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Messages From The Epistles 
You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

opinions and teachings by others; e.g., a pastor, 

preacher, priest, rabbi, commentator, or publisher as it 

is YOUR responsibility to seek, know and do God's 

will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

translated as “and” in English. De is used to separate 

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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ఎపిస్టల్స్  నుండి స్ుందేశాలు 
క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరేద నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ి మీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ ైలర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు దవేున్న 
చిత్ాు న్ని వ్తె్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరియు చయేడం మీ బాధ్ాత్. 
వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ ిధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు 
త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం క్ోస్ం బ ైబిల 
న్నఘంటువులనత మరయిు న్నఘంటువులనత చూడండి. డిక్షనర ీ
న్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంటే డిక్షనరీలు అస్లు భాష 
నతండ ి పదాలు మరయిు పదబంధాలక్ు పసో్తు త్ వ్ాడుక్ దాేరా 
అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల అరథం క్ాలక్ీమణేా 
మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీీక్ు పదాలు ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ి
అనతవద ంచబడవచతు మరయిు అస్లు అరాథ న్ని వక్రీక్రంిచవచతు. 
ఉదాహరణక్ు, గీీక్ు పదాలు డ ిమరయిు క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరియు" 
అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత వ్ేరు చయేడాన్నక్ ి
De ఉపయోగించబడుత్ ంద , అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత 
క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ ో
వ్ాక్ాం నతండ ిమీత్ో మాటాల డన్నవేండి. 
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Messages From The Epistles 
 

Introduction from the book of Acts 
The Roman Empire had two predominate religions 

before Christ atoning sacrifice. 

 Judaism 

The Jews worshiped a living God with 

commanded to be obeyed and acts o be 

performed. By obeying their God’s commanded 

and performing acts,” future forgiveness and 

salvation was “earned.  

Paganism 

The Pagan gods were either mythology or man-

made gods, they could not speak so there were no 

commands. Their acts of worshipped focused on 

satisfying sensual desires. Temples were 

established with male and female prostitutes. 

Emperor Domitian titled himself as “God of the 

Earth” insisting he be acclaimed as such refusal 

resulted in persecution.  

The book of Acts begins with the ascension of Christ back 

to Heaven to be with “The Father”. Fifty days later on 

Pentecost Christ poured out His Spirit on all people not just 

the Jews. Because it was Pentecost there were in Jerusalem 

Jews, from all over the Roman Empire. The disciples were 

together in Jerusalem as Jesus had instructed. “Suddenly 

there came from heaven a sound like a mighty rushing 

wind, and it filled the entire house where they were sitting.” 

Upon hearing the mighty sound, the Jews rushed to the 

sight where the disciples were. (Acts 2:2) 

 “Peter, standing with the eleven, lifted up his voice and 

addressed them, ‘Men of Judea and all who dwell in 

Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my 

words. The prophet Joel prophesied 'And in the last days it 

shall be, God declares, that I will pour out my Spirit on all 

flesh.” … “And it shall come to pass that everyone who 

calls upon the name of the Lord shall be saved.'” (Acts 

2:14-17) 

“Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a man 

attested to you by God with mighty works and wonders and 

signs that God did through him in your midst, as you 

yourselves know— this Jesus, delivered up according to the 

definite plan and foreknowledge of God, you crucified and 

killed by the hands of lawless men.  God raised him up, 

loosing the pangs of death, because it was not possible for 

him to be held by it.” (Acts 2:22-24) 

David “seeing this before spoke about the resurrection of 

the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his 

flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that 

we all are witnesses.  Being therefore exalted at the right 

hand of God, and having received from the Father the 
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చట్టట ల పుస్తకుం నుండి పరిచయుం 

క్రీస్తు తా్య గానికి క్రాయశి్చ త్ుం చేసే మందు రోమన్ 

సాక్రాజ్ా ంలో రండు క్రరధాన మత్యలు ఉన్నా యి. 

 జుడాయిజ్ం 

యూదులు సజీవుడైన దేవుణ్ణ ిఆరాధంచారు, 

ఆజా్ఞపంచబడాలి మరియు ఆచరించాలి. వారి 

దేవుని ఆజ్నాు ాటంచడం ద్వా రా మరియు 

వారి చరా్ లను చేయడం ద్వా రా, భవిషా్ త్తులో 

క్షారణ మరియు మోక్షం 

"సంాదంచబడంద. 

ాగనిజ్ం 

అనా మత్ దేవత్లు పురాణాలు లేద్వ ానవ 

నిరిి త్ దేవత్లు, వారు ాటా్లడలేరు కాబట ి

ఆదేశాలు లేవు. వారి ఆరాధన చరా్ లు 

ఇంక్రదయ కోరికలను తీరి్ డంపై దృష్ట ి

సారించాయి. స్త్రు, పురుష్ వేశా్ లతో 

దేవాలయాలు స్థసాప పంచబడాయయి. చక్రకవరి ు 

డొమిష్టయన్ త్నను త్యను "గాడ్ ఆఫ్ ద ఎర్తు" 

అని పేరొ్క నా్న డు, అలంట తిర్సొ ర్ణ 

హంసకు ద్వరితీసినందున అత్ను 

క్రరశ్ంసించబడాలని రటి్టబటి్లడు. 

చటి్లల పుసుకం "త్ంక్రడ"తో ఉండట్లనికి క్రీస్తు తిరిగి 

సా రాానికి ఆరోహణతో క్రార్ంభమవుత్తంద. యాభై 

రోజుల త్రాా త్ పంతెకొస్తు రోజున క్రీస్తు త్న ఆత్ి ను 

యూదులపై ాక్రత్మే కాకుండా క్రరజ్లందరిపై 

కుమి రించాడు. పంతెకొస్తు కాబట ి జెరూసలేంలో 

రోమన్ సాక్రాజ్ా ం నలుమూలల నుండ యూదులు 

ఉన్నా రు. యేస్త చెపి నటా్టగా శ్చష్యా లు 

యెరూష్లేమలో కలిసి ఉన్నా రు. "అకసిా త్తుగా సా ర్ంా 

నుండ ఒక బలమైన గాలి వంట శ్బదం వచి్ ంద, 

మరియు అద వారు కూరుి నా  ఇంట మొత్ుం 

నిండపోయింద." పదద శ్బదం వినా  యూదులు శ్చష్యా లు 

ఉనా  దర్శ న్ననికి రరుగెత్యురు. (చటి్లలు 2:2) 

“పేత్తరు, రదకొండు మందతో నిలబడ, త్న సా ర్ం 

పంచ్, వాళ్తాో ఇల అనా్న డు: యూదయ క్రరజ్లరా, 

యెరూష్లేమలో నివసించే వార్లరా, ఇద మీకు 

తెలియజేయండ మరియు న్న ాటలు వినండ. క్రరవక ు 

జోయెల్ క్రరవచ్ంచాడు, 'అంత్ా దన్నలాో నేను న్న 

ఆత్ి ను అనిా  శ్రీరాలపై కుమి రిస్థసాును అని దేవుడు 

క్రరకటంచాడు." … “మరియు క్రరభువు న్నమమనుబట ి

క్రారి పంచు క్రరతి ఒకొ రూ ర్క్షంరబడత్యరు. 

“ఇక్రశాయేలీయులరా, ఈ ాటలు వినండ: 

నజ్రేయుడైన యేస్త, దేవుడు మీ మధా  గొరి  కారాా లు, 



promise of the Holy Spirit, he has poured out this that you 

yourselves are seeing and hearing.” (Acts 2:31-33) 

 … “Let all the house of Israel therefore know for certain 

that God has made him both Lord and Christ, this Jesus 

whom you crucified. Now when they heard this they were 

cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, 

Brothers, what shall we do?" And Peter said to them, 

"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 2:36-39) 

Author’s Comment: The Greek word kai translated 

“and” is a connecting word combining repent and 

baptism together. Another Greek word de also 

translated “and” separates two words rather than 

combines. Thayer's Greek Lexicon states that Kai in 

accordance with the simplicity of the ancient popular 

speech, especially of the Hebrew tongue links 

statement to statement.  

“The word of God continued to increase, and the number 

of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great 

many of the priests became obedient to the faith. And 

Stephen, full of grace and power, was doing great wonders 

and signs among the people.” Some “disputed with 

Stephen. But they could not withstand the wisdom and the 

Spirit with which he was speaking.” So, they brought in 

“false witnesses who stated “This man never ceases to 

speak words against this holy place and the law.” (Acts 6:7-

10, 13) 

Stephen recounted the history and prophecies of the Jews 

about Christ to the assembled leaders of the Jews. He then 

asked “Which of the prophets did not your fathers’ 

persecute? And they killed those who announced 

beforehand the coming of the Righteous One, whom you 

have now betrayed and murdered, you who received the 

law as delivered by angels and did not keep it. Now when 

they heard these things they were enraged, and they ground 

their teeth at him.”  And Saul (Paul) approved of his 

execution. (Acts 7:52-55) 

Author’s Comment: For fear of losing their power and 

position the religious leaders begin to persecute Christians 

immediately.  

“There arose on that day a great persecution against the 

church in Jerusalem, and they were all scattered throughout 

the regions of Judea and Samaria.” … “Philip went down 

to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ.” 

(Acts 8:1 … 5) 

“But Saul, still breathing threats and murder against the 

disciples of the Lord.” … “As he went on his way, he 

approached Damascus, and suddenly a light from heaven 

flashed around him. And falling to the ground he heard a 

voice saying to him, ‘Saul, Saul, why are you persecuting 

me?’ And he said, ‘Who are you, Lord?’ And he said, ‘I am 

Jesus, whom you are persecuting.  But rise and enter the 

city, and you will be told what you are to do.’" (Acts 9:1, 

3-7) 

అదుు త్యలు మరియు సూచకాలతో మీకు ధృవీకరించ్న 

వా కి ు, మీకు తెలిసినటా్టగా, ఈ యేస్త ఖచ్ి త్మైన 

క్రరకార్ం అరి గించబడాయడు. దేవుని క్రరణాళిక మరియు 

మందస్తు స్థజా్ఞనమ, మీరు చటవిిరుదధమైన వా కుుల 

చేత్తలతో సిలువ వేయబడ చంరబడాయ రు. దేవుడు 

అత్నిని లేప, మర్ణ వేదనను పోగొటి్లడు, ఎందుకంటే 

అత్ను ద్వనిని రటి్టకోవడం సాధా ం కాదు. (చటి్లలు 

2:22-24) 

ద్వవీదు “క్రీస్తు పునరుత్యపనమను గూరిి  

ఇంత్కుమందు దీనిని చూచ్, అత్డు ాత్యళ్మనకు 

విడచ్పటబిడలేదని, అత్ని శ్రీర్మ అవినీతిని 

చూడలేదని చెాి డు. ఈ యేస్తను దేవుడు లేాడు, 

ద్వనికి మనమందర్ం సాక్షులం. కావున దేవుని కుడ 

ార్శ ా మన హెచ్ి ంరబడ, త్ంక్రడ నుండ రరిశుద్వధ తి్  

వాగాదనమను పంద, మీరు చూస్తునా  మరియు 

వింట్టనా  ద్వనిని ఆయన కుమి రింరజేసెను. (చటి్లలు 

2:31-33) 

… “కాబట ిమీరు సిలువ వేసిన ఈ యేస్తను దేవుడు 

ఆయనను క్రరభువుగానూ, క్రీస్తుగానూ నియమించాడని 

ఇక్రశాయేలు ఇంటవార్ందరూ ఖచ్ి త్ంగా 

తెలుస్తకోవాలి. ఇపిు డు వారు అద విని హృదయమ 

నశ్చంచ్పోయి, పేత్తరుతోనూ, మిగిలిన 

అపసులులతోనూ, “సహోదరులరా, మనమేమి 

చేద్వద ం?” అని అడగాడు మరియు పేత్తరు వారితో ఇల 

అనా్న డు: “రశిా త్యురరడ మీలో క్రరతి ఒకొ రిీ బాపుసి ం 

తీస్తకోండ. మీ ాాల క్షారణ కోసం యేస్తక్రీస్తు, 

మరియు మీరు రరిశుద్వధ త్ి  బహుమతిని పందుత్యరు. 

(చస్థటి్లలు 2:36-39) 

రచయిత వ్యా ఖా్ : "మరియు" అని 

అనువదంచబడన క్రీకు రదం కై రశిా త్యుానాి  

మరియు బాపజి్ంను కలిప కలిపే రదం. మరో క్రీకు 

రదం డ కూడా "మరియు" అని 

అనువదంచబడంద, రండు రద్వలను కలరడం 

కంటే వేరు చేస్తుంద. థాయర్త యొకొ  క్రీక్ లెకిి కాన్ 

క్రరకార్ం, కై క్రాచీన క్రరసిదధ క్రరసంగం యొకొ  

సర్ళ్త్కు అనుగుణంగా, మఖా ంగా హక్రూ భాష్లో 

క్రరకటనకు లింక్ చేస్తుంద. 

“దేవుని వాకా మ పరుగుతూనే ఉంద, మరియు 

యెరూష్లేమలో శ్చష్యా ల సంఖా  బాగా వృదధ చెందంద, 

మరియు చాల మంద యాజ్కులు విశాా సానికి 

విధేయులయాా రు. మరియు స్థసెునను దయ మరియు 

శ్కి ుతో నిండనవాడు, క్రరజ్లలో గొరి  అదుు త్యలు 

మరియు సూచనలను చేస్తునా్న డు. కొందరు “స్థరనిన్స్థతో 

విభేదంచారు. కానీ అత్ను ాటా్లడుత్తనా  స్థజా్ఞన్ననాి  

మరియు ఆత్ి ను వారు త్టి్టకోలేకపోయారు. కాబట,ి 

వారు “ఈ వా కి ు ఈ రవిక్రత్ స్థసపలనికి మరియు 

ధరి్ శాస్త్సాునికి వా తిరేకంగా ాటలు చెరి డం 

ానుకోడు” అని చెపి న అబదధ సాక్షులను 

తీస్తకువచిా రు. (చటి్లలు 6:7-10, 13) 



The Lord said to Ananias, “‘Go, for he is a chosen 

instrument of mine to carry my name before the Gentiles 

and kings and the children of Israel.  For I will show him 

how much he must suffer for the sake of my name.’  So, 

Ananias departed and entered the house. And laying his 

hands on him he said, ‘Brother Saul, the Lord Jesus who 

appeared to you on the road by which you came has sent 

me so that you may regain your sight and be filled with the 

Holy Spirit.’ And immediately something like scales fell 

from his eyes, and he regained his sight. Then he rose and 

was baptized and after taking some food, he regained his 

strength. For some days he was with the disciples at 

Damascus. And immediately he proclaimed Jesus in the 

synagogues, saying, "He is the Son of God." (Acts 9:15-20) 

“Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had 

found him, he brought him to Antioch. For a whole year 

they met with the church and taught a great many people.” 

While they “were worshiping the Lord and fasting, the 

Holy Spirit said, ‘Set apart for me Barnabas and Saul for 

the work to which I have called them.’" (Acts 11:25-26 … 

13:2) 

Paul began traveling throughout the cities in Asia Minor 

proclaiming Christ. He wrote letters to Christians in several 

of these cities encouraging them to remain faithful and live 

righteously. 

In addition to Paul’s epistles, the other epistles are included 

in The Messages of the Epistles.  

 

Romans 
 

Jesus was declared to be the Son of God by His 

resurrection. 

 

The Gospel is the life, atoning sacrifice for sin, burial, 

resurrection, and ascension of Jesus of Nazareth. 15 This 

Gospel is the power of God for salvation. 

The righteous live by faith while the life of the ungodly 

brings God’s wrath. 

God’s eternal power can be perceived by the complexity of 

His created. 

The ungodly in their futile thinking replace the immortal 

God with images man created and by myths. 

The unrighteous are evil, malicious, covetous and envious 

who approve of those who practice ungodly acts.  

A Christians life must reflect God otherwise his message in 

void. 

The righteousness of God is manifested by acts of 

Christians based on faith in Christ and justified by His 

Grace. 

God’s love in now in Christians through the Holy Spirit 

which He gave to those justified, redeemed and reconciled 

by Christ’s Blood. 

Death spread to all mankind because of sin.  

“Therefore, just as sin entered the world through one 

man, and death through sin, and in this way, death 

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

స్థరనిన్ సావేశ్మైన యూదుల న్నయకులకు క్రీస్తు 

గురించ్ యూదుల చరిక్రత్ మరియు క్రరవచన్నలను 

వివరించాడు. అపుి డు ఆయన “మీ పత్రులు 

హంసించని క్రరవక ులెవరు? మరియు నీతిమంత్తని 

రాకడను మందుగా క్రరకటంచ్న వారిని వారు చంారు, 

మీరు ఇపిు డు క్రోహం చేసి హత్ా  చేసారు, దేవదూత్ల 

ద్వా రా అందంచబడన ధరి్ శాస్త్సాు నాి  రా కరించ్ 

ద్వనిని ాటంచలేదు. ఇపుి డు వారు ఈ ాటలు విని 

కోపోక్రదకుులైన్నరు, మరియు వారు అత్నిని రళ్ళు  

నొకాొ రు. మరియు సౌలు (ాల్) అత్ని మర్ణశ్చక్షను 

ఆమోదంచాడు. (చటి్లలు 7:52-55) 

రచయిత వ్యా ఖా్ :మత్ పదదలు త్మ అధకారానిా  

మరియు స్థసాపన్ననాి  కోలోి త్యర్నే భయంతో స్త్కైసువులను 

వంటనే హంసించడం క్రార్ంభిసాురు. 

"ఆ రోజున యెరూష్లేమలోని సంఘానికి వా తిరేకంగా 

గొరి  హంస త్లెతిుంద, మరియు వార్ందరూ యూదయ 

మరియు సమర్య క్రాంత్యలలో చెలాచెదురుగా 

ఉన్నా రు." … "ఫిలిపుి  సమర్య రటణిానికి వళి ావారికి 

క్రీస్తును క్రరకటంచాడు." (చటి్లలు 8:1 ... 5) 

"అయితే సౌలు, క్రరభువు శ్చష్యా లకు వా తిరేకంగా 

బెదరింపులు మరియు హత్ా లను ఊపరి 

పీలుి కుంట్టనా్న డు." … “అత్ను త్న ద్వరిలో 

వళ్ళత్తండగా, అత్ను డాసొ సస్థను సమీపంచాడు 

మరియు అకసిా త్తుగా సా ర్ంా నుండ ఒక కాంతి అత్ని 

చుటి్ట మెరుస్తుంద. అత్డు నేలమీద రడ, 'సౌల, 

సౌల, ననాు  ఎందుకు హంసిస్తునా్న వు?' అని అత్నితో 

ఒక సా ర్ం వినిపంచ్ంద. మరియు అత్డు, 'క్రరభూ, నీవు 

ఎవరు?' మరియు అత్డు, 'నేను యేస్తను, నీవు 

హంసిస్తునా్న ను. అయితే మీరు లేచ్ రటణింలోకి 

క్రరవేశ్చంచండ, అపుి డు మీరు ఏమి చేయాలో మీకు 

తెలియజేయబడుత్తంద. 

క్రరభువు అననీయతో ఇల అనా్న డు: "'వళ్ళు , అత్ను 

న్న పేరును అనా జ్నుల మందు, రాజుల మందు 

మరియు ఇక్రశాయేలు క్రరజ్ల మందు ఉంచడానికి నేను 

ఎంచుకునా  సాధనం. న్న పేరు కోసం వాడు ఎనిా  

కషి్టలు రడాలో నేను అత్నికి చూపసాును. కాబట ి

అననీయ బయలుదేరి ఇంటా్లకి క్రరవేశ్చంచాడు. మరియు 

అత్ని మీద చేత్తలు వేసి, 'సహోదరుడు సౌలు, నీవు 

వచ్ి న ద్వరిలో నీకు కనిపంచ్న క్రరభువైన యేస్త నీవు 

తిరిగి చూపు పంద రరిశుద్వధ త్ి తో నింరబడునటా్ట 

ననాు  రంపయునా్న డు' అని చెాి డు. మరియు 

వంటనే అత్ని కళ్ు  నుండ పలుస్తల వంటద 

రడపోయింద మరియు అత్ను త్న దృష్టనిి తిరిగి 

పంద్వడు. అపుి డు అత్ను లేచ్ బాపుసి ం 

తీస్తకునా్న డు మరియు కొంచెం ఆహార్ం తీస్తకునా  

త్రాా త్ అత్ను త్న శ్కి ుని తిరిగి పంద్వడు. కొనిా  

రోజులు అత్ను డాసొ సస్థలో శ్చష్యా లతో ఉనా్న డు. 

వంటనే అత్డు “ఆయన దేవుని కుారుడని” అని 



 

“And the Lord God commanded the man, "You are 

free to eat from any tree in the garden; but you must 

not eat from the tree of the knowledge of good and 

evil, for when you eat of it you will surely die." (Gen 

2:16-17) 

 

But eternal Life became available by the Christ’s 

atoning sacrifice by trust and obedience to His 

commands. 

