ిం వాటి మ్మిందుని  

విేష్ణాలతో ఏకీభవిించాల్న. దీనర్ిిం, ప్రగీకులో 

“పరిపూర్మిైనది” అనే విేష్ణిం ప్పరుషార్ిిం కాబటి ి

మనిం ఖాళీలను పూరిించడానిక్త ఎించ్చకుని  పదిం 

త్పి నిసరిగా ప్పరుష్ింగా ఉిండాల్న. ప్రగీకు నామవాచకాలు 

ప్పరుష్, స్ట్సీ ి లేద్ధ నాూ టర్ కావచ్చు . ఒపి ింద్ధనిి  

ాటిసి్త 10వ వచనింలోని కనిి  పద్ధలను మనిం 

తొలగిించవచ్చు . ఉద్ధహర్ణక్త: 

1.ప్రప్పమ. ఈ ఆలోచన చక్క గా అనిపిించినపి టికీ, 

ప్రపక్ర్ణిం యొక్క  వాా క్ర్ణిం ద్ధనిని 

అనుమత్మించదు. పరెె క్,ి అసలైనది నాూ టర్ 

విేష్ణిం మరియు ప్రప్పమ స్ట్సీలి్నింగిం). ఇది 

కాకుిండా, ప్రప్పమ మరియు బహుమతలు 

పర్సి ర్ిం ప్రపతేా క్మైనవి కావు. 



where it is going. So it is with everyone born of the 
Spirit’.”  (John 3:5-8) 

is born - of the Word 
“For you have been born again, not of perishable seed, 
but of imperishable, through the living and enduring 
word of God.” (1 Peter 1:23) 
 
is saved - by the Spirit 

“he saved us, not because of righteous things we 
had done, but because of his mercy. He saved us 
through the washing of rebirth and renewal by the 
Holy Spirit, whom he poured out on us generously 
through Jesus Christ our Savior, so that, having 
been justified by his grace, we might become heirs 
having the hope of eternal life. This is a trustworthy 
saying. And I want you to stress these things, so 
that those who have trusted in God may be careful 
to devote themselves to doing what is good. These 
things are excellent and profitable for everyone.” 
(Titus 3:5-8) 

 is saved - by the Word 
“Therefore, get rid of all moral filth and the evil that 
is so prevalent and humbly accept the word planted 
in you, which can save you.” (James 1:21) 

 
is sanctified - by the Spirit 

“And that is what some of you were. But you were 
washed, you were sanctified, you were justified in 
the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of 
our God.” (1 Corinthians 6:11) 

is sanctified - by the Word 
“And that is what some of you were. But you were 
washed, you were sanctified, you were justified in 
the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of 
our God.” (1 Corinthians 6:11) 

 
receives power - from the Spirit 

“May the God of hope fill you with all joy and peace as 
you trust in him, so that you may overflow with hope 
by the power of the Holy Spirit.” (Romans 15:13) 

receives power - from the Word 
“I am not ashamed of the gospel, because it is the 
power of God for the salvation of everyone who 
believes: first for the Jew, then for the Gentile.” 
(Romans 1:16) 

 
4. This being so, we need to read, study, understand 
and practice the Bible. We will be, then, guided by 
the Spirit. The ability to put in practice what we learn 
also comes from the Spirit. “Because those who are 
led by the Spirit of God are sons of God.” (Romans 
8:14).  
 
5. To refuse Scripture is to refuse the words and the 
guidance of the Spirit.  

2.హెవెన్ లేద్ధ ది రిటరి్  ఆఫ్ ప్రకీసి్. 

గురిిించినట్లల,"పరిపూర్మిైనది”నప్పింసకుడు, 

మరియు ప్రకీసి్ ప్పరుషుడు. అలగే, ఈ పదిం సవ ర్ గిం 

లేద్ధ ప్రకీసి్ త్మరిగి రావడిం గురిించి ఎప్పి డూ 

ఉపయోగిించబడదు. 

3. మానవ పరిపూర్తి్.ఈ పదిం మానవ ప్రపవర్నిను 

స్తచిించడానిక్త ఉపయోగిించబడినపి టికీ 

(మత్యిి 5:48; 19:21; 1 కరిింథీయులు 2:6; 14:20; 

జేమ్ి  3:2), ఇది 8-13 వచనాల సిందర్భ ింలో 

సరిపోదు, లేద్ధ ఈ వచనిం యొక్క  వాా క్ర్ణింలో. 

ఈ సిందర్భ ింలో కాింప్రటాస్ ి వా వధ మరియు 

నాణా త్ కాదు. 

 

E. స్ట్ైసవి యుగిం యొక్క  1వ శతాబదింలో ప్రార్ింభ 

అభివృదిలాో చరిు  యొక్క  పరిపక్వ త్ ద్సతి్మ 

"పరిపూర్మిైనది" అనే దృకోక ణానిి  కిందరు క్ల్నగి 

ఉనాి రు. 

1. ఎఫెసయని్  మరియు 1 కరిింథీయుల మధా  ఒక్ 

సమాింత్రానిి  గమనిించిండి, మొద్త్ిిం చరిు  ఒక్ 

శరీర్ింగా భావిించబడుతింది. 

2. చరిు  యొక్క  పరిపక్వ త్తో బహుమతలు 

నిల్నచిపోతాయని ఆలోచన. అపొసలిులు 

చనిపోతారు మరియు నేడు చరిు క్త అపొసలిులు 

అవసర్ిం లేదు. ప్రపవక్లిు మరియు 

ఉాధ్యా యులు త్మ బోధనలను ప్రవాత్ రూపింలో 

వదిల్నవేసిారు మరియు వారు ఇక్పై అవసర్ిం 

లేదు. చరిు  యొక్క  శైశవదశలో అవసర్మైనది, 

త్రువాత్ అవసర్ిం లేదు. 

ఎఫెసీయులు 4:3-13– “ఒకే ప్రపభువు, ఒకే విశావ సిం, ఒకే 

బాపిజిిం అని పిలవబడినప్పి డు మీరు ఒకే నిరీక్షణకు 

పిల్నచినటేల ఒకే శరీర్ిం మరియు ఒకే ఆత్మ  ఉింది; 

అిందరిపైన మరియు అిందరి ద్ధవ రా మరియు 

అిందరిలో ఉని  దేవుడు మరియు అిందరి త్ింప్రడి. 

అయితే ప్రకీసి్ పించిన విధింగా మనలో ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త 

క్ృప ఇవవ బడిింది. అిందుకే ఇల చెబుతోింది: 

'అత్ను ఉని త్ ద్సిాయిక్త చేరుకుని పి్ప డు, 

అత్ను త్న రైలులో బింధీలను నడిపిించాడు 

మరియు ప్పరుషులకు బహుమతలు ఇచాు డు.' 

 

('అత్ను అధరోహిించాడు' అింటే అత్ను కూడా 

దిగువ, భూసింబింధమైన ప్రాింతాలకు దిగివచాు డు 

త్పి  ఏమిటి? అవత్రిించినవాడు మొత్ిిం విశావ నిి  

నిింపడానిక్త, అనిి  ఆకాశాల క్ింటే పైక్త ఎక్తక న వాడు.) 

అత్ను కనిి  ఇచాు డు. అపొసలిులుగా, కిందరు 

ప్రపవక్లిుగా, మరికిందరు స్వారికిులుగా, 

మరికిందరు ాసరిులగా మరియు బోధకులుగా, దేవుని 

ప్రపజలను సేవా కారాా లకు సదపార్చడానిక్త, 

మనమిందర్ిం విశావ సింలో ఐక్ా త్ చేరే వర్కు ప్రకీసి్ 

శరీర్ిం నిరిమ ించబడటానిక్త మరియు దేవుని కుమారుని 



 
D. The Holy Spirit Acts Independently From The Word 
1. The inner witness of the Holy Spirit.  

Romans 8:14-16 – “Because those who are led by 
the Spirit of God are sons of God. For you did not 
receive a spirit that makes you a slave again to fear, 
but you received the Spirit of sonship. And by him 
we cry, ‘Abba, Father.’ The Spirit himself testifies 
with our spirit that we are God's children. Now if we 
are children, then we are heirs-heirs of God and co-
heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings 
in order that we may also share in his glory. I 
consider that our present sufferings are not worth 
comparing with the glory that will be revealed in us.” 
 
Galatians 4:5-6 – “To redeem those under law, that 
we might receive the full rights of sons. Because you 
are sons, God sent the Spirit of his Son into our 
hearts, the Spirit who calls out, ‘Abba, Father’.” 
 

This witness is revealed in the Bible, but develops in 
our Christian experience of adoption as children of 
God.  
 
2. The help we have in prayer.  

Romans 8:26-27 – “In the same way, the Spirit helps 
us in our weakness. We do not know what we ought 
to pray for, but the Spirit himself intercedes for us 
with groans that words cannot express.” 

 
The Bible reveals that the Spirit helps us in prayer. We 
may not understand exactly how He does it but by faith 
we trust that it is so.  
3. The indwelling of the Spirit. The Spirit personally 
resides in the Christian. This truth is revealed in the 
Bible, but it is not the same thing as memorizing Bible 
verses. The Biblical declares that the Holy Spirit lives 
in us. 

Romans 8:9 – “You, however, are controlled not by 
the sinful nature but by the Spirit, if the Spirit of God 
lives in you. And if anyone does not have the Spirit of 
Christ, he does not belong to Christ.”  
1 Corinthians 6:19 – “Do you not know that your body 
is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you 
have received from God? You are not your own.” 
Ephesians 2:22 – “And in him you too are being built 
together to become a dwelling in which God lives by 
his Spirit.”  
1 Thessalonians 4:8 – “Therefore, he who rejects this 
instruction does not reject man but God, who gives 
you his Holy Spirit.”  

 
     1. Revelation is what God has chosen to make 
known to man. 
 T. _____ F. _____ 
 

గురిించిన ద్జా్ఞనింలో మరియు పరిపక్వ త్ పొిందిండి, 

ప్రకీసి్ యొక్క  సింపూర్తి్ యొక్క  పూరి ి ద్సిాయిని 

పొిందిండి. 

 

1 కరిింథీయులు 12:12-14– “శరీర్ిం ఒక్ యూనిట్, 

అయితే అది అనేక్ భాగాలతో రూపొిందిించబడిింది; 

మరియు ద్ధని అనిి  భాగాలు చాల ఉని పి టికీ, అవి 

ఒకే శరీరానిి  ఏరి్ రుసిాయి. ప్రకీసి్ విష్యింలో కూడా 

అలగే ఉింది. ఎిందుక్ింటే మనమిందర్ిం ఒకే ఆత్మ  

ద్ధవ రా ఒకే శరీర్ింలోక్త బాపిజిిం పొింద్ధమ్మ - 

యూదులైనా లేద్ధ ప్రగీకులైనా, బానిసలైనా లేద్ధ 

సేవ చాఛ వాస్లమైనా - మరియు మనిందరికీ 

ప్రతాగడానిక్త ఒకే ఆత్మ  ఇవవ బడిింది. ఇపి్ప డు శరీర్ిం 

ఒక్ భాగింతో కాకుిండా అనేక్ భాగాలతో 

రూపొిందిించబడిింది. 

 

F. మరిింత్ తారిక క్ ఆలోచన ఏమిటింటే, 

"పరిపూర్మిైనది" అనేది ప్రకత్ ి నిబింధన యొక్క  పూరి ి

మరియు స్ట్ైసవి యుగానిక్త దేవుని ప్రపత్ా క్షత్ యొక్క  

మ్మగిింప్పను స్తచిసి్ింది. 

1. పూరి ి ప్రపత్ా క్షత్కు సింబింధించి అదుభ త్ 

బహుమతల మ్మగిింప్ప గురిించి ఎిందుకు మాటాలడాల్న? 

ఎిందుక్ింటే ఈ బహుమతల ఉదేదశా ిం ప్రప్పరేపిత్ 

వా కిులు చెపిి న మాటను ధృవీక్రిించడిం. 

మారుక  16:20- "అప్పి డు శషుా లు బయటిక్త వెళ్లల 

ప్రపత్మచోటా బోధించారు, మరియు ప్రపభువు వారితో 

పనిచేశాడు మరియు ద్ధనితో వచిు న సింకేతాల 

ద్ధవ రా త్న మాటను ధృవీక్రిించాడు." 

హెప్రీయులు 2:3-4– “ఇింత్ గొపి  మోక్షానిి  విసమ రిసే ి

మనిం ఎల త్పిి ించ్చకుింటాిం? ప్రపభువు ద్ధవ రా 

మొదట ప్రపక్టిించిన ఈ మోక్షిం, ఆయన విని  వారి 

ద్ధవ రా మనకు ధృవీక్రిించబడిింది. దేవుడు త్న 

చిద్తిానుసార్ిం పించిపెటబిడిన సింకేతాలు, 

అదుభ తాలు మరియు వివిధ అదుభ తాలు మరియు 

పరిశుదా్ధత్మ  బహుమతల ద్ధవ రా ద్ధనిక్త 

సాక్షా మిచాు డు. 

 

2. బహుమతల ఉదేదశిం పరిణత్మ చెిందిన స్ట్ైసవిులకు 

కాద్ధ? లేక్ స్ట్ైసవిుల ప్రప్పమను పరిపక్వ ిం చేయాల? నిం. 

ప్రపవచనిం, ద్జా్ఞనిం మరియు భాష్లు దేవుని వాకాా నిి  

వెలలడి చేయవలస ఉింది. 

1 కరిింథీయులు 13:2- "నాకు ప్రపవచనాల బహుమత్మ 

ఉింటే మరియు అనిి  ర్హసాా లను మరియు అనిి  

ద్జా్ఞనానిి  ప్రగహిించగల్నగితే, మరియు పర్వ తాలను 

క్దిల్నించగల విశావ సిం నాకు ఉింటే, కానీ ప్రప్పమ 

లేక్పోతే, నేను ఏమీ కాదు." 

1 కరిింథీయులు 14:3-6- “కానీ ప్రపవచిించే ప్రపత్మ 

ఒక్క రూ వారి బలపరిచే, ప్రపోతిా హిం మరియు 

ఓద్ధరిు  కోసిం ప్పరుషులతో మాటాలడతారు. భాష్లో 



     2. Inspiration is the infallible recording of God’s 
word. 
 T. _____ F. _____ 
 
     3. All scripture is inspired of God. 
 T. _____ F. _____ 
 
     4. The scriptures is God or the same as God  
 T. _____ F. _____       
  
     5. The scripture is the Sword of the Spirit. 
 T. _____ F. _____ 
 

WHAT DOES IT MEAN TO BE FULL OF THE 
SPIRIT? 

Lesson 13 
A.  To receive power to speak in tongues?  
B.  To receive power to do miracles?  
C. To have courage and faith to face obstacles in your 
ministry?  
D.  To be full of the fruit of the Spirit?  
E.  To simply have the Spirit dwelling in you?  
F.  To allow the Spirit to control your life?  
G.  Or something else?  
 
Luke 1:15 – “For he will be great in the sight of the Lord. 
He is never to take wine or other fermented drink, and 
he will be filled with the Holy Spirit even from birth.”   
Luke 1:67 – “His father Zechariah was filled with the 
Holy Spirit and prophesied.” 
Luke 4:1 – “Jesus, full of the Holy Spirit, returned from 
the Jordan and was led by the Spirit in the desert.” 
Acts 2:4 – “All of them were filled with the Holy Spirit 
and began to speak in other tongues as the Spirit 
enabled them.”  
Acts 4:8 – “Then Peter, filled with the Holy Spirit, said 
to them: "Rulers and elders of the people!”  
Acts 4:31 – “After they prayed, the place where they 
were meeting was shaken. And they were all filled with 
the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.”  
Acts 6:3 – “Brothers, choose seven men from among 
you who are known to be full of the Spirit and wisdom. 
We will turn this responsibility over to them and will give 
our attention to prayer and the ministry of the word.” 
Acts 6:5 – “This proposal pleased the whole group. 
They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy 
Spirit; also Philip, Procorus, Nicanor, Timon, 
Parmenas, and Nicolas from Antioch, a convert to 
Judaism.” 
Acts 7:55 – “But Stephen, full of the Holy Spirit, looked 
up to heaven and saw the glory of God, and Jesus 
standing at the right hand of God.” 
Acts 9:17 – “Then Ananias went to the house and 
entered it. Placing his hands on Saul, he said, ‘Brother 
Saul, the Lord-Jesus, who appeared to you on the road 

మాటాల డేవాడు త్నను తాను 

మెరుగుపరుచ్చకుింటాడు, కానీ ప్రపవచిించేవాడు 

సింఘానిి  మెరుగుపరుసిాడు. మీలో ప్రపత్మ ఒక్క రూ 

మాత్ృభాష్లో మాటాలడాలని నేను కోరుకుింట్లనిా ను, 

అయితే మీరు ప్రపవచిించడానిి  నేను ఇష్పిడతాను. 

చరిు  అభివృది ా చెిందడానిక్త అత్ను అర్ిిం 

చేస్కోక్పోతే, భాష్లలో మాటాల డే వా క్త ి క్ింటే 

ప్రపవచిించేవాడు గొపి వాడు. ఇప్పి డు 

సహోదరులరా, నేను మీయొదదకు వచిు  

మాత్ృభాష్లలో మాటాలడినటలయితే, నేను మీకు కింత్ 

ప్రపత్ా క్షత్ లేక్ ద్జా్ఞనమ్మను లేక్ ప్రపవచనమ్మను లేక్ 

ఉపదేశ వాక్ా మ్మను తీస్కసే ి త్పి  మీకు ఏమి 

ప్రపయోజనమ్మ?” 

1 కరిింథీయులు 14:19 –"కానీ చరిు లో నేను 

నాలుక్లో పదివేల పద్ధల క్ింటే ఇత్రులకు 

బోధించడానిక్త ఐదు అర్మియేా  పద్ధలు 

మాటాలడాలనుకుింట్లనిా ను." 

 

అవిశావ స్లకు నాలుక్ ఒక్ స్తచన. కరిింథీయుల మధా  

అదుభ త్ బహుమతలు వారి ప్రప్పమ లేక్పోవడానిక్త 

మరియు వారి అపరిపక్వ త్కు దోహదపడాాయి. 

1 కరిింథీయులు 3:1- "స్దరులరా, నేను మిమమ లి్న  

ఆధా్య త్మమ క్ింగా సింబోధించలేను, కానీ ప్రకీసి్లో 

ప్రాపించిక్-కేవలిం శశువులుగా చెపి లేను." 

1 కరిింథీయులు 14:20– “స్దరులరా, పిలలలల 

ఆలోచిించడిం మానేయిండి. చెడు విష్యింలో 

శశువులుగా ఉిండిండి, కానీ మీ ఆలోచనలో పెదదలు 

ఉిండిండి. 

 

ఆదిమ చరిు  ద్జా్ఞనింలో పిలలలుగా ఉని ిందున వారిక్త 

బహుమతలు అవసర్ిం. 

1 కరిింథీయులు 13:11– “చిని ప్పి డు చిని పిలలల 

మాటాలడాను, చిని పిలలల అనుకునిా ను, 

చిని పిలల డిల త్రిక ించాను. నేను మనిషిగా 

మారినప్పి డు, నేను నా వెనుక్ చిని పిలలల 

మారాగలను ఉించాను. 

 

3. “పరెె ద్క్”ి (ప్రగీకు "టెల్నయోస్") అింటే మొత్ిిం, పూరి,ి 

పెరిగిన, ఏమీ లేక్పోవడిం. వా కిులను స్తచిించడిం 

అింటే పెదదలు, పరిణత్మ చెిందినవారు. మత్యిి 5:44-48 

చదవిండి; లూకా 6:36; మత్యిి 19:21; 1 కరిింథీయులు 

2:6, 14; 1 కరిింథీయులు 14:20; ిల్నీి యులు 3:15; 

కల్గసి యులు 4:12; హెప్రీయులు 5:14.) సవ రాగనిక్త 

వెళలడానిక్త మీరు ఈ పరిపూర్తి్ను చేరుకోవాల్ని న 

అవసర్ిం లేదు. 

వారు (కరిింథియన్ స్ట్ైసవిులు) పరిపూరిులు (మొత్ిిం, 

పూరి,ి ఎదిగిన, ఏమీ లేక్పోవడిం) కానీ ాపిం లేకుిండా 

కాదు. 



as you were coming here-has sent me so that you may 
see again and be filled with the Holy Spirit.’”  
Acts 11:24 – “He was a good man, full of the Holy Spirit 
and faith, and a great number of people were brought 
to the Lord.”  
Acts 13:50-52 – “But the Jews incited the God-fearing 
women of high standing and the leading men of the city. 
They stirred up persecution against Paul and 
Barnabas, and expelled them from their region. So they 
shook the dust from their feet in protest against them 
and went to Iconium. And the disciples were filled with 
joy and with the Holy Spirit.”  
Colossians 3:16-17 – “Let the word of Christ dwell in 
you richly as you teach and admonish one another with 
all wisdom, and as you sing psalms, hymns and 
spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And 
whatever you do, whether in word or deed, do it all in 
the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the 
Father through him.”  
Ephesians 5:1-21 – “Be imitators of God, therefore, as 
dearly loved children  and live a life of love, just as 
Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant 
offering and sacrifice to God.  
 
“But among you there must not be even a hint of sexual 
immorality, or of any kind of impurity, or of greed, 
because these are improper for God's holy people. Nor 
should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, 
which are out of place, but rather thanksgiving. For of 
this you can be sure: No immoral, impure or greedy 
person-such a man is an idolater-has any inheritance 
in the kingdom of Christ and of God.  Let no one 
deceive you with empty words, for because of such 
things God's wrath comes on those who are 
disobedient. herefore do not be partners with them.  
 
“For you were once darkness, but now you are light in 
the Lord. Live as children of light (for the fruit of the light 
consists in all goodness, righteousness and truth) and 
find out what pleases the Lord. Have nothing to do with 
the fruitless deeds of darkness, but rather expose 
them. For it is shameful even to mention what the 
disobedient do in secret. But everything exposed by the 
light becomes visible, for it is light that makes 
everything visible. This is why it is said: ‘Wake up, O 
sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on 
you.’  
 
“Be very careful, then, how you live-not as unwise but 
as wise, making the most of every opportunity, 
because the days are evil. Therefore do not be foolish, 
but understand what the Lord's will is. Do not get drunk 
on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled 
with the Spirit. Speak to one another with psalms, 
hymns and spiritual songs. Sing and make music in 
your heart to the Lord, always giving thanks to God the 

ిల్నీి యులు 3:15 – “పరిపక్వ త్ క్ల్నగిన 

మనమిందర్ిం విష్యాల పటల అలింటి దృకోక ణిం 

తీస్కోవాల్న. మరియు ఏదో ఒక్ సిందర్భ ింలో మీరు 

భిని ింగా ఆలోచిసే,ి అది కూడా దేవుడు మీకు సి ష్ిిం 

చేసిాడు. 

యాకోబు 1:17- "ప్రపత్మ మించి మరియు పరిపూర్మిైన 

బహుమత్మ పైనుిండి, సవ ర్ గప్ప లైటల త్ింప్రడి నుిండి 

దిగివసి్ింది, అత్ను నీడలను మారిు నట్లల మార్దు." 

జేమ్ి  1:4- "పటి్లదల ద్ధని పనిని పూరి ి చేయాల్న, 

త్ద్ధవ రా మీరు పరిపక్వ త్ మరియు సింపూర్ిింగా 

ఉింటారు, దేనికీ లోట్ల లేదు." 

యాకోబు 2:22- "అత్ని విశావ సిం మరియు అత్ని 

చరా్ లు క్ల్నస పని చేసి్నిా యని మీరు 

చూసి్నిా రు, మరియు అత్ను చేసన ద్ధని ద్ధవ రా 

అత్ని విశావ సిం సింపూర్మిైింది." 

 

4. 9వ ద్శోలక్ింతో ఉని  వా తాా సానిి  చూడిండి: ఏదో 

ఇప్పి డు "ఏక్ మెర్స్" (ాక్షక్ింగా, అసింపూర్మిైనది, 

అసింపూర్మిైనది, ఏదో లోపిించిింది) కానీ త్రువాత్ 

"టెల్నయోస్" (పూరి,ి పూరి,ి పరిపూర్మిైనది, ఏమీ 

లోపిించడిం లేదు). విష్యిం ఏమిటింటే మనిం దైవిక్ 

ద్జా్ఞనానిి  పొిందే విధ్యనిం మరియు ప్రప్పరేపిత్ బోధన 

మ్మగిింప్ప. ఖాళీలలో ఉించవలసన పదిం (పై భాగిం C) 

"దాో త్క్ిం" అవుతింది. ప్రకత్ ినిబింధన మ్మగిసే వర్కు, 

దేవుడు త్న చితిానిి  ాక్షక్ింగా వెలలడిసి్త ఉనిా డు. 