“Or don't you know that all of us who were baptized 

into Christ 2 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.” (6:3-4) 

A former Christian’s sinful life died and was buried in 

Christ blood through baptism. Their former religious 

beliefs, traditions, are not to be part of their new spiritual 

life in Christ. This relationship can be broken by 

entering in a relationship with Satin through sinful acts 

which brings spiritual death unless forgiven by seeking 

forgiveness and returning to Christ. This is just like a 

marriage covenant 18 that is dissolved by unfaithfulness 

to the marriage covenant.  Unfaithfulness to the 

covenant with God or spouse is adultery. 

The covenant or “law” given by God through Moses, 

ceased to exist when Christ was nailed to the cross. In 

its place God established a new and better covenant 

through His Son with all who put their faith, trust and 

obedience in Christ.  

This Spirit, God put in those He raised from their 

baptism in Christ’s blood, constantly searches the inner 

man’s heart and mind as He communicates with God. 

The will of God will be accomplished by those who love 

Him and are maturing by conforming to His image. 

God allows people with unique dispositions, good or 

evil, to come to power to accomplish His purpose and to 

show His power. 

Righteousness based on faith in Christ, the Word (John 

1). Those who confess Christ as God in the human body 

of Jesus of Nazareth 14 who God resurrected from the 

grave will be saved, if their faith produces the action of 

obedience. 

The Gospel is God’s call for obedience to those who 

open their heart. 

God regrets that some of His people become contrary 

and fall away, but they can be restored if they return to 

Him seeking forgiveness, otherwise, they will be lost 

eternally.  

A living sacrifice by a Christian is a life that does not 

conform to a worldly life even when tested. 

The Church Christ built 1 is compared to the human 

body as both have many parts performing different task. 

These different functions are: 

• Delivering His message of forgiveness 

సాజ్ మందరాలాో యేస్తను క్రరకటంచాడు. (చటి్లలు 

9:15-20) 

“బరా్ బా సౌలును వదకుటకు త్యరుి కు వళా్లడు, 

అత్డు సౌలును కనుగొని అంతియొకయకు 

తీస్తకువచిా డు. ఒక సంవతి్ ర్ం మొత్ుం వారు 

చరిి ని కలుస్తకున్నా రు మరియు చాల మందకి 

బోధంచారు. వారు "క్రరభువును ఆరాధసూు  మరియు 

ఉరవాసం ఉండగా, రరిశుద్వధ త్ి  ఇల అనా్న డు, 

'బరా్ బాస మరియు సౌలులను నేను పలిచ్న రని 

కోసం న్న కోసం క్రరతేా కించండ. 

పౌలు క్రీస్తును క్రరకటసూు  ఆసియా మైనర్తస్థలోని అనిా  

నగరాలాో రరా్ టంచడం క్రార్ంభించాడు. ఈ నగరాలాోని 

అనేక స్త్కైసువులకు నమి కంగా ఉంట్ట ధరి్ బదధంగా 

జీవించమని క్రపోత్ి హసూు  లేఖలు రాశాడు. 

ాల్ యొకొ  లేఖన్నలతో ాట్ట, ఇత్ర్ లేఖన్నలు ద 

మెసేజెస ఆఫ్ ద ఎపసలి్ి స్థలో చేరి్ బడాయయి. 

 

రోమను 
 

యేసు తన పునరుతా్థనుం ద్వా రా దేవుని 

కుమారుడిగా ప్పకటుంచబడా్డడు. 

 

స్తవార్ు అనేద నజ్రేయుడైన యేస్త యొకొ  ారం, 

ఖననం, పునరుత్యపనం మరియు ఆరోహణ కోసం క్రాణం, 

క్రాయశి్చ త్ు తా్య గం. 15 ఈ స్తవార్ు ర్క్షణ కొర్కు దేవుని 

శ్కి ు. 

నీతిమంత్తలు విశాా సంతో జీవిసాురు, భకి ుహీనుల 

జీవిత్ం దేవుని కోానిా  తెస్తుంద. 

దేవుని శాశా్ త్మైన శ్కి ుని ఆయన సృష్టంిచ్న సంకిషా్తి్ 

ద్వా రా క్రగహంచవచుి . 

భకి ుహీనులు త్మ వా ర్ పమైన ఆలోచనలో అమరుడైన 

దేవుడని మనిష్ట సృష్టంిచ్న చ్క్రత్యలతో మరియు 

పురాణాలతో భరీు చేసాురు. 

అధరి్ రరులు దురిా రాులు, దురిా రాులు, దురాశ్లు 

మరియు అసూయరరులు భకి ుహీనమైన చరా్ లను 

ఆచరించేవారిని ఆమోదంచారు. 

స్త్కైసువుని జీవిత్ం దేవుణ్ణ ి క్రరతిబంబంచాలి, లేకపోతే 

అత్ని సందేశ్ం శూనా ం. 

దేవుని నీతి క్రీస్తుపై విశాా సం ఆధార్ంగా స్త్కైసువుల 

చరా్ ల ద్వా రా వా క ుమవుత్తంద మరియు అత్ని దయ 

ద్వా రా సమరిపంచబడుత్తంద. 

రరిశుద్వధ త్ి  ద్వా రా ఇపుి డు స్త్కైసువులలో దేవుని క్రపేమ 

ఉంద, ద్వనిని ఆయన నీతిమంత్తలుగా, 

విమోచ్ంచబడ, క్రీస్తు ర్క ుం ద్వా రా రాజీరడన వారికి 

ఇచిా డు. 

ారం కార్ణంగా మర్ణం మొత్ుం ానవాళికి 

వాా పంచ్ంద. 

"కాబట,ి ఒక మనిష్ట ద్వా రా ారం మరియు ారం 

ద్వా రా మర్ణం క్రరరంచంలోకి క్రరవేశ్చంచ్నటా్ట, 



• Teaching how to live righteous lives 

• Encouraging faithfulness 

• Supplying the needs to those in destitute 

conditions 

• Leading and training others to mature into 

likeness of God 

• Showing mercy in love 

 

Christians are to: 

• Live in peace.  

• Avoid confrontations.  

• Not quarrel (fuss and fight). 

• Not defy authority.  

• Pay obligations timely. 

• Not pass judgment on a brother’s interpretation 

of scripture that does not in agree with your 

understanding. But study with him. 

• Avoid those whose interpretations on some 

teaching 28 is the only possible correct one and 

who insist their understanding must be accepted 

by every Christian everywhere and at all times.  

 

 

1 Corinthians 
 

Divisions in the local congregation are created by 

Christians following an individual or his teaching. 

Therefore, the Body of Christ is not a united functioning 

body of Christians. Following a teacher or preacher does 

not glorify God or Christ. 

 

To the called, those in the church, Christ is the power and 

wisdom of God. Not many who accept Christ are rich and 

powerful. They may be lacking in this world’s goods and 

education, but are rich in faith. 

 

The gospel of Christ, should be proclaimed in simplicity 

and humility, not by an orator with lofty words. 

God put the Spirit in those resurrected from the burial of 

baptism 2. This Spirit knows your thoughts and is 

constantly communicating with God. 

Division and jealousy within the church body prevents 

growth. They are unable to understand instructions on how 

to mature into God’s likeness.  

The gospel foundation is laid first by someone. Then others 

teach and equip God’s “new creation” how to live pleasing 

to Him. 

Christ’s servants are to be faithful to Christ. They are not 

to judge the heart of fellow Christians. 

Christian teachers must instruct others about the teachings 

of Christ and His apostles. 

Those proclaiming the gospel are not to be a burden on 

those being taught, even if working at a secular job 

becomes necessary. 

మరియు ఈ విధంగా, మర్ణం అందరిీ 

వచ్ి ంద, ఎందుకంటే అందరూ ారం చేసారు." 

(రోమనాు 5:12) 

 

"మరియు క్రరభువైన దేవుడు మనిష్టకి ఇల 

ఆజా్ఞపంచాడు, "నీకు తోటలోని ఏ చెటి్ట నుండ 

అయిన్న తినవచుి ; కానీ మీరు మంచ్ మరియు 

చెడుల స్థజా్ఞనం యొకొ  చెటి్ట నలలను 

తినకూడదు, ఎందుకంటే మీరు వాటని 

తినా పిు డు మీరు ఖచి్ త్ంగా చనిపోత్యరు." 

(ఆద 2:16-17) 

 

కానీ క్రీస్తు యొకొ  క్రాయశి్చ త్ు తా్య గం ద్వా రా అత్ని 

ఆజ్లాకు నమి కం మరియు విధేయత్ ద్వా రా శాశా్ త్ 

జీవిత్ం అందుబాట్టలోకి వచ్ి ంద. 

“లేద్వ క్రీస్తులోనికి బాపజి్ం పందన 

మనమందర్ం 2 యేస్తక్రీస్తు మర్ణానికి 

బాపుసి ం తీస్తకునా్న మని మీకు తెలియద్వ? 

కాబట ి త్ంక్రడ మహమ ద్వా రా క్రీస్తు 

మృత్తలలోనుండ లేచ్నటే,ా మనం కూడా కొత్ు 

జీవిత్యనిా  గడరడానికి బాపజి్ం ద్వా రా మర్ణానికి 

అత్నితో ాట్ట ాతిపటబిడాయమ. (6:3-4) 

ఒక ాజీ స్త్కైసువుని ారపు జీవిత్ం చనిపోయి 

బాపజి్ం ద్వా రా క్రీస్తు ర్క ుంలో ాతిపటబిడంద. వారి 

పూరా్ పు మత్ విశాా సాలు, సంక్రరద్వయాలు, క్రీస్తులో 

వారి కొత్ు ఆధాా తిి క జీవిత్ంలో భాగం కాకూడదు. 

క్షారణ కోర్డం మరియు క్రీస్తు వదదకు తిరిగి 

రావడం ద్వా రా క్షమించబడకపోతే ఆధాా తిి క 

మర్ణానిా  తెచేి  ారపు చరా్ ల ద్వా రా సాటన్స్థతో 

సంబంధంలోకి క్రరవేశ్చంచడం ద్వా రా ఈ సంబంధం 

విచ్ి నా మవుత్తంద. ఇద వివాహ ఒడంబడక 

వంటద 18 వివాహ ఒడంబడకకు అవిశాా సం ద్వా రా 

ర్దుద చేయబడంద. దేవునితో లేద్వ జీవిత్ 

భాగసాా మితో చేసిన ఒడంబడకకు అవిశాా సం 

వా భిచార్ం. 

మోషే ద్వా రా దేవుడు ఇచ్ి న ఒడంబడక లేద్వ 

"చటంి", క్రీస్తు సిలువకు క్రవేలడదీయబడనపుి డు 

ఉనికిలో లేదు. ద్వని స్థసాప నంలో దేవుడు త్న 

కుారుని ద్వా రా క్రీస్తుపై విశాా సం, విశాా సం 

మరియు విధేయత్ చూపన వార్ందరితో ఒక కొత్ు 

మరియు మెరుగైన ఒడంబడకను స్థసాప పంచాడు. 

ఈ ఆత్ి , దేవుడు క్రీస్తు ర్క ుంలో వారి బాపజి్ం నుండ 

లేవనెతిున వారిలో ఉంచాడు, అత్ను దేవునితో 

కమాూ నికేట్ చేస్తునా పిు డు అంత్ర్తా్ మనిష్ట 

హృదయానిా  మరియు మనసి్త ను నిర్ంత్ర్ం 

శోధసాుడు. 

ఆయనను క్రపేమించ్, ఆయన సా రూానికి 

అనుగుణంగా రరిణతి చెందే వారి ద్వా రా దేవుని 

చ్త్ుం నెర్వేరుత్తంద. 



A Christians ungodly actions that are unacceptable by the 

community must never be condoned. Any such action when 

ignored by the church body indicates approval. It is their 

responsibility to confront and correct the individual. If the 

brother does not change, they are not to fellowship him in 

order to encourage his repentance and return to Christ.  

Grievances and disagreements among Christians are to be 

settled by the church body not in a court of unbelievers. 

It is better for one to be defrauded by a brother than judged 

by non-Christians, to do so causes ridicule and dishonors 

Christ.   

The sexual immoral, greedy, marriage covenant breakers, 

and evil doers will not enter Heaven. 

Everything that is good and acceptable, some may not be 

helpful. 

Do not allow some secular action to dominate your life. 

Living with someone in a marriage relationship but not 

joined together in marriage 18 is immoral.  

Neither married spouse should withhold themselves from 

fulfilling fleshly passions – sex, affection, companionship 

and love. 

In times of stress or persecution it is better not to marry, 

which can create more stress. 

Those married are not to separate, but if separation occurs, 

they are to remain unmarried or be reconcile. 

Do not divorce an unbelieving spouse if they desire or are 

willing to remain faithful in marriage.  

If one not married is unable to control their fleshly passion, 

it is best to marry than lust or become sexually immoral. 

A widowed 30 Christian, man or woman, should not marry 

an unbeliever.  

Proclaimers of the Gospel should be compensated by other 

Christians for their work as servants of Christ. 

When the Israelites departed from their Egyptians bondage, 

they passed through water and under God’s cloud, they 

became children of God under a covenant given by God 

through Moses. They also ate God’s food and drank His 

water as they matured as His children. This serves as an 

example how individuals being immersed (baptized) into 

Christ’s blood becoming Children of God under the New 

Covenant given by Christ. 

Temptation occurs today – “Therefore let anyone who 

thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation 

has overtaken you that is not common to man. God is 

faithful, and he will not let you be tempted beyond your 

ability, but with the temptation he will also provide the way 

of escape, that you may be able to endure it.” (10:12-13) 

Author’s Comment: Always seek to do what is best 

for others over your personal desires. Recall Jesus said 

the second great commandment was “Love your 

neighbor as yourself.” (Matt 22:39) 

One’s decision makers are to be honored by your actions as 

they are responsible for your welfare and that of others. 

Husbands and wives are dependent upon each other as they 

are joined together as one in marriage. 

దేవుడు త్న ఉదేదశానాి  నెర్వేరి్ డానికి మరియు త్న 

శ్కి ుని చూపంచడానికి క్రరతేా కమైన సా భావాలు 

కలిగిన వా కుులను, మంచ్ లేద్వ చెడు, అధకార్ంలోకి 

రావడానికి అనుమతిసాుడు. 

క్రీస్తు, వాకా మ (యోహాను 1)పై విశాా సమపై 

ఆధార్రడన నీతి. దేవుడు సాధ నుండ 

పునరుత్యపనం చేయబడన నజ్రేయుడైన యేస్త 

యొకొ  ానవ శ్రీర్ంలో క్రీస్తును దేవునిగా 

అంీకరించేవారు ర్క్షంరబడత్యరు, వారి విశాా సం 

విధేయత్ యొకొ  చరా్ ను ఉత్ి తిు చేసేు. 

త్మ హృదయానిా  తెరిచే వారికి విధేయత్ 

చూరడానికి స్తవార్ు దేవుని పలుపు. 

దేవుడు త్న క్రరజ్లలో కొందరు విరుదధంగా మరియు 

దూర్ంగా రడపోయినందుకు చ్ంతిస్తునా్న డు, 

అయితే వారు క్షారణ కోరుతూ ఆయన వదదకు తిరిగి 

వసేు వారు పునరుదధరించబడవచిు , లేకుంటే, వారు 

శాశా్ త్ంగా కోలోి త్యరు. 

ఒక స్త్కైసువునిచే సజీవ తా్య గం అనేద 

రరీక్షంచబడనరి టీ క్రారంచ్క జీవిత్యనికి 

అనుగుణంగా లేని జీవిత్ం. 

చరిి  క్రీస్తు నిరిి ంచ్న 1 ానవ శ్రీర్ంతో 

పోలి బడంద, ఎందుకంటే రండూ వేరేా రు 

విధులను నిరా్ రి ుంచే అనేక భాగాలను కలిగి 

ఉన్నా యి. ఈ విభినా  విధులు: 

• అత్ని క్షారణ సందేశానిా  అందంచడం 

• ధరి్ బదధంగా జీవించడం ఎలగో నేరుి త్తంద 

• విశాా సానిా  క్రపోత్ి హస్తుంద 

• దకొు తోచని రరిసిపత్తలాో ఉనా  వారికి 

అవసరాలను సర్నరా చేస్ుంద 

• ఇత్రులను దేవుని పోలికగా రరిణతి చెందేల 

నడపంచడం మరియు శ్చక్షణ ఇవా డం 

• క్రపేమలో దయ చూపుత్తన్నా రు 

 

స్త్కైసువులు చేయాలి: 

• క్రరశాంత్ంగా జీవించండ. 

• ఘర్షణలను నివారించండ. 

• త్గాద్వ కాదు (నస మరియు ఫైట్). 

• అధకారానిా  ధకొ రించడం లేదు. 

• సకాలంలో బాధా త్లు చెలింాచండ. 

• మీ అవగాహనతో ఏీభవించని క్రగంథం యొకొ  

స్దరుడ వివర్ణపై తీరిు  చెరి కండ. 

అయితే అత్ని దగరాే చదువుకో. 

• కొనిా  బోధనలు 28కి సంబంధంచ్న 

వివర్ణలు ాక్రత్మే సరైనవి మరియు వారి 

అవగాహనను క్రరతి స్త్కైసువుడు క్రరతిచోట్ల 

మరియు అనిా  సమయాలాో అంీకరించాలని 

రటి్టబటే ివారిని నివారించండ. 

 

 



There can be teachings and practices in a church 25 & 27 

assembly which causes division. This results in fractured 

unity and fellowship. 

Bread eaten at the “Lords Supper” represents Jesus who 

offered His sinless body as the only sacrifice for the 

forgiveness of sin. The fruit of the vine represents the blood 

of His atoning sacrifice which brings forgiveness. 

Participating of His memorial feast without focusing on 

Christ body and blood that brought forgiveness is an 

unacceptable ritual – taken in an unworthy manner. 

When Christians assemble for the purpose of a common 

meal, unity and fellowship should exist. 

The Spirit gives different activities for members of Christ’s 

Body to perform. Therefore, every member is not expected 

to do every function.  These different activities include: 

• encouraging others to be faithful,  

• teaching how to live acceptable and pleasing 

to God,  

• proclaiming the Gospel, and 

• assisting all members toward maturity by 

their teaching, their example and by observing 

their activities.    

 

Without love the spiritual man is nothing. When time ends 

hope becomes the reality and faith ceases as all things are 

seen. But love is God’s essence and endures forever.  

When those in Christ assemble together, all are expected to 

participate. But all participating at the same time causes 

confusion and outsiders consider you weird and out of your 

mind. To eliminate confusion, individual speakers should 

speak in sequence, one at a time, for the purpose of training 

and encouraging. There is no mention of a prepared 

message by a professional speaker; e.g., pulpit preacher. 

Wives 31 of the one speaking must show honor and respect 

by waiting to ask for clarification in the privacy of their 

home. “As the law says” was probably a tradition among 

the Jews. 

The Gospel 10 is Christ. His death, (the atoning sacrifice for 

sin) burial, resurrection, appearance, and His ascension.  

Adam through disobedience brought death. 

Christ through obedience brings life.  

One’s companions have a great influence over their actions, 

both good or evil. 

Physical seed must die before new life can begin. This is 

also true for spiritual seed. There must be a death to the 

sinful life, a burial in Christ blood (also referred to as 

baptism), before a new a spiritual life can be resurrected by 

God. 

Bodies 3 of the physical dead will be changed into an 

imperishable one. 

When one commits to provide assistance for the needy, 

they are to regularly set funds aside and not wait until the 

last minute. 

 

2 Corinthians 
 

1 కొరిుంథీయులు 
 

ఒక వా కి ు లేద్వ అత్ని బోధనను అనుసరించ్ స్త్కైసువులు 

స్థసాప నిక సంఘంలోని విభజ్నలను సృష్టంిచారు. కాబట,ి 

క్రీస్తు శ్రీర్ం స్త్కైసువుల ఐకా ంగా రనిచేసే శ్రీర్ం కాదు. 

గురువును లేద్వ బోధకుని అనుసరించడం దేవునికి 

లేద్వ క్రీస్తుకు మహమ కలిగించదు. 

 

పలవబడన వారికి, చరిి లో ఉనా వారికి, క్రీస్తు దేవుని 

శ్కి ు మరియు స్థజా్ఞనం. క్రీస్తును అంీకరించే చాల మంద 

ధనవంత్తలు మరియు శ్కి ువంత్తలు కాదు. వారు ఈ 

క్రరరంచంలోని వస్తువులు మరియు విదా లో కొర్త్ 

ఉండవచుి , కానీ విశాా సంలో ధనవంత్తలు. 

 

క్రీస్తు స్తవార్ు, గంభీర్మైన ాటలతో కూడన వక ు దా్వ రా 

కాకుండా సర్ళ్త్ మరియు వినయంతో 

క్రరకటంచబడాలి. 

బాపజి్ం యొకొ  ఖననం నుండ పునరుత్యపనం 

చేయబడన వారిలో దేవుడు ఆత్ి ను ఉంచాడు 2. ఈ 

ఆత్ి  మీ ఆలోచనలను తెలుస్తకుంట్టంద మరియు 

నిర్ంత్ర్ం దేవునితో కమాూ నికేట్ చేస్తుంద. 

చరిి  శ్రీర్ంలో విభజ్న మరియు అసూయ 

పరుగుదలను నిరోధస్తుంద. వారు దేవుని పోలికలోకి 

ఎల రరిణతి చెంద్వలనే సూచనలను అర్పం 

చేస్తకోలేరు. 

స్తవార్ు పున్నద ఎవరో మొదటగా వేయబడంద. అపిు డు 

ఇత్రులు దేవుని “కొత్ు సృష్ట”ిని ఆయనకు నచిే ల 

ఎల జీవించాలో బోధసాురు మరియు సనా దధం చేసాురు. 

క్రీస్తు సేవకులు క్రీస్తుకు నమి కంగా ఉండాలి. వారు తోట 

స్త్కైసువుల హృదయానిా  తీరుి  తీరి్ కూడదు. 

స్త్కైసువ ఉాధాా యులు క్రీస్తు మరియు ఆయన 

అపసులుల బోధల గురించ్ ఇత్రులకు బోధంచాలి. 

లౌకిక ఉోా గంలో రనిచేయడం త్రి నిసరి 

అయినరి టీ, స్తవార్ు క్రరకటంచేవారు 

బోధంచబడుత్తనా  వారిపై భార్ం కాకూడదు. 

సాజ్ం అంీకరించని స్త్కైసువుల భకి ుహీనమైన 

చరా్ లను ఎరి టీ క్షమించకూడదు. చరిి  శ్రీర్ం 

విసి రించ్నపిు డు అలంట ఏదైన్న చరా్  ఆమోద్వనిా  

సూచ్స్తుంద. వా కి ుని ఎదురొో వడం మరియు 

సరిదదదడం వారి బాధా త్. స్దరుడు ార్కపోతే, అత్ని 

రశిా త్యుానాి  క్రపోత్ి హంచడానికి మరియు క్రీస్తు వదదకు 

తిరిగి రావడానికి వారు అత్నిని సహవాసం 

చేయకూడదు. 

స్త్కైసువుల మధా  మనోవేదనలు మరియు విభేద్వలు 

చరిి  శ్రీర్ం ద్వా రా రరిషొ్ రించబడాలి అవిశాా స్తల 

కోరిులో కాదు. 

స్త్కైసువులు కాని వారిచే తీరుి  తీరి్ బడటం కంటే ఒక 

స్దరునిచే మోసగించబడటం ఉత్ుమం, అల 



God comforts His Children in their afflictions which should 

cause one to rely on God rather than self. 

Prayer comforts and helps others overcome trials and stress 

God’s Spirit was put into the risen “new creation” as His 

seal. This spirit is in constant communication with God. 

Removal of fellowship 1, by the majority, from a willingly 

sinning brother may be necessary in order to bring about 

repentance. 

A living sacrificial life replaces personal desires. 

The Old Covenant, “Law”, brought death. The New 

Covenant brings life and freedom; ultimately a transformed 

body into likeness of God. 

Pleasures of life are the “gods” of this world and they bind 

the mind of the unbeliever. 

The physical body is a temporary residence. The permanent 

residence of the spiritual body of those in Christ is a “house 

not made with hands.” But first one must appear before 

Christ to receive things done in the flesh. 

A “new creation” results from the resurrection from death 

to sin and a burial in Christ blood thereby becoming an 

ambassador to reconcile others to God through Christ. Do 

it now as salvation is today. 

• Do not be united in fellowship with unbelievers. 

• Rejoice when a brother repents and returns to 

Christ. 

• Giving self to Christ results in doing what is best 

for others. 

• Finish commitments willing, not regretting making 

the commitment. 

• God will multiply one’s efforts toward 

righteousness. 

• Be alert! Some deceitful people disguise 

themselves as a brother but they do not teach 

Christ. 

 

Paradise is now in Heaven 3 as evidenced by Paul being 

“caught up into Paradise” and heard “things “which man 

may not utter.”  

Examine your faith continually so you do not fall away. 

Galatians  
 

At first glance the epistle to the Galatians appears to be 

addressed to Christians who were drifting back or clinging 

to their traditions of Judaism. Some of them were 

demanding Gentile Christians also accept the Old covenant 

doctrines which included circumcision, the requirement for 

a proselyte.  

Author’s Comment: A "righteous proselyte" is a 

Gentile who has converted to Judaism. He is bound 

to all the doctrines and precepts of the Jewish 

religion, and is considered a full member of the 

Jewish people. The proselyte is circumcised as an 

adult, if male, and immersed in any natural 

collection of water to formally effect the 

conversion. (en.wikipedia.org/wiki/Proselyte) 

 

చేయడం క్రీస్తును అరహాసా ం మరియు అవానం 

కలిగిస్తుంద. 

లైంగిక అనైతిక, అతా్య శ్, వివాహ ఒడంబడకను 

విచ్ి నా ం చేసేవారు మరియు చెడు చేసేవారు 

సా ర్ంాలోకి క్రరవేశ్చంచరు. 

మంచ్ మరియు ఆమోదయోగా మైన క్రరతిదీ, కొనిా  

ఉరయోగకర్ంగా ఉండకపోవచుి . 

కొనిా  లౌకిక చరా్ లను మీ జీవిత్ంలో ఆధరత్ా ం 

చేయడానికి అనుమతించవదుద. 

వివాహ సంబంధంలో ఉనా  వారితో కలిసి జీవించడం 

కానీ వివాహంలో కలిసి ఉండకపోవడం 18 అనైతికం. 

వివాహత్ జీవిత్ భాగసాా మి ఇదదరూ త్మను త్యమ 

సెక్ి , ఆాా యత్, సాంగత్ా ం మరియు క్రపేమ వంట 

అభిరుచులను నెర్వేరుి కోకూడదు. 

ఒతిుడ లేద్వ వేధంపుల సమయాలాో పళి ా

చేస్తకోకపోవడమే మంచ్ద, ఇద మరింత్ ఒతిుడని 

సృస్థష్టసి్తుంద. 

వివాహం చేస్తకునా  వారు విడపోవడానికి కాదు, కానీ 

విడపోతే, వారు పళి ా చేస్తకోకుండా ఉండాలి లేద్వ 

రాజీరడాలి. 

అవిశాా సి అయిన జీవిత్ భాగసాా మి వివాహంలో 

నమి కంగా ఉండాలని కోరుకుంటే లేద్వ ఇష్రిడతే 

వారికి విడాకులు ఇవా కండ. 

వివాహం చేస్తకోని వా కి ు త్మ శారీర్క అభిరుచ్ని అదుపు 

చేస్తకోలేకపోతే, కాానిా  లేద్వ లైంగికంగా అనైతికంగా 

ార్డం కంటే వివాహం చేస్తకోవడం ఉత్ుమం. 

విధవరాలైన 30 ఏళ్ ా స్త్కైసువుడు, పురుష్యడు లేద్వ స్త్రు 

అవిశాా సిని వివాహం చేస్తకోకూడదు. 

స్తవార్ు క్రరచార్కులు క్రీస్తు సేవకులుగా చేసిన రనికి 

ఇత్ర్ స్త్కైసువులు రరిహార్ం చెలింాచాలి. 

ఇక్రశాయేలీయులు త్మ ఐగుపీుయుల బానిసత్ా ం 

నుండ వైదొలిగినపుి డు, వారు నీట గుండా మరియు 

దేవుని మేఘం క్రకింద వళ్లు రు, వారు మోషే దా్వ రా 

దేవుడు ఇచ్ి న ఒడంబడక క్రకింద దేవుని పలలాు 

అయాా రు. వారు కూడా దేవుని ఆహారానిా  తిన్నా రు 

మరియు ఆయన పలలాుగా రరిరకా ం చెందడంతో 

ఆయన నీరు క్రత్యగారు. క్రీస్తు ఇచ్ి న కొత్ు ఒడంబడక 

క్రకింద వా కుులు క్రీస్తు ర్క ుంలో మనిగి (బాపజి్ం) దేవుని 

పలలాుగా ఎల అవుత్యరో ఇద ఒక ఉద్వహర్ణగా 

రనిచేస్తుంద. 

ఈ రోజు టంపేషి్న్ సంభవిస్తుంద - “కాబట ి త్యను 

నిలబడ ఉనా్న నని భావించేవాడు రడపోకుండా జ్ఞక్రగత్ు 

వహంచాలి. ానవునికి సాధార్ణం కాని ఏ క్రరలోభం 

మిమి లిా  అధగమించలేదు. దేవుడు 

నమి కమైనవాడు, మరియు అత్ను మీ శ్కి ుకి మించ్ 

మిమి లిా  శోధంచనివా డు, కానీ శోధనతో ాట్ట 

త్పి ంచుకునే ారాానాి  కూడా ఇసాుడు, త్ద్వా రా మీరు 

ద్వనిని సహంచగలరు. (10:12-13) 



Christians today 27 have their own tradition by their 

interpretations of scripture, then demand others to follow 

them to be in fellowship with them and Christ. Often these 

traditions are from their former religious teachings. 

Therefore, it is incumbent on every Christian to search 

Christ’s message, understand what God desires, then obey 

through faith and trust. When man demand compliance, 

obedience, to his interpretations he divides Christ’s Body – 

His Church.  

Forgiveness of sins is a gift –Christ, God’s Grace. A gift 

can be accepted or rejected but not earned.  

The New Covenant message 10 is accepting Christ as one’s 

atoning sacrifice and living according to His life and 

teachings through faith in Him and obedience to His 

commands. “For all who rely on works of the law are under 

a curse” for one cannot keep all the Old Covenant Laws 

perfectly. But “Christ redeemed us from the curse of the 

law by becoming a curse for us” … “so, that we might 

receive the promised Spirit through faith.” The Law “was 

added because of sins until the offspring (Jesus) should 

come to whom the promise had been made.” 

“The Scripture (the Old Covenant) imprisoned everything 

under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might 

be given to those who believe. Now before faith came 

(Christ), we were held captive under the law, imprisoned 

until the coming faith would be revealed. So then, the law 

was our guardian until Christ came, in order that we might 

be justified by faith. But now that faith has come, we are no 

longer under a guardian, for in Christ Jesus you are all sons 

of God, through faith. For as many of you as were baptized 

into Christ have put on Christ. 2 There is neither Jew nor 

Greek, there is neither slave nor free, there is neither male 

nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you 

are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs 

according to promise.” (3:22-29) Christ’s gift of 

forgiveness and salvation is not restricted by nationality, 

race or gender. 

“But now that you have come to know God, or rather to be 

known by God, how can you turn back again to the weak 

and worthless elementary principles of the world, whose 

slaves you want to be once more?” (Galatians 4:9) 

 

“For freedom Christ has set us free; stand firm therefore, 

and do not submit again to a yoke of slavery. Look: I, Paul, 

say to you that if you accept circumcision (accept reliance on 

Moses – another gospel), Christ will be of no advantage to 

you. I testify again to every man who accepts circumcision 

(becoming bound by its doctrines and precepts) that he is 

obligated to keep the whole law. You are severed from 

Christ, you who would be justified by the law; you have 

fallen away from grace.” (Galatians 5:1-4) 

 

As “sons” of God, do not follow the desires of flesh 17 for 

those who do such things will not inherit the kingdom of  

God. These desires include 

sexual immorality 

రచయిత వ్యా ఖా్ : ఎలపాుి డూ మీ వా కి ుగత్ కోరికల 

కంటే ఇత్రులకు ఏద ఉత్ుమమైనో చేయాలని 

కోరుకుంట్లరు. రండవ గొరి  ఆజ్ ా "నినాు  వలే నీ 

పరుగువానిని క్రపేమించు" అని యేస్త చెాి డని 

గురుు చేస్తకోండ. (మత్ుయి 22:39) 

ఒకరి నిర్యిాధకారులు మీ చరా్ ల ద్వా రా 

గౌర్వించబడాలి, ఎందుకంటే వారు మీ మరియు 

ఇత్రుల సంక్షేానికి బాధా త్ వహసాురు. 

భారాా భర్ులు ద్వంరత్ా ంలో ఒకరిగా కలిసిపోవడంతో 

ఒకరిపై ఒకరు ఆధార్రడ ఉంట్లరు. 

విభజ్నకు కార్ణమయేా  చరిి  25 & 27 అసెంబ్లలాో 

బోధనలు మరియు అభాా సాలు ఉండవచుి . ఇద 

విచ్ి నా మైన ఐకా త్ మరియు సహవాసానికి 

ద్వరితీస్తుంద. 

"లర్తయి  సరి ర్త"లో తినే ర్కట,ి ార క్షారణ కోసం త్న 

ారర్హత్ శ్రీరానిా  ఏకైక తా్య గంగా అరిి ంచ్న 

యేస్తను సూచ్స్తుంద. తీగ యొకొ  రండు క్షారణ 

తెచిే  అత్ని క్రాయశి్చ త్ు తా్య గం యొకొ  ర్కాునాి  

సూచ్స్తుంద. క్షారణ తెచ్ి న క్రీస్తు శ్రీర్ం మరియు 

ర్క ుంపై దృష్ట ి పటకిుండా అత్ని సిా ర్క విందులో 

ాలా్గనడం ఆమోదయోగా ం కాని ఆచార్ం - అనర్ హమైన 

రదధతిలో తీస్తకోబడంద. 

స్త్కైసువులు సాధార్ణ భోజ్నం కోసం 

సావేశ్మైనపిు డు, ఐకా త్ మరియు సహవాసం 

ఉండాలి. 

క్రీస్తు శ్రీర్ంలోని సభుా లు నిరా్ హంచేందుకు ఆత్ి  

వివిధ కారా్ కలాలను అందస్తుంద. అందువల,ా క్రరతి 

సభుా డు క్రరతి నంక్షన్ చేయాలని ఆశ్చంచరు. ఈ విభినా  

కారా్ కలాలు ఉన్నా యి: 

• నమి కంగా ఉండమని ఇత్రులను 

క్రపోత్ి హంచడం, 

• దేవునికి ఆమోదయోగా ంగా మరియు 

సంతోష్కర్ంగా జీవించడం ఎలగో 

నేరిి ంచడం, 

• స్తవార్ును క్రరకటంచడం, మరియు 

• సభుా లందరిీ వారి బోధన, వారి 

ఉద్వహర్ణ మరియు వారి కారా్ కలాలను 

గమనించడం ద్వా రా రరిరకా త్కు 

సహాయం చేయడం. 

 

క్రపేమ లేకుండా ఆధాా తిి క మనిష్ట ఏమీ కాదు. 

సమయం మగిసినపుి డు, ఆశ్ వాసువంగా ారుత్తంద 

మరియు అనిా  విష్యాలు చూసినపుి డు విశాా సం 

ఆగిపోత్తంద. కానీ క్రపేమ దేవుని సారాంశ్ం మరియు 

శాశా్ త్ంగా ఉంట్టంద. 

క్రీస్తులో ఉనా వారు కలిసి సావేశ్మైనపిు డు, 

అందరూ ాలా్గన్నలని భావిస్తునా్న రు. కానీ అందరూ ఒకే 

సమయంలో ాలా్గనడం గందర్గోళ్లనికి 

కార్ణమవుత్తంద మరియు బయట వా కుులు మిమి లిా  



impurity 

sensuality  

idolatry  

sorcery  

enmity  

strife  

jealousy  

fits of anger 

 rivalries  

dissensions  

divisions 

envy 

drunkenness 

       orgies 

But as “sons of God”, through faith and obedience, live 

a life producing fruit of Spirit: which are: 

Love 

 joy 

peace  

patience  

kindness  

goodness  

faithfulness  

gentleness 

self-control  

Those in Christ are to gently restore a fellow Christian 

caught up in any sin 

Those in Christ are to gently restore a fellow Christian 

caught up in any sin 

 

Those who were taught and accepted God’s gift – Christ’s 

life, death, burial, resurrection, ascension, teachings and the 

life while on earth are obligated to take care of the needs of 

proclaimers of Gospel.  

 

The life you live is the seed you sow. Therefore, the seed 

of fleshly desire will reap corruption. Whereas the seed of 

the spirit reaps eternal life. 

 

 

Ephesians  
 

God created man in His nature, image and likeness with the 

ability to choose. Knowing that ultimately His creation 

would choose their desires over His commands. He 

predestined, planned in advance, a way to reconcile them 

to Him.  

So, Deity 14 in the form of a human, Jesus - the Christ, 

would become the atoning sacrifice as the gift for 

forgiveness. Then any Jew or Gentile who chose to accept 

His gift by trust and obedience to Christ were put in Him - 

His Church, His Body. It is in Him one is forgiven, 

redeemed and reconciled - God’s mystery 5 from the 

beginning. So, at just the perfect time during the last age, 

the time following the fulfillment of the Old Covenant, all 

విచ్క్రత్ంగా మరియు మీ మనసి్త లో లేనివారుగా 

భావిసాురు. గందర్గోళ్లనిా  తొలగించడానికి, శ్చక్షణ 

మరియు క్రపోత్ి హంచే ఉదేదశా్ ంతో ఒకొొ కొ రు ఒకోొ  

విధంగా ాటా్లడాలి. క్రపనష్నల్ రి కర్త ద్వా రా సిదధం 

చేయబడన సందేశ్ం గురించ్ క్రరసాువించబడలేదు; 

ఉద్వ, రలిి ట్ బోధకుడు. 

ాటా్లడే వారిలో 31 మంద భారా్ లు త్మ ఇంట గోరా త్ 

విష్యంలో సి ష్తి్ కోసం వేచ్ ఉండటం ద్వా రా 

గౌర్వం మరియు గౌర్వానిా  చూపంచాలి. "చటంి 

చెపి నటా్ట" బహుశా యూదులలో ఒక సంక్రరద్వయం. 

స్తవార్ు 10 క్రీస్తు. అత్ని మర్ణం, (ాానికి క్రాయశి్చ త్ు 

తా్య గం) ఖననం, పునరుత్యపనం, క్రరదర్శ న మరియు 

అత్ని ఆరోహణం. 

ఆద్వమ అవిధేయత్ ద్వా రా మర్ణానిా  తెచిా డు. 

విధేయత్ ద్వా రా క్రీస్థస్తు జీవానిా  తెసాుడు. 

ఒకరి సహచరులు వారి మంచ్ లేద్వ చెడు చరా్ లపై 

గొరి  క్రరభావానిా  చూపుత్యరు. 

కొత్ు జీవిత్ం క్రార్ంభించడానికి మందు భౌతిక విత్ునం 

చనిపోవాలి. ఇద ఆధాా తిి క విత్ున్ననికి కూడా 

వరిుస్తుంద. ఒక కొత్ు ఆధాా తిి క జీవిత్యనిా  దేవుడు 

పునరుత్యపనం చేయడానికి మందు ారపు జీవిత్యనికి 

మర్ణం ఉండాలి, క్రీస్తు ర్క ుంలో ఖననం చేయాలి 

(బాపజి్ం అని కూడా పలుసాురు). 

భౌతికంగా మర్ణ్ణంచ్నవారిలో 3వ శ్రీరాలు 

నశ్చంచనివిగా ారి్ బడత్యయి. 

నిరుపేదలకు సహాయం అందంచడానికి ఒకరు 

కటి్టబడ ఉనా పుి డు, వారు క్రకమం త్రి కుండా 

నిధులను రకొ న పటి్లలి మరియు చ్వరి నిమిష్ం 

వర్కు వేచ్ ఉండకూడదు. 

 

2 కొరిుంథీయులు 
 

దేవుడు త్న పలలాను వారి బాధలలో ఓద్వరిా డు, ఇద 

ఒక వా కి ు త్నపై కాకుండా దేవునిపై ఆధార్రడేల 

చేస్తుంద. 

క్రార్ పన ఓద్వరుి నిస్తుంద మరియు ఇత్రులు రరీక్షలు 

మరియు ఒతిుడని అధగమించడానికి 

సహాయరడుత్తంద 

దేవుని ఆతి్  అత్ని మక్రద వలె లేచ్న "కొత్ు సృష్ట"ిలో 

ఉంచబడంద. ఈ ఆత్ి  దేవునితో నిర్ంత్ర్ం 

సంభాష్టసూు  ఉంట్టంద. 

రశిా త్యుానాి  తీస్తకురావడానికి ఇష్పిూరా్ కంగా ారం 

చేసే స్దరుడ నుండ మెజ్ఞరిటీ ద్వా రా నలోష్టప్ 1ని 

తీసివేయడం అవసర్ం కావచుి . 

సజీవ తా్య గ జీవిత్ం వా కి ుగత్ కోరికలను భరీు చేస్తుంద. 

ాత్ ఒడంబడక, "చటంి", మర్ణానిా  తీస్తకువచ్ి ంద. 

కొత్ు ఒడంబడక జీవిత్ం మరియు సేా చి ను తెస్తుంద; 

చ్వరికి దేవుని పోలికగా రూాంత్ర్ం చెందన శ్రీర్ం. 



mankind would have the opportunity to have their sins 

forgiven and salvation by obedience to Christ’s Gospel.  