ఇక్క డ కించెిం. అక్క డ కించెిం. ఇపి్ప డు చరిు  కోసిం 

మొత్ిిం దాో త్క్ిం ఇపి టికే ఇవవ బడిింది మరియు 

ప్రపవచనిం లేద్ధ ద్జా్ఞనిం యొక్క  బహుమత్మ ఎవరికీ 

లేకుిండా మనిం చదవవచ్చు . 

 

5. ాల్ జీవిత్ిం నుిండి ఒక్ దృషిాింత్ిం: పౌలు 

పెరిగినప్పి డు చిని పిలలల విష్యాలను విడిచిపెటిాడు. 

ఈ బహుమతలు ఆగిపోయినపి్ప డు శశు చరిు  బాలా  

విష్యాలను వదిల్నవేసి్ింది. 

 

6. వారు అదదింలో ఉని ట్లల అసి ష్ిింగా చూశారు. “అదదిం” 

అింటే “చూప్ప” లింటిదే. అసి ష్మిైన పద్ధలు, క్ల లేద్ధ 

దర్శ నింపై ఆధ్యర్పడిన ఇత్ర్ ప్రపవక్లితో పోల్నసే,ి 

దేవుడు మోషేతో "మ్మఖామ్మఖ" మాటాలడాడు. అత్ను 

అిందుకుని  వెలలడి సి ష్ిింగా ఉింది. 

 

7. కనిి  విష్యాలు మనిం సి ష్ిింగా తెలుస్కోవచ్చు : 

మత్యిి 7:19- "మించి ఫలలు ఇవవ ని ప్రపత్మ చెటి్లను 

నరిక్త అగిి లో పడవేసిారు." 

లూకా 1:3-4“కాబటి,ి నేనే మొదటినుిండి అనిీ  

జ్ఞప్రగత్గిా పరిశోధించాను కాబటి,ి నీకు బోధించిన 

విష్యాలోల  నిశు తారిానిి  తెలుస్కునేల, ప్రేష్ుమైన 

థియోిలస్, నీ కోసిం ఒక్ ప్రక్మబదమాైన వృతిాింత్ిం 

రాయడిం నాకు కూడా మించిదనిపిించిింది.” 



Father for everything, in the name of our Lord Jesus 
Christ. Submit to one another out of reverence for 
Christ.”  
 
SOME THOUGHTS ABOUT EPHESIANS 5:  
 To be drunk with wine is to be influenced or 

controlled by the wine. To be full of the Spirit means 
to be influenced or controlled by the Spirit.  

 Nobody receives more of the Spirit than another. 
He is a person of the Godhead. Either you have 
Him or you do not have Him. What really matters is 
that He have more of you.  

 This is a commandment (to fill yourself with the 
Spirit) and not a suggestion.  

 The command is in the present tense, indicating 
continuous action. To have filled yourself with the 
Spirit in the past does not mean you are filled with 
the Spirit today. We need to do this day by day.  

 We must constantly be surrendering ourselves to 
the control of the Spirit.  

 
The verb is passive. This means that, It is not 
something that we do but something we allow God to 
do in us.  
 
1. What does it mean to be full of the Spirit? 

A. ___ To receive power to speak in tongues?  
B. ___ To receive power to do miracles?  
C. ___ To have courage and faith to face obstacles 
in one’s ministry?  
D. ___ To be full of the fruit of the Spirit?  
E. ___ To have the Spirit dwelling within one’s self?  
F. ___ To allow the Spirit to control your life?  
G. ___ All the above 
H. ___ A, B and C 
I. ___  C, D and E 
J. ___ C, D, E, and F 

 
 

WHAT ARE THE “GROANS THAT WORDS 
CANNOT EXPRESS” OF ROMANS 8.22-27? 

Lesson 14 
“22 We know that the whole creation has been 
groaning as in the pains of childbirth right up to the 
present time. 23 Not only so, but we ourselves, who 
have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we 
wait eagerly for our adoption as sons, the redemption 
of our bodies.24 For in this hope we were saved. But 
hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what 
he already has? 25 But if we hope for what we do not 
yet have, we wait for it patiently. “26 In the same way, 
the Spirit helps us in our weakness. We do not know 
what we ought to pray for, but the Spirit himself 
intercedes for us with groans that words cannot 
express. 27 And he who searches our hearts knows the 

రోమనుల 1:32– “అలింటివి చేసేవారు మర్ణానిక్త 

అరుులు అని దేవుని నీత్మయుక్మిైన శాసనిం వారిక్త 

తెల్నసనపి టికీ, వారు ఈ పనులను కనసాగిించడమే 

కాకుిండా వాటిని ఆచరిించేవారిని కూడా 

ఆమోదిసిారు.” 

1 కరిింథీయులు 14:37- "ఎవరైనా అత్ను ప్రపవక్ ిలేద్ధ 

ఆధా్య త్మమ క్ింగా ప్రపత్మభావింతడు అని అనుకుింటే, 

నేను మీకు ప్రవాసేది ప్రపభువు ఆజ ా అని అత్ను 

అింగీక్రిించాల్న." 

కల్గసి యులు 1:5-6– “... మీకు వచిు న స్వార్.ి 

ప్రపపించమింత్టా ఈ స్వార్ ి ఫల్నించ్చచ్చని ది 

మరియు పెరుగుతోింది, అది మీరు విని, దేవుని 

క్ృపను ద్ధని అింత్టి సత్ా మ్మతో ప్రగహిించిన రోజు 

నుిండి మీ మధా  చేసి్ని టేల.” 

1 త్మమోత్మ 4:3- "వారు ప్రపజలు వివాహిం చేస్కోకుిండా 

నిషేధించారు మరియు కనిి  ఆహారాలకు దూర్ింగా 

ఉిండమని వారిని ఆదేశసిారు, వాటిని విశవ సించే 

మరియు నిజిం తెల్నసన వారిచే క్ృత్జతాాపూర్వ క్ింగా 

సీవ క్రిించడానిక్త దేవుడు సృషిిించాడు." 

2 ప్పతరు 2:21- "నీత్మ మారాగనిి  తెలుస్కుని, ఆపై 

వారిక్త పింపబడిన పవిప్రత్మైన ఆజనాు వారు 

వెనుదిర్గడిం క్ింటే వారిక్త తెల్నయకుిండా ఉిండటమే 

మించిది." 

2 ప్పతరు 1:2- "దేవుని గూరిు న మరియు మన 

ప్రపభువైన యేస్ను గూరిు న ద్జా్ఞనమ్మ ద్ధవ రా క్ృప 

మరియు శాింత్మ మీకు సమృదిగాా క్లుగును గాక్." 

 

8. ప్రప్పర్ణ కనసాగినింత్ కాలిం, సింకేతాలు మరియు 

అదుభ తాలు కూడా కనసాగాయి "కాబటి ిపౌలు మరియు 

బరి్ బాలు అక్క డ గణనీయమైన సమయిం గడిారు, 

ప్రపభువు కోసిం ధైరా్ ింగా మాటాలడారు, అత్ను అదుభ త్ 

సింకేతాలు మరియు అదుభ తాలు చేయడానిక్త వీలు 

క్ల్ని ించడిం ద్ధవ రా త్న దయ యొక్క  సిందేశానిి  

ధృవీక్రిించాడు." (చటిాలు 14:3) 

 

ప్రకీసి్చే ఎనిు కోబడిన అపొసలిులు మొదటి శతాబదింలో, 

చివరి అపొసలిుడైన యోహాను మర్ణ్ణించే వర్కు ద్ధద్ధప్ప 

100 AD వర్కు జీవిించారు. అపొసలిులకు అదుభ త్మైన 

బహుమతలు ఉనిా యి మరియు వారు మాప్రత్మే ఈ 

బహుమత్మని ఇత్రులకు అిందిించగలరు. “సమారియా 

దేవుని వాకాా నిి  అింగీక్రిించిిందని యెరూష్లేమ్మలో 

ఉని  అపొసలిులు విని ప్పి డు, వారు ప్పతరు మరియు 

యోహానులను వారి వదదకు పింారు. వారు 

వచిు నప్పి డు, వారు పరిశుదా్ధత్మ ను పొింద్ధలని వారి 

కర్కు ప్రారిిించారు, ఎిందుక్ింటే వారిలో ఎవరిపైనా 

పరిశుదా్ధత్మ  ఇింకా రాలేదు; వారు కేవలిం ప్రపభువైన 

యేస్ నామమ్మలోనిక్త బాపిసిమ మ్మ పొిందిరి. అప్పి డు 

ప్పతరు మరియు యోహాను వారిపై త్మ చేతలు 

ఉించారు, మరియు వారు పరిశుదా్ధత్మ ను పొింద్ధరు. 



mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the 
saints in accordance with God's will.”  
 
A. These inexpressible groans are not:  

1. To speak in tongues. That idea is outside the 
context of the chapter, and of the whole book of 
Romans. The use of the expression “groan” in 
verses 22-23 with reference to the creation and 
to all Christians, shows that it cannot be referring 
to tongues 

2. Mysticism or some “existential” experience. It is 
not our act of religious effort in order to make 
contact with God but rather an expression of the 
help God gives us because of our weakness and 
incapacity. It is action of the Spirit and not our 
action. (verse 27)  

3. It is not a substitute for our duty to pray.  
 
B. These inexpressible groans could be:  
The communication of the Spirit (Who lives in us) with 
God the Father to communicate to Him what we, in our 
own words are not able to communicate. In our 
weakness, without the ability to know what we should 
ask for and without the capacity of really expressing 
what we feel, we need, the Spirit, who lives inside of us 
and understands us perfectly and who knows how to 
communicate perfectly with God. (verse 27) Their 
conversation, clearly, is not by human words.  
 
 1. The Holy Spirit groans are  

A. ___ The speaking in tongues 
B. ___ Existential experiences 
c. ___ Communication of the Spirit dwelling in 

Christians with God, the Father. 
 
 

HOW CAN I KNOW THAT I HAVE THE HOLY 
SPIRIT? 

Lesson 15 
Some desire a physical manifestation or a certain 
feeling. But can we trust our feelings? If someone could 
perform signs (miracles, tongues, etc.), would this 
prove that he has the Spirit or that he is right with God?  
 
Notice:  
1. Simon, the sorcerer 

Acts 8:9-10 – “Now for some time a man named 
Simon had practiced sorcery in the city and amazed 
all the people of Samaria. He boasted that he was 
someone great, and all the people, both high and 
low, gave him their attention and exclaimed, "This 
man is the divine power known as the Great Power.” 

2. The Ephesians 
Acts 19:18-19 – “Many of those who believed now 
came and openly confessed their evil deeds. A 
number who had practiced sorcery brought their 

అపొసలిుల చేతలు వేయబడినప్పి డు ఆత్మ  

ఇవవ బడిిందని సీమోను చూసనప్పి డు, అత్ను వారిక్త 

డబుు  ఇచాు డు మరియు "నేను ఎవరిపై చేతలు 

ఉించ్చతాను, ప్రపత్మ ఒక్క రూ పరిశుదా్ధత్మ ను పొిందేల ఈ 

సామరాిా నిి  నాకు కూడా ఇవవ ిండి" అని చెాి డు. 

(చటిాలు 8:14-19) 

అపొసలిులు చేతలు వేసన వారు రెిండవ శతాబదింలో 

జీవిించి ఉిండవచ్చు  మరియు చరిు లో ప్రపతా్ క్షింగా 

పనిచేసే అదుభ త్ బహుమతలు ఇపి టికీ ఉనిా యి. 

కానీ, ఈ బహుమత్మని ఇత్రులకు అిందిించే అధకార్ిం 

వారిక్త లేనిందున, బహుమతలు వారి మర్ణింతో 

మ్మగిశాయి. అపి టిక్త కత్ ి నిబింధన కాీలు తెల్నసన 

ప్రపపించానిక్త వాా పిించాయి. ఇది సి రిట్, ఇప్పి డు 

నటన, అదుభ త్ సింకేత్ బహుమతల ద్ధవ రా కాదు, కానీ 

వాక్ా ిం ద్ధవ రా. 

 

1. పరిశుదా్ధత్మ  అదుభ త్ిం యొక్క  బహుమత్మ యొక్క  

ఉదేదశా ిం: 

A. ___ జబుు పడిన వా కిులను నయిం చేయిండి 

బి. ___ అపొసలిులు అిందరిక్ింటే ఉని త్మైనవార్ని 

చూపిండి 

C. ___ యేస్ దేవుడు అని అపొసలిుల సిందేశిం 

నిరూపిించిండి 

మనిషి ఉిండగల్నగే ఏైక్ మారాగనిి  

అిందిించడానిక్త మాింసింలో వచాు డు 

దేవునితో రాజీ పడాాడు. 

2. పరిశుదా్ధత్మ  యొక్క  అదుభ తాలు ఆగిపోలేదు మరియు 

నేటికీ ప్రపదరిశ ించబడతాయి 

 T. _____ F. _____ 

3. నేడు "అదుభ తాలు" చేసే వా కిులు అపొసలిులు చేసన 

అదే ర్క్మైన అదుభ తాలను అదే పదతా్మలో మరియు 

వారితో చేసిారు 

అదే ఫల్నతాలు 

 T. _____ F. _____ 

4. అసింపూర్తి్ అదృశా ిం కావడానిక్త కార్ణమైన 

"పరిపూర్మిైనది" ఏది? 

A. ___ ఇది నేటిక్త రాలేదు 

B.___ భవిషా్ త్ త్రాలిందరికీ రికార్ ా చేయబడిన 

దేవుని నుిండి త్ప్పి పటలిేని ప్రప్పరేపిత్ 

సిందేశిం 

స. ___ సవ ర్ గిం 

D. ___ ప్రకీసి్ త్మరిగి రావడిం 

E. ___ ప్రప్పమ 

5. అపొసలిులు కాకుిండా ఇత్ర్ స్ట్ైసవిులు ఇత్ర్ 

వా కిులకు అదుభ తాలు చేయగల సామరాిా నిి  

ఇవవ గలరు. 

T. _____ F. _____ 

 

భాషల్ బహుమతి 



scrolls together and burned them publicly. When 
they calculated the value of the scrolls, the total 
came to fifty thousand drachmas.”  

3.  Power versus Truth  
2 Thessalonians 1:9-12 – “They will be punished 
with everlasting destruction and shut out from the 
presence of the Lord and from the majesty of his 
power on the day he comes to be glorified in his holy 
people and to be marveled at among all those who 
have believed. This includes you, because you 
believed our testimony to you. With this in mind, we 
constantly pray for you, that our God may count you 
worthy of his calling, and that by his power he may 
fulfill every good purpose of yours and every act 
prompted by your faith. We pray this so that the 
name of our Lord Jesus may be glorified in you, and 
you in him, according to the grace of our God and 
the Lord Jesus Christ.”   

4. Satan appearing as an angel.  
2 Corinthians 11:10-15 – “As surely as the truth of 
Christ is in me, nobody in the regions of Achaia will 
stop this boasting of mine. Why? Because I do not 
love you? God knows I do! And I will keep on doing 
what I am doing in order to cut the ground from 
under those who want an opportunity to be 
considered equal with us in the things they boast 
about.  For such men are false apostles, deceitful 
workmen, masquerading as apostles of Christ. And 
no wonder, for Satan himself masquerades as an 
angel of light. It is not surprising, then, if his servants 
masquerade as servants of righteousness. Their 
end will be what their actions deserve.”  

 
We know that we have the Spirit, mainly, because God 
has promised that He would give the Spirit to those who 
believe, repent and are baptized (Acts 2:38; Acts 5:32; 
1 Corinthians 3:16). If you heard the word of Christ, 
believed in the gospel of Christ, repented of your sins 
and surrendered your life to Christ, being baptized into 
Christ, then you were given the Spirit with certainty. 
Now, you are to live in a way worthy of the gospel 
because you are the sanctuary of God. The Spirit will 
remain in the Christian as long as the Christian remains 
in Christ.  

Acts 2:38 - “Peter replied, ‘Repent and be baptized, 
every one of you, in the name of Jesus Christ for the 
forgiveness of your sins. And you will receive the gift 
of the Holy Spirit’.”  

 
However, the Christian can live in such way that he 
loses his life with God. 

Hebrews 6:4-8 – “It is impossible for those who have 
once been enlightened, who have tasted the 
heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, 
who have tasted the goodness of the word of God 
and the powers of the coming age, if they fall away, 

ాఠిం 9 

I. ఇది పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధా రా ఇవా బడిన అదు త్ 

బహుమతి (చట్లట లు 2.4-11; 10.45-46; 11:15-17; 

19.1-6; 1 కొరింథీయులు 12-14; మారుక  16:15-20). 

 

II. న్నలుక మాట్లల డే ద్ృగిా షయం స్ంభ్వించిన 

స్మయంలో త్రపజలు మాట్లల డే భాషలు మరియు 

మాండలికాలు. 

ఎ. అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:4లో “వార్ిందరూ 

పరిశుదా్ధత్మ తో నిింపబడి, ఆత్మ  వారిక్త చేత్నైనిందున 

ఇత్ర్ భాష్లలో మాటాలడడిం ప్రార్ింభిించారు” 

“నాలుక్” అని అనువదిించబడిన పదిం ద్గోలసా, దీని 

అర్ిిం బైబిలోల  ప్రపజల భాష్ లేద్ధ దేశిం. 

 

బి. అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:6లోని “సింత్ భాష్” 

అనే వా కీకి్ర్ణలు “వారు ఈ శబాద నిి  విని ప్పి డు, ఒక్ 

గుింప్ప దిప్రగాభ ింత్మక్త గురైింది, ఎిందుక్ింటే ప్రపత్మ ఒక్క రూ 

త్మ సింత్ భాష్లో మాటాలడటిం వినిా రు.” మరియు 

చటిాలు 2:8లోని “ద్సిానిక్ భాష్”, “అయితే మనలో ప్రపత్మ 

ఒక్క రు వారి సవ ింత్ మాత్ృభాష్లో వాటిని ఎల 

విింటారు?” ప్రగీకు పదిం డయలెకిోస్ నుిండి వచిు ింది, 

దీని నుిండి మన పదిం "మాిండల్నక్ిం" వచిు ింది, 

అింటే ఒక్ నిరిదష్ ిప్రపజల భాష్. 

 

పెింతెకసి్ రోజున అనేక్ దేశాల నుిండి జెరూసలేింలో 

గుమిగూడిన అనేక్ మింది ప్రపజలు అపొసలిులు ఏమి 

చెాి రో అర్ిిం చేస్కోగల్నగార్ని స. లూకా చెాి రు, 

ఒకక క్క రు వారి సవ ింత్ భాష్లో. "ఇప్పి డు 

జెరూసలేింలో సవ ర్ గిం ప్రక్తింద ఉని  ప్రపత్మ దేశిం నుిండి 

దేవునిక్త భయపడే యూదులు ఉనాి రు ... ారియినుల, 

మేదీలు మరియు ఎలమిట్ి ; మెసపొటేమియా, 

జుడియా మరియు క్పి డోసయా, పొింటస్ మరియు 

ఆసయా, ప్రిజియా మరియు ాింిల్నయా, ఈజిప్ ి

మరియు సరెన్ సమీపింలోని ల్నబియాలోని కనిి  

ప్రాింతాల నివాసతలు; రోమ్ నుిండి వచిు న 

సిందర్శ కులు (యూదులు మరియు జుడాయిజింలోక్త 

మారినవారు); ప్రకెటనుల మరియు అర్బుు లు - వారు మా 

సవ ింత్ భాష్లలో దేవుని అదుభ తాలను ప్రపక్టిించడిం 

మేమ్మ విింటామ్మ! (చటిాలు 2:5; 9-11) 

 

D. భాష్లలో మాటాలడటిం అింటే, ఆ భాష్ను 

నేరుు కోకుిండా మరియు ఆ భాష్ మాటాల డే వా క్తకి్త 

సింపూద్ర్ిింగా అర్ిిం చేస్కోకుిండా అరేమ నియన్ద్లో 

మాటాలడటిం. 

E. కరిింత్ద్లో, బహుమత్మ ఒకే విధింగా ఉింది, కానీ 

వివిధ దేశాల నుిండి ప్రపజలు లేక్పోవడిం వలల, 

అనువాదకుడు (వాా ఖాా త్) ఉనిక్త అవసర్ిం. 

1. ఆ భాష్ అర్ిింకాని వాడు పరాయివాడిలగా 

ఉింటాడు “ఎవరో చెపి్ప  మాటల అర్ిిం నేను 



to be brought back to repentance, because to their 
loss they are crucifying the Son of God all over again 
and subjecting him to public disgrace. Land that 
drinks in the rain often falling on it and that produces 
a crop useful to those for whom it is farmed receives 
the blessing of God. But land that produces thorns 
and thistles is worthless and is in danger of being 
cursed. In the end it will be burned.”  
Hebrews 10:26-31 – “If we deliberately keep on 
sinning after we have received the knowledge of the 
truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful 
expectation of judgment and of raging fire that will 
consume the enemies of God. Anyone who rejected 
the law of Moses died without mercy on the 
testimony of two or three witnesses. How much 
more severely do you think a man deserves to be 
punished who has trampled the Son of God under 
foot, who has treated as an unholy thing the blood 
of the covenant that sanctified him, and who has 
insulted the Spirit of grace? For we know him who 
said, ‘It is mine to avenge; I will repay,’ and again, 
‘The Lord will judge his people.’   It is a dreadful thing 
to fall into the hands of the living God.” 

 
Living this way, he also loses the blessings of God’s 
indwelling Spirit.  
 
1. One can purchase the gift of the Holy Spirit. 
 T. _____ F. _____ 
 
2. There were/are false prophets, fake apostles and 
deceitful men? 
 T. _____ F. _____ 
 
3. Christians can fall from God’s love and grace. 
 T. _____ F. _____ 

 

DOES CHRIST’S SAVING WORK INVOLVE 
THE HEALING OF OUR BODIES? 

Lesson 16 
1 Peter 2:21-25 – “To this you were called, because 
Christ suffered for you, leaving you an example that 
you should follow in his steps: "He committed no 
sin, and no deceit was found in his mouth. When they 
hurled their insults at him, he did not retaliate; when he 
suffered, he made no threats. Instead, he entrusted 
himself to him who judges justly. He himself bore our 
sins in his body on the tree, so that we might die to sins 
and live for righteousness; by his wounds you have 
been healed. For you were like sheep going astray, but 
now you have returned to the Shepherd and Overseer 
of your souls.”   
 
A. Peter says that in suffering, Christians must imitate 
the suffering of our Master. The passage of Isaiah 53 

ప్రగహిించక్పోతే, మాటాల డేవారిక్త నేను 

పరాయివాడిని, అత్ను నాకు పరాయివాడు.” (1 

కరిింథీయులు 14:11) ఈ దృగివ ష్యిం ఇపి టికీ 

భాష్లోలనే మాటాలడుతోిందని ఇది చూపిసి్ింది. 

2, ాల్ 1 కరిింథీయులు 14:21లో యెష్యా 

28:11-12ని ఉదహరిించాడు "అనా  భాష్లు 

మాటాల డేవారి ద్ధవ రా మరియు విదేశీయుల 

పెదవుల ద్ధవ రా నేను ఈ ప్రపజలతో మాటాలడతాను, 

అయితే వారు నా మాట వినరు." అషేూరు 

మాిండల్నక్ిం మరియు మాత్ృభాష్లో మాటాలడే వారి 

మాిండల్నకాల మధా  సమాింత్ర్ింగా 

రూపొిందిించబడిింది. అిందువలల, భాష్ల 

బహుమత్మ "ఒక్ భాష్ని సహజ మారాగల ద్ధవ రా 

నేరుు కోకుిండా మాటాలడటిం" అని మ్మగిించారు. 

 

III. భాషలు చాలా ముఖ్య మైన బహుమతి కాద 

మరియు రెండు ాబిాల్లో చివరిగా 

ేరొక నబడినవి. 

1 కరిింథీయులు 12:7-10- “ఒక్రిక్త ఆత్మ  ద్ధవ రా ద్జా్ఞన 

సిందేశిం, మరొక్రిక్త అదే ఆత్మ  ద్ధవ రా ద్జా్ఞన సిందేశిం, 

మరొక్రిక్త అదే ఆత్మ  ద్ధవ రా విశావ సిం, మరొక్రిక్త ఆ 

ఆత్మ  ద్ధవ రా సవ సపిరిచే బహుమతలు, మరొక్రిక్త 

అదుభ త్ శకిులు. , మరొక్ ప్రపవచనానిక్త, మరొక్రిక్త 

ఆత్మ ల మధా  తేడా, మరొక్రిక్త వివిధ ర్కాల భాష్లలో 

మాటాలడటిం మరియు మరొక్రిక్త భాష్ల వివర్ణ. 

 

1 కరిింథీయులు 12:28-30– “మరియు చరిు లో 

దేవుడు మొదటగా అపొసలిులను, రెిండవ 

ప్రపవక్లిను, మూడవ బోధకులను, త్రువాత్ 

అదుభ తాలు చేసేవారిని, అలగే సవ సపిరిచే 

బహుమతలు ఉని వారిని, ఇత్రులకు సహాయిం 

చేయగల వారిని, పరిాలనలో బహుమతలు 

ఉని వారిని మరియు వివిధ ర్కాలుగా మాటాలడేవారిని 

నియమిించాడు. భాష్ల. అిందరూ అపొసలిులేనా? 