Those IN CHRIST have: 

Redemption 

Unity 

An inheritance 

Hope 

Access to the Spirit of God 

Dwelling place with God 

Eternal life 

 

These redeemed are to be united, striving to mature into 

God’s nature and likeness 

Humble 

Gentle 

Patient 

Merciful 

Loving 

Speaking truth 

Sharing with anyone in need Doing honest work 

Putting off deceitful desires 

Not sinning when angry 

Not stealing 

Avoiding 

sexual immorality 

filthy and foolish talk  

crude and obscene jokes 

 

When Christ ascended, He gave to some specific functions: 
1 

a. Apostles, eye witnesses of the resurrected Christ 

- to announce the Good News that the Savior and 

His gift of forgiveness and salvation is available 

to all who accept His gift.  

b. Prophets to give God’s revelation received from 

the Holy Spirit. 

c. Evangelists to proclaim the Good News, Christ, 

to the lost.  

d. Pastors and Teachers – to guard, watch, teach 

and guide brethren to maturity and unity in 

Christ, not opinion 

 

However, all in Him are to: 

a. Observe how they live their spiritual life 

b. Withstand fleshly body desires  

c. Understand God’s will 

d. Be filled with God’s Spirit – His nature 

e. Put the needs of their brethren above personal 

desires 

For protection against dark powers of Satan, they must 

surround themselves with God and His armor which is: 

a. Truth 

b. Readiness of the gospel 

c. Faith  

d. Word of God 

e. Salvation  

జీవిత్ం యొకొ  ఆనంద్వలు ఈ క్రరరంచంలోని 

"దేవత్లు" మరియు అవి అవిశాా సి యొకొ  మనసి్త ను 

బంధసాుయి. 

భౌతిక శ్రీర్ం త్యతొ్య లిక నివాసం. క్రీస్తులో ఉనా వారి 

ఆధాా తిి క శ్రీర్ం యొకొ  శాశా్ త్ నివాసం "చేతితో 

చేయని ఇలాు." అయితే శ్రీరానుసార్మైన వాటని 

రా కరించడానికి మొదట క్రీస్తు మందు కనిపంచాలి. 

మర్ణం నుండ ాానికి పునరుత్యపనం మరియు క్రీస్తు 

ర్క ుంలో ఖననం చేయడం ద్వా రా "కొత్ు సృష్ట"ి నలిత్ంగా 

క్రీస్తు ద్వా రా ఇత్రులను దేవునితో పునరుదదరించట్లనికి 

రాయబారి అవుత్తంద. ఈ రోజు మోక్షం ఉనా టా్ట 

ఇపుి డు చేయండ. 

• అవిశాా స్తలతో సహవాసంలో ఐకా ంగా ఉండకండ. 

• ఒక స్దరుడు రశిా త్యురరడ క్రీస్తు వదదకు తిరిగి 

వచ్ి నపుి డు సంతోష్టంచండ. 

• త్నను త్యను క్రీస్తుకు అరిి ంచుకోవడం వల ా

ఇత్రులకు ఏద ఉత్ుమమైనో అద చేస్తుంద. 

• కమిటి ంట్ చేసినందుకు చ్ంతించకుండా, 

ఇష్పిూరా్ కంగా కటి్టబాటనాు పూరిు చేయండ. 

• దేవుడు ధరి్ ం వైపు ఒకరి క్రరయతా్య లను 

గుణ్ణసాురు. 

• అక్రరమత్ుంగా ఉండండ! కొందరు మోసగాళా్ళ 

త్మను త్యమ స్దరునిగా ారువేష్ంలో 

వేసాురు కాని వారు క్రీస్తును బోధంచరు. 

 

పౌలు “రర్దైస్తలోకి తీయబడాయడు” మరియు 

“మనుష్యా డు చెరి కూడని విష్యాలు” వినా్న డని 

రుజువుగా ఇపుి డు సా ర్ంా 3లో ఉంద. 

మీరు రడపోకుండా మీ విశాా సానిా  నిర్ంత్ర్ం 

రరిశీలించండ. 

గలతీయులు 
 

మొదట చూపులో గలతీయులకు లేఖనం వనుకకు 

కూరుకుపోత్తనా  లేద్వ వారి జుడాయిజ్ం 

సంక్రరద్వయాలకు అంటపటి్టకుని ఉనా  స్త్కైసువులను 

ఉదేదశ్చంచ్నటా్ట కనిపస్తుంద. వారిలో కొందరు అనా  

స్త్కైసువులు కూడా స్తనా తి, మత్ారిి డ కోసం 

అవసర్మైన ాత్ ఒడంబడక సిద్వధ ంత్యలను 

అంీకరించాలని డాండ్ చేస్తునా్న రు. 

రచయిత వ్యా ఖా్ : "నీతిమంత్తడైన 

మత్ారిి డ" అనేద యూద్వ మత్ంలోకి 

ారిన ఒక అనా జ్నుడు. అత్ను యూదు 

మత్ం యొకొ  అనిా  సిద్వధ ంత్యలు మరియు 

సూక్రత్యలకు కటి్టబడ ఉనా్న డు మరియు 

యూదు క్రరజ్ల పూరిు సభుా నిగా 

రరిగణ్ణంచబడాయడు. మత్ారిి డ చేసిన వా కి ు 

మగవారైతే పదదవారిగా స్తస్థనీు చేయబడత్యరు 

మరియు ారిి డని అధకారికంగా క్రరభావిత్ం 



f. Prayer 

Specific instructions were given to certain groups of 

Christians: 

Wives – honor, respect husbands and do what pleases 

God 

Husbands – provide for wife’s physical and spiritual 

needs 

Children - listen attentively, heed to a command or 

authority 

Bondservants, one completely given over to another 

(would appear to include employer) – serve as you 

would Christ, not eyeservice but doing the will of God 

from the heart.  

 
All Christians are to: 

Perform functions needed by the Body of Christ  

Obey the teaching of Christ and His apostles 

Do good works pleasing to God 

Proclaim the resurrected Christ, His life and His message 

 

Philippians 
 

The Christians are partners of the gospel. In this case Paul 

and the Philippians. All Christians everywhere are to 

encourage evangelists and provide for their physical needs 

as they proclaim the gospel. Visiting them where they work 

is an excellent means of encouragement and a way to 

communicate the congregations love and concern for the 

dedicated servant who suffers many hardships as he 

proclaims Christ. 

 

Paul, as today’s evangelists should do, sent his thanks, love 

and concern to the Philippians. He encouraged them to live 

a life worthy of the gospel of Christ, to abound with 

knowledge to discern what is pure and blameless and to 

continue living a life pleasing to God:  

• Be united 29. 

• Do nothing out of selfish ambition. 

• Look to what is best for others. 

• Do all things without grumbling or disputing. 

• Hold fast to the word of life. 

• Diligently strive to attain the goal of Eternal Life in 

Heaven with God. 

• Watching and observing those enemies of Christ 

who try to convince you to return to your former 

way of life.  

• Servants of Christ should agree in the lord - not 

quarrel.  

• Do not worry or be anxious about the physical or 

spiritual. 

• Do not argue over opinions and personal 

interpretations. 

 

“Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, 

whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, 

చేయడానికి ఏదైన్న సహజ్ నీట సేకర్ణలో 

మనిగిపోత్యరు. (en.wikipedia.org/wiki/Proselyte) 

 

నేడు స్త్కైసువులు 27 క్రగంథాల యొకొ  వారి వివర్ణల 

ద్వా రా వారి సా ంత్ సంక్రరద్వయానాి  కలిగి ఉన్నా రు, 

ఆపై వారితో మరియు క్రీస్తుతో సహవాసంలో ఉండట్లనికి 

ఇత్రులను అనుసరించమని డాండ్ చేసాురు. 

త్ర్చుగా ఈ సంక్రరద్వయాలు వారి పూరా్  మత్ బోధనల 

నుండ వచి్ నవి. కాబట,ి క్రీస్తు సందేశానిా  శోధంచడం, 

దేవుడు ఏమి కోరుకుంట్టన్నా డో అర్పం చేస్తకోవడం, 

త్రాా త్ విశాా సం మరియు విశాా సం ద్వా రా 

ాటంచడం క్రరతి స్త్కైసువునిపై విధగా ఉంద. మనిష్ట త్న 

వివర్ణలకు సమి తి, విధేయత్ కోరినపుి డు, అత్ను 

క్రీస్తు శ్రీరానిా  - అత్ని చరిి ని విభజంచాడు. 

ార క్షారణ ఒక బహుమతి - క్రీస్తు, దేవుని దయ. 

బహుమతిని అంీకరించవచుి  లేద్వ 

తిర్సొ రించవచుి  కానీ సంాదంచబడదు. 

క్రకొత్ు ఒడంబడక సందేశ్ం 10 క్రీస్థస్తును ఒకరి క్రాయశి్చ త్ు 

తా్య గంగా అంీకరించడం మరియు ఆయనపై విశాా సం 

మరియు ఆయన ఆజ్లాకు విధేయత్ చూరడం ద్వా రా 

ఆయన జీవిత్ం మరియు బోధనల క్రరకార్ం జీవించడం. 

"చటంి యొకొ  రనులపై ఆధార్రడే వార్ందరూ 

శాానికి గుర్వుత్యరు" ఎందుకంటే ఒకరు ాత్ 

ఒడంబడక చటి్లలనాి ంటనీ సంపూర్ంిగా 

ాటంచలేరు. కానీ "క్రీస్తు మనకు శారంగా ార్డం 

ద్వా రా ధరి్ శాస్త్సుం యొకొ  శారం నుండ మనలను 

విమోచ్ంచాడు" ... "కాబట,ి విశాా సం ద్వా రా వాగాదనం 

చేయబడన ఆత్ి ను మనం పందగలమ." ధరి్ శాస్త్సుం 

“వాగాదనం చేయబడన సంత్యనం (యేస్త) వచిే వర్కు 

ాాల కార్ణంగా చేరి్ బడంద.” 

“లేఖనం (ాత్ ఒడంబడక) క్రరతిద్వనిని ారం కింద 

బంధంచ్ంద, త్ద్వా రా యేస్తక్రీస్తుపై విశాా సం ద్వా రా 

వాగాదనం నమేి వారికి ఇవా బడుత్తంద. ఇపుి డు 

విశాా సం రాకమందే (క్రీస్తు), రాబోయే విశాా సం వలడా 

అయేా ంత్ వర్కు మనం చటంి క్రకింద బందీలుగా 

ఉంచబడాయమ. కాబట,ి విశాా సం ద్వా రా మనం 

నీతిమంత్తలుగా తీరి్ బడట్లనికి క్రీస్తు వచేి  వర్కు 

ధరి్ శాస్త్సుం మనకు సంర్క్షకుడగా ఉంద. కానీ ఇపిు డు 

విశాా సం వచ్ి ంద, మేమ ఇకపై సంర్క్షకుల క్రకింద 

లేమ, ఎందుకంటే క్రీస్తు యేస్తలో మీర్ందరూ 

విశాా సం ద్వా రా దేవుని కుారులు. మీలో క్రీస్తులోనికి 

బాపుసి ం పందనంత్ మంద క్రీస్తును ధరించారు. 2 

యూదుడని, క్రీకువాడని లేడు, ద్వస్తడని, 

సా త్ంక్రత్తడని లేడు, మగ, ఆడ అనే తేడా లేదు, 

మీర్ందరూ క్రీస్తుయేస్తలో ఒకొ టే. మరియు మీరు క్రీస్తు 

వారైతే, మీరు అక్రబాహామ సంత్యనం, వాగాదనం క్రరకార్ం 

వార్స్తలు. (3: 

"కానీ ఇపుి డు మీరు దేవుణ్ణ ి తెలుస్తకున్నా రు, లేద్వ 

దేవునిచే తెలుస్తకోవడం కోసం, మీరు మర్కకసారి 



whatever is commendable, if there is any excellence, if 

there is anything worthy of praise, think about these things. 

What you have learned and received and heard and seen in 

me—practice these things, and the God of peace will be 

with you.” (4:8-9)  

 

A congregation should provide for their evangelists’ 

physical needs but also express their love and concern, so 

he does not feel he is alone.  

 

 

Colossians 
 

A Christian needs to be filled with the knowledge of 

Christ’s will and be able to live worthy and bear fruit. 

Christ has delivered those who have put their trust through 

obedience from the domain of darkness- Satan’s residence.  

And transferred them to the Kingdom of Christ 1 by 

forgiveness through Christ atoning sacrifice. 

 

Christ is the exact image and mystery of God 5 

• All things were created by and through Him in 

Heaven and on earth. 

• He holds all things together. 

• God dwells in Him. 

• He is reconciling all things to himself through His 

blood sacrifice. IF Christians continue in faith not 

moving away from the Gospel, He will make them 

holy. By implication those who do not continue in 

faith have moved away from Christ and will not be 

made holy. 

• Christ is the mystery 5 hidden from Jew and 

Gentile. For in Him there is opportunity of 

forgiveness and redemption. 

 

Warning to Christians 

• Do not allow human traditions 22 to deceive you 

and make you a captive of Satan. Remember Christ 

is deity. He dwells in Christians as they have been 

circumcised spiritually by the removal of the body 

of sin and buried in Christ’s blood known as 

baptism or immersion. After which God forgave 

their sins, he resurrected them and put them in the 

Kingdom of Christ- - His Body, His Church. 

• The regulations of festivals and things not to eat or 

drink are of the earthly Old Covenant which was 

only a shadow 21 of the better Heavenly covenant. 

This heavenly covenant would come directly from 

Jesus - God in a human body. 

• Do not rely on self-abasement, asceticism, to make 

you holy. Holiness comes from being in Christ.  

 

The New Creature – One In Christ 

Christians must rid themselves of 

• Earthly sexual and impure passions 

బానిసలుగా ఉండాలనుకుంట్టనా  క్రరరంచంలోని 

బలహీనమైన మరియు రనికిరాని క్రాథమిక సూక్రత్యల 

వైపు మర్ల ఎల మర్లగలరు?" (గలతీయులు 4:9) 

 

“సేా చి  కోసం క్రీస్తు మనలను విడపంచాడు; కాబట ి

స్థసిపర్ంగా నిలబడండ మరియు బానిసత్ా పు కాడకి మళ్ల ా

ల్గంగకండ. చూడండ: మీరు స్తనీుని అంీకరిసేు 

(మోషేపై ఆధార్రడడానాి  అంీకరించండ - మర్కక 

స్తవార్ు), క్రీస్తు మీకు క్రరయోజ్నం కలిగించదని ాల్, 

నేను మీకు చెపుునా్న ను. స్తనీుని అంీకరించే క్రరతి 

మనిష్టకి (ద్వని సిద్వధ ంత్యలు మరియు ఆజ్లాకు కటి్టబడ) 

అత్ను మొత్ుం ధరి్ శాస్త్సాు నాి  ాటంచాలిి న బాధా త్ 

ఉందని నేను మళ్లు  సాక్షా మిస్తునా్న ను. మీరు క్రీస్తు 

నుండ వేరు చేయబడాయ రు, మీరు ధరి్ శాస్త్సుం ద్వా రా 

నీతిమంత్తలుగా తీరి్ బడత్యరు; మీరు దయ నుండ 

దూర్ంగా రడపోయారు." (గలతీయులు 5:1-4) 

 

దేవుని "కుారులు"గా, శ్రీర్ కోరికలను 

అనుసరించవదుద 17 అలంట రనులు చేసే వారు 

రాజా్ఞ నికి వార్స్తలు కారు. 

దేవుడు. ఈ కోరికలు ఉనా్న యి 

లైంగిక అనైతికత్ 

అరవిక్రత్త్ 

ఇంక్రదయాలు 

విక్రగహారాధన 

చేత్బడ 

శ్క్రత్తత్ా ం 

కలహాలు 

అసూయ 

కోరమ త్గుతా్తంద 

పోటీలు 

విభేద్వలు 

విభజ్నలు 

అసూయ 

త్యగుబోత్తత్నం 

ఉదాే గం 

కానీ "దేవుని కుారులు"గా, విశాా సం మరియు 

విధేయత్ ద్వా రా, ఆత్ి  యొకొ  నలలను ఉత్ి తిు 

చేసే జీవిత్యనిా  గడరండ: అవి: 

క్రపేమ 

ఆనందం 

శాంతి 

సహనం 

దయ 

మంచ్త్నం 

విశా్ సనీయత్ 

సౌమా త్ 

సా యం నియంక్రత్ణ 



• Covetousness 

• Anger 

• Malice 

• Slander 

• Obscene talk 

• Lying 

Become a new spiritual person. Live as Christ lived 16 in 

love which will bind all good things together. Knowledge 

of God’s will produce 

• Compassionate hearts 

• Kindness 

• Humility 

• Meekness 

• Patience 

Teach, admonish and encourage one another in the name of 

and by the authority of Christ. 12 

Treatment of others is to be based on what is best for the 

relationship. 

Wives, husbands, children, bondservants and masters are to 

treat all in the manner and love of Christ who is Lord of all.  

 

1 Thessalonians 
 

Those in Christ should be examples of faith, labor of love 

and steadfastness. They are to stay alert to Satan’s 

temptations and encourage one another while doing the will 

of God.  

The Gospel proclaimers 

• Proclaim in times of trials and conflicts  

• Are to be aware of those who preach for money, 

power or prestige. 

• Must not be focused on what pleases the hearers 

• Will be tested 

• Work so as not to be a burden to others 

• Exhort and encourage 

• Aspire to live quietly and mind your own affairs 

 

Resurrection of the Christian dead  

The time of the Second coming of Christ, the 

resurrection, is unknown. But when it occurs the bodies 

of Christians in the grave will be resurrected and 

transformed to an immortal spirit 3 body and meet 

Christ in the clouds. Then the living in Christ will join 

them.  

Honor and respect 

• Esteem those who devote their life to the work of 

Christ 

• Live in peace not conflict 

• Encourage, pray, rejoice and be patient 

• Seek ways to do good 

• Give Thanks in all circumstances 

• Keep body, soul and spirit blameless  

 

 

క్రీస్తులో ఉనా వారు ఏదైన్న ారంలో చ్కొు కునా  తోట 

స్త్కైసువుడని స్తనాి త్ంగా పునరుదధరించాలి 

క్రీస్తులో ఉనా వారు ఏదైన్న ారంలో చ్కొు కునా  తోట 

స్త్కైసువుడని స్తనాి త్ంగా పునరుదధరించాలి 

 

బోధంచబడన మరియు దేవుని బహుమతిని 

అంీకరించ్న వారు - క్రీస్తు జీవిత్ం, మర్ణం, ఖననం, 

పునరుత్యపనం, ఆరోహణం, బోధనలు మరియు భూమిపై 

ఉనా  జీవిత్ం స్తవాస్థర్ ు క్రరచార్కుల అవసరాలను 

తీరి్ డానికి బాధా త్ వహసాురు. 

 

మీరు జీవించే జీవిత్మే మీరు వితేు విత్ునం. కాబట,ి శ్రీర్ 

కోరిక అనే విత్ునం అవినీతిని కోస్తుంద. అయితే ఆత్ి  

యొకొ  విత్ునం నిత్ా జీవానిా  పందుత్తంద. 

 

 

ఎఫెసియన్స్  
 

దేవుడు మనిష్టని త్న సా భావం, సా రూరం మరియు 

పోలికతో ఎనాు కునే సామర్పా ంతో సృష్టంిచాడు. 

అంతిమంగా అత్ని సృష్ట ిఅత్ని ఆదేశాల కంటే వారి 

కోరికలను ఎనాు కుంట్టంద అని తెలుస్తకోవడం. 

అత్ను మందుగా నిర్యిించాడు, మందుగానే స్థ ా న్ 

చేసాడు, అత్నితో వాటని పునరుదదరించట్లనికి ఒక 

ార్ంా. 

కాబట,ి దేవత్ 14 ానవ రూరంలో, యేస్త - క్రీస్తు, 

క్షారణ కోసం బహుమతిగా క్రాయశి్చ త్ు తా్య గం 

అవుత్తంద. క్రీస్తు రట ావిశాా సం మరియు విధేయత్తో 

అత్ని బహుమతిని అంీకరించడానికి ఎంచుకునా  ఏ 

యూదుడు లేద్వ అనా జ్నుడు - అత్ని చరిి , అత్ని 

శ్రీర్ం. ఇద ఆయనలో ఉంద, ఒకరు క్షమించబడత్యరు, 

విమోచ్ంచబడాయ రు మరియు రాజీరడత్యరు - మొదట 

నుండ దేవుని ర్హసా ం 5. కాబట,ి చ్వరి యుగంలో, ా త్ 

ఒడంబడక నెర్వేరిన త్రువాతి సమయంలో, 

ానవజ్ఞతి అంత్య త్మ ాాలను క్షమించ్, క్రీస్తు 

స్తవార్ుకు విధేయత్ చూరడం ద్వా రా మోక్షానాి  పందే 

అవకాశ్ం ఉంట్టంద. 

క్రీస్తులో ఉనా వారు వీటని కలిగి ఉనా్న రు: 

విమకి ు 

ఐకా త్ 

ఒక వార్సత్ా ం 

ఆశ్చస్తునా్న మ 

దేవుని ఆత్ి కు క్రాపు 

దేవునితో నివసించే స్థసపలం 

శాశా్ త్ జీవిత్ం 

 

విమోచ్ంచబడన వారు ఐకా ంగా ఉండాలి, దేవుని 

సా భావానికి మరియు సారూరా త్కు రరిణతి 

చెందడానికి క్రరయతిా సాురు 



2 Thessalonians 
 

Do not be alarmed by rumors regarding Christ return. 

Christ will not come again until Satan deceives those 

perishing because they refuse to love the truth in order to 

be saved. He will deceive by working through others by his 

power and fake signs and wonders. When Christ comes, He 

will administer justice with a vengeance, eternal death, on 

those who persecuted His people.  

 

Since the time of Christ’s Second Coming is unknown, 

continue as servants of Christ by proclaiming the Gospel, 

doing good works and living a life glorifying Him. Do not 

feed or supply necessities of life to those who are able but 

refuse to provide for themselves. In fact, do not associate, 

have fellowship, with them. But do not treat them as 

enemies. 

 

 

1 Timothy 
 

Confront those who teach Christians must keep traditions 

of their former religious beliefs. Beliefs contrary to those 

in the Bible - Christ’s and the apostle’s teachings. They 

have turned away and gone back to their former religious 

beliefs. 

Make intercessions and prayers, for all people, including 

rulers of countries. 

Pray without the stain of unforgiven sin – holy hands. 

Teach women not to call attention to the sensual by 

dressing that entices, as do the rich and influential. 

Men who desire to lead 1 their brethren to become righteous 

servants desire a good or noble work – not an office of 

power and prestige. 1 Their work is to help those in Christ 

to mature into the likeness of God, by teaching and guiding 

them to do God’s will. They “must be well thought of by 

outsiders, so that they may not fall into disgrace, into a 

snare of the devil.”  

Some Christians will devote themselves to deceptive lies. 

Thus they sear their consciences with such practices as 

forbidding one to marry and to abstain from eating certain 

food. 

Do not rebuke the aged man or woman. 

Children and grandchildren must take care of their needy 

parents 

Some teach for personal gain messages other than those of 

Christ, not found in the Bible. 27 

People who desire to get rich set their hope on the 

uncertainties of money rather than God.  

The rich should be generous and ready to share with those 

in need.  

 

2 Timothy 
 

Always encourage servants of God, especially those away 

from home proclaiming Christ. 

అణకువ 

సౌమా డు 

రోగి 

దయగలవాడు 

క్రపేమించే 

నిజ్ం ాటా్లడుత్తనా్న రు 

అవసర్మైన వారితో రంచుకోవడం నిజ్ఞయితీగా 

రని చేయడం 

మోసపూరిత్ కోరికలను వదులుకోవడం 

కోరం వచి్ నపుి డు ారం చేయడం లేదు 

దొంగత్నం కాదు 

త్పి ంచుకోవడం 

లైంగిక అనైతికత్ 

నీచమైన మరియు మూర్ఖపు ాటలు 

అసభా కర్మైన మరియు అసభా కర్మైన జోకులు 

 

క్రీస్తు ఆరోహణమైనపుి డు, అత్ను కొనిా  నిరిదష్ ి

విధులను ఇచిా డు: 1 

e. ఉరదేశ్కులు, పునరుత్యపనం చేయబడన క్రీస్తు 

యొకొ  క్రరత్ా క్ష సాక్షులు - ర్క్షకుడు మరియు 

అత్ని బహుమతిని అంీకరించే వార్ందరిీ 

క్షారణ మరియు మోక్షం లభిస్తుందని 

శుభవార్ు క్రరకటంచడం. 

f. క్రరవక ులురరిశుద్వధ త్ి  నుండ పందన దేవుని 

క్రరత్ా క్షత్ను ఇవా డానికి. 

g. స్తవారిుకులుస్తవార్ు, క్రీస్తు, కోలిో యిన వారికి 

క్రరకటంచడానికి. 

h. ాసరాిు మరియు ఉాధాా యులు- క్రీస్తులో 

రరిరకా త్ మరియు ఐకా త్ కోసం స్దరులను 

కాాడటం, చూడటం, బోధంచడం మరియు 

ార్నాిరే దశ్ం చేయడం, అభిక్రాయం కాదు 

 

అయితే, ఆయనలో ఉనా వనీా : 

a. వారు త్మ ఆధాా తిి క జీవిత్యనిా  ఎల 

గడుపుత్తన్నా రో గమనించండ 

f. శ్రీర్ సంబంధమైన కోరికలను త్టి్టకుంట్లరు 

g. దేవుని చ్త్యునాి  అర్పం చేస్తకోండ 

h. దేవుని ఆత్ి తో నిండ ఉండండ - ఆయన 

సా భావం 

i. వా కి ుగత్ కోరికల కంటే వారి స్దరుల 

అవసరాలకు క్రాధానా త్ ఇవా ండ 

సాత్యను యొకొ  చీకట శ్కుుల నుండ ర్క్షణ కోసం, వారు 

త్మను త్యమ దేవునితో మరియు అత్ని కవచంతో 

చుటి్టమటి్లలి: 

g. నిజ్ం 

h. స్తవార్ు యొకొ  సంసిదధత్ 

i. విశాా సం 

j. దేవుని వాకా మ 

k. మోక్షం 



A Christian’s eternal destiny 3 is simple: 

“If we have died with Christ, we will also live with Him; 

if we endure, we will also reign with Him; 

 

if we deny Him, he also will deny us; 

if we are faithless, He remains faithful for He cannot 

deny himself.”  

 

Do not quarrel about words and your personal 

interpretation. 22 

Christian brothers can depart from the body of Christ. 

There are some in Christ’s Body who turn from spiritual 

uncleanliness- vessels of dishonor - to righteous – vessels 

for honorable use so they can serve God. 

Some brothers will be lovers of self, greedy, proud and 

arrogant. They may have the appearance of Godliness - 

You should have nothing to do with them. 

Brothers and sisters who live a Godly life in Christ will be 

preserved. 

All in Christ who life faithfully, while performing God’s 

will, have the assurance of Heaven. 

Desires of Christians, whose lives are not under control 

revert back to their former worldly life. 

All Scripture is God-breathed 6 and is useful for teaching 

and training.  

Recognize and be aware of those who oppose Christ and 

His message.  

 

Titus 
 

Elders must confront teachers who are greedy for money, 

power or prestige. They teach myths 25 and salvation based 

upon something other than Christ causing brothers away 

from Christ. 

Teach 

• Older men – to be self-controlled, sound in faith, 

clear thinker. 

• Older women – to be reverent in behavior, self-

controlled, not slanderers, not addicted to alcohol 

and to teach younger women to be affectionate to 

their husband and children, self-controlled, keepers 

of the home. 

• Young men – Self-controlled, model of good works, 

have integrity and dignity. 

• Employees – perform the task your employers 

assign without arguing or complaining and not to 

take what belongs to the employer. 

 

Christ came to earth to bring forgiveness and salvation, 

while teaching them to renounce ungodliness and worldly 

passion. He saves by mercy and obedience - not by works. 

• Be submissive to governmental authorities 

• Be ready to perform good works 

• Speak evil of no one 

• Avoid quarreling  

l. క్రార్ పన 

స్త్కైసువుల యొకొ  నిరిదష్ ిసమూహాలకు నిరిదష్ ిసూచనలు 

ఇవా బడాయయి: 

భారా్ లు- భర్ులను గౌర్వించండ, గౌర్వించండ 

మరియు దేవునికి ఇష్మిైనద చేయండ 

భర్ులు- భారా్  యొకొ  భౌతిక మరియు ఆధాా తిి క 

అవసరాలను అందంచండ 

పలలాు- క్రశ్దధగా వినండ, ఆదేశ్ం లేద్వ అధకారానిా  

గమనించండ 

ద్వస్తలు, ఒకట పూరిుగా మర్కకరికి 

అరి గించబడంద (యజ్ానిని చేరిి నటా్ట 

కనిపస్తుంద) - మీరు క్రీస్థస్తు వలె సేవ చేయండ, నేక్రత్ 

సేవ కాదు కానీ హృదయపూరా్ కంగా దేవుని 

చ్త్యునాి  చేయడం. 

 

స్త్కైసువులందరూ వీటని చేయాలి: 

క్రీస్తు శ్రీరానికి అవసర్మైన విధులను 

నిరా్ రి ుంచండ 

క్రీస్తు మరియు అత్ని అపసులుల బోధకు కటి్టబడ 

ఉండండ 

దేవునికి ఇష్మిైన మంచ్ రనులు చేయండ 

పునరుత్యపనమైన క్రీస్తును, ఆయన జీవిత్యనిా  మరియు 

ఆయన సందేశానిా  క్రరకటంచండ 

 

ఫిలిపీి యులు 
 

స్త్కైసువులు స్తవార్ులో భాగసాా మలు. ఈ సందర్ు ంలో 

ాల్ మరియు ఫిలిపిీ యులు. క్రరతిచోట్ల ఉనా  

స్త్కైసువులందరూ స్తవార్ు క్రరచార్కులను క్రపోత్ి హంచాలి 

మరియు వారు స్తవార్ు క్రరకటస్తునా పిు డు వారి భౌతిక 

అవసరాలను తీరిా లి. వారు రనిచేసే చోట వారిని 

సందరిశ ంచడం క్రపోతి్య హానికి ఒక అదుు త్మైన 

సాధనం మరియు క్రీస్తును క్రరకటస్తునా పుి డు అనేక 

కషి్టలను అనుభవిస్తునా  అంకిత్భావంతో ఉనా  

సేవకుడ రట ా క్రపేమ మరియు క్రశ్దధను సంఘాలకు 

తెలియజేయడానికి ఒక ార్ంా. 

 

ాల్, నేట స్తవారిుకులు చేయవలసిన విధంగా, 

ఫిలిపిీ యులకు త్న కృత్జ్తా్లు, క్రపేమ మరియు 

క్రశ్దధను రంారు. క్రీస్తు స్తవార్ుకు యోగా మైన జీవిత్యనిా  

గడాలని, సా చి మైన మరియు నిరోదష్మైన వాటని 

గురిుంచడానికి మరియు దేవునికి ఇష్మిైన జీవిత్యనిా  

కొనసాగించడానికి స్థజా్ఞనంతో సమృదధగా జీవించాలని 

అత్ను వారిని క్రపోత్ి హంచాడు: 

• ఐకా ంగా ఉండండ 29. 

• సాా ర్ ప ఆశ్యంతో ఏమీ చేయకండ. 

• ఇత్రులకు ఏద ఉత్ుమమో చూడండ. 

• గొణుగుడు లేద్వ వివాద్వలు లేకుండా అనిా  

రనులు చేయండ. 



• Be gentle and courtesy to all people 

• Devote yourself to good works 

• Avoid foolish controversies such as the Jews do by 

attempting to show one is “God’s chosen” by their 

genealogy as children of Abraham.  

 

 

Philemon 
Sharing your faith results in hearers being refreshed. 

Because of your life and love for the Gospel, God can and 

often uses undesirable events to be great influence on 

others. Grateful and glorify God for using you to do His 

will.  

 

Hebrews  
 

Adam and Eve were created as righteous earthly beings 

and placed in a paradise to live in God’s presence. But 

they  

a) chose to listen to the lie of Satan, a rebellious 

angel;  

b) desired Satan’s promise;  

c) rejected God’s commands; 

   d) received the consequences of their actions – pain 

and death. 

God revealed to Satan that an offspring of man would 

destroy his hold over man which is death. So, at just the 

perfect time Deity in a human body of Jesus chose to 

come to earth and live among His creation to be the 

only and perfect sin offering. The Father accepted 

Jesus’ sin offering as evidenced by His resurrection - 

Victory over Death. Now the sins of the righteous 

under the old Covenant were forgiven. Thereafter 

forgiveness, redemption and reconciliation became 

available to all who seek forgiveness by obedience. 

 

This reconciliation process 10 is described in many 

places in the Holy Scriptures beginning on the first 

Pentecost following Jesus’ resurrection and ascension 

as recorded in Acts 2. The forgiven also have a choice 

to live righteously or yield to their earthly desires. 

Yielding means accepting Satan’s lie to return to their 

former sinful life and enjoy their “temporary earthly 

pleasures”.  

The writer of Hebrews issues a stern warning to those 

in Christ’s Church, who are tempted by Satan’s lies. Be 

aware, listen carefully to Christ’s and the apostle’s 

teachings or you may drift away and ultimately reject 

His saving grace. Having established the superiority of 

Christ over all creation -man, Old Covenant High Priest 

and angels, Christians are warned about becoming 

unfaithful by returning to their former non-biblical 

religious teachings. 

Christ Superiority 

• జీవిత్ వాకాా నిా  గటగిా రటి్టకోండ. 

• భగవంత్తనితో రర్లోకంలో నిత్ా  జీవిత్ం అనే 

లకా్షా నిా  చేరుకోవడానికి క్రశ్దధగా కృష్ట చేయండ. 

• మీ పూరా్ పు జీవన విధాన్ననికి తిరిగి రావాలని 

మిమి లిా  ఒపి ంచడానికి క్రరయతిా ంచే క్రీస్తు 

శ్క్రత్తవులను చూడటం మరియు గమనించడం. 

• క్రీస్తు సేవకులు క్రరభువులో ఏీభవించాలి - 

గొడవలు కాదు. 

• భౌతిక లేద్వ ఆధాా తిి కం గురించ్ 

చ్ంతించకండ లేద్వ ఆంోళ్న చెందకండ. 

• అభిక్రాయాలు మరియు వా కి ుగత్ వివర్ణలపై 

వాదంచవదుద. 

 

“చ్వరికి, స్దరులరా, ఏద సతా్ మో, ఏద 

గౌర్వనీయమో, ఏద న్నా యమో, ఏద సా చి మైనో, ఏద 

మనోహర్మైనద, ఏద క్రరశ్ంసనీయమో, ఏదైన్న 

క్రేష్ఠమైనద, క్రరశ్ంసించదగినద ఏదైన్న ఉంటే, ఈ 

విష్యాల గురించ్ ఆలోచ్ంచండ. మీరు న్నలో 

నేరుి కునా వి, రా కరించ్నవి, వినా వి మరియు 

చూసినవి-వీటని ఆచరించండ, అపిు డు శాంతి దేవుడు 

మీకు తోడుగా ఉంట్లడు.” (4:8-9) 

 

ఒక సంఘం వారి స్తవారిుకుల భౌతిక అవసరాలను 

తీరిా లి, కానీ వారి క్రపేమ మరియు ఆంోళ్నను కూడా 

వా క ుం చేయాలి, కాబస్థట ి అత్ను ఒంటరిగా ఉనా టా్ట 

భావించడు. 

 

 

కొలొస్ి యను 
 

ఒక స్త్కైసువుడు క్రీస్తు చ్త్ుం యొకొ  స్థజా్ఞనంతో నిండ 

ఉండాలి మరియు యోగా త్తో జీవించగలగాలి 

మరియు నలించగలడు. విధేయత్ ద్వా రా విశాా సం 

ఉంచ్న వారిని క్రీస్తు చీకట డొమైన్ నుండ - సాత్యను 

నివాసం నుండ విడపంచాడు. మరియు క్రీస్తు 

క్రాయశి్చ త్ు తా్య గం ద్వా రా క్షారణ ద్వా రా వారిని క్రీస్తు 

రాజా్ఞ నికి బదలీ చేసారు. 

 

ప్ీసుత దేవుని యొకక  ఖ్చ్చి తమైన ప్పతిరూపుం 

మరియు రహస్ా ుం 5 

• ఆయన ద్వా రా మరియు సా ర్ంాలో మరియు 

భూమిపై అనిా  విష్యాలు సృష్టంిచబడాయయి. 

• అత్ను అనిా  విష్యాలను కలిప ఉంచుత్యడు. 

• భగవంత్తడు అత్నిలో నివసిసాుడు. 

• అత్ను త్న ర్క ు తా్య గం ద్వా రా అనిా  

విష్యాలను త్నతో సరిదదుదకుంట్టనా్న డు. 

స్త్కైసువులు స్తవార్ు నుండ దూర్ం కాకుండా 

విశాా సంతో కొనసాగితే, ఆయన వారిని రవిక్రత్ంగా 

చేసాుడు. అంత్రీనాంగా విశాా సంలో కొనసాగని 



God initially spoke directly to man and later through 

prophets. But NOW, He speaks through Christ, His 

Son.  

Deity 14 the resurrected Christ, is superior to all creation 

– man and angels. 

Christ is the Mediator between God and man, a 

Christian’s high priest, on the order of Melchizedek. A 

priest not dependent on one’s genealogy, an inherited 

position, as were the High Priests under the covenant 

given through Moses.  

The world to come – eternal life and everlasting death 

– are subject to Christ. 

Christ is now at God’s side having offered His human 

living body as the only sacrifice for the forgiveness of 

sin. By doing so, He fulfilled the promise to 

Abraham and made the Covenant made through 

Moses obsolete by establishing a new covenant. All 

who choose Christ through obedience will be cleansed 

spiritual beings when they: 

a) confess Jesus’ deity, 

b) die to sin,  

c) are buried in His blood are put by God into 

Christ’s Body, His Church. 

 

Just as a cleansed physical man can become dirty again 

so can a cleansed spiritual man. If this were not true 

then there would be no need for a mediator or to warn 

Christians not to fall away and turn back to one’s 

former sinful life.   

Warnings About Falling Away  

A brother could give way to an unbelieving heart and 

fall away from God. (3:12) 

Do not harden your heart and do not reject His voice, 

His message. (4:7) 

Strive to enter into His rest, Heaven, so you do not 

fall by disobedience. (4:11) 

Hold fast – don’t turn loose - know only Christ’s 

death, burial and resurrection but also His life and how 

to become mature in His likeness. (4:14) 

For those enlightened and forgiven who return to 

their prior sinful life it is difficult for them to return 

to Christ. (6:4) 

There is no sin sacrifice for those who go on 

deliberately (continue) sinning. (10:26) 

“Do not throw away your confidence which has a 

great reward.” (10:34) 

“My righteous one shall live by faith and IF he 

shrinks back my soul has no pleasure in him. But we 

are not of those who shrink back and are destroyed.” 

(10:38 – 39a) 

Those “who have faith and preserve their souls.” 

(10:39b) 

Understand -Belief – Faith – Trust - Action  

One can hear but not understand, understand but not 

enough to believe, believe but unwilling to have sufficient 

వారు క్రీస్తు నుండ దూర్మయాా రు మరియు 

రవిక్రత్తలుగా చేయబడరు. 

• క్రీస్తు ర్హసా ం 5 యూదు మరియు అనాు ల 

నుండ ద్వగి ఉంద. ఎందుకంటే ఆయనలో 

క్షారణ మరియు విమోచన అవకాశ్ం ఉంద. 

 

క్రైస్తవులకు హెచి రిక 

• ానవ సంక్రరద్వయాలు 22 మిమి లిా  మోసం 

చేయడానికి మరియు మిమి లిా  సాత్యను 

బందీగా చేయడానికి అనుమతించవదుద. క్రీస్తు 

దేవత్ అని గురుుంచుకోండ. ారం యొకొ  

శ్రీరానిా  తొలగించడం ద్వా రా ఆధాా తిి కంగా 

స్తనా తి చేయబడ, బాపజి్ం లేద్వ ఇమి ర్ షన్ 

అని పలువబడే క్రీస్తు ర్క ుంలో ఖననం 

చేయబడనందున అత్ను స్త్కైసువులలో 

నివసిస్తునా్న డు. ఆ త్రాా త్ దేవుడు వారి 

ాాలను క్షమించ్, వారిని పునరుత్యపనం చేసి 

క్రీస్తు రాజ్ా ంలో ఉంచాడు- - అత్ని శ్రీర్ం, 

అత్ని చరిి . 

• రండుగల నిబంధనలు మరియు తినకూడని 

లేద్వ క్రత్యగకూడని వస్తువులు భూసంబంధమైన 

ాత్ ఒడంబడకకు చెందనవి, ఇద మెరుగైన 

సా ర్పాు ఒడంబడక యొకొ  నీడ 21 ాక్రత్మే. ఈ 

సా ర్పాు ఒడంబడక నేరుగా యేస్త నుండ 

వస్తుంద - ానవ శ్రీర్ంలో దేవుడు. 

• మిమి లిా  రవిక్రత్ంగా ారి్ డానికి రా య 

అవానం, సనా్న సంపై ఆధార్రడకండ. 

రవిక్రత్త్ క్రీస్తులో ఉండడం వల ావస్తుంద. 