అిందరూ ప్రపవక్లిేనా? అిందరూ ఉాధ్యా యులేనా? 

అనీి  అదుభ తాలు చేసిాయా? అిందరికీ వైదా ిం 

యొక్క  బహుమతలు ఉనాి యా? అిందరూ భాష్లు 

మాటాలడతారా? అిందరూ అర్ిిం చేస్కుింటారా?" 

 

IV. త్రేమ లేకుండ్డ భాషల్ బహుమతి పన్నక్తరాన్నది. 

1 కరిింథీయులు 13- "నేను మనుషుా ల మరియు 

దేవదూత్ల భాష్లలో మాటాలడుతనిా ను, కానీ ప్రప్పమ 

లేక్పోతే, నేను ఒక్ అదుభ త్మైన గాింగ్ మాప్రత్మే ... 

వీటిలో గొపి ది ప్రప్పమ." 
 

V. 1 కొరింథీయులు 14లో భాషలు: 

1. “ప్రప్పమ మారాగనిి  అనుసరిించిండి మరియు 

ఆధా్య త్మమ క్ బహుమతలను, మ్మఖా ింగా ప్రపవచన 

వరానిి  ఆప్రత్ింగా కోరుకోిండి. 2 ఒక్ భాష్లో 



had to be in Peter’s mind since he quoted a phrase 
from that passage. 

1 Peter 2:21-25 – “Through him you believe in God, 
who raised him from the dead and glorified him, and 
so your faith and hope are in God. Now that you 
have purified yourselves by obeying the truth so that 
you have sincere love for your brothers, love one 
another deeply, from the heart.  For you have been 
born again, not of perishable seed, but of 
imperishable, through the living and enduring word 
of God.  
 
For, ‘All men are like grass,  

and all their glory is like the flowers of the field;  
the grass withers and the flowers fall,  
but the word of the Lord stands forever.’  

And this is the word that was preached to you.”  
 
B. The Greek verb sarados, translated “healed” in v.24 
is used in the Scriptures to describe physical cures 
(Matthew 8:8) and for “spiritual cures;” that is, 
repentance and conversion. (John 12:40 and Hebrews 
12:13)  
 
C. It is certain that, in some way, the passage of Isaiah 
was fulfilled in the ministry of cures Jesus performed.  

Matthew 8:16-17 – “When evening came, many who 
were demon-possessed were brought to him, and 
he drove out the spirits with a word and healed all 
the sick. This was to fulfill what was spoken through 
the prophet Isaiah:  

‘He took up our infirmities  
and carried our diseases’.”    

 
D. However, there were times when Jesus did not cure 
at all. 

Mark 6:5-6 – “He could not do any miracles there, 
except lay his hands on a few sick people and heal 
them. And he was amazed at their lack of faith” and 
only cured one man in a multitude of other sick 
people as in  John 5:2-9 “Now there is in Jerusalem 
near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is 
called Bethesda and which is surrounded by five 
covered colonnades. Here a great number of 
disabled people used to lie-the blind, the lame, the 
paralyzed.  One who was there had been an invalid 
for thirty-eight years. When Jesus saw him lying 
there and learned that he had been in this condition 
for a long time, he asked him, ‘Do you want to get 
well?’  ‘Sir,’ the invalid replied, ‘I have no one to help 
me into the pool when the water is stirred. While I 
am trying to get in, someone else goes down ahead 
of me.’ Then Jesus said to him, ‘Get up! Pick up 
your mat and walk.’  At once the man was cured; 
he picked up his mat and walked.”  

 

మాటాల డేవాడు మనుషులతో కాదు దేవునితో 

మాటాలడతాడు. నిజ్ఞనిక్త, ఎవరూ అత్నిని అర్ిిం 

చేస్కోలేరు; అత్ను త్న ఆత్మ తో ర్హసాా లు 

పలుకుతాడు. 3 అయితే ప్రపవచిించే ప్రపత్మ ఒక్క రూ వారి 

బలనిి , ప్రపోతిా హానిి  మరియు ఓద్ధరుి  కోసిం 

మనుషుా లతో మాటాలడతారు. 4 భాష్లో మాటాల డేవాడు 

త్నను తాను మెరుగుపరుచ్చకుింటాడు, కానీ 

ప్రపవచిించేవాడు సింఘానిి  మెరుగుపరుసిాడు. 5 

మీలో ప్రపత్మ ఒక్క రూ మాత్ృభాష్లో మాటాలడాలని నేను 

కోరుకుింట్లనిా ను, అయితే మీరు ప్రపవచిించడానిి  

నేను ఇష్పిడతాను. చరిు  అభివృది ా చెిందడానిక్త 

అత్ను అర్ిిం చేస్కోక్పోతే, భాష్లలో మాటాలడే వా క్త ి

క్ింటే ప్రపవచిించేవాడు గొపి వాడు. 

“6 సహోదరులరా, నేను మీయొదదకు వచిు  

మాత్ృభాష్లలో మాటాలడినయెడల, నేను మీకు కింత్ 

ప్రపత్ా క్షత్ లేక్ ద్జా్ఞనమ్మను లేక్ ప్రపవచనమ్మను లేక్ 

ఉపదేశ వాకా్ మ్మను తీస్కువసే ి త్పి  మీకేమి 

ప్రపయోజనమ్మ? 7 వేణువు లేద్ధ వీణ వింటి శబాదలు 

చేసే ప్రాణమ్మలేని వాటి విష్యింలో కూడా, నోట్ి ద్లో 

తేడా లేక్పోతే ఏ రాగిం వాయిించబడుతిందో 

ఎవరిైనా ఎల తెలుసి్ింది? 8 మళీు , బాకా సి ష్ిింగా 

వినిపిించక్పోతే, ఎవరు యుదా్ధనిక్త సదిాంగా 

ఉింటారు? 9 మీ విష్యింలో కూడా అలగే ఉింది. 

మీరు మీ నాలుక్తో అర్మియేా  మాటలు 

మాటాలడక్పోతే, మీరు చెపి్ప ది ఎవరిైనా ఎల 

తెలుసి్ింది? మీరు కేవలిం గాల్నలో మాటాలడతారు. 10 

నిసి ిందేహింగా ప్రపపించింలో అనిి  ర్కాల భాష్లు 

ఉనాి యి, అయినపి టికీ వాటిలో ఏదీ అర్ిిం లేనిది 

కాదు. 11 ఎవరైనా చెప్పి  మాటల అర్ిిం నాకు అర్ిిం 

కాక్పోతే, మాటాల డేవారిక్త నేను పరాయివాడిని, అత్ను 

నాకు పరాయివాడు. 12 మీ విష్యింలో కూడా అలగే 

ఉింది. 

“13 అిందుకే ఒక్ భాష్లో మాటాల డే ఎవరైనా తాను 

చెపి్ప ది అర్మియేా ల ప్రారిిించాల్న. 14 నేను భాష్లో 

ప్రారిది్సే,ి నా ఆత్మ  ప్రారిసిి్ింది, కానీ నా మనసి్  

ఫల్నించదు. 15 కాబటి ినేను ఏమి చేయాల్న? నేను నా 

ఆత్మ తో ప్రారిసిిాను, కానీ నేను నా మనసి్ తో కూడా 

ప్రారిసిిాను; నేను నా ఆత్మ తో ాడతాను, కానీ నేను నా 

మనసి్ తో కూడా ాడతాను. 16 మీరు మీ ఆత్మ తో 

దేవుణ్ణ ిద్సి్త్మసి్ని ద్టలయితే, అర్ిిం చేస్కోలేని వారిలో 

త్నను తాను క్నుగొని  వా క్త ిమీరు ఏమి చెబుతనిా రో 

అత్నిక్త తెల్నయదు కాబటి,ి మీ క్ృత్జతా్కు "ఆమేన్" 

అని ఎల చెపి గలడు? 17 మీరు త్గినింత్గా 

క్ృత్జతా్లు తెలుప్పతూ ఉిండవచ్చు , కానీ అవత్ల్న 

వా క్త ిద్జా్ఞనోదయిం పొిందలేదు. 

18 నేను మీ అిందరిక్ింటే ఎకుక వగా భాష్లు 

మాటాలడినిందుకు దేవునిక్త క్ృత్జతా్లు 

తెలుప్పతనిా ను. 19 అయితే చరిు లో నాలుక్తో 



E. In the ministry of the apostles, some sick people 
were not healed:  
Epaphroditus –“But I think it is necessary to send back 

to you  Epaphroditus, my brother, fellow worker and 
fellow soldier, who is also your messenger, whom 
you sent to take care of my needs. For he longs for 
all of you and is distressed because you heard he 
was ill. Indeed he was ill, and almost died. But God 
had mercy on him, and not on him only but also on 
me, to spare me sorrow upon sorrow.” (Philippians 
2:25-27) 

Paul – “To keep me from becoming conceited because 
of these surpassingly great revelations, there was 
given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, 
to torment me.” (2 Corinthians 12:7) 

Timothy – “Stop drinking only water, and use a little 
wine because of your stomach and your frequent 
illnesses.” (1 Timothy 5:23) 

Trophimus – “Erastus stayed in Corinth, and I left 
Trophimus sick in Miletus.” (2 Timothy 4:20) 

 
F. In the context of 1 Peter 2, the healing is in the 

spiritual sense and there is no reason to believe that 
the work of Jesus on the cross guarantees physical 
health for all Christians.  

 
G. Romans 8:20-23 – “For the creation was subjected 

to frustration, not by its own choice, but by the will of 
the one who subjected it, in hope that the creation 
itself will be liberated from its bondage to decay and 
brought into the glorious freedom of the children of 
God. We know that the whole creation has been 
groaning as in the pains of childbirth right up to the 
present time. Not only so, but we ourselves, who 
have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we 
wait eagerly for our adoption as sons, the 
redemption of our bodies.”  This passage, written to 
Christians, shows that our physical bodies are still 
subject to illness, pain and death as we await the 
return of Jesus.”  

 
H. The redemption of the body, as well as the 

redemption of creation, will be accomplished in the 
final resurrection and not in the present time.  

 
I.  The text of 1 Peter 2:24 refers to the healing of the 

man’s main illness which is sin. It was sin that Christ 
carried on His body at the cross. Our current 
redemption is from sin, but one day, even our bodies 
will be redeemed in the resurrection.  

 
1. When someone becomes a Christian, God heals all 
their illnesses. 
    T. _____ F. _____ 

WHAT ARE TONGUES OF ANGELS? 
(1 Corinthians 13:2) 

పదివేల మాటలు మాటాలడడిం క్ింటే ఇత్రులకు 

బోధించేల ఐదు అర్మియేా ల మాటాలడతాను. 

“20 సహోదరులరా, పిలలలల ఆలోచిించడిం 

మానేయిండి. చెడు విష్యింలో శశువులుగా 

ఉిండిండి, కానీ మీ ఆలోచనలో పెద్దదలుగా ఉిండిండి. 

21 ధర్మ శాస్ట్సిింలో ఇల ప్రవాయబడిింది: 

'విింత్ భాష్లు మాటాలడేవారి ద్ధవ రా మరియు 

విదేశీయుల పెదవుల ద్ధవ రా 

నేను ఈ ప్రపజలతో మాటాలడతాను, కానీ వారు నా 

మాట వినరు, 

అని ప్రపభువు చెాి డు. 

“22 నాలుక్లు, విశావ స్లకు కాదు, అవిశావ స్లకు 

స్తచన; అయితే, ప్రపవచనిం విశావ స్ల కోసిం, 

అవిశావ స్ల కోసిం కాదు. 23 కాబటి ి చరిు  అింతా 

ఒక్చోట చేరి, అిందరూ భాష్లోల  మాటాలడితే, అర్ిిం 

చేస్కోని కిందరు లేద్ధ అవిశావ స్లు లోపల్నక్త వసే,ి 

మీరు మీ మనసి్ లో లేర్ని వారు చెపి లేద్ధ? 24 

అయితే ప్రపత్మ ఒక్క రూ ప్రపవచిసి్ని ప్పి డు అవిశావ స 

లేద్ధ అర్ిిం చేస్కోని వా క్త ి వచిు నటలయితే, అత్ను 

ాపి అని అిందరిచేత్ ఒపిి ించబడతాడు మరియు 

అిందరిచే తీరుి  పొిందబడతాడు మరియు అత్ని 

హృదయ ర్హసాా లు బయట పెటబిడతాయి. కాబటి ి

అత్ను క్తిందపడి దేవుణ్ణ ి ఆరాధసిాడు, 'దేవుడు 

నిజింగా మీ మధా  ఉనిా డు!' 

“26 స్దరులరా, మనిం ఏమి చెాి ల్న? మీరు క్ల్నస 

వచిు నప్పి డు, ప్రపత్మ ఒక్క రిక్త ఒక్ ద్శోలక్ిం, లేద్ధ 

స్తచనల పదిం, ప్రపత్ా క్షత్, నాలుక్ లేద్ధ వివర్ణ 

ఉింట్లింది. చరిు  బలోప్పత్ిం కోసిం ఇవనీి  చేయాల్న. 

27 ఎవరైనా ఒక్ భాష్లో మాటాలడితే, ఇదదరు లేద్ధ 

గరిష్ిింగా మూడు మాటాలడాల్న, ఒకక క్క రు ఒకోక ల 

మాటాలడాల్న, ఎవరైనా అర్ిిం చేస్కోవాల్న. 28 వాా ఖాా త్ 

లేక్పోతే, ప్రపసింగీకుడు చరిు లో మౌనింగా ఉిండి, 

త్నతో, దేవునితో మాటాలడాల్న.” 

 

చరిు  యొక్క  అసెింీలలో చేసన ప్రపత్మదీ చరిు  యొక్క  

బలోప్పత్ిం (సవర్ణ) కోసిం చేయాల్న. “మీలో ప్రపత్మ 

ఒక్క రూ మాత్ృభాష్లో మాటాలడాలని నేను 

కోరుకుింట్లనిా ను, అయితే మీరు ప్రపవచిించడానిి  నేను 

ఇద్ష్పిడతాను. చరిు  అభివృది ా చెిందడానిక్త అత్ను 

అర్ిిం చేస్కోక్పోతే, ప్రపవచిించేవాడు భాష్లలో 

మాద్టాల డేవాడి క్ింటే గొపి వాడు. (వచనిం 5) 

 

“అల ఉింది మీతో. మీరు ఆధా్య త్మమ క్ బహుమతలను 

పొింద్ధలని ఆసక్తగిా ఉనిా రు కాబటి,ి చరిు ని నిరిమ ించే 

బహుమతలలో రాణ్ణించడానిక్త ప్రపయతి్మ ించిండి. 

(వచనిం 12) 

 

“అయితే మనిం ఏమి చెాి ల్న స్దరులరా? మీరు క్ల్నస 

వచిు నప్పి డు, ప్రపత్మఒక్క రికీ ఒక్ ద్శోలక్ిం లేద్ధ ఉపదేశ 



Lesson 17 
Some understand that this refers to a language that 
nobody understands, only the angels. But, in the Bible, 
every time that an angel spoke, he spoke in the 
language of the people who received the 
communication (Genesis 19; Judges 13; Luke 1 and 2; 
24.4-8; etc...). In truth, 1 Corinthians 13:1-3 uses 
several hyperboles (deliberate exaggerations): “If I 
speak in the tongues of men and of angels, fathom all 
mysteries and all knowledge, have a faith that can 
move mountains, give all I possess to the poor and 
surrender my body to the flames”.  With these 
hyperboles Paul illustrates the superiority of love. 
No Questions 
 
HOW DOES THE SPIRIT WORK IN CONVERSION? 
Lesson 18 
The role of the Spirit is described in John 16:7-11: 
“Convict the world of guilt in regard to sin and 
righteousness and judgment.” It did and does this by 
the Word that was written or spoken by men and now 
read by us.  
 
It is God who really helps us to open our hearts when 
we hear the gospel. (Acts 16:14 – “One of those 
listening was a woman named Lydia, a dealer in purple 
cloth from the city of Thyatira, who was a worshiper of 
God. The Lord opened her heart to respond to Paul's 
message.”)  
 
Without the Gospel of Jesus, we do not have salvation.  
Romans 1:16-17 – “I am not ashamed of the gospel, 
because it is the power of God for the salvation of 
everyone who believes: first for the Jew, then for the 
Gentile. For in the gospel a righteousness from God is 
revealed, a righteousness that is by faith from first to 
last, just as it is written: ‘The righteous will live by faith.’” 
 
When the eunuch of Acts 8 needed to be converted, 
the Spirit sent Philip to preach the Word to him.  
 
1. How does the Holy Spirit convict the world of sin, 
righteousness and judgment? 

A. ___ It enters one’s body and forces them to the 
realization that Jesus is God, the Christ. 

B. ___ Having Jesus teachings accurately and 
infallibly recorded so man can have access 
to the power needed for salvation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

పదిం, ప్రపత్ా క్షత్, నాలుక్ లేద్ధ వివర్ణ ఉింట్లింది. చరిు  

బలోప్పత్ిం కోసిం ఇవనీి  చేయాల్న. (వచనిం 26) 

A. 2వ పదా ింలోని భాష్లు - మనుషులతో కాకుిండా 

దేవునితో మాటాలడుతింది. 

  

B. ప్రపవచన బహుమత్మక్త భాష్ల బహుమత్మక్త 

ప్రాధ్యనా త్ ఇవావ ల్న, ఎిందుక్ింటే ఈ బహుమత్మ 

యొక్క  వాా యామిం చరిు ని నిరిమ సి్ింది (వచనాలు 3-

4). అవగాహనతో కూడిన ఐదు పద్ధలు నాలుక్లో 

పదివేలు ఉింటే మించిది. (వచనిం 19) 

 

C. భాష్లు మాటాలడే వర్ిం ఉని  వా కిులచే మూడు 

కారా్ క్లాలు జరిగాయి: ప్రాద్రిిించడిం, ాడడిం 

మరియు ద్సి్త్మించడిం - అనీి  దేవుని వైప్ప 

మళ్లలించబడాాయి. (14-17 ద్శోలకాలు) 

 

D. అనువాదకుడు లేకుిండా చరిు  సమావేశింలో 

నాలుక్లను ఉపయోగిించలేరు. (వచనాలు 26-28) 

 

E. నాలుక్లు అవిశావ స్లకు సింకేత్ిం మరియు ద్ధని 

ఉదేదశా ిం చరిు ని నిరిమ ించడిం కాదు. (వచనాలు 21-

22) 

1. నిరిమ ించడానిక్త, సిందేశానిి  అర్ిిం చేస్కోవాల్న 

(vs. 7-11). 

2. అవిశావ స్లకు సింకేత్ిం, కానీ వారు దేవుణ్ణ ి

అింగీక్రిించరు. (యెష్యా 28:11-12) 

3. ఒక్ సభ మొత్ిిం మాత్ృభాష్లోల  

మాటాలడుతని పి్ప డు అవిశావ స్ల సి ిందన: 

“ఈ వా కిులు త్మ మనసి్ లో లేరు!” 

 

VI. భాషల్ బహుమతి ా కా లికమైనది. 

A. వారిక్త సి ష్ిింగా ఒక్ ప్రపతేా క్ ప్రపయోజనిం ఉింది. 

 

B. భాష్ల బహుమత్మని క్ల్నగి ఉిండటిం మోక్షానిక్త పరీక్ష 

కాదు. స్ట్ైసవిులిందరికీ ఈ బహుమత్మ ఇవవ బడలేదు. 

 

C. భాష్ల బహుమత్మ బహుమత్మని ఉపయోగిించే వా క్త ి

యొక్క  గొపి  ఆధా్య త్మమ క్త్ను స్తచిించలేదు. 

కరిింథులోని అనేకులు, అలగే ఈ రోజులోల  ఈ 

బహుమత్మని క్ల్నగి ఉనిా ర్ని చెప్పి కునే చాలమింది 

త్మను తామ్మ ఆధా్య త్మమ క్ింగా కాకుిండా శారీర్క్ింగా 

ఉనాి ర్ని నిరూపిించ్చకుింట్లనాి రు. 

 

D. ా ల్ జోసా ిం, ద్జా్ఞనిం మరియు భాష్ల బహుమతలను 

"ాక్షక్ింగా" ప్పరొక నిా డు మరియు అవి ఆగిపోతాయని 

చెాి డు. శాశవ త్మైన ప్రప్పమతో పోల్నసే ి ఈ 

బహుమతలు తాతాక ల్నక్మైనవి. (1 కరిింథీయులు 13) 

 

VII. త్రకొతి్ న్నబంధనలోన్న భాషల్ వర్ము “ఆధున్నక 

భాషల్ వర్ము” నుండి చాలా భిని మైనది. 



 
 
 
 
 

ఎ. చరిు  సమావేశింలో, భాష్ల బహుమత్మ మరియు 

ప్రపవచనాల ఆచర్ణలో, మహిళలు మౌనింగా 

ఉిండవలస వచిు ింది. 

1 కరిింథీయులు 14:34– “మహిళలు చరిు లలో 

మౌనింగా ఉిండాల్న. వారు మాటాలడటానిక్త 

అనుమత్మించబడరు, కానీ చటిిం చెపిి నట్లల లోబడి 

ఉిండాల్న. 

 

బి. భాష్ల వర్మ్మ ఒక్రినొక్రు బాగుచేయుట కర్కు 

కాదు. 

1 కరిింథీయులు 14:4- "భాష్లో మాటాలడేవాడు త్నను 

తాను మెరుగుపరుచ్చకుింటాడు, కానీ ప్రపవచిించేవాడు 

చరిు ని మెరుగుపరుసిాడు." 

 

C. నాలుక్లు అవిశావ స్ల ప్రపయోజనిం కోసిం ఉనాి యి. 

1 కరిింథీయులు 14:21-22– “ధర్మ శాస్ట్సిింలో ఇల 

ప్రవాయబడి ఉింది: ‘అనా  భాష్లు మాటాల డేవారి ద్ధవ రా 

మరియు విదేశీయుల పెదవుల ద్ధవ రా నేను ఈ 

ప్రపజలతో మాటాలడతాను, అయితే వారు నా మాట 

వినరు, ప్రపభువు చెబుతనిా డు. భాష్లు, కాబటి,ి 

విశావ స్లకు కానీ అవిశావ స్లకు ఒక్ సింకేత్ిం; 

అయితే, ప్రపవచనిం విశావ స్ల కోసిం, అవిశావ స్ల 

కోసిం కాదు. 

 

D. నాలుక్లు ప్పరుషుల భాష్లు, ఈ భాష్లు మాటాల డే 

వా కిులు అర్ిిం చేస్కునిా రు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:1-8- “పెింతెకసి్ రోజు 

వచిు నప్పి డు, వార్ిందరూ ఒక్ చోట ఉనాి రు. 

అక్సామ తిగా బలమైన గాల్న వీసి్ని ట్లల సవ ర్ గిం నుిండి 

ఒక్ శబిాం వచిు  వారు కూరుు ని  ఇలలింతా 

నిిండిపోయిింది. అగిి  నాలుక్లగా విడిపోయి 

ఒకక క్క రిపైక్త వచిు న వాటిని చూశారు. వార్ిందరూ 

పరిశుదా్ధత్మ తో నిింపబడి, ఆత్మ  వారిని ఎనేబుల్ 

చేసనిందున ఇత్ర్ భాష్లలో మాటాలడటిం 

ప్రార్ింభిించారు. ఇప్పి డు యెరూష్లేమ్మలో పర్లోక్ిం 

ప్రక్తింద ఉని  ప్రపత్మ దేశిం నుిండి దేవునిక్త భయపడే 

యూదులు ఉనాి రు. వారు ఈ శబదిం విని ప్పి డు, ఒక్ 

గుింప్ప దిప్రగాభ ింత్మతో కూడి వచిు ింది, ఎిందుక్ింటే ప్రపత్మ 

ఒక్క రూ వారి సవ ింత్ భాష్లో మాటాలడటిం వినిా రు. 

చాల ఆశు రా్ పోయి, వాళ్ళు  ఇల అడిగారు: 

‘మాటాలడుతని  వాళలింతా గలీలయనుల కాద్ధ? 

అలింటప్పి డు మనలో ప్రపత్మ ఒక్క రు వారి వారి 

మాత్ృభాష్లో వాటిని ఎల విింటారు?'' 

 

పెింతెకోసి్లు వారు "ార్వశా  ఉచాు ర్ణ" అని మరియు 

ఇత్రులకు అర్ిిం చేస్కోలేర్ని చెాి రు. కార్ణిం 



ఏమైనపి టికీ, ఈరోజు సాధ్యర్ణింగా జరుగుతని ది కత్ ి

నిబింధనలో చేసనట్లల కాదు. 

 

గమన్నక: “జ్ఞ లస్త” అనే పద్ధని్న  “భాష”గా 

అనువదించినటలయిత్య ఈ విషయం గురించి 

గంద్ర్ోళ్ం న్నవారించబడి ఉండవచ్చే . పద్ధన్నక్త 

భాష లేద్ధ న్నలుక అన్న అర్ంా కావచ్చే , పద్ధల్ను 

రూపందించడంలో స్హాయపడట్లన్నక్త మన 

నోటిలోన్న అవయవం. 

  

1. చటిాలలోని ప్రపక్టనలో "ఇత్ర్ భాష్లలో మాటాలడటిం 

ప్రార్ింభిించిండి", భాష్లుగా అనువదిించబడిన ద్గోలసా 

అనే పద్ధనిక్త అర్ిిం: 

 ఎ. ___ ార్వశా  ఉచాు ర్ణలు దేవుడు మాప్రత్మే 

అర్ిిం చేస్కుింటాడు 

 బి. ___ సీి క్ర్ద్కు తెల్నయని ఏదైనా భాష్ 

 స. ___ దేవదూత్ల భాష్ 

 

2. మాటాలడేవారిక్త తెల్నయని భాష్లోల  మాటాలడే అదుభ త్ిం 

చాల మ్మఖా మైన బహుమత్మ. 

 T. _____ F. _____ 
 

3. వినేవారిక్త తెల్నయని భాష్లో మాటాలడటిం వలల ఎవరైనా 

అర్ిిం చేస్కోలేనింత్ వర్కు పనిక్తరాదు. 

 T. _____ F. _____ 
 

4. మరొక్రి భాష్లో మాటాలడే వర్మ్మ పరిశుదా్ధత్మ  యొక్క  

తాతాక ల్నక్ బహుమత్మ. 

 T. _____ F. _____ 
 

5. ఈనాడు "భాష్లలో మాటాల డే" వా కిుల ఉచాు ర్ణలను 

ఉచు రిించే భాష్తో పరిజా్ఞనిం ఉని  ఎవరైనా అర్ిిం 

చేస్కోవచ్చు . 

 T. _____ F. _____ 
 
 

యేస్త జీవిత్ంలో పరిశుదా్ధత్మ  
ాఠిం 10: 

దేవుని విమోచన ప్రపణాళ్లక్లో పరిశుదా్ధత్మ  యొక్క  పని, 

ఆత్మ తో యేస్ యొక్క  సింబింధింలో 

ప్రపతేా క్తించబడిింది. ఆత్మ  మన విమోచకుడు కాదు కానీ 

ఆయన లేకుిండా, యేస్ మన విమోచకుడు కాదు. 

 

I. యేస్త పుట్లటకకు ముంద, పరిశుదా్ధత్మ  

త్రపవకలి్లో నటించాడు, యేస్త యొకక  

భ్విషయ తిు జీవిత్ంలోన్న స్ంఘటనల్ జ్ఞ న న్నని్న  

వారిక్త ఇచేా డు, త్ద్ధా రా దేవున్న త్రపజల్ను 

ఆయన రాకడ కోస్ం సిదా్ం చేశాడు. 

 



1 ప్పతరు 1:10-12– “ఈ మోక్షానిి  గూరిు , మీకు 

రాబోతని  క్ృప గురిించి చెపిి న ప్రపవక్లిు, ప్రకీసి్ 

ప్రపవచిించినప్పి డు వారిలోని ప్రకీసి్ ఆత్మ  స్తచిించిన 

సమయానిి  మరియు పరిసతిలను 

తెలుస్కోవడానిక్త ప్రపయత్మి సి్నిా రు. ప్రకీసి్ బాధలు 

మరియు ద్ధని త్రువాత్ వచేు  మహిమలు. సవ ర్ గిం 

నుిండి పింపబడిన పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా మీకు స్వార్ ి

ప్రపక్టిించిన వారి ద్ధవ రా ఇప్పి డు మీకు చెపి బడిన 

విష్యాల గురిించి వారు మాటాలడినపి్ప డు, వారు 

త్మను తామ్మ సేవిించడిం లేదని వారిక్త వెలలడైింది. 

దేవదూత్లు కూడా ఈ విష్యాలను చూడాలని 

కోరుకుింటారు. 

 

II. యేస్త కానెు ప్ట్టజ్ఞలో, దేవున్న వాకయ ం యొకక  

అవారాన్నక్త హామీ ఇసి్త మేరీ కనయ ైన జీస్స్ట 

పుట్లటకకు పరిశుదా్ధత్మ  బాధయ త్ వహంచాడు. 

మత్యిి 1:18-20– “యేస్ప్రకీసి్ ప్పటి్లక్ ఇల జరిగిింది: 

అత్ని త్ల్నల మేరీని జోసెఫ్ద్తో వివాహిం 

చేస్కుింటానని హామీ ఇచాు రు, కానీ వారు క్ల్నస 

రాక్మ్మిందే, ఆమె పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా బిడతాో ఉని ట్లల 

క్నుగొనబడిింది. ఆమె భర్ ి జోసెఫ్ నీత్మమింతడు 

మరియు ఆమెను బహిర్ింగింగా 

అవమానిించకూడదనుకునిా డు, అత్ను నిశశ బదింగా 

ఆమెకు విడాకులు ఇవావ లని మనసి్ లో ఉనిా డు. 

అయితే అత్డు దీనిని ఆలోచిించిన త్రువాత్, 

ప్రపభువు దూత్ అత్నిక్త క్లలో క్నిపిించి, 'ద్ధవీదు 

కుమారుడైన యోసేప్ప, మరియను నీ భారా్ గా ఇింటిక్త 

చేరుు కోవడానిక్త భయపడకు, ఎిందుక్ింటే ఆమెలో 

ప్పటిిింది పరిశుదా్ధత్మ  నుిండి. '." 

 

లూకా 1:35– “దేవదూత్ ఇల జవాబిచాు డు, 

'పరిశుదా్ధత్మ  నీ మీదిక్త వసి్ింది, సరోవ ని తని శక్త ి

నినిు  క్పిి వేసి్ింది. కాబటి ి ప్పటబిోయే పవిప్రతడు 

దేవుని కుమారుడని పిలువబడతాడు. 

 

యోహాను 1:14– “వాక్ా మ్మ శరీర్మై మన మధా  

నివసించెను. క్ృప మరియు సత్ా మ్మతో నిిండిన 

ఆయన మహిమను, త్ింప్రడి నుిండి వచిు న ఏైక్ 

మహిమను మేమ్మ చూశామ్మ. 

 

III. యేస్త శైశవ కాల్ంలో, వారి రాఞను 

సీా కరించడ్డన్నక్త త్రపపంచాన్ని  సిదా్ం చేయడ్డన్నక్త 

ఆత్మ  త్రపజలు మరియు పరిసిథతుల్లో పన్నచేసింది. 

లూకా 2:25-27- “ఇప్పి డు జెరూసలేింలో సమాో ను 

అనే వా క్త ిఉనిా డు, అత్ను నీత్మమింతడు మరియు 

భక్తపిరుడు. అత్ను ఇప్రజ్ఞయెల్ యొక్క  ఓద్ధరుి  కోసిం 

ఎదురు చూసి్నిా డు మరియు పరిశుదా్ధత్మ  అత్నిపై 

ఉనిా డు. అత్డు ప్రపభువు ప్రకీసి్ను చూడక్మ్మిందే 

అత్డు చనిపోడు అని పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా అత్నిక్త 



వెలలడి చేయబడిింది. ఆత్మ చేత్ చల్నింపబడి, అత్డు 

దేవాలయమ్మలోనిక్త వెళ్లలను. త్ల్నలదింప్రడులు బాల 

యేస్ను తీస్కువచిు నప్పి డు, ధర్మ శాస్ట్సిిం ప్రపకార్ిం 

అత్నిక్త ఏమి అవసర్మో అది చేయవలస వచిు ింది. 

 

IV. ాన్స బాపిటస్టట యొకక  బోధనలో, పవిత్రాత్మ తో 

బాపిటజం ద్ధా రా పవిత్రాత్మ ను అంద్రిక్త 

అందబాట్లలో ఉంచే వయ క్తగిా యేస్త 

త్రపకటించబడా్డడు. 

లూకా 3:16– “జ్ఞన్ వార్ిందరికీ జవాబిచాు డు, 'నేను 

మీకు నీటితో బాపిసిమ ిం ఇసిాను. అయితే నాక్ింటే 

శక్తమిింతడు వసిాడు, అత్ని చెప్పి లు విపి డానిక్త 

నేను అరుుడిని కాదు. అత్ను మీకు పరిశుదా్ధత్మ తో 

మరియు అగిి తో బాపిసిమ ిం ఇసిాడు. 

హెప్రీయులు 2:4- "దేవుడు సింకేతాలు, అదుభ తాలు 

మరియు అనేక్ అదుభ తాలు మరియు అత్ని 

చితిానుసార్ిం పింపిణీ చేయబడిన పవిప్రతాత్మ  యొక్క  

బహుమతల ద్ధవ రా ద్ధనిక్త సాకా్ష మిచాు డు." 

 

V. యేస్త బాపిటజంలో, యేస్తను దేవున్న కుమారున్నగా 

స్తచించడ్డన్నక్త ఆత్మ  త్నను ాను ావుర్ంలాగా 

స్మరిప ంచ్చకుంది. 

లూకా 3:22- “మరియు పవిప్రతాత్మ  ావుర్ింల శరీర్ 

రూపింలో అత్నిపైక్త దిగిింది. మరియు సవ ర్ గిం నుిండి 

ఒక్ సవ ర్ిం వినిపిించిింది: 'నువువ  నేను ప్రప్పమిించే నా 

కుమారుడు; మీతో నేను బాగా సింతోషిసి్నిా ను. 

 

VI. యేస్త యొకక  త్రపలోభ్ంలో, 40 రోఞల్ ఉపవాస్ం, 

పవిత్రత్త్ మరియు త్త్ఫ లిత్ంగా టంేటషన్స కోస్ం 

ఆత్మ  అత్ని్న  ఎడ్డరిక్త నడిపించింది. 

లూకా 4:1- "యేస్, పరిశుదా్ధత్మ తో నిిండి, జోరాాన్ 

నుిండి త్మరిగి వచాు డు మరియు ఎడారిలో ఆత్మ  చేత్ 

నడిపిించబడాాడు." 

 

VII. యేస్త పరిచర్య  త్రార్ంభ్ంలో, ఆత్మ  యేస్తను 

త్న పరిచర్య కు అవస్ర్మైన శక్తని్న న్నంపింది. 

లూకా 4:14-15- “యేస్ ఆత్మ  యొక్క  శక్తతిో 

గల్నలయకు త్మరిగి వచాు డు, మరియు అత్ని 

గురిించిన వార్లిు మొత్ిిం ప్రగామీణ ప్రాింతాలలో 

వాా పిించాయి. అత్ను వారి సమాజ మిందిరాలలో 

బోధించాడు, మరియు అిందరూ అత్నిని 

ప్రపశింసించారు. 

 

మెసీి య ద్ధవ రా ఆత్మ  చరా్  గురిించి మాటాలడిన 

యెష్యా (11:2) ప్రపక్ర్ణిం యొక్క  నెర్వేరుి  త్న 

పరిచరా్  అని యేస్ అర్ిిం చేస్కునిా డు. 

లూకా 4:16-21– “అత్ను తాను పెరిగిన నజరేతకు 

వెళ్లల, విప్రశాింత్మ రోజున త్న అలవాట్ల ప్రపకార్ిం సమాజ 

మిందిరానిక్త వెళ్లలడు. మరియు అత్ను చదవడానిక్త 



లేచి నిలబడాాడు. యెష్యా ప్రపవక్ ి ప్రగింథప్ప చ్చట ి

అత్నిక్త అిందజేయబడిింది. ద్ధనిి  అన్ద్రోల్ చేస, 

అది ప్రవాసన ద్సలినిి  అత్ను క్నుగొనిా డు: 

'ప్రపభువు ఆత్మ  నాపై ఉింది, 

ఎిందుక్ింటే ఆయన ననిు  అభిషేక్తించాడు 

ప్పదలకు శుభవార్ ిప్రపక్టిించడానిక్త. 

సావ త్ింప్రత్ా ిం ప్రపక్టిించడానిక్త ననిు  పింాడు 

ఖైదీలకు మరియు దృషినిి ప్పనరుదరాిించడానిక్త 

అింధులకు, అణచివేత్కు గురైన వారిని విడుదల 

చేయడానిక్త, 

ప్రపభువు అనుప్రగహ సింవత్ి రానిి  ప్రపక్టిించడానిక్త.' 

 

“త్రువాత్ అత్ను ప్రగింథప్ప చ్చటనిు చ్చటి,ి 

పరిచార్కుడిక్త త్మరిగి ఇచిు  కూరుు నిా డు. సమాజ 

మిందిర్ింలో ఉని  ప్రపత్మ ఒక్క రి క్ళ్ళు  ఆయనపైనే 

ఉనాి యి మరియు అత్ను వారితో ఇల చెపి డిం 

ప్రార్ింభిించాడు, 'ఈ రోజు మీరు వినడానిక్త ఈ లేఖనిం 

నెర్వేరిింది. 

 

ఆత్మ  యేస్ను అభిషేక్తించి, ఆయన పరిచరా్ ను 

ప్రార్ింభిించ్చటకు సదపార్చెను. ఈ పరిచరా్ లో, ఆయన 

బోధ ప్రపజలను ఆశు రా్ పరిచిింది. 

 

VIII. యేస్త యొకక  అన్ని  మంత్రతితా్  శాఖ్లు 

పరిశుదా్ధత్మ తో కలిసి మరియు న్నర్దశేించబడా్డయి: 

ఎ. సాధ్యర్ణింగా అత్ని మింప్రత్మత్వ  శాఖ 

మత్యిి 12:15-21– “ఈ విష్యిం తెల్నస, యేస్ ఆ 

ద్సలిిం నుిండి వెళ్లలపోయాడు. చాలమింది ఆయనను 

వెింబడిించారు, మరియు అత్ను వారి రోగులిందరినీ 

సవ సపిరిచాడు, అత్ను ఎవరో చెపి వదదని వారిని 

హెచు రిించాడు. యెష్యా ప్రపవక్ ి ద్ధవ రా 

చెపి బడినది నెర్వేర్డానిక్త ఇది జరిగిింది: 

'ఇదిగో నేను ఎించ్చకుని  నా సేవకుడు. 

నేను ప్రప్పమిించేవాడు, వీరిలో నేను 

సింతోషిసి్నిా ను; 

నేను అత్నిపై నా ఆత్మ ను ఉించ్చతాను, 

మరియు అత్ను దేశాలకు నాా యానిి  

ప్రపక్టిసిాడు. 

అత్ను త్గాద్ధ లేద్ధ కేక్లు వేయడు; 

వీధులోల  అత్ని సవ రానిి  ఎవరూ వినరు. 

గాయపడిన రెలుల అత్ను పగలడు, 

మరియు అత్ను పొగబెటిని వత్మనిి ఊపిరి 

ీలుు కోడు, 

అత్ను నాా యానిి  విజయానిక్త నడిపిించే వర్కు. 

ఆయన ప్పరు మీద దేశాలు నిరీక్షణ క్ల్నగి 

ఉింటాయి. 

 

యెష్యా 42:1-4– “ఇదిగో నా సేవకుడు, నేను 

సమరిిించ్చచ్చనిా ను, నా 



నేను ఆనిందిించే వా క్తనిి ఎనిు కునాి రు; నేను 

అత్నిపై నా ఆత్మ ను ఉించ్చతాను మరియు అత్ను 

దేశాలకు నాా యిం చేద్సిాడు. అత్ను కేక్లు వేయడు 

లేద్ధ కేక్లు వేయడు, వీధులోల  త్న సవ ర్ిం ఎత్డిు. 

నల్నగిన రెలులను అత్డు విర్గొగటడిు, మిండే వత్మనిి 

అత్డు ఊపిరి ీలుు కోడు. విశవ సనీయత్తో అత్ను 

నాా యానిి  మ్మిందుకు తెసిాడు; అత్ను భూమిపై 

నాా యానిి  ద్సిాపిించే వర్కు అత్ను త్డబడడు లేద్ధ 

నిరుతిా హపడడు. ఆయన ధర్మ శాస్ట్సిింలో దీవ ాలు 

నిరీక్షసిాయి.” 

 

యెష్యా 32:15-20– “ఎతిన నుిండి ఆత్మ  మనపై 

కుమమ రిించబడే వర్కు, ఎడారి సార్వింత్మైన 

పొలింగా మారుతింది మరియు సార్వింత్మైన 

పొలిం అడవిల క్నిపిసి్ింది. నాా యిం ఎడారిలో 

ఉింట్లింది మరియు నీత్మ సార్వింత్మైన పొలింలో 

నివససి్ింది. నీత్మ ఫలిం శాింత్మ ఉింట్లింది; ధర్మ ిం 

యొక్క  ప్రపభావిం ఎపి టికీ నిశశ బదిం మరియు 

విశావ సిం. నా ప్రపజలు ప్రపశాింత్మైన నివాస ద్సలిలలో, 

స్ర్క్షత్మైన ఇళలలో, నిర్భ యమైన విప్రశాింత్మ 

ద్సలిలలో నివససిారు. వడగళ్ళు  అడవిని చదును 

చేసనపి టికీ, నగర్ిం పూరిగిా నేలమటమిైనపి టికీ, 

మీరు ఎింత్ ధనాు లుగా ఉింటారు, ప్రపత్మ ప్రపవాహానిక్త మీ 

విత్నిాలను విత్ిిండి, మరియు మీ పశువులు మరియు 

గాడిదలను సేవ చఛ గా వెళలనివవ ిండి. 

 

యెష్యా 44:3-5– “నేను ద్ధహింతో ఉని  భూమిపై 

నీటిని, ఎిండిపోయిన నేలపై వాగులను కుమమ రిసిాను; 

నీ సింతానింపై నా ఆత్మ ను, నీ సింతానింపై నా 

ఆశీరావ ద్ధనిి  కుమమ రిసిాను. అవి గడి ా మైద్ధనింలో 

గడిలాగా, ప్రపవహిించే ాపలర్ చెటలలగా 

మొలకెతితాయి. ఒక్డు, 'నేను యెహోవాకు 

చెిందినవాడిని' అని అింటాడు; మరొక్డు త్నను 

తాను యాకోబు అని పిలుచ్చకనును; ఇింకక్డు త్న 

చేత్మమీద ‘యెహోవాది’ అని ప్రవాస ఇప్రశాయేలు అని 

ప్పరు పెటి్లకుింటాడు.” 

 

యెహెజేక లు 36:26-31– “నేను మీకు కత్ ి

హృదయానిి  ఇసిాను మరియు మీలో కత్ ిఆత్మ ను 

ఉించ్చతాను; నేను మీ నుిండి రాత్మ హృదయానిి  

తీసవేస, మాింసింతో కూడిన హృదయానిి  మీకు 

ఇసిాను. మరియు నేను మీలో నా ఆత్మ ను 

ఉించ్చతాను మరియు నా శాసనాలను 

అనుసరిించడానిక్త మరియు నా చటిాలను జ్ఞప్రగత్గిా 

ాటిించేల మిమమ ల్ని  ప్రప్పరేపిసిాను. నేను మీ 

పిత్రులకు ఇచిు న దేశింలో మీరు నివససిారు; మీరు 

నా ప్రపజలుగా ఉింటారు, నేను మీకు దేవుడనై 

ఉింటాను. నీ అపవిప్రత్త్ నుిండి నేను నినిు  

ర్క్షసిాను. నేను ధ్యనాా నిి  పిలుసిాను మరియు ద్ధనిని 



సమృదిగాా చేసిాను మరియు మీకు క్రువు 

తీస్కురాను. నేను చెటల ఫలలను మరియు పొలింలో 

పింటలను పెించ్చతాను, త్ద్ధవ రా మీరు ఇక్పై క్రువు 

కార్ణింగా దేశాలలో అవమానానిక్త గుర్వుతారు. 

అప్పి డు మీరు మీ చెడు మారాగలను మరియు చెడు 

ప్రక్తయలను గురిుించ్చకుింటారు మరియు మీ 

ాాలను మరియు అసహా మైన ఆచారాలను బటి ి

మిమమ ల్ని  మీరు అసహిా ించ్చకుింటారు. 

 

జెక్రాా  12:10- “మరియు నేను ద్ధవీదు ఇింటిపై 

మరియు జెరూసలేిం నివాస్లపై దయ మరియు 

ప్రార్ని యొక్క  ఆత్మ ను కుమమ రిసిాను. వారు త్మను 

కుటిని ననిు  చూచి, ఒక్క గానొక్క  బిడనాుగూరిు  

దుుఃఖించినట్లల అత్ని నిమిత్మి్మ దుుఃఖించ్చదురు, 

జేా ష్ు కుమారునికర్కు దుుఃఖించినట్లల అత్ని కర్కు 

మిక్తక ల్న దుుఃఖించ్చదురు.” 

 

B. అత్ని వైదా ిం మింప్రత్మత్వ  శాఖ 

మత్యిి 12:28- "అయితే నేను దేవుని ఆత్మ  ద్ధవ రా 

దయాా లను వెళు గొటినిటలయితే, అపి్ప డు దేవుని 

రాజా ిం మీపైక్త వచిు ింది." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 10:38- "దేవుడు 

నజరేయుడైన యేస్ను పరిశుదా్ధత్మ తో మరియు శక్తతిో 

ఎల అభిషేక్తించాడు మరియు దేవుడు అత్నిక్త 

తోడుగా ఉనిా డు కాబటి ి అత్ను మించి చేసి్త 

మరియు అపవాది యొక్క  శక్తలిో ఉని  వార్ిందరినీ 

ఎల సవ సపిరిచాడు." 

ఆత్మ  లేకుిండా యేస్ త్న అదుభ తాలు చేయలేడు. 

 

స. అత్ని ప్రార్నిా మింప్రత్మత్వ  శాఖ 

లూకా 10:21– “ఆ సమయింలో యేస్, పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధవ రా నిిండిన సింతోష్ింతో, 'త్ింప్రడీ, సవ రాగనిక్త 

మరియు భూమిక్త ప్రపభువా, నేను నినిు  

ద్సి్త్మసి్నిా ను, ఎిందుక్ింటే మీరు ద్జా్ఞనులకు 

మరియు ద్జా్ఞనులకు ఈ విష్యాలను ద్ధచిపెటి,ి చిని  

పిలలలకు వాటిని బయలుపరిచారు. అవును, త్ింప్రడీ, 

ఇది మీకు సింతోషానిి చిు ింది. 

 

D. ఆత్మ  ద్ధవ రా బోధించే అత్ని మింప్రత్మత్వ  శాఖ 

చటిాలు 1:1-2– “నా పూర్వ ప్ప ప్పసకి్ిం థియోిలస్ద్లో, 

యేస్ తాను ఎనిు కుని  అపొసలిులకు పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధవ రా ఉపదేశాలు ఇచిు న త్రావ త్, పర్లోకానిక్త 

ఎత్బిడిన రోజు వర్కు యేస్ చేయడిం మరియు 

బోధించడిం ప్రార్ింభిించిన వాటి గురిించి నేను 

రాశాను.” 

 

IX. సిలువపై త్రక్తసి్త ాయ గం పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధా రా 

దేవున్నక్త అరిప ంచబడింది. 



హెప్రీయులు 9:14– “అయితే, నితా్ మైన ఆత్మ  ద్ధవ రా 

నిరోదషిగా త్నను తాను దేవునిక్త అరిి ించ్చకుని  ప్రకీసి్ 

ర్క్మి్మ, మనిం సజీవుడైన దేవుణ్ణ ి సేవిించేల 

మర్ణానిక్త ద్ధరితీసే చరా్ ల నుిండి మన మనసాి క్షని 

ఎింత్గా శుది ాచేసి్ింది!” 

  

అత్ని అత్ా ింత్ క్ష్మిైన గింటలో ఆత్మ  అత్నిక్త 

సహాయిం చేసింది. 

 

X. త్రక్తసి్త పునరు థానం పరిశుదా్ధత్మ  యొకక  పన్న. 

రోమీయులు 8:11“మరియు యేస్ను 

మృతలలోనుిండి లేపినవాని ఆత్మ  మీలో 

జీవిసి్ని టలయితే, ప్రకీసి్ను మృతలలోనుిండి లేపిన 

ఆయన మీలో నివసించే త్న ఆత్మ  ద్ధవ రా మీ మర్ిా  

శరీరాలను కూడా జీవిింపజేసిాడు.” 

 

XI. త్రక్తసి్త ఆరోహణమైనపప టి నుండి మనుష్యయ ల్లో 

అత్న్న మహమ. 

యోహాను 16:14- "నాది నుిండి తీస్కని మీకు 

తెల్నయజేయడిం ద్ధవ రా అత్ను నాకు కీరినిి తెసిాడు." 

  

గురువు జీవిత్ింలోని ప్రపత్మ క్షణింలో పరిశుదా్ధత్మ  

ఉనిా డు. అలగే ఆయన ఎలలప్పి డూ మనతోనే 

ఉింటాడు. పూరి ి మరియు విజయవింత్మైన స్ట్ైసవి 

జీవిత్ిం ఆత్మ లో మాప్రత్మే క్నుగొనబడుతింది. 