 

కొతత జీవి - ప్ీసుతలో ఒకట 

స్త్కైసువులు త్మను త్యమ వదలించుకోవాలి 

• భూసంబంధమైన లైంగిక మరియు 

అరవిక్రత్మైన కోరికలు 

• అతా్య శ్ 

• కోరం 

• దురుు దధ 

• అరవాదు 

• అసభా కర్మైన ాటలు 

• అబదధం 

కొత్ు ఆధాా తిి క వా కి ు అవా ండ. క్రీస్తు క్రపేమలో 

జీవించ్నటా్ట జీవించండ 16 ఇద అనిా  మంచ్ 

విష్యాలను బంధస్తుంద. దేవుని చ్త్యునాి  గూరిి న 

స్థజా్ఞనం ఉత్ి తిు చేస్తుంద 

• దయగల హృదయాలు 

• దయ 

• వినయం 

• సౌమా త్ 

• సహనం 



faith to commit and trust. Those who trust will take action 

proving their faith and trust by their actions.  

“By faith Abel offered to God a more acceptable 

sacrifice.” (Heb 11:1) 

“By faith Abraham obeyed when he was called to go 

out to a place that he was to receive as an inheritance. 

(Heb 11:8) 

“By faith Enoch was taken up so that he should not see 

death.” (Heb 11:5) 

“By faith Noah, being warned by God concerning 

events as yet unseen, in reverent fear constructed an 

ark for the saving of his household.” (Heb 11:7) 

“By faith he (Abraham) went to live in the land of 

promise, as in a foreign land.” (Heb 11:9) 

“These all died in faith, not having received the things 

promised, but having seen them and greeted them 

from afar, and having (hope) acknowledged that 

they were strangers and exiles on the earth.” (Heb 

11:13-14) 

“By faith Abraham, when he was tested, offered up 

Isaac, and he who had received the promises was in 

the act of offering up his only son, of whom it was 

said, ‘Through Isaac shall your offspring be named.’ 

He considered that God was able even to raise him 

from the dead, from which, figuratively speaking, 

he did receive him back.” (Heb 11:17-19) 

“By faith Isaac invoked future blessings on Jacob and 

Esau.” (Heb 11:20)  

“By faith Jacob, when dying, blessed each of the sons 

of Joseph, bowing in worship over the head of his 

staff.” (Heb 11:21) 

“By faith Joseph, at the end of his life, made mention 

of the exodus of the Israelites and gave directions 

concerning his bones.” (Heb 11:22) 

“By faith Moses, when he was born, was hidden for 

three months by his parents, because they saw that 

the child was beautiful, and they were not afraid of 

the king's edict.” (Heb 11:23) 

“By faith Moses, when he was grown up, refused to be 

called the son of Pharaoh's daughter, choosing 

rather to be mistreated with the people of God than 

to enjoy the fleeting pleasures of sin.” (Heb 11:24-

25) 

“By faith Moses left Egypt, not being afraid of the 

anger of the king, for he endured as seeing him who is 

invisible.” (Heb 11:27) 

“By faith he kept the Passover and sprinkled the 

blood.” (Heb 11:28) 

“By faith the people crossed the Red Sea as if on dry 

land.” (Heb 11:29) 

“By faith Rahab the prostitute did not perish with those 

who were disobedient, because she had given a friendly 

welcome to the spies.” (Heb 11:31” 

 

James 
 

క్రీస్తు పేరిట మరియు అధకార్ం ద్వా రా ఒకరినొకరు 

బోధంచండ, ఉరదేశ్చంచుకోండ మరియు 

క్రపోత్ి హంచండ. 12 

ఇత్రుల చ్కితి్  అనేద సంబంధానికి ఏద 

ఉత్ుమమైనో ద్వనిపై ఆధార్రడ ఉంట్టంద. 

భారా్ లు, భర్ులు, పలలాు, ద్వస్తలు మరియు 

యజ్ానులు అందరిీ క్రరభువైన క్రీస్తు రదధతిలో 

మరియు క్రపేమతో అందరితో వా వహరించాలి. 

 

1 థెస్్ లొనీకయులు 
 

క్రీస్తులో ఉనా వారు విశాా సం, క్రపేమ యొకొ  క్రశ్మ 

మరియు స్థసిపర్తా్య నికి ఉద్వహర్ణలుగా ఉండాలి. వారు 

సాత్యను క్రరలోభాలకు గురికాకుండా అక్రరమత్ుంగా 

ఉండాలి మరియు దేవుని చ్త్ుం చేసూు  ఒకరినొకరు 

క్రపోత్ి హంచుకోవాలి. 

సువ్యరరత ప్పచారకులు 

• రరీక్షలు మరియు సంఘర్షణల సమయాలాో 

క్రరకటంచండ 

• డబ్బు , అధకార్ం లేద్వ క్రరతిష్ ికోసం బోధంచే 

వారి గురించ్ తెలుస్తకోవాలి. 

• వినేవారికి నచేి  వాటపై దృష్ట ిపటకిూడదు 

• రరీక్షంచబడును 

• ఇత్రులకు భార్ం కాకుండా రని చేయండ 

• క్రపోత్ి హంచండ మరియు క్రపోత్ి హంచండ 

• నిశ్శ బదంగా జీవించాలని మరియు మీ సా ంత్ 

వా వహారాలను చూస్తకోవాలని కోరుకుంట్లరు 

 

చనిపోయిన క్రైస్తవుల పునరుతా్థనుం 

క్రీస్తు రండవ రాకడ, పునరుత్యపనం సమయం 

తెలియదు. కానీ అద సంభవించ్నపిు డు 

సాధలోని స్త్కైసువుల శ్రీరాలు పునరుత్యపనం 

చేయబడ, అమర్ ఆతి్ గా రూాంత్ర్ం 

చెందుత్యయి 3 శ్రీర్ం మరియు మేఘాలలో క్రీస్తును 

కలుస్తుంద. అపిు డు క్రీస్తులో జీవించేవారు వారితో 

చేర్త్యరు. 

గౌరవుం మరియు గౌరవుం 

• క్రీస్తు రనికి త్మ జీవిత్యనాి  అంకిత్ం చేసేవారిని 

గౌర్వించండ 

• సంఘర్షణ కాకుండా శాంతితో జీవించండ 

• క్రపోత్ి హంచండ, క్రారి పంచండ, సంతోష్టంచండ 

మరియు ఓపకగా ఉండండ 

• మంచ్ చేయడానికి ారాాలను అనేా ష్టంచండ 

• అనిా  రరిసిపత్తలలో ధనా వాద్వలు 

తెలియజేయండ 

• శ్రీరానిా , ఆతి్ ను మరియు ఆత్ి ను 

ోష్ర్హత్ంగా ఉంచుకోండ 

 

 



God does not tempt anyone. However, he allows the testing 

of one’s faith to produce steadfastness when they remain 

faithful. 

Temptation occurs from desire. When one gives into their 

desire sin occurs. 

When angry, be slow to speak as wrath is not of God. 

Christ’s message of salvation 10 when obeyed and retained 

in the inner being, produces faithful living and workers – 

not pew sitters spectators. 

Christians worship when by desire take care of widows and 

others in need. 

Treating the rich better that the poor displeased God for the 

poor are rich in faith and heirs of the Kingdom. 

Mercy negates the punishment of justice demands. 

One’s actions display their degree of love and faith – no 

action no faith. 

What is spoken can produce good or evil. So, if one cannot 

control what and how they speak they should not teach.   

Ambition to achieve power and prestige causes jealousy 

and dishonor rather than gentleness, mercy and peace. 

A Christian who breaks his covenant relationship with God 

by his relationship with the world is a spiritual adulterer.  

A constant relationship with God keeps the Devil away. 

Do not speak evil or slander anyone. 

Riches acquired by greed cry out to God. 

Godly and righteous people do not need to call upon others 

to attest to their word. They have no reason to swear. 

Brothers can wander away from Christ. They need help and 

encouragement to remain faithful. 

 

1 Peter 
 

Through the resurrection of Christ there is hope of eternal 

life for all who are born again. They are born again by dying 

to sin, being buried into Christ’s blood, raised a new 

spiritual body and put into Christ’s Kingdom by God. 

 

Trials will occur to test one’s faith. 

Prophets foretold of God’s Grace through Christ’s life. 

Those who accept Christ’s message are to prepare 

themselves for action as God expects all His servants to 

work and do His will. 

Do not continue living as you did before obedience to 

Christ. You are to be holy in your conduct and glorify God. 

God foreknew, predestined, that He would be manifested 

through the one He would raise from the dead. Thus, faith 

and hope would rest upon Him. 

Purification comes through a rebirth from a pure, trusting 

and obedient heart. 

Christ’s life, death, burial, resurrection and ascension is the 

Goodnews 10 that offers forgiveness of sins to everyone 

TODAY and ever after. Those who accept His offer are to 

consume spiritual food in order to mature and grow into 

their salvation.  

Christians as God’s servants are to offer their life as a living 

sacrifice, as priest to proclaim God’s excellencies, Christ’s 

2 థెస్్ లొనీకయులు 
 

క్రీస్తు పునరాగమన్ననికి సంబంధంచ్న పుకార్కాు 

భయరడవదుద. ర్క్షంరబడుటకు సత్ా మను 

క్రపేమించుటకు నిరాకరించ్నందున నశ్చంచువారిని 

సాత్యను మోసమ చేయువర్కు క్రీస్తు మర్ల రాదు. 

అత్ను త్న శ్కి ు మరియు నకిలీ సంకేత్యలు మరియు 

అదుు త్యల ద్వా రా ఇత్రుల ద్వా రా రని చేయడం 

ద్వా రా మోసం చేసాుడు. క్రీస్తు వచ్ి నపుి డు, ఆయన 

త్న క్రరజ్లను హంసించ్న వారిపై క్రరతీకార్ంతో, 

శాశా్ త్మైన మర్ణంతో న్నా యం చేసాుడు. 

 

క్రీస్తు రండవ రాకడ సమయం తెలియదు కాబట,ి 

స్తవార్ు క్రరకటసూు , మంచ్ రనులు చేసూు , ఆయనను 

మహమరరుసూు  జీవిత్యనిా  గడరడం ద్వా రా క్రీస్తు 

సేవకులుగా కొనసాగండ. చేయగలిగిన వారికి ఆహార్ం 

ఇవా వదుద లేద్వ వారికి అవసర్మైన వాటని సర్నరా 

చేయవదుద, కానీ త్మను త్యమ సమకూరుి కోవడానికి 

నిరాకరించండ. నిజ్ఞనికి, వారితో సహవాసం, సహవాసం 

చేయవదుద. అయితే వారిని శ్క్రత్తవులుగా భావించవదుద. 

 

 

1 తిమోతి 
 

స్త్కైసువులకు బోధంచే వారిని ఎదురోొ వాలి, వారి పూరా్  

మత్ విశాా సాల సంక్రరద్వయాలను త్రి నిసరిగా 

ాటంచాలి. బైబల్స్థలోని విశాా సాలకు విరుదధమైన 

విశాా సాలు - క్రీస్తు మరియు అపసులుడ బోధనలు. వారు 

త్మ పూరా్ పు మత్ విశాా సాలకు దూర్ంగా ఉండ తిరిగి 

వళిపాోయారు. 

దేశాల ాలకులతో సహా క్రరజ్లందరిీ మధా వరిుతా్ ం 

మరియు క్రార్ పనలు చేయండ. 

క్షమించబడని ారం యొకొ  మర్క లేకుండా 

క్రారి పంచండ - రవిక్రత్ చేత్తలు. 

ధనవంత్తలు మరియు క్రరభావశీలులు చేసే విధంగా 

క్రరలోభపటే ి దుస్తులు ధరించడం ద్వా రా 

ఇంక్రదయాలకు సంబంధంచ్న వారి దృష్టనిి 

ఆకరి షంచకూడదని మహళ్లకు బోధంచండ. 

త్మ సహోదరులను నీతిమంత్తలైన సేవకులుగా 

ారిా లని కోరుకునే పురుష్యలు మంచ్ లేద్వ 

ఉనా త్మైన రనిని కోరుకుంట్లరు - అధకార్ం మరియు 

క్రరతిష్ ి కోసం కాదు. 1 వారి రని ఏమిటంటే, క్రీస్తులో 

ఉనా వారు దేవుని సారూరా త్లోకి రరిణతి చెందేందుకు 

సహాయం చేయడం, వారికి బోధంచడం మరియు దేవుని 

చ్త్ుం చేయమని ార్నాిరే దశ్ం చేయడం. వారు "బయట 

వా కుులచే బాగా ఆలోచ్ంచబడాలి, త్ద్వా రా వారు 

అరీరి ులో, దెయా ం యొకొ  ఉచుి లో రడకుండా 

ఉండాలి." 



message of reconciliation. So, abstain from passions of the 

flesh. 

Live in accord with governing rulers, to the demands of 

employers while being free in Christ. 

Wives are to honor and respect their husbands for by their 

gentle and humble nature they may penetrate the heart of 

their unbelieving husband.  

Husbands are to show honor to their wives by 

understanding their concerns and needs. 

Be united 29 in heart and mind with your Christian family 

without any desire to get even.  

Prepare yourselves to explain why you are different from 

the majority. 

Christ delivered a message to those in Hades, the abode of 

the souls of those who have died. 

Noah obeyed God and built the Ark saving he and his 

family through water which is an example for those who 

call on God to forgive through their act of baptism 

(immersion) 2 in Christ’s blood. 

The gospel was to be preached to those who were alive but 

now dead so they might LIVE in spirit. 

When you suffer as a Child of God, you glorify God. 

Suffering as a result as an evil doer, such as a theft or 

murderer, does not glorify God. 

Men who willing, not for gain, devote their life humbly 

leading, not driving, their brethren to mature in God’s 

nature and work as His servants are examples of love and 

humility. 

Always be on alert looking for agents of the Devil who 

desire to devour and destroy one’s faith. 

 

Therefore, you grow in faith by growing in: 

Virtue - high moral standards 

Self-control of desires and actions  

Faithfulness 

Godly affection 

Love – God’s nature 

Be diligent in practicing these qualities 

 

Christ’s message as recorded in the Bible did not come 

from man’s knowledge or his interpretation but from God. 

 

Some brothers deny the deity of Christ. They teach for 

greed - money, power, fame claiming Christ was only a 

phantom. 9 They are condemned. 

 

Angels have sinned. God sent them to deepest part of 

Hades, tartarus, until Christ returns and then judgment. 7 

 

Some people who indulge in passion and despise authority 

attempt to fellowship with Christians. But their heart is 

trained in greed. “For if, after they have escaped the 

defilements of the world through the knowledge of our 

Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in 

them and overcome, the last state has become worse for 

కొంత్మంద స్త్కైసువులు మోసపూరిత్ అబద్వధ లకు 

త్మను త్యమ అంకిత్ం చేస్తకుంట్లరు. ఆ విధంగా 

వారు త్మ మనసాి క్షని ఒకరిని వివాహం చేస్తకోకుండా 

నిషేధంచడం మరియు నిరిదష్మిైన ఆహారానిా  తినడం 

ానేయడం వంట రదధత్తలతో త్మ మనసాి క్షని 

వేధసాురు. 

వృదుధరాలిని లేద్వ స్త్రుని మందలించవదుద. 

పలలాు మరియు మనుమలు త్మ పేద 

త్లిదాంక్రడులను జ్ఞక్రగత్ుగా చూస్తకోవాలి 

కొందరు వా కి ుగత్ క్రరయోజ్న్నల కోసం బోధసాురు, 

బైబల్స్థలో కనిపంచని క్రీస్తు సందేశాలు త్రి . 27 

ధనవంత్తలు కావాలనుకునే వా స్థకుులు దేవుని కంటే 

డబ్బు  యొకొ  అనిశి్చ తిపై ఆశ్లు పటి్టకుంట్లరు. 

ధనవంత్తలు ఉద్వర్ంగా ఉండాలి మరియు 

అవసర్మైన వారితో రంచుకోవడానికి సిదధంగా ఉండాలి. 

 

2 తిమోతి 
 

ఎలపాుి డూ దేవుని సేవకులను క్రపోత్ి హంచండ, 

క్రరతేా కించ్ ఇంటకి దూర్ంగా క్రీస్తును క్రరకటస్తునా  

వారిని. 

స్త్కైసువుని యొకొ  శాశా్ త్మైన విధ 3 స్తలభం: 

“ఉుంటేమేమ క్రీస్తుతో చనిపోయామ, మేమ కూడా 

ఆయనతో జీవిసాుమ; 

ఉుంటేమేమ సహసాుమ, మేమ కూడా అత్నితో 

ాలన చేసాుమ; 

 

ఉుంటేమేమ ఆయనను తిర్సొ రించామ, అత్ను 

కూడా మనలను నిరాకరిసాుడు; 

ఉుంటేమనం విశాా సం లేనివాళ్ంా, ఆయన త్నను 

త్యను తిర్సొ రించుకోలేడు కాబట ి ఆయన 

నమి కంగా ఉనా్న డు. 

 

రద్వలు మరియు మీ వా కి ుగత్ వివర్ణ గురించ్ గొడవ 

రడకండ. 22 

స్త్కైసువ సహోదరులు క్రీస్తు శ్రీర్ం నుండ 

వళిు పోవచుి . 

క్రీస్తు శ్రీర్ంలో కొందరు ఆధాా తిి క అరవిక్రత్త్ నుండ 

అగౌర్వరరిచే ాక్రత్ల నుండ - నీతిమంత్మైన ాక్రత్ల 

నుండ గౌర్వక్రరదమైన ఉరయోగం కోసం ారారు, 

త్ద్వా రా వారు దేవునికి సేవ చేయగలరు. 

కొందరు సహోదరులు సా యం క్రపేమికులుగా, 

అతా్య శ్తో, గరాి ష్యఠలుగా మరియు అహంకార్ంతో 

ఉంట్లరు. వారు దైవభకి ు యొకొ  రూానిా  కలిగి 

ఉండవచుి  - మీరు వారితో ఏమీ చేయకూడదు. 

క్రీస్తులో దైవిక జీవిత్యనాి  గడపే స్దరులు మరియు 

స్దరీమణులు ర్క్షంచబడత్యరు. 

క్రీస్తులో నమి కంగా జీవించే వార్ందరూ, దేవుని చ్త్యునాి  

నెర్వేరుసూు , రర్లోకం యొకొ  హామీని కలిగి ఉంట్లరు. 



them than the first.  For it would have been better for them 

never to have known the way of righteousness.” (2:20-21) 

 

God wants everyone to have the opportunity to turn from 

sin to Him. He is patient as time is meaningless, because 

He is eternal. 

 

Some teachings are difficult for those with little knowledge 

of God or His will. Some perhaps by choice but others due 

to teachings of others who have twisted the meaning of the 

scriptures to conform to their belief. 28  

 

1 John 
 

Jesus was a real person 26 attested to by those constantly 

with Him who heard, saw and touched him. They are 

eyewitnesses.15 

God is righteous and those in Christ are in fellowship with 

Him because of Christ’s cleansing blood. His atoning 

sacrifice makes one holy, IF they keep His commandments. 

This means we have the option to obey or refuse to obey 

Him and His teachings. 

Since God is love anyone who hates (wishes evil rather than 

good) does not “live” or “walk” in Him. 

Those in Christ who desire passions of the flesh and are 

proud rather than humble are of the world. They have 

abandoned Christ. 

Some within Christ’s church, who deny Jesus was God in a 

human body, are the antichrist. 

Those who have accept Christ and abide in Him have 

eternal life. 

Occasional sin can be forgiven but “Christians” who 

practice living in their sin, do not abide in Christ. 

Christ’s message is “God is Love” – one can choose either 

to abide in love or death. 

God answers prayers offered by the authority of Christ 12 

when asked according to His will. 

All who believe show their belief by their actions of love 

and obedience. 

Christ is Eternal Life, so one continuing in sin leads to 

everlasting death. 

Deity came to earth in the human form of Jesus of Nazareth 

and offered His message of forgiveness and salvation 10 to 

all people. Those who accept Him and His message through 

obedience have Eternal Life.   

 

2 John 
Love one another for God is Love. 

Love is living according to God’s will. 

Deceivers have gone out, no longer in His Church, 

because of their love for worldly things. They deny Jesus is 

the Christ. 

Christians who do not live according to Christ’s teachings 

have abandoned Him.   

 

వారి జీవిత్యలు అదుపులో లేని స్త్కైసువుల కోరికలు వారి 

పూరా్  క్రారంచ్క జీవిత్యనికి తిరిగి వస్థసాుయి. 

అనిా  క్రసొి రి ర్త దేవుడు ఊపరి 6 మరియు బోధన 

మరియు శ్చక్షణ కోసం ఉరయోగకర్ంగా ఉంట్టంద. 

క్రీస్తును మరియు ఆయన సందేశానిా  వా తిరేకించే 

వారిని గురిుంచండ మరియు తెలుస్తకోండ. 

 

టైటస్ 
 

డబ్బు , అధకార్ం లేద్వ క్రరతిష్ ికోసం అతా్య శ్తో ఉనా  

ఉాధాా యులను పదదలు ఎదురొో వాలి. వారు 

పురాణాలను బోధసాురు 25 మరియు క్రీస్తు స్దరులను 

క్రీస్తు నుండ దూర్ం చేయడం కంటే ఇత్ర్ వాట 

ఆధార్ంగా మోక్షం. 

నేరిి ంచండ 

• వృదుధలు - రా య-నియంక్రత్ణ, విశాా సంలో 

ధా ని, సి ష్మిైన ఆలోచన్నరరుడు. 

• వృదధ స్త్రులు - క్రరవర్ ునలో గౌర్వక్రరదంగా, రా య-

నియంక్రత్ణ, అరవాదులు కాకుండా, మదా్వ నికి 

బానిసలుగా ఉండకూడదు మరియు 

యువత్తలకు వారి భర్ు మరియు పలలాతో 

ఆాా యత్తో, రా య-నియంక్రత్ణ, ఇంటని 

కాాడుకోవడం నేరి్ ండ. 

• యువకులు - రా య-నియంక్రత్ణ, మంచ్ రనుల 

నమూన్న, సమక్రగత్ మరియు గౌర్వం కలిగి 

ఉంట్లరు. 

• ఉోా గులు - మీ యజ్ానులు వాదంచకుండా 

లేద్వ ఫిరాా దు చేయకుండా మరియు యజ్ానికి 

చెందన వాటని తీస్తకోకుండా మీ యజ్ానులు 

అరి గించ్న రనిని నిరా్ హంచండ. 

 

క్షారణ మరియు మోక్షానిా  తీస్తకురావడానికి క్రీస్తు 

భూమిపైకి వచిా డు, భకి ుహీనత్ మరియు క్రారంచ్క 

అభిరుచ్ని విడచ్పటమిని వారికి బోధంచాడు. అత్ను 

దయ మరియు విధేయత్ ద్వా రా ర్క్షసాుడు - రనుల 

ద్వా రా కాదు. 

• క్రరభుత్ా  అధకారులకు ల్గంగి ఉండండ 

• మంచ్ రనులు చేయడానికి సిదధంగా ఉండండ 

• ఎవరి గురించ్ చెడుగా ాటా్లడకండ 

• గొడవలు ానుకోండ 

• క్రరజ్లందరితో మరాా దగా మరియు మరాా దగా 

ఉండండ 

• మంచ్ రనులకు అంకిత్ం చేయండ 

• అక్రబాహామ సంత్యనంగా వారి వంశావళి ద్వా రా 

"దేవుడు ఎనాు కునా వాడు" అని చూపంచడానికి 

క్రరయతిా ంచడం ద్వా రా యూదులు చేసే 

మూర్ఖపు వివాద్వలను నివారించండ. 

 

 



3 John 
 

It is right for Christians to assist those who proclaim Christ 

and His message of forgiveness and salvation. 

There will be some “Christians” who desire to control the 

lives of other Christians by power and authority. Therefore, 

be aware of them as they are living and teaching contrary 

to Christ. Therefore, do not encourage them by providing 

assistance. 

Jude 
 

There are ungodly people who assemble with the Christian 

body for personal gain. They rely on opinions outside 

Christ 27 and His teachings leading some astray. “These are 

grumblers, malcontents, following their own sinful desires; 

they are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain 

advantage.” (vs. 16) 

 

“There will be scoffers, following their own ungodly 

passions. It is these who cause divisions, worldly people, 

devoid of the Spirit. But you, beloved, build yourselves up 

in your most holy faith; pray in the Holy Spirit; keep 

yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our 

Lord Jesus Christ that leads to eternal life.” (vss. 18-21) 

These ungodly people and scoffers were formerly in His 

Body but now follow their worldly desires while still 

assembling as if a Christian. 

 

Superscripts 
1. A Kingdom Not Made With Hands 

2. Baptism Into Christ 

3. Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When 

You Die? 

4. Bride of Christ 

5. Christ, The Mystery of God 

6. Compiling and Translating God’s Word 

7. Creation Before The Genesis Creation 

8. First Principles of Christ 

9. Gnosticism 

10. God's Message of Reconciliation 

11. Holy Spirit 

12. In The Name of Jesus 

13. Jesus and Apostles Doing God's Will 

14. Jesus Emptied Himself of Deity 

15. Jesus of Nazareth 

16. Life of Christ 

17. Living Liberated in a Sinful World 

18. Marriage and Divorce 

19. Millennialism 

20. Revelation to the Apostle John 

21. Shadows Types Prophecies - Revealed 

22. Silence of Scriptures 

23. Spiritual Milk 

ఫిలేమోన్స 

మీ విశాా సానిా  రంచుకోవడం వల ా వినేవారు రిక్రనష్ 

అవుత్యరు. 

మీ జీవిత్ం మరియు స్తవార్ు రట ా క్రపేమ కార్ణంగా, 

దేవుడు అవాంఛనీయ సంఘటనలను ఇత్రులపై 

గొరి గా క్రరభావిత్ం చేయగలడు మరియు త్ర్చుగా 

ఉరయోగించగలడు. ఆయన చ్త్ుం చేయడానికి 

మిమి లిా  ఉరయోగించ్నందుకు దేవునికి కృత్జ్తా్లు 

మరియు మహమలు. 

 

హెప్ీయులు 
 

ఆడమ్ మరియు ఈవ్ నీతిమంత్తలుగా భూలోక 

జీవులుగా సృష్టంిచబడాయ రు మరియు దేవుని 

సనిా ధలో జీవించడానికి ఒక సా ర్ంాలో 

ఉంచబడాయ రు. కాని వారు 

ఎ) తిరుగుబాట్ట చేసే దేవదూత్ అయిన సాత్యను 

అబద్వధ నాి  వినడానికి ఎంచుకునా్న డు; 

బ) సాత్యను వాగాదన్ననాి  కోరుకునా్న రు; 

సి) దేవుని ఆజ్లాను తిర్సొ రించారు; 

d) వారి చరా్ ల యొకొ  రరిణాాలను పందంద - 

నొపి  మరియు మర్ణం. 

ానవుని సంత్యనం మర్ణమనే మనిష్టపై త్న 

రటి్టను న్నశ్నం చేస్తుందని దేవుడు సాత్యనుకు 

వలడాంచాడు. కాబట,ి సరైన సమయంలో, యేస్త 

యొకొ  ానవ శ్రీర్ంలోని దేవత్ భూమిపైకి వచ్ి , 

అత్ని సృష్టలిో నివసించడానికి ఏకైక మరియు 

రరిపూర్మిైన ారరరిహారార్పం అని 

ఎంచుకునా్న డు. అత్ని పునరుత్యపనం - మర్ణంపై 

విజ్యం ద్వా రా రుజువుగా యేస్త 

ారరరిహారారాపనాి  త్ంక్రడ అంీకరించాడు. 

ఇపుి డు ాత్ ఒడంబడక క్రకింద నీతిమంత్తల 

ాాలు క్షమించబడాయయి. ఆ త్రాా త్ విధేయత్తో 

క్షారణ కోరే వార్ందరిీ క్షారణ, విమకి ు 

మరియు సయోధా  అందుబాట్టలోకి వచ్ి ంద. 

 

ఈ సయోధా  క్రరక్రకియ 10 అపసులుల కారా్ మలు 

2లో నమోదు చేయబడనటా్టగా యేస్త యొకొ  

పునరుత్యపనం మరియు ఆరోహణ త్రువాత్ మొదట 

పంతెకోస్తు నుండ క్రార్ంభమయేా  రవిక్రత్ 

క్రగంథాలలో అనేక క్రరదేశాలలో వివరించబడంద. 

క్షమింరబడన వారు కూడా ధరి్ బదధంగా 

జీవించడానికి లేద్వ వారి భూసంబంధమైన 

కోరికలకు ల్గంగిపోయే ఎంపకను కలిగి ఉంట్లరు. 

ల్గంగదీస్తకోవడం అంటే త్మ పూరా్  ారపు 

జీవిత్యనికి తిరిగి రావడానికి మరియు వారి 

“త్యతొ్య లిక భూసంబంధమైన ఆనంద్వలను” 
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24. Summarized Bible 

25. Teachings, Practices and Interpretations After AD 

100 

26. The Man Who Was God 

27. Today’s Church Teachings and Practices 

28. Twisting the Scriptures To Prove A Belief 

29. United in Christ 

30. Widows and Others in Need 

31. Women of the New Testament 

32. Daniel 

33. Bride of Christ 

Outlined Bible 
 

ఆసాా దంచడానికి సాత్యను అబద్వధ నాి  

అంీకరించడం. 

సాత్యను అబద్వధ ల ద్వా రా శోదంచబడన క్రీస్తు 

చరిి లోని వారికి హెక్రబ్లయుల ర్చయిత్ గట ి

హెచి రికను జ్ఞరీ చేశాడు. జ్ఞక్రగత్ుగా ఉండండ, 

క్రీస్తు మరియు అపసులుడ బోధనలను జ్ఞక్రగత్ుగా 

వినండ లేద్వ మీరు దూర్ంగా వళి,ా చ్వరికి అత్ని 

ర్క్షణ కృరను తిర్సొ రించవచుి . సమసు సృష్ట ి - 

మనిష్ట, ాత్ ఒడంబడక క్రరధాన పూజ్ఞరి మరియు 

దేవదూత్ల కంటే క్రీస్తు యొకొ  ఆధకా త్ను 

స్థసాప పంచ్న త్రువాత్, స్త్కైసువులు త్మ పూరా్ పు 

బైబల్-యేత్ర్ మత్ బోధనలకు తిరిగి రావడం 

ద్వా రా అవిశాా సం గురించ్ హెచి రిస్తునా్న రు. 

ప్ీసుత సుపీరియోరిటీ 

దేవుడు మొదట ానవునితో నేరుగా ాటా్లడాడు 

మరియు త్రువాత్ క్రరవక ుల ద్వా రా ా టా్లడాడు. కానీ 

ఇపుి డు, ఆయన త్న కుారుడైన క్రీస్తు ద్వా రా 

ాటా్లడుత్తనా్న డు. 

దేవత్ 14 పునరుత్యపనం చేయబడన క్రీస్తు, అనిా  

సృష్ట ి కంటే గొరి వాడు - మనిష్ట మరియు 

దేవదూత్లు. 

మెలొీ సెడెక్ యొకొ  ఆజ్ ా క్రరకార్ం క్రీస్తు దేవునికి 

మరియు ానవునికి మధా వరిు, స్త్కైసువ క్రరధాన 

పూజ్ఞరి. మోషే ద్వా రా ఇవా బడన ఒడంబడక క్రకింద 

క్రరధాన యాజ్కులు వలె, ఒకరి వంశావళిపై 

ఆధార్రడని యాజ్కుడు, వార్సత్ా ంగా వచ్ి న 

స్థసాప నం. 

రాబోయే క్రరరంచం - నిత్ా జీవం మరియు నిత్ా  

మర్ణం - క్రీస్తుకు లోబడ ఉంట్లయి. 

క్రీస్తు ఇపిు డు దేవుని రక్షాన ఉనా్న డు, ార 

క్షారణ కోసం త్న ానవ సజీవమైన శ్రీరానిా  

ాక్రత్మే తా్య గం చేశాడు. అల చేయడం ద్వా రా, 

అత్ను అక్రబాహామకు చేసిన వాగాదన్ననాి  

నెర్వేరిా డు మరియు కొత్ు ఒడంబడకను 

స్థసాప పంచడం ద్వా రా మోషే ద్వా రా చేసిన 

ఒడంబడకను వాడుకలో లేకుండా చేశాడు. 

విధేయత్ ద్వా రా క్రీస్తును ఎనాు కునే వార్ందరూ 

రవిక్రత్మైన ఆధాా తిి క జీవులుగా ఉంట్లరు: 

ఎ) యేస్త దేవత్ను ఒపిు కోవడం, 

బ) ాానికి చనిపోవడం, 

సి) అత్ని ర్క ుంలో ఖననం చేయబడనవి దేవుడు 

క్రీస్తు శ్రీర్ంలోకి, అత్ని చరిి లో ఉంచబడాయడు. 

 

శుదధ చేయబడన భౌతిక మనిష్ట మళ్ల ా మరికిగా 

ారినటా్టగా, శుదధ చేయబడన ఆధాా తిి క వా కి ు 

కూడా అలగే ార్వచిు . ఇద నిజ్ం కాకపోతే, 

మధా వరిు అవసర్ం లేద్వ స్త్కైసువులు దూర్ంగా 

రడపోయి, ఒకరి పూరా్  ారపు జీవిత్యనికి తిరిగి 

వళ్వాదదని హెచి రించడం అవసర్ం లేదు. 
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పడిపోవడుం గురిుంచ్చ హెచి రికలు 

ఒక సహోదరుడు అవిశాా స హృదయానికి ద్వరి 

తీయగలడు మరియు దేవుని నుండ దూర్ంగా 

రడపోత్యడు. (3:12) 

గటటపడవద్దుమీ హృదయం మరియు అత్ని 

సా రానిా , అత్ని సందేశానిా  తిర్సొ రించవదుద. 

(4:7) 

ప్పవేశుంచడ్డనికి కృషి చేయుండిఅత్ని విక్రశాంతి, 

సా ర్ంా, కాబట ిమీరు అవిధేయత్ ద్వా రా వసాుయి 

లేదు. (4:11) 

వేగుంగా పట్టటకుండి - వద్దలుగా మారకుండి- క్రీస్తు 

మర్ణం, ఖననం మరియు పునరుత్యపనం ాక్రత్మే 

తెలుస్త, కానీ అత్ని జీవిత్ం మరియు అత్ని 

పోలికలో ఎల రరిణతి చెంద్వలో కూడా తెలుస్త. 

(4:14) 

స్థజా్ఞనోదయం పందన మరియు క్షమించబడన వారి 

పూరా్  ారపు జీవిత్యనికి తిరిగి వచ్ి న వారికి క్రీస్తు 

వదదకు తిరిగి రావడం కష్ంి. (6:4) 

ఉదేదశ్పూరా్ కంగా (కొనసాగించే) ారం చేసేవారికి 

ార బలి లేదు. (10:26) 

“పారేయకుండిమీ విశాా సం గొరి  క్రరతినలనిా  

కలిగి ఉంట్టంద. (10:34) 

“న్న నీతిమంత్తడు విశాా సంతో జీవిసాుడు మరియు 

అత్ను వనకిొ  త్గితాే న్న క్రాణానికి అత్నిలో 

సంతోష్ం ఉండదు. కానీ మేమ వనుకకు 

మడుచుకుపోయిన మరియు న్నశ్నం చేయబడన 

వారిలో కాదు. (10:38 - 39a) 

"విశాా సం కలిగి మరియు వారి ఆత్ి లను 

కాాడుకునే వారు." (10:39b) 

అరుాం చేసుకుండి - నమమ కుం - విశాా స్ుం - నమమ కుం - 

చరా  

ఒకరు వినగలరు కానీ అర్పం చేస్తకోలేరు, అర్పం 

చేస్తకోలేరు కానీ నమి డానికి సరిపోదు, నమి త్యరు కానీ 

కటి్టబడ మరియు విశా్ సించడానికి త్గినంత్ విశాా సం 

కలిగి ఉండట్లనికి ఇష్రిడరు. విశా్ సించే వారు త్మ 

చరా్ ల ద్వా రా త్మ విశాా సానిా  మరియు విశాా సానిా  

నిరూపంచుకునే చరా్  తీస్తకుంట్లరు. 

"విశాా సం ద్వా రా హేబెల్ దేవునికి మరింత్ 

ఆమోదయోగా మైన బలిని అరిి ంచాడు." (హెక్రబ్ల 

11:1) 

“విశాా సం ద్వా రా అక్రబాహామ త్యను వార్సత్ా ంగా 

పందవలసిన క్రరదేశానికి వళ్మాని 

పలవబడనపిు డు విధేయత్ చూాడు. (హెక్రబ్ల 11:8) 

"విశాా సం ద్వా రా హనోకు మర్ణం చూడకుండా 

ఎత్ుబడాయడు." (హెక్రబ్ల 11:5) 

"విశాా సంతో నోవహు, ఇంకా కనిపంచని 

సంఘటనల గురించ్ దేవుడు హెచి రించాడు, 

భయంతో త్న ఇంటని ర్క్షంచడానికి ఒక ఓడను 

నిరిి ంచాడు." (హెక్రబ్ల 11:7) 



"విశాా సం ద్వా రా అత్ను (అక్రబహం) వాగాదన దేశ్ంలో 

నివసించడానికి విదేశీ దేశ్ంలో నివసించడానికి 

వళ్లు డు." (హెక్రబ్ల 11:9) 

"వీర్ందరూ వాగాదనమ చేయబడనవాటని పందక 

విశాా సమతో మర్ణ్ణంచారు, కానీ వారిని చూచ్ 

వారిని దూర్ం నుండ రలకరించ్, మరియు వారు 

భూమిపై అరరిచ్త్తలని మరియు 

బహషొ్ ృత్తలని (ఆశ్) అంీకరించారు." (హెక్రబ్ల 

11:13-14) 

“విశాా సమనుబట ి అక్రబాహామ 

రరీక్షంచబడనపిు డు ఇసాి కును బలి ఇచిె ను, 

వాగాదనమలు పందనవాడు త్న ఒకొ గానొకొ  

కుారుని అరిి ంచుచుండెను; దేవుడు త్నను 

మృత్తలలో నుండ లేరగలడని అత్ను 

భావించాడు, ద్వని నుండ, సూచన్నర్పకంగా 

చెాి లంటే, అత్ను అత్నిా  తిరిగి పంద్వడు. 

(హెక్రబ్ల 11:17-19) 

"విశాా సం ద్వా రా ఇసాి కు యాకోబ్బ మరియు 

ఏశావులపై భవిషా్ త్తు ఆశీరాా ద్వలను కోరాడు." 

(హెక్రబ్ల 11:20) 

"విశాా సంతో యాకోబ్బ, మర్ణ్ణస్తునా పుి డు, జోసెఫ్ 

కుారులలో క్రరతి ఒకొ రినీ ఆశీరా్ దంచాడు, 

అత్ని కక్రర్ త్లపై నమసొ రించాడు." (హెక్రబ్ల 11:21) 

"విశాా సంతో జోసెఫ్, త్న జీవిత్ చ్వర్లో, 

ఇక్రశాయేలీయుల వలస గురించ్ క్రరసాువించాడు 

మరియు అత్ని ఎమకల గురించ్ ఆదేశాలు 

ఇచిా డు." (హెక్రబ్ల 11:22) 

"విశాా సంతో, మోషే పుటనిపిు డు, అత్ని 

త్లిదాంక్రడులు మూడు నెలలు ద్వచ్పటి్లరు, 

ఎందుకంటే పలవాాడు అందంగా ఉనా్న డని 

మరియు వారు రాజు శాసన్ననికి భయరడలేదు." 

(హెక్రబ్ల 11:23) 

"విశాా సంతో మోషే, పదదయాా క, నరో కుారు 

కుారుడని పలవడానికి నిరాకరించాడు, ారం 

యొకొ  క్షణ్ణకమైన ఆనంద్వనిా  అనుభవించడం 

కంటే దేవుని క్రరజ్లతో చెడుగా క్రరవరి ుంచడానాి  

ఎంచుకునా్న డు." (హెక్రబ్ల 11:24-25) 

"విశాా సంతో మోషే రాజు కోానికి భయరడకుండా 

ఈజపిును విడచ్పటి్లడు, ఎందుకంటే అత్ను 

అదృశాు డైన వా కి ుని చూసినటా్టగా సహంచాడు." 

(హెక్రబ్ల 11:27) 

"విశాా సం ద్వా రా అత్ను రసొా  ఆచరించాడు 

మరియు ర్కాునాి  చ్లకరించాడు." (హెక్రబ్ల 11:28) 

"విశాా సంతో క్రరజ్లు ఎండపోయిన భూమిలో 

ఉనా టా్టగా ఎక్రర్ సమక్రద్వనిా  ద్వట్లరు." (హెక్రబ్ల 

11:29) 

"విశాా సమను బట ిరాహాబ్బ వేశా్  గూఢచారులకు 

సేా హపూరా్ క సాా గత్ం రలికినందున 

అవిధేయులైన వారితో నశ్చంచలేదు." (హెక్రబ్ల 11:31” 



 

జేమ్్స  
 

దేవుడు ఎవరినీ క్రరలోభపటడిు. అయినరి టీ, ఒకరి 

విశాా సానిా  రరీక్షంచడం ద్వా రా వారు నమి కంగా 

ఉనా పుి డు స్థసిపర్తా్య నాి  ఉత్ి తిు చేయడానికి ఆయన 

అనుమతిసాుడు. 

కోరిక నుండ టంపేషి్న్ సంభవిస్తుంద. ఒకరు వారి 

కోరికను ఇచ్ి నపుి డు ారం సంభవిస్తుంద. 

కోరం వచ్ి నపుి డు, కోరం దేవునిద కాదు కాబట ి

ాటా్లడట్లనికి నిద్వనంగా ఉండండ. 