 

1. యేస్కు సింబింధించి పరిశుదా్ధత్మ  వా వహరిించాడు 

 A.___ ప్రకీసి్ జననానిక్త మ్మిందు ప్రపవక్లిపై 

 B. ___ యేస్ గర్భ ింలో మేరీపై 

 స. ___ అత్ని ప్పటిని వెింటనే ఇత్రులపై. 

 D. ___ అసి లు పని చేయలేదు 

 E. ___ A మరియు C 

 F. ___ A, B మరియు C 

2. మెసీి య ఎవరో బాపిసి్ ి యోహానుకు పరిశుదా్ధత్మ  

చెాి డు. 

 T. _____ F.______ 

3. పరిశుదా్ధత్మ  మెసీి యను, అభిషికిుడైన ప్రకీసి్ను 

ప్రపపించానిక్త అిందిించాడు, యేస్ బాపిసిమ ిం 

తీస్కుని పి్ప డు, "నీవు నా కుమారుడవు, నేను 

ప్రప్పమిించే నా కుమారుడవు, నీ పటల నేను 

సింతోషిసి్నిా ను" అని చెపి డిం ద్ధవ రా యోహాను 

నీటిలో మ్మించాడు. 

 T. _____ F. _____ 

4. అత్ని సలువను అనుసరిించి, మర్ణిం మరియు 

సమాధ నుిండి యేస్ను లేపిింది ఎవరు? 

 ఎ. ___ యేస్ సవ యింగా 

 బి. ___ పవిప్రతాత్మ  

 C. ___ దేవుడు, త్ింప్రడి మాప్రత్మే 

 



అపస్లిుల్ జీవిత్ంలో పరిశుదా్ధత్మ  
ాఠిం 11: 

అపొసలిులు మ్మఖా ింగా యేస్ ప్పనరుతిానానిక్త 

సాక్షా మివవ డానిక్త ఎింపిక్ చేయబడిన ప్పరుషులు. వారు 

క్ల్నగి ఉనాి రు: 

 

అర్హత్లు: 

లూకా 24:46-8- "అత్ను వారిక్త చెాి డు ... 'మీరు 

వీటిక్త సాక్షులు'." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:7-8– “అత్ను వారితో ఇల 

అనిా డు: … 'అయితే పరిశుదా్ధత్మ  మీపైక్త 

వచిు నప్పి డు మీరు శక్తనిి పొిందుతారు; మరియు 

మీరు యెరూష్లేమ్మలోను, యూదయలోను సమర్య 

అింత్టిలోను మరియు భూదిగింత్మ్మల వర్కు నాకు 

సాక్షులుగా ఉింటారు. 

1 యోహాను 1:1-2– “మొదటినుిండి ఉని దీ, మనిం 

విని దీ, క్ళ లతో చూసనదీ, చూచినదీ, చేతలు 

తాక్తనదీ – జీవ వాకాా నిి  గూరిు  ప్రపక్టిసి్నిా ిం. 

జీవిత్ిం క్నిపిించిింది; మేమ్మ ద్ధనిని చూచి 

సాక్షా మిచాు మ్మ మరియు త్ింప్రడితో ఉని  మరియు 

మాకు ప్రపత్ా క్షమైన నిత్ా జీవమ్మను మీకు 

ప్రపక్టిసి్నిా మ్మ. 

 

ఆధ్యరాలు: 

2 కరిింథీయులు 12:12- "ఒక్ అపొసలిుని గురిుచేసే 

విష్యాలు - సింకేతాలు, అదుభ తాలు మరియు 

అదుభ తాలు - మీ మధా  చాల పటి్లదలతో జరిగాయి." 

1 కరిింథీయులు 9:1– “నేను సేవ చఛ గా లేనా? నేను 

అపొసలిుడను కాద్ధ? మన ప్రపభువైన యేస్ను నేను 

చూడలేద్ధ? ప్రపభువులో నేను చేసన పనిక్త ఫల్నత్ిం 

నువువ  కాద్ధ?” 

అపొద్సలిుల కారా్ మ్మలు 1:21-22– “కాబటి ియోహాను 

బాపిసిమ మ్మ మొదలుకని యేస్ మన నుిండి 

తీస్కోబడిన సమయిం వర్కు ప్రపభువైన యేస్ మన 

మధా కు వెళ్లలనింత్ కాలిం మనతో ాట్ల ఉని వారిలో 

ఒక్రిని ఎనిు కోవాల్న. వీరిలో ఒక్రు ఆయన 

ప్పనరుతిానానిక్త మనతో సాక్షగా ఉిండాల్న.” 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8:18“అప్పి డు సైమన్ 

అపొద్సలిుల చేతలు వేయబడినప్పి డు ఆత్మ  

ఇవవ బడిిందని చూస, వారిక్త డబుు  ఇచాు డు.” 

 

శక్త:ి 

వారిక్త పరిశుదా్ధత్మ  శకిులను ప్రపజలకు ఇవవ గల శక్త ి

ఉింది [వారి చేతలు వేయడిం ద్ధవ రా ఆత్మ  ప్రపజలపై 

పడేల చేసి్ింది (మరియు శక్తనిి పొిందుతింది). 

యేస్ కోసిం అత్ని మ్మఖా మైన ాప్రత్ కార్ణింగా, 

అపొసలిుల జీవితాలు మరియు పరిచరా్ లలో ఆత్మ  

చాల ప్రపతేా క్మైన పనిని క్ల్నగి ఉింది. 

 



అత్ను, ఆత్మ , అపస్లిుల్కు స్ని్న హత్ ఉన్నక్తగా 

వాగేానం చేయబడింది. 

యోహాను 14:16-19– “మరియు నేను త్ింప్రడిని 

అడుగుతాను, మరియు సత్ా సవ రూపియైన ఆత్మ ను 

మీతో ఎపి టికీ ఉిండడానిక్త ఆయన మీకు మరొక్ 

సలహాద్ధరుని ఇసిాడు. ప్రపపించిం అత్నిి  

అింగీక్రిించదు, ఎిందుక్ింటే అది అత్నిని చూడదు 

లేద్ధ అత్నిక్త తెల్నయదు. కానీ మీరు అత్నిని తెలుస్, 

ఎిందుక్ింటే అత్ను మీతో నివససి్నిా డు మరియు 

మీలో ఉింటాడు. నేను మిమ్మమ లను అనాథలుగా 

విడిచిపెటనిు; నేను ని దగ గర్కు వసిాను. ఇింకేమ్మింది, 

ప్రపపించిం ననిు  చూడదు, కానీ మీరు ననిు  

చూసిారు. నేను జీవిసి్నిా ను కాబటి ి మీరు కూడా 

జీవిసిారు.” 

 

యోహాను 20:22“మరియు ద్ధనితో అత్ను వారిపై 

ఊపిరి, 'పరిశుదా్ధత్మ ను పొిందుమ్మ' అని చెాి డు." 

 

ప్రగీకు మరియు హీప్రబూ భాష్లలో "శావ స" మరియు "ఆత్మ " 

అనే పదిం ఒక్టే కాబటి,ి "వాటిపై శావ సించడిం" అనేది 

పవిప్రతాత్మ ను ఇవవ డానిి  స్తచిసి్ింది. కింత్మింది 

ఆధునిక్ పిండితలు ఈ ద్శోలకాలు మరియు చటిాలు 2 

మధా  ఉని  సింబింధ్యనిి  సరిదిదదలేనిదిగా భావిసిారు, 

కానీ ఏదీ లేదు. ఈ సిందర్భ ింగా అపొసలిులు 

పరిశుదా్ధత్మ ను పొింద్ధర్ని యోహాను 20లో 

స్తచన.యేస్ వారిక్త భరోసా ఇచిు  

ఉిండవచ్చు ,ప్రపతీకాత్మ క్ింగా, అత్ను వారిక్త వాగాదనిం 

చేసనది జరుగుతింది మరియు అది ప్పనరుతిానిం 

యొక్క  ఆదివార్ిం నాడు చటిాలు 2 లో జరిగిింది. ఈ 

సిందర్భ ింలో, వారు ఆ సమయింలో ఆత్మ ను పొిందినట్లల 

ఎట్లవింటి స్తచన లేదు. అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:4-

5లో పరిశుదా్ధత్మ  రాక్డ వాగాదనమ్మ కర్కు 

వేచియుిండమని యేస్ వారిక్త ఆజా్ఞపిించెను. నిజ్ఞనిక్త ఈ 

వాగాదనిం చటిాలు 2లో నెర్వేరిింది. 

 

అపొసలిులు యేస్ పరిచరా్ కు ప్రపత్ా క్ష సాక్షులుగా 

మారారు. ఇప్పి డు దిసిప రిట్, బోధన మరియు 

అదు ాల్ ద్ధా రా, దేవున్న వాకాయ న్నక్త వారితో 

స్తక్ష్య మిసి్తంది. 

మారుక  16:19-20– “యేస్ ప్రపభువు వారితో మాటాలడిన 

త్రువాత్, ఆయన పర్లోకానిక్త ఎక్తక  దేవుని 

కుడిార్శ వ మ్మన కూరుు నిా డు. అప్పి డు శషుా లు 

బయటిక్త వెళ్లల ప్రపత్మచోటా బోధించారు, మరియు 

ప్రపభువు వారితో పని చేస, ద్ధనితో వచిు న స్తచనల 

ద్ధవ రా త్న మాటను ధృవీక్రిించాడు. 

యోహాను 15:26-27– “త్ింప్రడి నుిండి నేను మీ దగ గర్కు 

పింపబోయే సలహాద్ధరు, త్ింప్రడి నుిండి బయలుదేరే 

సత్ా ప్ప ఆత్మ  వచిు నప్పి డు, అత్ను ననిు  గురిించి 



సాక్షా మిసిాడు. మరియు మీరు కూడా సాకా్ష మివావ ల్న, 

ఎిందుక్ింటే మీరు మొదటి నుిండి నాతో ఉనాి రు. 

హెప్రీయులు 2:3-4– “ఇింత్ గొపి  మోక్షానిి  విసమ రిసే ి

మనిం ఎల త్పిి ించ్చకుింటాిం? ప్రపభువు ద్ధవ రా 

మొదట ప్రపక్టిించిన ఈ మోక్షిం, ఆయన విని  వారి 

ద్ధవ రా మనకు ధృవీక్రిించబడిింది. దేవుడు త్న 

చితిానుసార్ిం పించిపెటబిడిన సింకేతాలు, 

అదుభ తాలు మరియు వివిధ అదుభ తాలు మరియు 

పరిశుదా్ధత్మ  బహుమతల ద్ధవ రా ద్ధనిక్త 

సాక్షా మిచాు డు. 

1 థెసి ల్గనీక్యులు 1:4-5– “మా స్వార్ ి కేవలిం 

మాటలతో కాదు, శక్తతిో, పరిశుదా్ధత్మ తో మరియు 

లోతైన దృఢ నిశు యింతో మీ వదదకు వచిు ింది కాబటి ి

ఆయన మిమమ ల్ని  ఎనిు కునిా డు. మీ కోసిం మేమ్మ 

మీ మధా  ఎల జీవిించామో మీకు తెలుస్.” 

 

యేస్త న్నమమును బటిట వారు చెర్స్తల్లో 

వేయబడినపుప డు, ఆత్మ  వారిన్న ర్క్షించెను. 

మత్యిి 10:16-20– “గొఱ్ఱలెను తోడేళల మధా కు 

పింపినట్లల నేను నినిు  పింప్పచ్చనిా ను. కావున 

ామ్మలవలె తెల్నవిగలవారై ావుర్మ్మలవలె నిరోదషిగా 

ఉిండుడి. ప్పరుషుల పటల జ్ఞప్రగద్త్గిా ఉిండిండి; వారు 

మిమమ ల్ని  ద్సిానిక్ సింఘాలకు అపి గిసిారు మరియు 

వారి సమాజ మిందిరాలోల  మిమమ లి్న  కర్డాలతో 

కడతారు. నా ఖాతాలో మీరు వారిక్త మరియు 

అనా జనులకు సాక్షులుగా గవరి్ ర్ ల మరియు రాజుల 

మ్మిందుకు తీస్కురాబడతారు. కానీ వారు మిమమ లి్న  

అరెసి్ చేసనపి్ప డు, ఏమి చెాి లో లేద్ధ ఎల 

చెాి లో చిింత్మించక్ిండి. ఆ సమయింలో ఏమి 

చెాి లో మీకు ఇవవ బడుతింది, ఎిందుక్ింటే అది 

మీరు కాదు, మీ త్ింప్రడి ఆత్మ  మీ ద్ధవ రా 

మాటాలడుతింది. 

యేస్ జీవిత్ కాలింలో, అపొసలిులు యేస్ వారిక్త 

నేరిి న అనేక్ ాఠాలను అర్ిిం చేస్కోలేదు లేద్ధ 

నేరుు కోలేదు. పరిశుదా్ధత్మ  వాా ఖాా త్గా మరియు 

బోధకుడిగా ఉింటాడు, అత్ను బోధించిన వాటిని 

వారిక్త గురిుచేసిాడు మరియు వారిక్త మరిింత్ 

బోధద్సిాడు. 

యోహాను 14:25-26- “ఇదింతా నేను మీతో 

ఉని ప్పి డు మాటాలడాను. అయితే నా ప్పరు మీద 

త్ింప్రడి పింపబోయే సలహాద్ధరు, పరిశుదా్ధత్మ , మీకు 

అనిి  విష్యాలు బోధసిాడు మరియు నేను మీతో 

చెపిి నవనిీ  మీకు గురిు చేసిాడు. 

 

శిష్యయ లు అర్థం చేస్తకోలేకపోవడం వల్ల యేస్త 

బోధించన్న విషయాల్ను ఆత్మ  బోధిసి్తంది. 

స్త్య మంా అపస్లిుల్కు, త్రాా తి స్ంద్రాు ల్లో 

వెల్లడి చేయబడుతుంది. 

 



యోహాను 16:12-15- “నేను మీతో చెపి డానిక్త చాల 

ఎకుక వ ఉనాి యి, మీరు ఇప్పి డు భరిించగల్నగే 

ద్ధనిక్ింటే ఎకుక వ. అయితే ఆయన, 

సత్ా సవ రూపియైన ఆత్మ  వచిు నప్పి డు, ఆయన 

మిమమ ల్ని  సమస ి సత్ా ింలోక్త నడిపిసిాడు. అత్ను 

త్నింత్ట తానుగా మాటాలడడు; అత్ను విని ద్ధనిని 

మాప్రత్మే మాటాలడుతాడు మరియు రాబోయేది మీకు 

చెాిడు. నాది నుిండి తీస మీకు తెల్నయజేయడిం 

ద్ధవ రా ఆయన నాకు మహిమ తెసిాడు. త్ింప్రడిక్త 

సింబింధించినదింతా నాదే. అిందుచేత్నే నేను 

చెాి ను, ఆత్మ  నాది నుిండి తీసకని నీకు 

తెల్నయజేయును.” 

 

వారు బోధించిన అధికార్ం యేస్త యొకక  అదే 

అధికార్ం ఎందకంటే యేస్త వారిక్త ఈ అధికారాన్ని  

ఇచేా డు మరియు వారి బోధన ఆత్మ  యొకక  బోధ. 

 

మత్యిి 18:18- "నేను మీతో నిజిం చెపి్పనిా ను, మీరు 

భూమిపై ఏది బింధసిారో అది పర్లోక్ింలో 

బింధించబడుతింది, మరియు మీరు భూమిపై ఏది 

విప్పి తిందో అది పర్లోక్ింలో విపి బడుతింది." 

1 యోహాను 1:1-3– “మొదటినుిండి ఉని దీ, మనిం 

విని దీ, క్ళ లతో చూసనదీ, చూచినదీ, చేతలు 

తాక్తనదీ – జీవ వాకాా నిి  గూరిు  ప్రపక్టిసి్నిా ిం. 

జీవిత్ిం క్నిపిించిింది; మేమ్మ ద్ధనిని చూశామ్మ 

మరియు ద్ధనిక్త సాక్షా మిచాు మ్మ మరియు త్ింప్రడితో 

ఉని  మరియు మాకు క్నిపిించిన నిత్ా జీవానిి  

మేమ్మ మీకు ప్రపక్టిసి్నిా మ్మ. మీరు కూడా మాతో 

సహవాసిం క్ల్నగి ఉిండేల మేమ్మ చూసనవాటిని, 

విని వాటిని మీకు ప్రపక్టిసి్నిా మ్మ. మరియు మన 

సహవాసిం త్ింప్రడితో మరియు ఆయన కుమారుడైన 

యేస్ప్రకీసి్తో ఉింది. 

1 యోహాను 4:1-6– “ప్రపియమైన సిే హితలరా, ప్రపత్మ 

ఆత్మ ను విశవ సించక్ిండి, కానీ ఆత్మ లు దేవుని నుిండి 

వచాు యో లేదో పరీక్షించిండి, ఎిందుక్ింటే చాల 

మింది త్ప్పి డు ప్రపవక్లిు ప్రపపించింలోక్త వెళ్లు రు. ఈ 

విధింగా మీరు దేవుని ఆత్మ ను గురిిించగలరు: 

యేస్ప్రకీసి్ శరీర్మ్మలో వచాు డని అింగీక్రిించే ప్రపత్మ 

ఆత్మ  దేవుని నుిండి వచిు నది, అయితే యేస్ను 

అింగీక్రిించని ప్రపత్మ ఆత్మ  దేవుని నుిండి వచిు నది 

కాదు. ఇది ప్రకీసి్ విరోధ యొక్క  ఆత్మ , ఇది 

రాబోతోిందని మీరు వినిా రు మరియు ఇపి్ప డు కూడా 

లోక్ింలో ఉనాి రు. ప్రపియమైన పిలలలరా, మీరు దేవుని 

నుిండి వచిు నవారు మరియు వాటిని అధగమిించారు, 

ఎిందుక్ింటే మీలో ఉని వాడు ప్రపపించింలో 

ఉని వారి క్ింటే గొపి వాడు. వారు ప్రపపించానిక్త 

చెిందినవారు మరియు అిందువలల ప్రపపించిం యొక్క  

దృకోక ణిం నుిండి మాటాలడతారు మరియు ప్రపపించిం 

వారి మాట విింట్లింది. మనమ్మ దేవుని నుిండి 



వచిు నవార్మ్మ, మరియు దేవుణ్ణ ి ఎరిగినవాడు మన 

మాట విింటాడు; కానీ దేవుని నుిండి కానివాడు మన 

మాట వినడు. 

1 కరిింథీయులు 12:3– “కాబటి ి నేను మీకు 

చెపి్పనిా ను, దేవుని ఆత్మ  ద్ధవ రా మాద్టాల డే వారెవరూ, 

“యేస్ శాపప్రగసి్డు” అని అనరు, పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా 

త్పి , ‘యేస్ ప్రపభువు’ అని ఎవరూ అనలేరు.” 

1 కరిింథీయులు 14:36-37– “ఎవరైనా అత్ను ప్రపవక్ ి

అని లేద్ధ ఆధా్య త్మమ క్ింగా ప్రపత్మభావింతడు అని 

అనుకుింటే, నేను మీకు ప్రవాసి్ని ది ప్రపభువు ఆజ ాఅని 

అత్ను అింగీక్రిించాల్న. అత్ను దీనిని విసమ రిసే,ి 

అత్నే విసమ రిించబడతాడు. 

 

1. అపొసలిులకు పరిశుదా్ధత్మ  ఎిందుకు 

ఇవవ బడిింది? 

 A.___ కాబటి ివారు జబుు పడిన వారిని నయిం 

చేయగలరు 

 బి. ___ కాబటి ివారు యేస్కు సాక్షులు కావచ్చు  

 C. ___ హాని నుిండి వారిని ర్క్షించడానిక్త. 

2. అపొసలిుల కోసిం పరిశుదా్ధత్మ  ఏమి చేసాడు? 

  A. ___ యేస్, ప్రకీసి్ గురిించి ఖచిు త్ింగా 

సాక్షా మివవ డింలో వారిక్త సహాయపడిింది. 

 B. ___ జైలులో వారిని ర్క్షించిండి 

 C. ___ యేస్ బోధించిన వాటిని 

గురిుచేస్కోవడానిక్త వారిని అనుమత్మించారు. 

 D. ___ వారు అర్ిిం చేస్కోలేని విష్యాలను 

వారిక్త బోధించారు 

యేస్ వారితో ఉని ప్పి డు. 

E. ___ పైవనీి  

 

పవిత్రత్ ఆత్మ  మరియు బైబిల్ 

ాఠిం 12 

సి రిట్ మరియు బైబిల్ చాల సనిి హిత్ సింబింధ్యనిి  

క్ల్నగి ఉనిా యి, కింత్మింది ఆత్మ ను బైబిల్ద్తో 

గిందర్గోళ్లనిక్త గురిచేసిారు. మరోవైప్ప, ఇత్రులు ఆత్మ  

చెపి్ప ద్ధనిక్త మరియు లేఖ (బైబిల్) చెప్పి ద్ధనిక్త మధా  

వా తాా సానిి  చూపడానిక్త ప్రపయత్మి సిారు. ఈ రెిండు 

దృకోక ణాలు ఖచిు త్మైనవి కావు. పరిశుదా్ధత్మ  యొక్క  

ప్రపధ్యన పని మనిషిక్త దేవుణ్ణ ిబయలుపర్చడిం మరియు 

మనిషిని దేవుని వైప్ప చూపడిం. అత్ను పవిప్రత్ ప్రగింథాల 

ర్చయిత్, జీవిత్ వాక్ా ిం. 

 

దాో త్క్ిం మరియు ప్రప్పర్ణ మధా  వా తాా సానిి  అర్ిిం 

చేస్కోవడిం చాల మ్మఖా ిం. దాో త్క్ిం అనేది దేవుని 

చరా్ , అది మనిషి త్న సవ ింత్ ప్రపయత్ి ిం ద్ధవ రా 

క్నుగొనలేని వాటిని మనిషిక్త వెలలడిసి్ింది. ప్రప్పర్ణ 

అనేది భగవింతని యొక్క  చరా్ , ఇది మానవుడు దేవుని 

ప్రపత్ా క్షత్ను త్ప్పి గా రికార్ ా చేయడానిక్త 

కార్ణమవుతింది. అనిి  ప్రగింథాలు ప్రప్పరేపిత్మైనవి (2 



త్మమోత్మ 3:16), కానీ ప్రప్పర్ణ ద్ధవ రా నమోదు చేయబడిన 

ప్రపత్మదీ దైవిక్ దాో త్క్ింగా పరిగణ్ణించబడదు. క్తింగ్ి  

మరియు ప్రకానిక్లి్ ద్లోని చారిప్రత్క్ వాసవిాలను బహిద్ర్ గత్ిం 

చేయవలసన అవసర్ిం లేదు. అవి చరిప్రత్గా ఉిండేవి. 

అయితే, వారి రికారిిాంగ్ ప్రప్పర్ణ ద్ధవ రా జరిగిింది. 

యూదయాలో బెతెలహేమ్ అనే ఒక్ ద్సలిిం ఉింది మరియు 

అది భౌగోళ్లక్ వాసవిిం. మెసీి య బెతెలహేమ్మలో 

జనిమ ించబోతనిా డనే ద్జా్ఞనిం ప్రపత్ా క్షత్ మరియు 

ప్రప్పర్ణకు ఒక్ ఉద్ధహర్ణ (మీకా 5:2). యోబు సిే హితల 

మాటలు చాల వర్కు సరైన అవగాహన లేని వా కిుల 

త్ప్పి డు ఆలోచనలు. 

 

I. వెల్లడి 

ప్రపవచనానిక్త మూలిం దేవుడు మరియు పరిశుదా్ధత్మ  

2 ప్పతరు 1:21- "ప్రపవచనిం మానవుని చిత్ిింతో 

ఎని డూ ప్పద్టలిేదు, కానీ మనుషుా లు పరిశుదా్ధత్మ  

ద్ధవ రా తీస్కువెళు బడినప్పి డు దేవుని నుిండి 

మాటాలడారు." 

సింఖాా కాిండమ్మ 11:25– “అప్పి డు యెహోవా 

మేఘింలో దిగివచిు  అత్నితో మాటాలడాడు, మరియు 

అత్ను త్న మీద ఉని  ఆత్మ ను తీస డెబైు  మింది 

పెదదల మీద ఆత్మ ను ఉించాడు. ఆత్మ  వారిపై 

ఆప్రశయిించినప్పి డు, వారు ప్రపవచిించారు, కానీ వారు 

మళీల అల చేయలేదు. 

సింఖాా కాిండమ్మ 11:29– “అయితే మోషే ఇల 

జవాబిచాు డు, 'నా నిమిత్మి్మ 

అస్తయపడుతనాి వా? యెహోవా ప్రపజలిందరూ 

ప్రపవక్లిు కావాలని, యెహోవా వారిపై త్న ఆత్మ ను 

ఉించాలని నేను కోరుకుింట్లనిా ను! 

2 సమూయేలు 23:2– “యెహోవా ఆత్మ  నా ద్ధవ రా 

మాటాల డెను; 

అత్ని మాట నా నాలుక్ మీద ఉింది. 

మత్యిి 22:43“అత్ను వారితో ఇల అనిా డు: 

“అయితే ద్ధవీదు ఆత్మ  ద్ధవ రా మాటాలడి అత్నిి  

“ప్రపభువు” అని ఎల పిలుసిాడు.” 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 1:16– “మరియు 

సహోదరులరా, యేస్ను బింధించిన వారిక్త 

మార్గదరిశ గా పనిచేసన జుడాస్ గురిించి చాల కాలిం 

ప్రక్తత్ిం ద్ధవీదు నోటి ద్ధవ రా పరిశుదా్ధత్మ  చెపిి న 

లేఖనిం నెర్వేరాల్న. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 28:25– “వారు త్మలో తామ్మ 

ఏకీభవిించలేదు మరియు పౌలు ఈ చివరి ప్రపక్టన 

చేసన త్రావ త్ బయలుదేర్డిం ప్రార్ింభిించారు: 

“యెష్యా ప్రపవక్ ిద్ధవ రా పరిశుదా్ధత్మ  మీ పూరీవ కులతో 

సతాా నిి  చెాి డు.” 

హెప్రీయులు 10:15– “దీని గురిించి పరిశుదా్ధత్మ  కూడా 

మనకు సాక్షా మిసి్నిా డు. మొదట అత్ను 

చెబుతాడు ... " 

 



II. త్రేర్ణ 

2 త్మమోత్మ 3:16-17- "ప్రపత్మ లేఖనిం దేవుని ఊపిరి 

మరియు బోధించడానిక్త, మిందల్నించడానిక్త, 

సరిదిదదడానిక్త మరియు నీత్మలో శక్షణ ఇవవ డానిక్త 

ఉపయోగపడుతింది, త్ద్ధవ రా దేవుని మనిషి ప్రపత్మ 

మించి పనిక్త పూరిగిా సని దమావుతాడు." 

 

III. కొన్ని  ముఖ్య మైన ాయింట్లల. 

ఎ. బైబిల్ దేవుడు కాదు; త్ింప్రడి, పరిశుదా్ధత్మ  లేద్ధ ప్రకీసి్ 

కాదు. 

1. లేఖనాలు దేవునిచే ప్రప్పరేపిించబడినవి, అయితే 

దీని అర్ిిం లేఖనాలు దేవుడయాా యని కాదు. (2 

త్మమోత్మ 3:16) 

2. బైబిల్ద్లో నమోదు చేయబడిన ప్రపవక్లి ప్రపక్టనలు 

పరిశుదా్ధత్మ  ఆధవ రా్ ింలో ప్రవాయబడాాయి, అయితే 

ఇది పరిశుదా్ధత్మ  సవ త్ింప్రత్మైనది మరియు ద్ధని 

సృషి ిఅయిన లేఖనాల క్ింటే ఉని త్మైనది అని 

చూపిసి్ింది. (2 ప్పతరు 1:20-21) 

3. పరిశుదా్ధత్మ  దేవత్ యొక్క  వా క్త.ి బైబిల్ దేవుని 

సృషి,ి ఆత్మ  ద్ధవ రా. సృషికి్ర్నిు సృషితిో మనిం 

త్మక్మక్ పెటిాల్ని న అవసర్ిం లేదు. 

4. “యెహోవా ఆత్మ  నా ద్ధవ రా మాటాలడెను; అత్ని 

మాట నా నాలుక్ మీద ఉింది. ద్ధవీదు ద్ధవ రా 

మాటాలడిన ఆత్మ కు మరియు ఆత్మ  చెపిి న మాటకు 

తేడా ఉింది. (2 సమూయేలు 23:2) 

5. “నర్ప్పప్రతడా, నీ కాళలమీద నిలబడు, నేను నీతో 

మాటాలడుతాను అని నాతో అనిా డు. అత్ను 

మాటాలడుతని పి్ప డు, ఆత్మ  నాలోనిక్త వచిు  ననిు  

నా ాద్ధలకు లేపిింది, మరియు అత్ను నాతో 

మాటాలడటిం నేను వినిా ను. ఆత్మ  ప్రపవక్పిై పడి, 

దేవుని వాకాా నిి  మాటాలడమని ఆదేశించిింది. 

(యెహెజేక లు 2:1-2) 

6. ఆత్మ  మరియు వాక్ా మ్మ సైనికుడు మరియు అత్ని 

ఖడగమ్మ వలె భిని మైనవి. ఒక్టి ఆయుధిం మరియు 

మరొక్టి ఆయుధిం వెనుక్ ఉని  శక్త.ి (ఎఫెసీయులు 

6:17) 
 

బి. బైబిల్ పరిశుదా్ధత్మ కు విరుదిాంగా లేదు. 

1. మేమ్మ ఇపి టికే 2 త్మమోత్మ 3.16లో గమనిించామ్మ; 

2 ప్పతరు 1: 20-21 ప్రవాత్పూర్వ క్ ప్రపత్ా క్షత్కు 

పరిశుదా్ధత్మ  బాధా త్ వహిసిాడు. 

2. ఇది ఇల ఉిండగా, ప్రవాత్పూర్వ క్ ప్రపత్ా క్షత్కు 

బాధా త్ వహిించే వా క్తగిా పరిశుదా్ధత్మ  బైబిలోల  

ఉని ద్ధనిక్త విరుదిాంగా లేదు. ఆయన చేత్ 

ప్రప్పరేపిించబడిన మనుషుా ల ద్ధవ రా బైబిలు 

ప్రవాసనవాడు. పవిప్రత్ ప్రగింథాలలో ఆత్మ  యొక్క  వాకా్ ిం 

మరియు చిత్ిిం వెలలడి చేయబడిింది. 

3. 2 కరిింథీయులు 3:6లోని వా కీకి్ర్ణ "అక్షర్ిం 

చింప్పతింది, కానీ ఆత్మ  జీవానిి  ఇసి్ింది" అని 



త్ప్పి గా అర్ిిం చేస్కోబడిింది: "బైబిల్ద్ను 

అనుసరిించడిం ద్ధవ రా మనిం మర్ణానిి  

క్నుగొింటామ్మ, కానీ పరిశుదా్ధత్మ  హృదయానిక్త 

చెపి్ప ద్ధనిని అనుసరిసే ి మనిం జీవానిి  

పొిందుతామ్మ". యొక్క  ఈ వివర్ణ పూరిగిా త్ప్పి  

మరియు సిందర్భ ిం కాదు. 2 కరిింథీయులు 3:1-18, 

ప్రపతేా క్తించి 11వ వచనిం యొక్క  పూరి ి ాఠానిి  

చదివితే, వా తాా సిం బైబిల్ మరియు పవిప్రతాత్మ  మధా  

కాదు, కానీ ాత్ ఒడింబడిక్ (మోసెస్ యొక్క  చటిిం, 

పది ఆజలాు) మధా  ఉిందని స్లభింగా చూడవచ్చు . 

మరియు కత్ ిఒడింబడిక్ (నూత్న సింక్లి ిం, ఆత్మ  

యొక్క  మింప్రత్మత్వ  శాఖ). 

2 కరిింథీయులు 3:1-18- “మనల్ని  మనిం మళీు  

మెచ్చు కోవడిం ప్రార్ింభిించామా? లేద్ధ 

కింత్మింది వా కిుల మాదిరిగా మాకు మీకు లేద్ధ మీ 

నుిండి సఫ్తరుి  లేఖలు అవసర్మా? మీరే మా లేఖ, 

మా హృదయాలపై ప్రవాయబడిింది, అిందరికీ 

తెలుస్ మరియు చదవబడుతింది. మీరు ప్రకీసి్ 

నుిండి వచిు న లేఖ అని, మా పరిచరా్  ఫల్నత్ింగా, 

సరాతో కాకుిండా సజీవుడైన దేవుని ఆత్మ తో 

ప్రవాయబడిిందని మీరు చూపిసి్నిా రు, రాత్మ 

పలక్లపై కాకుిండా మానవ హృదయాల పలక్లపై. 

 

“దేవుని యెదుట ప్రకీసి్ ద్ధవ రా మనకు అలింటి 

విశావ సిం ఉింది. మన కోసిం ఏదైనా ద్కె లయిమ్ 

చేస్కోవడానిక్త మనలో మనిం సమరిులమని కాదు, 

కానీ మన సామర్ిా ిం దేవుని నుిండి వచిు ింది. కత్ ి

ఒడింబడిక్కు పరిచార్కులుగా ఆయన మనల్ని  

సమరిులుగా చేసాడు-అక్షరానిక్త కాదు, ఆత్మ కు; 

ఎిందుక్ింటే అక్షర్ిం చింప్పతింది, కానీ ఆత్మ  

జీవానిి  ఇసి్ింది. 

 

“దేవుని యెదుట ప్రకీసి్ ద్ధవ రా మనకు అలింటి 

విశావ సిం ఉింది. మన కోసిం ఏదైనా ద్కె లయిమ్ 

చేస్కోవడానిక్త మనలో మనిం సమరిులమని కాదు, 

కానీ మన సామర్ిా ిం దేవుని నుిండి వచిు ింది. కత్ ి

ఒడింబడిక్కు పరిచార్కులుగా ఆయన మనల్ని  

సమరిులుగా చేసాడు-అక్షరానిక్త కాదు, ఆత్మ కు; 

ఎిందుక్ింటే అక్షర్ిం చింప్పతింది, కానీ ఆత్మ  

జీవానిి  ఇసి్ింది. 

 

“ఇప్పి డు మర్ణానిి  తెచిు న పరిచరా్ , రాత్మపై 

అక్షరాలతో చెక్క బడి, మహిమతో వచిు నటలయితే, 

ఇప్రశాయేలీయులు ద్ధని మహిమ కార్ణింగా మోషే 

మ్మఖానిి  నిలక్డగా చూడలేరు, అది 

క్షీణ్ణించినపి టికీ, పరిచరా్  కాదు. ఆత్మ  మరిింత్ 

మహిమానివ త్మైనదిగా ఉింద్ధ? మనుషాు లను 

ఖిండిించే పరిచరా్  మహిమానివ త్మైనదైతే, 

ధరామ నిి  ప్రపసాదిించే పరిచరా్  ఎింత్టి 



మహిమానివ త్మైనదో! మహిమానివ త్మైన ద్ధనిక్త 

మిించిన మహిమతో పోల్ను తే ఇపి్ప డు మహిమ 

లేదు. మరి క్షీణ్ణసి్ని ది మహిమతో వచిు నటలయితే, 

శాశవ త్మైన ద్ధని మహిమ ఎింత్ గొపి ది! 

 

“అిందుకే, మాకు అలింటి ఆశ ఉింది కాబటి,ి మేమ్మ 

చాల ధైరా్ ింగా ఉనిా మ్మ. తేజస్ి  

క్షీణ్ణసి్ని ప్పి డు ఇప్రశాయేలీయులు ద్ధని వైప్ప 

చూడకుిండా ఉిండటానిక్త త్న మ్మఖానిక్త మ్మస్గు 

వేస్కునే మోషేల మనిం కాదు. కానీ వారి 

మనసి్ లు మొదుదబారిపోయాయి, ఎిందుక్ింటే 

ాత్ ఒడింబడిక్ చదివినప్పి డు ఈ రోజు వర్కు అదే 

మ్మస్గు మిగిల్న ఉింది. అది తీసవేయబడలేదు, 

ఎిందుక్ింటే ప్రకీసి్లో మాప్రత్మే అది 

తీసవేయబడుతింది. ఈ రోజు వర్కు కూడా మోషే 

చదవబడినప్పి డు, వారి హృదయాలను ఒక్ 

మ్మస్గు క్ప్పి సి్ింది. కానీ ఎవరైనా ప్రపభువు వైప్ప 

త్మరిగినపి్ప డలల , మ్మస్గు తీసవేయబడుతింది. 

ఇప్పి డు ప్రపభువు ఆత్మ , మరియు ప్రపభువు యొక్క  

ఆత్మ  ఎక్క డ ఉిందో అక్క డ సేవ చఛ  ఉింది. మరియు 

మనమ్మ, మ్మస్కు వేయబడని మ్మఖమ్మలతో 

ప్రపభువు మహిమను ప్రపత్మబిింబిించ్చచ్చనిా మ్మ, 

ఆత్మ యైన ప్రపభువు నుిండి వచిు న నితా్ మ్మ 

పెరుగుతని  మహిమతో ఆయన పోల్నక్గా 

రూాింత్ర్మ్మ చేయబడుచ్చనిా మ్మ. 

 

4. నిజింగా ఆతీమ యులు బైబిలోల  ప్రవాయబడిన వాటిక్త 

లోబడతార్ని లేఖనాలు సవ యింగా 

ధృవీక్రిసి్నిా యి. "ఎవరైనా అత్ను ప్రపవక్ ి లేద్ధ 

ఆధా్య త్మమ క్ింగా ప్రపత్మభావింతడు అని అనుకుింటే, 

నేను మీకు ప్రవాసేది ప్రపభువు ఆజ ా అని అత్ను 

అింగీక్రిించాల్న." (1 కరిింథీయులు 14:37) 

 

5. ఈ విధింగా, ఎవరైనా పరిశుదా్ధత్మ  త్నకు 

లేఖనాలలో ఉని ద్ధనిక్త విరుదిాంగా బోధసి్నిా డని 

చెబితే, ఆ వా క్త ిద్ధవ రా మాటాలడుతని ది పరిశుదా్ధత్మ  

కాదని మీరు నిశు యిించ్చకోవచ్చు . పరిశుదా్ధత్మ  

త్నకు తాను విరుదిాంగా ఉిండడు. 

  

C. పరిశుదా్ధత్మ  ప్రవాత్పూర్వ క్ింగా పనిచేసి్ింది. 

1. వాకాా నిి  "ఆత్మ  యొక్క  ఖడగిం" అని పిలుసిారు - 

ఎఫెసీయులకు 6:17 

2. కల్గసీి  3:16-17క్త సమాింత్ర్ింగా ఎఫెసీయులు 

5:18-20 చదవడిం 

ఆసక్తకి్ర్ింగా ఉింది: 

  

ఎఫెసియన్సు   కొలసిు యనుల 

"ఆత్మ తో నిిండి ఉిండిండి" ప్రకీసి్ వాకాా నిి  

తెల్నయజేయిండి 



నీలో సమృదిగాా నివసించ్చ" 

“ఒక్రితో ఒక్రు మాటాలడిండి” “బోధించిండి మరియు 

ఉపదేశించిండి 

ఒక్టి త్రావ త్ ఇింకక్టి" 

“కీర్నిలు, ద్శోలకాలు మరియు “కీర్నిలు, ద్శోలకాలు మరియు 

 ఆధా్య త్మమ క్ ాటలు "ఆధా్య త్మమ క్ ాటలు"  

"ఎలలప్పి డూ క్ృత్జతా్లు తెలుప్పతూ 

త్ింప్రడి అయిన దేవుడు” “దేవునిక్త క్ృత్జతా్లు 

తెలుప్పతూ 

త్ింప్రడి" 
 

3. చాల చోటల ప్రవాత్పూర్వ క్మైన (బైబిల్) ద్ధవ రా 

పరిశుదా్ధత్మ  పని చేయడానిి  మనిం చూసిామ్మ. 

 

క్రైస్విుడు: 

ప్పటిిింది - ఆత్మ  నుిండి 

"యేస్ జవాబిచాు డు, 'నేను మీతో నిజిం చెపి్పనిా ను, 

నీరు మరియు ఆత్మ  ద్ధవ రా జనిమ ించక్పోతే ఎవరూ 

దేవుని రాజా ింలోక్త ప్రపవేశించలేరు. మాింసిం 

మాింసానిక్త జనమ నిసి్ింది, కానీ ఆత్మ  ఆత్మ కు 

జనమ నిసి్ింది. నువువ  మళీల ప్పటిాల్న' అనే నా మాటకు 

మీరు ఆశు రా్ పోనక్క రే లదు. గాల్న త్నక్తష్మిైన చోట 

వీసి్ింది. మీరు ద్ధని శబాద నిి  విింటారు, కానీ అది 

ఎక్క డ నుిండి వసి్ింది లేద్ధ ఎక్క డిక్త వెళ్ళతిందో 

మీరు చెపి లేరు. ఆత్మ  ద్ధవ రా ప్పటిని ప్రపత్మ ఒక్క రికీ 

అలగే ఉింట్లింది. (జ్ఞన్ 3:5-8) 

ప్పటిిింది - పదిం నుిండి 

"ఎిందుక్ింటే, మీరు త్మరిగి జనిమ ించారు, ాడైపోయే 

విత్నిిం నుిండి కాదు, కానీ నాశనమైన, సజీవమైన 

మరియు శాశవ త్మైన దేవుని వాక్ా ిం ద్ధవ రా." (1 ప్పతరు 

1:23) 
 

ర్క్షించబడిింది - ఆత్మ  ద్ధవ రా 

“అత్ను మనల్ని  ర్క్షించాడు, మనిం చేసన 

నీత్మకారాా ల వలల కాదు, త్న దయ వలల. ఆయన మన 

ర్క్షకుడైన యేస్ప్రకీసి్ ద్ధవ రా మనపై ఉద్ధర్ింగా 

కుమమ రిించిన పరిశుదా్ధత్మ  ద్ధవ రా ప్పనర్జనమ  మరియు 

ప్పనరుదరా్ణ ద్ధవ రా ఆయన మనలను ర్క్షించాడు, 

త్ద్ధవ రా ఆయన క్ృపచే సమరిిించబడిన త్రువాత్, 

మనిం నిత్ా జీవిం యొక్క  నిరీక్షణతో వార్స్లుగా 

మార్వచ్చు . ఇది నమమ దగిన మాట. మరియు మీరు 

ఈ విష్యాలను నొక్తక  చెాి లని నేను 

కోరుకుింట్లనిా ను, త్ద్ధవ రా దేవునిపై నమమ క్ిం 

ఉించిన వారు మించిని చేయడానిక్త త్మను తామ్మ 

అింక్తత్ిం చేస్కోవడానిక్త జ్ఞప్రగత్గిా ఉింటారు. ఈ 



విష్యాలు ప్రపత్మ ఒక్క రికీ అదుభ త్మైనవి మరియు 

లభద్ధయక్ిం. (తీత 3:5-8) 

ర్క్షింపబడిింది - వాక్ా మ్మ ద్ధవ రా 

"కాబటి,ి అనిి  నైత్మక్ మ్మరిక్తని మరియు చాల 

ప్రపబలింగా ఉని  చెడును వదిల్నించ్చకోిండి మరియు 

మీలో నాటబడిన పద్ధనిి  వినయింగా 

అింగీక్రిించిండి, అది మిమమ ల్ని  ర్క్షించగలదు." 

(జేమ్ి  1:21) 

 

పవిప్రత్మైనది - ఆత్మ  ద్ధవ రా 

“మరియు మీలో కొంద్రు అలాగే ఉన్ని రు. కానీ 

మీరు త్రపభువైన యేస్తత్రక్తసి్త న్నమంలో మరియు 

మన దేవున్న ఆత్మ  దా్ధ రా కడుగుారు, మీరు 

పవిత్రత్పర్చబడా్డరు, మీరు నీతిమంతులుగా 

తీరే్ బడా్డరు. (1 కొరింథీయులు 6:11) 

పవిప్రత్మైనది - వాక్ా మ్మ ద్ధవ రా 

“మరియు మీలో కొంద్రు అలాగే ఉన్ని రు. కానీ 

మీరు త్రపభువైన యేస్తత్రక్తసి్త న్నమంలో మరియు 

మన దేవున్న ఆత్మ  దా్ధ రా కడుగుారు, మీరు 

పవిత్రత్పర్చబడా్డరు, మీరు నీతిమంతులుగా 

తీరే్ బడా్డరు. (1 కొరింథీయులు 6:11) 
 

శక్తనిి పొిందుతింది - ఆత్మ  నుిండి 

"మీరు ఆయనయంద విశాా స్ముంచినపుప డు 

న్నరీక్ష్ణగల్ దేవుడు మిముమ ను స్ంతోషము 

మరియు శాంతితో న్నంపును గాక, త్దా్ధ రా మీరు 

పరిశుదా్ధత్మ  శక్తచిేత్ న్నరీక్ష్ణతో పంగిపర్లవచ్చే ." 

(రోమనుల 15:13) 

శక్తనిి పొిందుతింది - పదిం నుిండి 

"స్తవార్ ిగురించి నేను సిజ్ఞగుగపడను, ఎందకంటే 

ఇది విశా సించే త్రపతి ఒకక రిక్త ర్క్ష్ణ కోస్ం దేవున్న 

శక్త:ి మొద్ట యూదల్కు, త్రువాత్ 

అనయ జనుల్కు." (రోమనుల 1:16) 
 

4. ఇది ఇల ఉిండగా, మనిం బైబిల్ చదవడిం, 

అధా యనిం చేయడిం, అర్ిిం చేస్కోవడిం మరియు 

ఆచరిించడిం అవసర్ిం. అప్పి డు మనిం ఆత్మ చేత్ 

నడిపిించబడతామ్మ. మనిం నేరుు కుని  వాటిని 

ఆచర్ణలో పెటగిల సామర్ిా ిం కూడా ఆత్మ  నుిండి 

వసి్ింది. "ఎిందుక్ింటే దేవుని ఆత్మ చేత్ 

నడిపిించబడిన వారు దేవుని కుమారులు." (రోమనుల 

8:14). 
 

5. లేఖనాలను త్మర్సక రిించడిం అింటే మాటలను 

మరియు ఆత్మ  యొక్క  మార్గదర్శ క్తావ నిి  

త్మర్సక రిించడిం. 

 

D. పవిప్రతాత్మ  వాక్ా ిం నుిండి సవ త్ింప్రత్ింగా పనిచేసి్ింది 

1. పరిశుదా్ధత్మ  యొక్క  అింత్ర్గత్ సాక్ష. 



రోమనుల 8:14-16– “ఎిందుక్ింటే దేవుని ఆత్మ చేత్ 

నడిపిించబడిన వారు దేవుని కుమారులు. 

ఎిందుక్ింటే మీరు మళీల భయపడేల చేసే ఆత్మ ను 

పొిందలేదు, కానీ మీరు కుమార్త్వ ప్ప ఆత్మ ను 

పొింద్ధరు. మరియు అత్ని ద్ధవ రా మేమ్మ 'అబాు , 

త్ింప్రడి' అని కేక్లు వేద్సిామ్మ. మనిం దేవుని పిలలలమని 

ఆత్మ  సవ యింగా మన ఆత్మ తో సాక్షా మిసి్నిా డు. 

ఇప్పి డు మనిం పిలలలమైతే, మనమ్మ దేవుని 

వార్స్లమ్మ మరియు ప్రకీసి్తో సహ వార్స్లిం, 

ఆయన మహిమలో మనిం కూడా ాలుపించ్చకునేల 

ఆయన బాధలలో ాలుపించ్చకుింటే. మనలో 

బయలు దేరిన మహిమతో పోల్ను చూడడానిక్త మన 

ప్రపసి్త్ బాధలు విలువైనవి కాదని నేను 

భావిసి్నిా ను. 

 

గలతీయులు 4:5-6- "చటిిం ప్రక్తింద ఉని వారిని 

విమోచిించడానిక్త, మేమ్మ కుమారుల పూరి ి

హకుక లను పొిందగలమ్మ. మీరు కుమారులు కాబటి,ి 

దేవుడు త్న కుమారుని ఆత్మ ను మన 

హృదయాలలోక్త పింాడు, అింటే 'అబాు , త్ింప్రడీ' 

అని పిల్నచే ఆత్మ . 

 

ఈ సాక్ష బైబిల్ద్లో వెలలడి చేయబడిింది, కానీ దేవుని 

పిలలలుగా దత్తి్ తీస్కుని  మన స్ట్ైసవి అనుభవింలో 

అభివృది ాచెిందుతింది. 

 

2. ప్రార్నిలో మనకు ఉని  సహాయిం. 

రోమనుల 8:26-27– “అదే విధింగా, మన బలహీనత్లో 

ఆత్మ  మనకు సహాయిం చేసి్ింది. మనిం దేని కోసిం 

ప్రారిిించాలో మనకు తెల్నయదు, కానీ ఆత్మ  సవ యింగా 

మన కోసిం పద్ధలు వా క్ిిం చేయలేని మూలుగులతో 

మధా వరితి్వ ిం చేసి్ింది. 

 

ప్రార్నిలో ఆత్మ  మనకు సహాయిం చేసి్ిందని బైబిల్ 

వెలలడిసి్ింది. అత్ను ద్ధనిని ఎల చేసిాడో మనకు సరిగాగ  

అర్ిిం కాక్పోవచ్చు  కానీ విశావ సిం ద్ధవ రా అది అల 

ఉిందని మనిం విశవ ససిామ్మ. 

3. ఆత్మ  యొక్క  నివాసమ్మ. ఆత్మ  వా క్తగిత్ింగా 

స్ట్ైసవిునిలో నివససి్ింది. ఈ సత్ా ిం బైబిల్ద్లో వెలలడి 

చేయబడిింది, అయితే ఇది బైబిల్ వాకాా లను క్ింఠసిిం 

చేయడిం లింటిది కాదు. పరిశుదా్ధత్మ  మనలో 

నివససి్నిా డని బైబిల్ ప్రపక్టిసి్ింది. 

రోమనుల 8:9– “అయితే, దేవుని ఆత్మ  మీలో 

నివససి్ింటే, మీరు ాపప్ప సవ భావిం ద్ధవ రా కాకుిండా 

ఆత్మ చే నియింప్రత్మించబడతారు. మరియు ఎవరిైనా 

ప్రకీసి్ ఆత్మ  లేక్పోతే, అత్డు ప్రకీసి్కు చెిందినవాడు 

కాదు. 

1 కరిింథీయులు 6:19– “నీ శరీర్మ్మ పరిశుదా్ధత్మ  

దేవాలయమని నీకు తెల్నయద్ధ, నీలో ఉని వాడు, నీవు 



దేవుని నుిండి సీవ క్రిించినవాడా? మీరు మీ సవ ింత్ిం 

కాదు. ” 

ఎఫెసీయులు 2:22- "మరియు దేవుడు త్న ఆత్మ  

ద్ధవ రా నివసించే నివాసింగా మార్డానిక్త మీరు కూడా 

అత్నిలో క్ల్నస నిరిమ ించబడాారు." 

1 థెసి ల్గనీక్యులు 4:8- "కాబటి,ి ఈ ఉపదేశానిి  

త్మర్సక రిించేవాడు మనిషిని త్మర్సక రిించడు, కానీ త్న 

పరిశుదా్ధత్మ ను మీకు ఇచేు  దేవుడే." 

 

1. మానవునిక్త తెల్నయజేసేిందుకు దేవుడు ఎించ్చకుని ది 

ప్రపత్ా క్షత్. 

 T. _____ F. _____ 
 

2. ప్రప్పర్ణ అనేది దేవుని వాక్ా ిం యొక్క  త్పి్ప లేని 

రికారిిాంగ్. 

 T. _____ F. _____ 
 

3. అనిి  ప్రగింథాలు భగవింతనిచే ప్రప్పరేపిించబడినవి. 

 T. _____ F. _____ 
 

4. ప్రగింధ్యలు దేవుడు లేద్ధ భగవింతడు ఒక్టే 

 T. _____ F. _____ 
  

5. లేఖనమ్మ ఆత్మ  యొక్క  ఖడగమ్మ. 

 T. _____ F. _____ 
 

ఆత్మ తో న్నండి ఉండడం అంటే ఏమిటి? 

ాఠిం 13 

A. భాష్లు మాటాలడే శక్తనిి పొింద్ధలింటే? 

బి. అదుభ తాలు చేసే శక్తనిి పొింద్ధలింటే? 

స. మీ పరిచరా్ లో అడిాంకులను ఎదురొక నేిందుకు 

ధైరా్ ిం మరియు విశావ సిం క్ల్నగి ఉిండాలింటే? 

D. ఆత్మ  ఫలింతో నిిండి ఉిండాల? 

E. కేవలిం ఆత్మ  మీలో నివసించాలింటే? 

F. మీ జీవితానిి  నియింప్రత్మించడానిక్త ఆత్మ ను 

అనుమత్మించాల? 

జి. లేక్ మరేదైనా? 

 

లూకా 1:15“ఎిందుక్ింటే అత్డు ప్రపభువు దృషిలిో 

గొపి వాడు. అత్ను ప్రద్ధక్షార్సానిి  లేద్ధ ఇత్ర్ 

ప్పల్నయబెటిని ానీయాలను ఎని డూ తీస్కోడు 

మరియు అత్ను ప్పటినిపి టి నుిండి కూడా 

పరిశుదా్ధత్మ తో నిింపబడతాడు. 

లూకా 1:67- "అత్ని త్ింప్రడి జెక్రాా  పరిశుదా్ధత్మ తో 

నిింపబడి ప్రపవచిించాడు." 

లూకా 4:1- "యేస్, పరిశుదా్ధత్మ తో నిిండి, జోరాాన్ నుిండి 

త్మరిగి వచాు డు మరియు ఎడారిలో ఆత్మ  చేత్ 

నడిపిించబడాాడు." 



అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:4- "వార్ిందరూ పరిశుదా్ధత్మ తో 

నిిండిపోయారు మరియు ఆత్మ  వారిక్త సహాయిం చేసన 

విధింగా ఇత్ర్ భాష్లలో మాటాలడటిం ప్రార్ింభిించారు." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 4:8– “అప్పి డు ప్పతరు 

పరిశుదా్ధత్మ తో నిిండిపోయి, వారితో ఇల అనిా డు: 

“ప్రపజల ాలకులు మరియు పెదదలు!” 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 4:31– “వారు ప్రారిిించిన 

త్రువాత్, వారు క్ల్నసే ద్సలిిం క్దిల్నింది. మరియు 

వార్ిందరూ పరిశుదా్ధత్మ తో నిిండిపోయి దేవుని వాకాా నిి  

ధైరా్ ింగా చెాి రు.” 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 6:3– “స్దరులరా, మీలో 

నుిండి ఆత్మ  మరియు ద్జా్ఞనింతో నిిండిన ఏడుగురిని 

ఎనిు కోిండి. మేమ్మ ఈ బాధా త్ను వారిక్త అపి గిసిామ్మ 

మరియు ప్రార్ని మరియు వాక్ా  పరిచరా్ పై మా దృషినిి 

కేింప్రదీక్రిసిామ్మ. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 6:5- “ఈ ప్రపత్మాదన మొత్ిిం 

సమూహానిి  సింతోష్పెటిిింది. వారు ద్సీఫిెనిు  

ఎనిు కునాి రు, విశావ సిం మరియు పరిశుదా్ధత్మ తో 

నిిండిన వా క్త;ి ఆింటియోక్ నుిండి ిల్నప్, ప్రపోకోర్స్, 

నికానోర్, టిమోన్, పరెమ నాస్ మరియు నికోలస్, 

జుడాయిజింలోక్త మారారు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 7:55- "అయితే ద్సీఫిెన్ 

పరిశుదా్ధత్మ తో నిిండినవాడు, సవ ర్ గిం వైప్ప చూసాడు 

మరియు దేవుని మహిమను చూశాడు, మరియు యేస్ 

దేవుని కుడిార్శ వ ింలో నిలబడి ఉనిా డు." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 9:17– “అప్పి డు అననీయ 

ఇింటిక్త వెళ్లల లోపల్నక్త ప్రపవేశించాడు. సౌలు మీద చేతలు 

వేస, 'స్దరుడు సౌలు, నీవు ఇక్క డిక్త వసి్ిండగా ద్ధరిలో 

నీకు క్నిపిించిన ప్రపభువైన యేస్- నీవు మర్ల చూచి 

పరిశుదా్ధత్మ తో నిింపబడునట్లల ననిు  పింపియునిా డు' 

అని చెాి డు. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 11:24- "అత్ను మించి వా క్త,ి 

పరిశుదా్ధత్మ  మరియు విశావ సింతో నిిండి ఉనిా డు 

మరియు చాల మింది ప్రపజలు ప్రపభువు వదదకు 

తీస్కురాబడాారు." 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 13:50-52- “అయితే యూదులు 

దేవుని భయభకిులుగల ఉని త్ ద్సిాయి స్ట్సీలిను మరియు 

పటణిప్ప ప్రపమ్మఖ ప్పరుషులను ప్రప్పరేపిించారు. వారు 

పౌలు మరియు బరి్ బాలకు వా త్మరేక్ింగా హిింసను 

ప్రప్పరేపిించి, వారి ప్రాింత్ిం నుిండి వారిని వెళలగొటిారు. 

కాబటి ివారు వారిక్త వా త్మరేక్ింగా త్మ ాద్ధల ధూళ్లని 

క్దిల్నించి, ఈకనియకు వెళ్లలరు. మరియు శషుా లు 

సింతోష్ింతో మరియు పరిశుదా్ధత్మ తో నిిండిపోయారు. 

కల్గసి యులు 3:16-17– “మీరు సమస ి ద్జా్ఞనమ్మతో 

ఒక్రినొక్రు బోధించ్చచ్చ, ఉపదేశించ్చచ్చిండగా, దేవునిక్త 

మీ హృదయమ్మలలో క్ృత్జతా్తో కీర్నిలు, కీర్నిలు 

మరియు ఆధా్య త్మమ క్ ాటలు ాడుతని ప్పి డు ప్రకీసి్ 

వాక్ా ిం మీలో సమృదిగాా నివసించనివవ ిండి. మరియు 

మీరు ఏమి చేసనా, మాటతో లేద్ధ ప్రక్తయతో, అనిి ింటినీ 



ప్రపభువైన యేస్ నామింలో చేయిండి, ఆయన ద్ధవ రా 

త్ింప్రడి అయిన దేవునిక్త క్ృత్జతా్లు చెపి ిండి. 

ఎఫెసీయులు 5:1-21– “ప్రకీసి్ మనలను ప్రప్పమిించి, 

దేవునిక్త స్వాసనగల నైవేదా ింగా మరియు బల్నగా మన 

కోసిం త్నను తాను అరిి ించ్చకుని టేల, దేవునిని 

అనుక్రిించేవారిగా ఉిండిండి మరియు ప్రప్పమగల 

జీవితానిి  గడపిండి. 

 

“అయితే మీలో లైింగిక్ దురిీ త్మ, లేద్ధ ఏ విధమైన 

అపవిప్రత్త్, లేద్ధ దురాశ యొక్క  స్తచన కూడా 

ఉిండకూడదు, ఎిందుక్ింటే ఇవి దేవుని పవిప్రత్ ప్రపజలకు 

అనుచిత్మైనవి. అలగే అశీ లలత్, మూర్డిప్ప మాటలు 

లేద్ధ మ్మత్క్ హాసాా సి దింగా ఉిండకూడదు, కానీ 

క్ృత్జతా్లు చెపి కూడదు. దీని కోసిం మీరు ఖచిు త్ింగా 

చెపి వచ్చు : అనైత్మక్, అపవిప్రత్మైన లేద్ధ అతాా శగల 

వా క్త-ిఅలింటి వా క్త ి విప్రగహారాధకుడు-ప్రకీసి్ మరియు 

దేవుని రాజా ింలో ఏదైనా వార్సతావ నిి  క్ల్నగి ఉింటాడు. 

ఖాళీ మాటలతో మిమమ లి్న  ఎవరూ మోసిం చేయవదుద, 

ఎిందుక్ింటే అలింటి వాటి వలల అవిధేయులపై దేవుని 

కోపిం వసి్ింది. కాబటి ివారితో భాగసావ మ్మలు కావదుద. 

 

“ఒక్ప్పి డు మీరు చీక్టిగా ఉిండేవారు, ఇప్పి డు మీరు 

ప్రపభువులో వెలుగుగా ఉనాి రు. వెలుగు యొక్క  పిలలలుగా 

జీవిించిండి (కాింత్మ యొక్క  ఫలిం అనిి  మించిత్నిం, 

ధర్మ ిం మరియు సతా్ ింతో ఉింట్లింది) మరియు 

ప్రపభువును సింతోష్పెటే ి వాటిని క్నుగొనిండి. చీక్టి 

యొక్క  ఫల్నించని పనులతో సింబింధిం లేదు, కానీ 

వాటిని బహిర్గత్ిం చేయిండి. ఎిందుక్ింటే అవిధేయులు 

ర్హసా ింగా ఏమి చేసిారో ప్రపసిావిించడిం కూడా సగుగచేట్ల. 

కానీ కాింత్మ ద్ధవ రా బహిర్గత్మయేా  ప్రపత్మదీ క్నిపిసి్ింది, 

ఎిందుక్ింటే ప్రపత్మదీ క్నిపిించేల చేసేది కాింత్మ. అిందుకే 

ఇల అింటారు: 'ఓ ద్సీలపర్, మేల్గక లపిండి, మృతలలో 

నుిండి లేచ్చ, మరియు ప్రకీసి్ మీపై ప్రపకాశసిాడు.' 

 

“చాల జ్ఞప్రగత్గిా ఉిండిండి, మీరు ఎల జీవిసి్నిా రో - 

తెల్నవిత్కుక వవారిగా కాకుిండా తెల్నవైనవారిగా, ప్రపత్మ 

అవకాశానిి  సదివ నియోగిం చేస్కోిండి, ఎిందుక్ింటే 

రోజులు చెడవాి. కాబటి ి బుదిహాీనులుగా ఉిండక్ిండి, 

ప్రపభువు చిత్మిేమిట్ల అర్ిిం చేస్కోిండి. వైన్ తాగవదుద, 

ఇది దురామ రాగనిక్త ద్ధరితీసి్ింది. బదులుగా, ఆత్మ తో 

నిింపబడిండి. కీర్నిలు, ద్శోలకాలు మరియు ఆధా్య త్మమ క్ 

ాటలతో ఒక్రితో ఒక్రు మాటాలడుకోిండి. మన ప్రపభువైన 

యేస్ప్రకీసి్ నామింలో ప్రపత్మద్ధనికీ త్ింప్రడి అయిన దేవునిక్త 

ఎలలప్పి డూ క్ృత్జతా్లు తెలుప్పతూ మీ హృదయింలో 

ప్రపభువుకు ాడిండి మరియు సింగీత్ిం చేయిండి. ప్రకీసి్ 

పటల భక్తతిో ఒక్రికక్రు సమరిి ించ్చకోిండి. 

 

ఎఫెసయని్  5 గురిించి కనిి  ఆలోచనలు: 



 ప్రద్ధక్షార్సింతో ప్రతాగడిం అింటే ప్రద్ధక్షార్సిం ద్ధవ రా 

ప్రపభావిత్మవడిం లేద్ధ నియింప్రత్మించడిం. ఆత్మ తో 

నిిండియుిండుట అింటే ఆత్మ చేత్ ప్రపభావిత్ిం 

చేయబడుట లేద్ధ నియింప్రత్మించబడుట. 

 ఎవవ రూ మరొక్రి క్ింటే ఎకుక వ ఆత్మ ను పొిందరు. 

అత్ను భగవింతని వా క్త.ి మీకు ఆయన ఉింది లేద్ధ 

మీకు ఆయన లేదు. నిజింగా మ్మఖా మైన విష్యిం 

ఏమిటింటే, అత్ను మీలో ఎకుక వ మిందిని క్ల్నగి 

ఉనిా డు. 

 ఇది ఒక్ ఆజ ా(నినిు  ఆత్మ తో నిింప్పకోవడిం) మరియు 

స్తచన కాదు. 

 ఆదేశిం వర్మిాన కాలింలో ఉింది, ఇది నిర్ింత్ర్ 

చరా్ ను స్తచిసి్ింది. గత్ింలో ఆత్మ తో నినిు  

నిింప్పకని ఉిండడిం అింటే ఈరోజు మీరు ఆత్మ తో 

నిింపబడాార్ని కాదు. దీనిి  మనిం రోజురోజుకు 

చేయాల్న. 

 మనిం నిర్ింత్ర్ిం ఆత్మ  నియింప్రత్ణకు మనలి్న  

మనిం అపి గిించ్చకుింట్ట ఉిండాల్న. 

 

ప్రక్తయ నిప్రషిక యమైనది. దీనర్ిిం, ఇది మనిం చేసేది 

కాదు, మనలో దేవుడు చేయడానిక్త మనిం 

అనుమత్మసిామ్మ. 

 

1. ఆత్మ తో నిిండి ఉిండడిం అింటే ఏమిటి? 

A. ___ భాష్లు మాటాల డే శక్తనిి పొింద్ధలింటే? 

బి. ___ అదుభ తాలు చేసే శక్తనిి పొింద్ధలింటే? 

స. ___ ఒక్రి పరిచరా్ లో అడిాంకులను ఎదురొక నే 

ధైరా్ ిం మరియు విశావ సిం క్ల్నగి ఉిండాలింటే? 

D. ___ ఆత్మ  ఫలింతో నిిండి ఉిండాల? 

E. ___ ఒక్రి ఆత్మ లో ఆత్మ  నివసించాల? 

F. ___ మీ జీవితానిి  నియింప్రత్మించడానిక్త ఆత్మ ను 

అనుమత్మించాల? 

G. ___ పైవనిీ  

H. ___ A, B మరియు C 

I. ___ C, D మరియు E 

J. ___ C, D, E, మరియు F 

 
 

రోమనుల 8.22-27లోన్న “పద్ధలు వయ కపిర్చలేన్న 

మూలుగులు” ఏమిటి? 
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“22 సృషి ి మొత్ిిం ఇపి టి వర్కు ప్రపసవ వేదనలో 

మూలుగుతూ ఉిందని మనకు తెలుస్. 23 అింతే కాదు, 

ఆత్మ  యొక్క  ప్రపథమ ఫలలను పొిందిన మనమే, 

మనల్ని  కుమారులుగా సీవ క్రిించడానిక్త, మన శరీరాల 

విమోచన కోసిం ఆప్రతత్గా ఎదురుచూసి్ిండగా, మనలో 

మనిం మూలుగుతామ్మ. 24 ఈ నిరీక్షణలో మనిం 

ర్క్షించబడాామ్మ. కానీ క్నిపిించే ఆశ అసి లు ఆశ కాదు. 

అత్ను ఇపి టికే క్ల్నగి ఉని ద్ధనిపై ఎవరు 



ఆశసి్నిా రు? 25 అయితే మనకు ఇింకా లేని వాటి కోసిం 

మనిం ఆశద్సే,ి ద్ధని కోసిం ఓపిక్గా ఎదురుచూసిాిం. “26 

అదే విధింగా, మన బలహీనత్లో ఆత్మ  మనకు 

సహాయిం చేసి్ింది. మనిం దేని కోసిం ప్రారిిించాలో 

మనకు తెల్నయదు, కానీ ఆత్మ  సవ యింగా మన కోసిం 

పద్ధలు వా క్ిిం చేయలేని మూలుగులతో మధా వరితి్వ ిం 

చేసి్ింది. 27 మరియు మన హృదయాలను పరిశోధించే 

వా క్తకి్త ఆత్మ  యొక్క  మనసి్  తెలుస్, ఎిందుక్ింటే ఆత్మ  

దేవుని చితిానిక్త అనుగుణింగా పరిశుదాుల కోసిం విజా్ఞపన 

చేసి్ింది. 

 

ఎ. ఈ వరిిించలేని మూలుగులుకాద: 

1. భాష్లు మాటాలడటిం. ఆ ఆలోచన అధ్యా యిం 

మరియు రోమనల మొత్ిిం ప్పసకి్ిం యొక్క  

సిందరాభ నిక్త వెలుపల ఉింది. సృషి ి మరియు 

స్ట్ైసవిులిందరిక్త సింబింధించి 22-23 వచనాలలో 

“మూలుగు” అనే పద్ధనిి  ఉపయోగిించడిం, అది 

భాష్లను స్తచిించడిం కాదని చూపిసి్ింది 

2. ఆధా్య త్మమ క్త్ లేద్ధ కింత్ "అసతి్వ " అనుభవిం. ఇది 

దేవునితో సింబింధ్యలు పెటి్లకోవడానిక్త మనిం చేసే 

మత్పర్మైన ప్రపయత్ి ిం కాదు, మన బలహీనత్ 

మరియు అసమర్తి్ కార్ణింగా దేవుడు మనకు 

అిందిించే సహాయానిక్త వా కీకి్ర్ణ. ఇది ఆత్మ  

యొక్క  చరా్  మరియు మన చరా్  కాదు. (వచనిం 

27) 

3. ప్రార్ని చేయడిం మన విధక్త ప్రపతాా మిా యిం కాదు. 

 

బి. ఈ వరిిించలేని మూలుగులుఅవా చ్చే : 

త్ింప్రడి అయిన దేవునితో ఆత్మ  (మనలో నివసించేవాడు) 

యొక్క  సింభాష్ణ, మనిం మన సవ ింత్ మాటలలో 

క్మాూ నికేట్ చేయలేమ్మ. మన బలహీనత్లో, మనిం 

ఏమి అడగాలో తెలుస్కునే సామర్ిా ిం లేకుిండా 

మరియు మనకు అనిపిించే వాటిని నిజింగా వా కీకి్రిించే 

సామర్ిా ిం లేకుిండా, మనకు అవసర్ిం, మనలో 

నివసించే మరియు మనల్ని  సింపూర్ిింగా అర్ిిం 

చేస్కునే మరియు దేవునితో సింపూర్ిింగా ఎల 

సింభాషిించాలో తెల్నసన ఆత్మ . (వచనిం 27) వారి 

సింభాష్ణ, సి ష్ిింగా, మానవ మాటల ద్ధవ రా కాదు. 

 

1. పరిశుదా్ధత్మ  మూలుగులు 

A. ___ భాష్లు మాటాలడటిం 

బి. ___ అసతి్వ  అనుభవాలు 

స. ___ త్ింప్రడి అయిన దేవునితో స్ట్ైసవిులలో 

నివసించే ఆత్మ  యొక్క  క్మాూ నికేష్న్. 

 
 

న్నకు పరిశుదా్ధత్మ  ఉంద్న్న నేను ఎలా 

తెలుస్తకోగల్ను? 
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కిందరు భౌత్మక్ అభివా క్త ిలేద్ధ ఒక్ నిరిదష్ ిఅనుభూత్మని 

కోరుకుింటారు. కానీ మన భావాలను మనిం 

విశవ సించగలమా? ఎవరైనా సింకేతాలు (అదుభ తాలు, 

భాష్లు మొదలైనవి) చేయగల్నగితే, ఇది అత్నిక్త ఆత్మ  

ఉిందని లేద్ధ అత్ను దేవునిక్త సరైనదని రుజువు 

చేసి్ింద్ధ? 

 

నోటీస్: 

1. సైమన్, మాింప్రత్మకుడు 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8:9-10– “ఇప్పి డు సైమన్ 

అనే వా క్త ి కింత్కాలింగా నగర్ింలో చేత్బడి చేస 

షోప్రమోను ప్రపజలిందరినీ ఆశు రా్ పరిచాడు. అత్ను 

గొపి వాడు అని ప్రపగలభ లు పల్నకాడు, మరియు పెదద 

మరియు త్కుక వ ప్రపజలిందరూ అత్ని దృషినిి 

ఆక్రిిేంచి, "ఈ వా క్త ిగొపి  శక్త ిఅని పిలువబడే దైవిక్ శక్త"ి 

అని అరిచారు. 

2. ఎఫెసయని్  

చటిాలు 19:18-19 – “నమిమ న వారిలో చాల మింది 

ఇప్పి డు వచిు  త్మ చెడు పనులను బహిర్ింగింగా 

ఒప్పి కునిా రు. చేత్బడి చేసన అనేక్మింది త్మ 

ప్రగింథప్ప చ్చటలిను తీస్కచిు  బహిర్ింగింగా కాలు రు. 

వారు చ్చటలి విలువను లెక్తక ించినప్పి డు, మొద్త్ిిం 

యాభై వేల ప్రడాకామ లు వచాు యి. 

3. పవర్ వరిె స్ సత్ా ిం 

2 థెసి ల్గనీక్యులు 1:9-12– “వారు శాశవ త్మైన 

నాశనమ్మతో శక్షించబడతారు మరియు ప్రపభువు 

సనిి ధ నుిండి మరియు అత్ని శక్త ియొక్క  మహిమ 

నుిండి ఆయన త్న పవిప్రత్ ప్రపజలలో 

మహిమపర్చబడటానిక్త మరియు విశవ సించిన 

వార్ిందరిలో ఆశు రా్ పడటానిక్త వచిు న రోజున 

మూసవేయబడతారు. ఇిందులో మీరు కూడా 

ఉనాి రు, ఎిందుక్ింటే మీరు మా సాకా్షా నిి  

విశవ సించారు. దీనిి  దృషిలిో ఉించ్చకుని, మా 

దేవుడు మిమమ ల్ని  త్న పిలుప్పకు అరుులుగా 

పరిగణ్ణించాలని మరియు మీ ప్రపత్మ మించి ఉదేదశాా నిి  

మరియు మీ విశావ సిం ద్ధవ రా ప్రప్పరేపిించబడిన ప్రపత్మ 

చరా్ ను ఆయన శక్త ిద్ధవ రా నెర్వేరాు లని మేమ్మ మీ 

కోసిం నిర్ింత్ర్ిం ప్రారిసిి్నిా మ్మ. మన దేవుని 

మరియు ప్రపభువైన యేస్ప్రకీసి్ క్ృపను బటి ి మన 

ప్రపభువైన యేస్ నామమ్మ మీయిందును మీరు 

ఆయనయిందును మహిమపర్చబడునట్లల మేమ్మ 

ప్రారిిించ్చచ్చనిా మ్మ.” 

4. సాతాను దేవదూత్ల క్నిపిించడిం. 

2 కరిింథీయులు 11:10-15– “ప్రకీసి్ను గూరిు న 

సత్ా మ్మ నాలో నిశు యమ్మగా ఉని ిందున, అక్యా 

ప్రాింత్మ్మలో ఎవవ రూ నా ఈ ప్రపగలభ లను ఆపలేరు. 

ఎిందుకు? నేను నినిు  ప్రప్పమిించనిందుకా? నేను 

చేసిానని దేవునిక్త తెలుస్! మరియు వారు ప్రపగలభ లు 

పల్నకే విష్యాలలో మనతో సమానింగా 



పరిగణ్ణించబడే అవకాశానిి  కోరుకునే వారి ప్రక్తింద 

నుిండి నేలను క్త్మరిిించడానిక్త నేను చేసి్ని  పనిని 

చేసి్తనే ఉింటాను. అలింటి మనుషుా లు అబదపా్ప 

అపొసలిులు, మోసపూరిత్ పనివారు, ప్రకీసి్ 

అపొసలిుల వలె మ్మస్గు వేస్కుింటారు. మరియు 

ఆశు రా్ పోనవసర్ిం లేదు, ఎిందుక్ింటే సాతాను 

సవ యింగా కాింత్మ దూత్ వలె మ్మస్గు వేస్కునిా డు. 

కాబటి,ి అత్ని సేవకులు ధరామ నిక్త సేవకులుగా 

మారితే ఆశు రా్ ిం లేదు. వారి చరా్ లకు త్గినట్లలగానే 

వారి మ్మగిింప్ప ఉింట్లింది.” 

 

మనకు ఆత్మ  ఉిందని మనకు తెలుస్, ఎిందుక్ింటే 

దేవుడు నమిమ , పశాు తిాపపడి బాపిసిమ ిం తీస్కుని  వారిక్త 

ఆత్మ ను ఇసిానని వాద్గాదనిం చేశాడు (అపొసలిుల 

కారా్ మ్మలు 2:38; అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 5:32; 1 

కరిింథీయులు 3:16). మీరు ప్రకీసి్ వాకాా నిి  విని, ప్రకీసి్ 

స్వార్నిు విశవ సించి, మీ ా ాల గురిించి పశాు తిాపపడి, 

ప్రకీసి్కు మీ జీవితానిి  అపి గిించి, ప్రకీసి్లోక్త బాపిజిిం 

పొిందినటలయితే, మీరు ఖచిు త్ింగా ఆత్మ ను పొింద్ధరు. 

ఇప్పి డు, మీరు దేవుని పవిప్రత్ ద్సలిిం కాబటి ి మీరు 

స్వాద్ర్కిు త్గిన విధింగా జీవిించాల్న. స్ట్ైసవిుడు ప్రకీసి్లో 

ఉని ింత్ కాలిం ఆత్మ  స్ట్ైసవిునిలో ఉింట్లింది. 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 2:38- “ప్పతరు ఇల 

జవాబిచాు డు, 'మీలో ప్రపత్మ ఒక్క రూ పశాు తిాపపడి, మీ 

ాాల క్షమాపణ కోసిం యేస్ప్రకీసి్ నామింలో 

బాపిసిమ ిం తీస్కోిండి. మరియు మీరు పరిశుదా్ధత్మ  

బహుమత్మని పొిందుతారు. 

 

అయితే, స్ట్ైసవిుడు దేవునితో త్న జీవితానిి  కోలోి యే 

విధింగా జీవిించగలడు. 

హెప్రీయులు 6:4-8– “ఒక్ప్పి డు ద్జా్ఞనోదయిం 

పొిందినవారు, పర్లోక్ వరానిి  రుచి చూసనవారు, 

పరిశుదా్ధత్మ లో ాలుపించ్చకుని వారు, దేవుని 

వాక్ా ింలోని మించిత్నానిి , రాబోయే యుగప్ప 

శకిులను రుచి చూసన వారు దూర్మైతే అది 

అసాధా ిం. , పశాు తిాానిక్త త్మరిగి తీస్కురావాల్న, 

ఎిందుక్ింటే వారి నషిానిక్త వారు దేవుని కుమారుడిని 

మళీల సలువవేసి్నిా రు మరియు ప్రపజల 

అవమానానిక్త గురి చేసి్నిా రు. త్ర్చ్చ కురిసే వానకు 

నీరు ప్రతాగి, ఎవరిక్త వారు సాగుచేసన వారిక్త 

ఉపయోగపడే పింటను పిండిించే భూమి భగవింతని 

అనుప్రగహానిి  పొిందుతింది. కానీ మ్మళ్ళు  మరియు 

మ్మళు పొదలను ఉత్ి త్మ ిచేసే భూమి విలువలేనిది 

మరియు శాానిక్త గుర్యాే  ప్రపమాదిం ఉింది. చివరిక్త 

అది కాల్ను వేయబడుతింది. ” 

హెప్రీయులు 10:26-31– “సత్ా ిం గురిించిన ద్జా్ఞనానిి  

పొిందిన త్రావ త్ మనిం ఉదేదశపూర్వ క్ింగా ాపిం 

చేసి్త ఉింటే, ాాల కోసిం తాా గిం మిగిల్న ఉిండదు, 

కానీ తీరిు  గురిించి మరియు దేవుని శప్రతవులను 



దహిించే అగిి  యొక్క  భయింక్ర్మైన నిరీక్షణ 

మాప్రత్మే. మోషే ధర్మ శాస్ట్సిానిి  త్మర్సక రిించిన 

ఎవరైనా ఇదదరు లేద్ధ మ్మగుగరు సాక్షుల సాక్షా ింపై 

క్నిక్ర్ిం లేకుిండా మర్ణ్ణించారు. దేవుని కుమారుడిని 

ాద్ధల క్తింద తొక్తక న, త్నను పవిప్రత్ిం చేసన 

ఒడింబడిక్ ర్కిానిి  అపవిప్రత్మైన విష్యింగా 

భావిించి, క్ృప యొక్క  ఆత్మ ను అవమానిించిన వా క్త ి

ఎింత్ తీప్రవింగా శక్షించబడతాడని మీరు 

అనుకుింట్లనాి రు? ఎిందుక్ింటే, 'పగతీరుు కోవడిం 

నాదే' అని చెపిి న వా క్త ిమనకు తెలుస్. నేను త్మరిగి 

చెల్నలసిాను, మరియు మళీల, 'ప్రపభువు త్న ప్రపజలకు 

తీరుి  తీరుసిాడు.' సజీవుడైన దేవుని చేత్మలో పడడిం 

చాల భయింక్ర్మైన విష్యిం. 

 

ఈ విధింగా జీవిించడిం ద్ధవ రా, అత్ను దేవుని 

అింత్రాభ గింలో ఉని  ఆత్మ  యొక్క  ఆశీరావ ద్ధలను 

కూడా కోలోి తాడు. 

 

1. పవిప్రతాత్మ  బహుమత్మని కనుగోలు చేయవచ్చు . 

 T. _____ F. _____ 
 

2. త్ప్పి డు ప్రపవక్లిు, నక్తలీ అపొసలిులు మరియు 

మోసపూరిత్ ప్పరుషులు ఉనాి రా? 

 T. _____ F. _____ 
 

3. స్ట్ైసవిులు దేవుని ప్రప్పమ మరియు దయ నుిండి 

పడిపోవచ్చు . 

 T. _____ F. _____ 
 

త్రక్తసి్త పదపు పన్నలో ాలగంట్లంది 

మన శరీరాల్ స్ా స్థత్? 

ాఠిం 16 

1 ప్పతరు 2:21-25– “దీనిక్త మీరు పిలువబడాారు, 

ఎిందుక్ింటే ప్రకీసి్ మీ కోసిం బాధపడాాడు, మీరు అత్ని 

అడుగుజ్ఞడలోల  అనుసరిించడానిక్త మీకు ఒక్ 

ఉద్ధహర్ణను వదిల్నవేసారు: "అత్ను ఏ ాపిం 

చేయలేదు, మరియు అత్ని నోటిలో ఎట్లవింటి మోసిం 

క్నిపిించలేదు. వారు అత్నిపై త్మ అవమానాలను 

విసరినప్పి డు, అత్ను ప్రపతీకార్ిం తీరుు కోలేదు, అత్ను 

బాధపడపా్పి డు, బెదిరిింప్పలు చేయలేదు, బదులుగా, 

అత్ను నాా యింగా తీరిు  చెప్పి వాడిక్త త్నను తాను 

అపి గిించాడు, అత్ను మన ాాలను చెటి్లపై త్న 

శరీర్ింలో భరిించాడు, త్ద్ధవ రా మనిం ాాలకు 

చనిపోయి ధర్మ ిం కోసిం జీవిించగలమ్మ. మీరు గాయాలు 

మానిపోయారు, మీరు త్ప్పి ద్ధరి పటే ి గొప్రరెల వలె 

ఉనాి రు, కానీ ఇప్పి డు మీరు మీ ఆత్మ ల కాపరి మరియు 

పరా్ వేక్షకుడి వదదకు త్మరిగి వచాు రు. 

 

A. ీటర్ మాటాలడుతూ బాధలో, స్ట్ైసవిులు మన గురువు 

యొక్క  బాధను అనుక్రిించాల్న. యెష్యా 53వ 



ప్రపక్ర్ణమ్మ ప్పతరు ఆ వాక్ా భాగమ్మ నుిండి ఒక్ 

పదబింధ్యనిి  ఉటింక్తించినపి టి నుిండి అత్ని 

మనసి్ లో ఉిండాల్న. 

1 ప్పతరు 2:21-25- “ఆయన ద్ధవ రా మీరు దేవుణ్ణ ి

నమ్మమ తారు, ఆయనను మృతలలోనుిండి లేపి 

మహిమపరిచాడు, కాబటి ి మీ విశావ సిం మరియు 

నిరీక్షణ దేవునిపై ఉనాి యి. ఇపి్ప డు మీరు సతాా నిక్త 

విధేయత్ చూపడిం ద్ధవ రా మిమమ ల్ని  మీరు 

పరిశుదపార్చ్చకునిా రు, త్ద్ధవ రా మీకు మీ స్దరుల 

పటల నిజమైన ప్రప్పమ ఉింట్లింది, హృదయపూర్వ క్ింగా 

ఒక్రినొక్రు గాఢింగా ప్రప్పమిించిండి. ఎిందుక్ింటే మీరు 

మళీల మళీల ప్పటిారు, ాడైపోయే విత్నిిం నుిండి కాదు, 

కానీ శాశవ త్మైన మరియు దేవుని వాక్ా ిం ద్ధవ రా. 

 

ఎిందుక్ింటే, 'మనుషులిందరూ గడి ాలింటివారు, 

మరియు వారి కీరి ిఅింతా పొలప్ప ప్పవువ ల వింటిది; 

గడి ావాడిపోతింది మరియు ప్పవువ లు వసిాయి, 

అయితే ప్రపభువు వాక్ా మ్మ శాశవ త్మ్మగా నిలుచ్చను.' 

మరియు ఇదే నీకు బోధించబడిన వాక్ా మ్మ.” 

 

B. ప్రగీకు ప్రక్తయాపదమైన సర్డోస్, v.24లో "నయిం" అని 

అనువదిించబడిింది, భౌత్మక్ సవ సతి్లను 

వివరిించడానిక్త (మత్యిి 8:8) మరియు "ఆధా్య త్మమ క్ 

నివార్ణలు;" కోసిం లేఖనాలోల  ఉపయోగిించబడిింది. 

అింటే పశాు తిాపిం మరియు మారిి డి. (జ్ఞన్ 12:40 

మరియు హెప్రీయులు 12:13) 

 

స. ఏదో ఒక్ విధింగా, యేసయా  యొక్క  ప్రపక్ర్ణమ్మ 

యేస్ చేసన సవ సతి్ పరిచరా్ లో నెర్వేరిిందని 

ఖచిు త్ింగా చెపి వచ్చు . 

మత్యిి 8:16-17- “సాయింప్రత్ిం వచిు నపి్ప డు, 

దయాా లు పటిని చాల మిందిని అత్ని వదదకు 

తీస్కువచాు రు, మరియు అత్ను ఒక్ మాటతో 

ఆత్మ లను వెళు గొటిాడు మరియు రోగులిందరినీ 

సవ సపిరిచాడు. యెష్యా ప్రపవక్ ిద్ధవ రా చెపి బడినది 

నెర్వేర్డానిక్త ఇది జరిగిింది: 

'అత్ను మా బలహీనత్లను తీస్కునిా డు 

మరియు మా వాా ధులను మోస్కెళ్లలరు. 

 

D. అయితే, యేస్ అసి లు నయిం చేయని సిందరాభ లు 

ఉనాి యి. 

మారుక  6:5-6– “కింత్మింది జబుు పడిన వారిపై 

చేయి వేస వారిక్త వైదా ిం చేయడిం త్పి  ఆయన 

అక్క డ ఎలింటి అదుభ తాలు చేయలేక్పోయాడు. 

మరియు అత్ను వారి విశావ సిం లేక్పోవడానిి  చూస 

ఆశు రా్ పోయాడు” మరియు జ్ఞన్ 5: 2-9 లో ఉని  

ఇత్ర్ రోగులలో ఒక్ వా క్తనిి మాప్రత్మే నయిం చేశాడు 

“ఇప్పి డు జెరూసలేింలో గొప్రరెల ద్ధవ ర్ిం దగ గర్ ఒక్ 

కలను ఉింది, దీనిని అరామిక్ భాష్లో బెథెసాా అని 



పిలుసిారు. ఇది ఐదు క్పి బడిన కలనేడ్ద్లతో 

చ్చటి్లమ్మటబిడి ఉింది. ఇక్క డ చాల మింది 

విక్లింగులు అబదా్ధలు చెప్పి వారు - అింధులు, 

కుింటివారు, దివాా ింగులు. అక్క డ ఉని  ఒక్ వా క్త ి

మ్మపైి  ఎనిమిదేళ్ళలగా చెలులబాటయాా డు. యేస్ 

అక్క డ పడి ఉిండడిం చూస, అత్ను చాల కాలింగా 

ఈ ద్సతి్మలో ఉనిా డని తెలుస్కుని పి్ప డు, అత్ను 

అత్నిని అడిగాడు, 'నువువ  

బాగుపడాలనుకుింట్లనిా వా?' 'అయాా ,' ఆ చెలలని 

జవాబిచాు డు, 'నీళ్ళు  క్దిల్ననప్పి డు నాకు సహాయిం 

చేసేవారు ఎవరూ లేరు. నేను లోపల్నక్త వెళలడానిక్త 

ప్రపయత్మి సి్ిండగా, నా క్ింటే మ్మిందుగా మరొక్రు 

దిగిపోయారు.' అప్పి డు యేస్ అత్నితో, 'లేవిండి! 

మీ చాప ఎతికుని నడవిండి.' వెింటనే మనిషి 

సవ సతి్ పొింద్ధడు; అత్ను త్న చాప ఎతికుని 

నడిచాడు. 

 

E. అపొసలిుల పరిచరా్ లో, కింత్మింది 

జబుు పడినవారు సవ సతి్ పొిందలేదు: 

ఎపప్రొడిటస్-“అయితే నా అవసరాలను తీర్ు డానిక్త 

మీరు పింపిన మీ దూత్ అయిన నా స్దరుడు, తోటి 

పనివాడు మరియు తోటి సైనికుడు అయిన 

ఎపప్రొదిటస్ద్ను మీ వదదకు త్మరిగి పింపడిం 

అవసర్మని నేను భావిసి్నిా ను. ఎిందుక్ింటే అత్ను 

మీ అిందరి కోసిం ఎింతో ఆశగా ఉనిా డు మరియు 

అత్ను అనారోగా ింతో ఉనిా డని మీరు విని ిందుకు 

బాధపడాాడు. నిజ్ఞనిక్త అత్ను అనారోగా ింతో ఉనిా డు 

మరియు ద్ధద్ధప్ప చనిపోయాడు. కానీ దేవుడు అత్నిపై 

దయ చూాడు, అత్నిపై మాప్రత్మే కాదు, నాపై కూడా 

దయ చూాడు, నాకు దుుఃఖిం మీద దుుఃఖిం 

క్లుగుతింది. (ిల్నీి యులు 2:25-27) 

ాల్- "ఈ అదుభ త్మైన దాో త్కాల కార్ణింగా నేను 

గరివ ించకుిండా ఉిండటానిక్త, ననిు  హిింసించడానిక్త 

నా శరీర్ింలో ఒక్ మ్మలుల ఇవవ బడిింది, సాతాను దూత్." 

(2 కరిింథీయులు 12:7) 

త్మమోత్మ- "నీళ్ళు  మాప్రత్మే తాగడిం మానేయిండి 

మరియు మీ క్డుప్ప మరియు మీకు త్ర్చ్చగా వచేు  

అనారోగాా ల కార్ణింగా కదిదగా వైన్ వాడిండి." (1 

త్మమోత్మ 5:23) 

ప్రట్లిమస్- "ఎరాససి్ కరిింథులో ఉనిా డు, మరియు 

నేను ప్రట్లిమస్ అనారోగా ింతో మిలేటస్ల  

వదిల్నపెటిాను." (2 త్మమోత్మ 4:20) 

 

F. 1 ీటర్ 2 సిందర్భ ింలో, సవ సతి్ ఆధా్య త్మమ క్ కోణింలో 

ఉింది మరియు యేస్ శలువపై చేసన పని 

స్ట్ైసవిులిందరికీ శారీర్క్ ఆరోగాా నిక్త హామీ ఇసి్ిందని 

నమమ డానిక్త ఎట్లవింటి కార్ణిం లేదు. 

 



G. రోమనుల 8:20-23 – “సృషి ిద్ధని సవ ింత్ ఎింపిక్ ద్ధవ రా 

కాదు, కానీ ద్ధనిని లోబరుచ్చకుని  వా క్త ి యొక్క  

ఇషిానుసార్ిం నిరాశకు గురైింది, సృషి ికూడా ద్ధని 

క్షీణత్కు మరియు దేవుని పిలలల మహిమానివ త్మైన 

సావ త్ింప్రత్ా ింలోక్త తీస్కువచాు రు. సృషి ి అింతా 

ఇపి టి వర్కు ప్రపసవ వేదనలతో విలపిసి్ని దని 

మనకు తెలుస్. అింతే కాదు, ఆత్మ  యొక్క  ప్రపధమ 

ఫలలను పొిందిన మనమే, మనల్ని  కుమారులుగా 

సీవ క్రిించడిం కోసిం, మన శరీరాల విమోచన కోసిం 

ఆప్రతత్గా ఎదురుచూసి్ని ప్పి డు మనలో మనిం 

మూలుగుతామ్మ. స్ట్ైసవిులకు ప్రవాయబడిన ఈ 

ప్రపక్ర్ణమ్మ, మన భౌత్మక్ శరీరాలు ఇపి టికీ 

అనారోగాా నిక్త, నొపిి క్త మరియు మర్ణానిక్త 

లోనవుతనాి యని, మనిం యేస్ త్మరిగి రావడానిక్త 

ఎదురుచూసి్నిా మని చూపిసి్ింది. 

 

H. శరీర్ిం యొక్క  విమ్మక్త,ి అలగే సృషి ియొక్క  విమ్మక్త,ి 

చివరి ప్పనరుతిానింలో సాధించబడతాయి మరియు 

ప్రపసి్త్ కాలింలో కాదు. 

 

I. 1 ప్పతరు 2:24 వచనిం మనిషి యొక్క  ప్రపధ్యన 

అనారోగా ిం ాపిం యొక్క  సవ సతి్ను స్తచిసి్ింది. 

ప్రకీద్సి్ త్న శరీరానిి  సలువపై మోయడిం ాపిం. మన 

ప్రపసి్త్ విమోచన ాపిం నుిండి వచిు ింది, కానీ ఒక్ 

రోజు, మన శరీరాలు కూడా ప్పనరుతిానింలో 

విమోచిించబడతాయి. 

 

1. ఎవరైనా ప్రక్తసయిన్ అయినప్పి డు, దేవుడు వారి 

అనారోగాా లనిి ింటినీ నయిం చేసిాడు. 

  T. _____ F. _____ 

దేవదూత్ల్ భాషలు అంటే ఏమిటి? 

(1 కరిింథీయులు 13:2) 

ాఠిం 17 

ఇది దేవదూత్లకు మాప్రత్మే ఎవరికీ అర్ిిం కాని భాష్ను 

స్తచిసి్ిందని కిందరు అర్ిిం చేస్కునాి రు. కానీ, 

బైబిలోల , ఒక్ దేవదూత్ మాటాలడిన ప్రపత్మసారీ, అత్ను 

సింభాష్ణను సీవ క్రిించిన ప్రపజల భాష్లో మాటాలడాడు 

(ఆదికాిండమ్మ 19; నాా యమూరిులు 13; లూకా 1 

మరియు 2; 24.4-8; మొదలైనవి...). నిజిం చెాి లింటే, 

1 కరిింథీయులు 13:1-3 అనేక్ అత్మశయోకిులు 

(ఉదేదశపూర్వ క్ింగా అత్మశయోకిులు) ఉపయోగిసి్ింది: 

“నేను మనుషుా ల మరియు దేవదూత్ల భాష్లలో 

మాటాలడినటలయితే, అనిి  ర్హసాా లు మరియు సమస ి

ద్జా్ఞనానిి  ప్రగహిించి, పర్వ తాలను క్దిల్నించగల 

విశావ సానిి  క్ల్నగి ఉింటాను, నా వదద ఉని దింతా 

ఇవవ ిండి. ప్పదలకు మరియు నా శరీరానిి  మింటలకు 

అపి గిించిండి." ఈ అత్మశయోకిులతో ా ల్ ప్రప్పమ యొక్క  

ఔని తాా నిి  వివరిసిాడు. 

ప్రపశి లు లేవు 



 

మారిప డిలో ఆత్మ  ఎలా పన్న చేసి్తంది? 

ాఠిం 18 

యోహాను 16:7-11లో ఆత్మ  యొక్క  ాప్రత్ 

వివరిించబడిింది: "ాపిం మరియు నీత్మ మరియు తీరుి  

విష్యింలో ప్రపపించానిి  అపరాధిం చేయుమ్మ." 

మనుషుా లు ప్రవాసన లేద్ధ మాటాలడిన మరియు ఇప్పి డు 

మనిం చదివే వాక్ా ిం ద్ధవ రా ఇది చేసింది మరియు 

చేసి్ింది. 

 

మనిం స్వార్ ి విని ప్పి డు మన హృదయాలను 

తెర్వడానిక్త నిజింగా సహాయిం చేసేది దేవుడే. 

(అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 16:14 – “విింట్లని వారిలో 

ల్నడియా అనే స్ట్సీ,ి తయతీరా నగరానిక్త చెిందిన 

ఊద్ధర్ింగు వస్ట్సిాల వాా ారి, ఆమె దేవుని 

ఆరాధకురాలు. పౌలు సిందేశానిక్త ప్రపత్మసి ిందిించడానిక్త 

ప్రపభువు ఆమె హృదయానిి  తెరిచాడు.”) 

 

యేస్ స్వార్ ిలేకుిండా, మనకు మోక్షిం లేదు. 

రోమనుల 1: 16-17 - “స్వార్ ిగురిించి నేను సగుగపడను, 

ఎిందుక్ింటే ఇది విశవ సించే ప్రపత్మ ఒక్క రికీ ర్క్షణ కోసిం 

దేవుని శక్త:ి మొదట యూదులకు, త్రువాత్ 

అనా జనులకు. స్వార్లిో దేవుని నుిండి ఒక్ నీత్మ 

బయలుపర్చబడెను, అనగా మొదటి నుిండి చివరి 

వర్కు విశావ సమ్మ ద్ధవ రానే నీత్మ బయలుపర్చబడును, 

'నీత్మమింతలు విశావ సమ్మవలన జీవిించ్చను' అని 

ప్రవాయబడియుని ది. 

 

అపొసలిుల కారా్ మ్మలు 8లోని నప్పింసకుడు 

మార్ు బడవలస వచిు నప్పి డు, అత్నిక్త వాకాా నిి  

బోధించడానిక్త ఆత్మ  ిల్నప్ద్ను పింపిింది. 

 

1. ాపిం, నీత్మ మరియు తీరుి  గురిించి పవిప్రతాత్మ  

ప్రపపించానిి  ఎల ఒపిి సి్ింది? 

A. ___ ఇది ఒక్రి శరీర్ింలోక్త ప్రపవేశించి, యేస్ 

దేవుడు, ప్రకీసి్ అని ప్రగహిించేల వారిని 

బలవింత్ిం చేసి్ింది. 

B. ___ యేస్ బోధలను ఖచిు త్ింగా మరియు త్పి్ప గా 

నమోదు చేయడిం వలన మానవుడు మోక్షానిక్త 

అవసర్మైన శక్తనిి పొిందగలడు. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