క్రీస్తు యొకొ  మోక్షం యొకొ  సందేశ్ం 10 విధేయత్ 

మరియు అంత్ర్తా్ జీవిలో నిలుపుకునా పిు డు, 

నమి కమైన జీవిత్యనిా  మరియు కారిి కులను ఉత్ి తిు 

చేస్తుంద - పాూ  సిటరిి్త  క్రపేక్షకులు కాదు. 

కోరికతో విత్ంత్తవులను మరియు అవసర్ంలో ఉనా  

ఇత్రులను చూస్తకునా పుి డు స్త్కైసువులు ఆరాధసాురు. 

ధనవంత్తలతో మెరుగాా క్రరవరి ుంచడం పేదల రట ా

దేవునికి అసహా కర్మైన విశాా సం మరియు రాజా్ఞ నికి 

వార్స్తలు. 

దయ న్నా య డాండ ాశ్చక్షను తిర్సొ రిస్తుంద. 

ఒకరి చరా్ లు వారి క్రపేమ మరియు విశాా సం యొకొ  

స్థసాపయిని క్రరదరిశ సాుయి - చరా్  లేదు విశాా సం లేదు. 

ాటా్లడేద మంచ్ లేద్వ చెడును ఉతి్ తిు చేస్తుంద. 

కాబట,ి వారు ఏమి మరియు ఎల ాటా్లడత్యరు అని 

నియంక్రతించలేకపోతే వారు బోధంచకూడదు. 

అధకార్ం మరియు క్రరతిష్నిు సాధంచాలనే ఆశ్యం 

సౌమా త్, దయ మరియు శాంతి కంటే అసూయ 

మరియు అగౌర్వానిా  కలిగిస్తుంద. 

క్రరరంచంతో ఉనా  సంబంధం ద్వా రా దేవునితో త్న 

ఒడంబడక సంబంధానిా  విచ్ి నా ం చేసే స్త్కైసువుడు 

ఆధాా తిి క వా భిచారి. 

దేవునితో స్థసిపర్మైన సంబంధం డెవిల్స్థను దూర్ంగా 

ఉంచుత్తంద. 

చెడుగా ాటా్లడకండ లేద్వ ఎవరినీ దూష్టంచకండ. 

దురాశ్తో సంాదంచ్న ఐశా్ రా్ ం దేవునికి మొఱ్ఱ 

పడుత్తంద. 

దైవభకి ుగల మరియు నీతిమంత్తలు త్మ ాటను 

ధృవీకరించడానికి ఇత్రులను పలవవలసిన అవసర్ం 

లేదు. వారు క్రరాణం చేయడానికి ఎట్టవంట కార్ణం 

లేదు. 

స్దరులు క్రీస్తు నుండ దూర్ంగా సంచరించగలరు. 

నమి కంగా ఉండేందుకు వారికి సహాయం మరియు 

క్రపోతి్య హం అవసర్ం. 

 

1 పీటర్ 
 

క్రీస్తు పునరుత్యపనం ద్వా రా మళ్ల ాజ్నిి ంచ్న వార్ందరిీ 

నిత్ా జీవం నిరీక్షణ ఉంద. వారు ాానికి చనిపోవడం 



ద్వా రా మళ్ల ా జ్నిి ంచారు, క్రీస్తు ర్క ుంలో 

ాతిపటబిడాయ రు, కొత్ు ఆధాా తిి క శ్రీరానిా  పంచారు 

మరియు దేవుని ద్వా రా క్రీస్తు రాజ్ా ంలో ఉంచారు. 

 

ఒకరి విశాా సానిా  రరీక్షంచడానికి రరీక్షలు 

జ్రుగుత్యయి. 

క్రీస్తు జీవిత్ం ద్వా రా దేవుని దయ గురించ్ క్రరవక ులు 

మందే చెాి రు. 

క్రీస్తు సందేశానిా  అంీకరించే వారు త్న 

సేవకులందరూ రని చేయాలని మరియు ఆయన చ్త్ుం 

చేయాలని దేవుడు ఆశ్చస్తునా టా్టగా చరా్  కోసం త్మను 

త్యమ సిదధం చేస్తకోవాలి. 

క్రీస్తుకు విధేయత్ చూరడానికి మందు మీరు 

జీవించ్నటా్ట జీవించవదుద. మీరు మీ క్రరవర్ ునలో 

రవిక్రత్ంగా ఉండాలి మరియు దేవుణ్ణ ిమహమరర్చాలి. 

దేవుడు త్యను మృత్తలలో నుండ లేరబడే వా కి ు ద్వా రా 

క్రరత్ా క్షరర్చబడత్యడని దేవుడు మందే ఎరిగి, 

మందుగా నిర్యిించాడు. అందువలన, విశాా సం 

మరియు నిరీక్షణ ఆయనపై ఆధార్రడ ఉంట్లయి. 

శుదధ అనేద సా చి మైన, నమి కమైన మరియు 

విధేయత్గల హృదయం నుండ పునర్జని  ద్వా రా 

వస్తుంద. 

క్రీస్తు జీవిత్ం, మర్ణం, ఖననం, పునరుత్యపనం మరియు 

ఆరోహణం శుభవార్ు 10, ఇద ఈ రోజు మరియు ఎరి టీ 

అందరిీ ార క్షారణను అందస్తుంద. అత్ని 

క్రరతిాదనను అంీకరించేవారు రరిరకా ం చెందడానికి 

మరియు వారి మోక్షానికి ఎదగడానికి ఆధాా తిి క 

ఆహారానాి  తీస్తకోవాలి. 

స్త్కైసువులు దేవుని సేవకులుగా త్మ జీవిత్యనిా  సజీవ 

తా్య గంగా, పూజ్ఞరిగా దేవుని మహమలను, క్రీస్తు 

సయోధా  సందేశానాి  క్రరకటంచాలి. కాబట,ి 

ాంసాహారానికి దూర్ంగా ఉండండ. 

క్రీస్తులో సేా చి గా ఉనా పుి డు యజ్ానుల 

డాండ్స్థలకు అనుగుణంగా ాలించే ాలకులకు 

అనుగుణంగా జీవించండ. 

భారా్ లు త్మ భర్ులను గౌర్వించాలి మరియు 

గౌర్వించాలి, ఎందుకంటే వారి స్తనిా త్త్ా ం మరియు 

వినయంతో వారు త్మ అవిశాా స భర్ు హృదయంలోకి 

చొచుి కుపోవచుి . 

భర్ులు త్మ భారా్ ల ఆంోళ్నలు మరియు 

అవసరాలను అర్పం చేస్తకోవడం ద్వా రా వారి రట ా

గౌర్వం చూపంచాలి. 

మీ స్త్కైసువ కుట్టంబంతో సానంగా ఉండాలనే కోరిక 

లేకుండా హృదయం మరియు మనసి్త తో ఐకా ంగా 

ఉండండ. 

మీరు మెజ్ఞరిటీ నుండ ఎందుకు భినా ంగా ఉన్నా రో 

వివరించడానికి మిమి లాి  మీరు సిదధం చేస్తకోండ. 

మర్ణ్ణంచ్న వారి ఆత్ి లకు నిలయమైన హేడసస్థలో 

ఉనా వారికి క్రీస్తు ఒక సందేశానిా  అందంచాడు. 



నోహ్ దేవునికి విధేయత్ చూాడు మరియు అత్ను 

మరియు అత్ని కుట్టంబానిా  నీట ద్వా రా ర్క్షంచే 

ఓడను నిరిి ంచాడు, ఇద క్రీస్తు ర్క ుంలో వారి బాపజి్ం 

(ఇమి ర్ షన్) 2 ద్వా రా క్షమించమని దేవునికి పలుపునిచేి  

వారికి ఒక ఉద్వహర్ణ. 

సజీవంగా ఉనా రి టీ ఇపుి డు చనిపోయిన వారికి 

స్తవార్ు క్రరకటంచబడాలి, త్ద్వా రా వారు ఆత్ి తో 

జీవించగలరు. 

మీరు దేవుని బడయగా బాధరడనపుి డు, మీరు దేవుణ్ణ ి

మహమరరుసాురు. దొంగత్నం లేద్వ హంత్కుడు వంట 

దురిా రాుని నలిత్ంగా బాధలు దేవుణ్ణ ిమహమరర్చవు. 

సా లభం కోసం కాకుండా, త్మ జీవిత్యనిా  నక్రమత్తో 

నడపంచే, స్త్డైవింగ్ చేయకుండా, దేవుని సా భావంలో 

రరిణతి చెందడానికి మరియు అత్ని సేవకులుగా 

రనిచేయడానికి ఇష్రిడే పురుష్యలు క్రపేమ మరియు 

వినయానికి ఉద్వహర్ణలు. 

ఒకరి విశాా సానిా  క్రమింగివేయాలని మరియు న్నశ్నం 

చేయాలని కోరుకునే డెవిల్ ఏజెంట ాకోసం వత్తకుతూ 

ఎలపాుి డూ అక్రరమత్ుంగా ఉండండ. 

 

అందువల,ా మీరు వృదధ చెందడం ద్వా రా విశాా సంలో 

పరుగుత్యరు: 

ధరి్ ం - అధక నైతిక క్రరాణాలు 

కోరికలు మరియు చరా్ ల రా య నియంక్రత్ణ 

విశాా సమ 

దైవానురాగం 

క్రపేమ - భగవంత్తని సా భావం 

ఈ లక్షణాలను ఆచరించడంలో క్రశ్దధ వహంచండ 

 

బైబల్స్థలో నమోదు చేయబడన క్రీస్తు సందేశ్ం ానవుని 

స్థజా్ఞనం లేద్వ అత్ని వివర్ణ నుండ వచ్ి ంద కానీ దేవుని 

నుండ వచ్ి ంద. 

 

కొంత్మంద స్దరులు క్రీస్తు దేవత్ను తిర్సొ రించారు. 

వారు దురాశ్ కోసం బోధసాురు - డబ్బు , అధకార్ం, ీరి ు 

క్రీస్తు కేవలం ఒక ఫంటమ్ అని పేరొ్క నా్న రు. 9 వారు 

ఖండంచబడాయ రు. 

 

దేవదూత్లు ారం చేశారు. దేవుడు వారిని హేడసస్థలోని 

లోతైన భాగమైన ట్లర్రి్సస్థకు రంాడు, క్రీస్తు తిరిగి వచి్  

తీరుి  వచేి  వర్కు. 7 

 

అభిరుచ్లో మనిగిపోయి అధకారానిా  త్ృణీకరించే 

కొంత్మంద స్త్కైసువులతో సహవాసం చేయడానికి 

క్రరయతిా సాు రు. కానీ వారి హృదయం దురాశ్లో శ్చక్షణ 

పందంద. “ఎందుకంటే, వారు మన క్రరభువు మరియు 

ర్క్షకుడైన యేస్తక్రీస్తు యొకొ  స్థజా్ఞనం ద్వా రా 

క్రరరంచంలోని అరవిక్రత్త్లను త్పి ంచుకునా  

త్రాా త్, వారు మళ్ల ా వాటలో చ్కొు కొని, 



అధగమించ్నటయాితే, చ్వరి స్థసిపతి వారికి మొదట కంటే 

అధాా నా ంగా ారింద. ఎందుకంటే వారు ఎపుి డూ 

నీతి ారాానాి  తెలుస్తకోకుంటే మంచ్ద.” (2:20-21) 

 

ారం నుండ త్న వైపుకు తిరిగే అవకాశ్ం అందరిీ 

ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంట్టనా్న డు. కాలం 

అర్పర్హత్మైనద కాబట ి అత్ను ఓపకగా ఉనా్న డు, 

ఎందుకంటే అత్ను శాశా్ త్తడు. 

 

దేవుని గురించ్ లేద్వ ఆయన చ్త్ుం గురించ్ త్కొు వ 

స్థజా్ఞనం లేని వారికి కొనిా  బోధనలు కష్ంిగా ఉంట్లయి. 

కొనిా  బహుశా ఎంపక ద్వా రా కానీ ఇత్రులు త్మ 

నమి కానికి అనుగుణంగా లేఖన్నల అరాపనాి  

వక్రీకరించ్న ఇత్రుల బోధనల కార్ణంగా. 28 

 

1 జాన్స 
 

యేస్త నిజ్మైన వా కి ు అని 26 నిర్ంత్ర్ం ఆయనతో 

ఉనా వారు ఆయనను వినా , చూసిన మరియు త్యకిన 

వారు ధృవీకరించారు. వారు క్రరతా్ క్ష సాక్షులు.15 

దేవుడు నీతిమంత్తడు మరియు క్రీస్తు యొకొ  శుదధ 

ర్క ుమ వలన క్రీస్తులో ఉనా వారు ఆయనతో 

సహవాసంలో ఉన్నా రు. వారు ఆయన ఆజ్లాను ాటసేు, 

అత్ని క్రాయశి్చ త్ు తా్య గం ఒకరిని రవిక్రత్ం చేస్తుంద. 

దీనర్పం, ఆయనకు మరియు ఆయన బోధనలకు లోబడే 

లేద్వ తిర్సొ రించే అవకాశ్ం మనకు ఉంద. 

దేవుడు క్రపేమికుడు కాబట ి దాే ష్టంచే (మంచ్ కంటే 

చెడును కోరుకునే) ఎవరైన్న ఆయనలో "జీవించరు" 

లేద్వ "నడవరు". 

క్రీస్తులో ఎవరైతే ాంసాహారానిా  కోరుకుంట్లరో 

మరియు వినయం కంటే గరా్ ంగా ఉనా వారు లోకానికి 

చెందనవారు. వారు క్రీస్తును విడచ్పటి్లరు. 

క్రీస్తు చరిి లోని కొందరు, ానవ శ్రీర్ంలోని యేస్తను 

దేవుడు కాదని తిర్సొ రించ్న వారు క్రీస్తు విరోధ. 

క్రీస్తును అంీకరించ్, ఆయనలో నిలిచ్యునా  వారికి 

నిత్ా జీవమ ఉంట్టంద. 

అపుి డపుి డు ారం క్షమించబడవచుి  కానీ 

"స్త్కైసువులు" త్మ ారంలో జీవించడానిా  అభా సిసాురు, 

క్రీస్తులో ఉండరు. 

క్రీస్తు యొకొ  సందేశ్ం “దేవుడు క్రపేమికుడు” – క్రపేమలో 

లేద్వ మర్ణంలో ఉండట్లనిా  ఎంచుకోవచుి . 

దేవుడు త్న ఇషి్టనుసార్ం అడగినపుి డు క్రీస్థస్తు 12 

యొకొ  అధకార్ం ద్వా రా చేసే క్రార్ పనలకు సాధానం 

ఇసాుడు. 

విశా్ సించే వార్ందరూ త్మ క్రపేమ మరియు 

విధేయత్తో త్మ విశాా సానిా  క్రరదరిశ సాు రు. 

క్రీస్తు నిత్ా  జీవుడు, కాబట ిారంలో కొనసాగడం నిత్ా  

మర్ణానికి ద్వరి తీస్తుంద. 



దేవుడు నజ్రేయుడైన యేస్త యొకొ  ానవ రూరంలో 

భూమిపైకి వచిా డు మరియు అత్ని క్షారణ మరియు 

మోక్ష సందేశానిా  క్రరజ్లందరిీ అందంచాడు. 

విధేయత్ ద్వా రా ఆయనను మరియు ఆయన 

సందేశానిా  అంీకరించే వారికి నిత్ా జీవం ఉంట్టంద. 

 

2 జాన్స 

దేవుని కోసం ఒకరినొకరు క్రపేమించుకోవడం అంటే 

క్రపేమ. 

క్రపేమ అంటే దేవుని చ్త్యునికి అనుగుణంగా జీవించడం. 

లౌకిక విష్యాల రట ా వారికునా  క్రపేమ కార్ణంగా 

మోసగాళా్ళ అత్ని చరిి లో లేరు. వారు యేస్తను క్రీస్తు 

అని నిరాకరిసాురు. 

క్రీస్తు బోధనల క్రరకార్ం జీవించని స్త్కైసువులు ఆయనను 

విడచ్పటి్లరు. 

 

3 జాన్స 
 

క్రీస్తును మరియు అత్ని క్షారణ మరియు మోక్ష 

సందేశానిా  క్రరకటంచే వారికి స్త్కైసువులు సహాయం 

చేయడం సరైనద. 

అధకార్ం మరియు అధకార్ం ద్వా రా ఇత్ర్ స్త్కైసువుల 

జీవిత్యలను నియంక్రతించాలని కోరుకునే కొందరు 

"స్త్కైసువులు" ఉంట్లరు. కాబట,ి వారు క్రీస్తుకు విరుదధంగా 

జీవిస్తునా ందున మరియు బోధస్తునా ందున వారి 

గురించ్ తెలుస్తకోండ. అందువల,ా సహాయం 

అందంచడం ద్వా రా వారిని క్రపోత్ి హంచవదుద. 

జూడ్ 
 

వా కి ుగత్ లభం కోసం స్త్కైసువ శ్రీర్ంతో సావేశ్మయేా  

భకి ుహీనులు ఉన్నా రు. వారు క్రీస్తు 27 వలురలి 

అభిక్రాయాలపై ఆధార్రడత్యరు మరియు అత్ని 

బోధనలు కొంత్ ద్వరిత్పిు త్తనా్న యి. “వీరు 

గుసగుసలడేవారు, దురిా రాులు, త్మ సంత్ ారపు 

కోరికలను అనుసరించేవారు; వారు పదదగా నోరు 

మెదరని క్రరగలు లు రలుకుత్యరు, క్రరయోజ్నం 

పందేందుకు రక్షాత్యనాి  క్రరదరిశ సాు రు. (వరి స 16) 

 

“ఎగత్యళి చేసేవారు ఉంట్లరు, వారి సా ంత్ భకి ుహీనమైన 

కోరికలను అనుసరిసాురు. ఆత్ి  లేని లోకసంబంధమైన 

వా కుులను, విభజ్నలను కలిగించేద వీరే. కానీ మీరు, 

క్రపయమైన, మీ అతా్ ంత్ రవిక్రత్మైన విశాా సంలో 

మిమి లిా  మీరు నిరిి ంచుకోండ; రరిశుద్వధ తి్ లో 

క్రారి పంచండ; నిత్ా జీవానికి ద్వరితీసే మన క్రరభువైన 

యేస్తక్రీస్తు కనికర్ం కోసం ఎదురుచూసూు , దేవుని 

క్రపేమలో మిమి లిా  మీరు నిలుపుకోండ. (వరి స 18-21) 

ఈ భకి ుహీనులు మరియు అరహాసా ం చేసేవారు పూరా్ ం 

ఆయన దేహంలో ఉన్నా రు కానీ ఇపుి డు వారి 



క్రారంచ్క కోరికలను అనుసరిసూు నే స్త్కైసువుని వలె 

సావేశ్మవుత్తన్నా రు. 

 

సూరర్తస్థక్రసొి ప్సి్థలు 

34. చేత్తలతో చేయని రాజ్ా ం 

35. క్రీస్తులోకి బాపజి్ం 

36. శ్రీర్ం, ఆతి్  మరియు ఆతి్  - మీరు 

చనిపోయినపిు డు వారు ఎకొ డకి వళ్త్యరు? 

37. క్రీస్తు వధువు 

38. క్రీస్తు, దేవుని ర్హసా ం 

39. దేవుని వాకాా నిా  సంకలనం చేయడం మరియు 

అనువదంచడం 

40. జెనెసిస సృష్టకిి మందు సృష్ట ి

41. క్రీస్తు మొదట సూక్రత్యలు 

42. న్నసిసిిజ్ం 

43. దేవుని సయోధా  సందేశ్ం 

44. రరిశుదధ ఆతి్  

45. యేస్త న్నమమలో 

46. యేస్త మరియు అపసులులు దేవుని చ్త్ుం 

చేస్తున్నా రు 

47. యేస్త త్నను త్యను దైవతా్ ం నుండ ఖాళ్ల 

చేస్తకునా్న డు 

48. నజ్రేయుడైన యేస్త 

49. క్రీస్తు జీవిత్ం 

50. ారభరిత్మైన క్రరరంచంలో విమకి ు పందడం 

51. వివాహం మరియు విడాకులు 

52. మిలీనియలిజ్ం 

53. అపసులుడైన యోహానుకు క్రరకటన 

54. ష్టడోస ర్కాలు క్రరవచన్నలు - బహర్తా్ం 

55. క్రగంథాల నిశ్శ బదం 

56. ఆధాా తిి క ాలు 

57. సంక్రగహంగా బైబల్ 

58. AD 100 త్రాా త్ బోధనలు, అభాా సాలు మరియు 

వివర్ణలు 

59. ద ాా న్ హూ వాజ్ గాడ్ 

60. నేట చరిి  బోధనలు మరియు అభాా సాలు 

61. ఒక నమి కానిా  నిరూపంచడానికి లేఖన్నలను 

వక్రీకరించడం 

62. క్రీస్తులో ఐకా ం 

63. అవసర్మైన విత్ంత్తవులు మరియు ఇత్రులు 

64. కొత్ు నిబంధన స్త్రులు 

65. డేనియల్ 

66. క్రీస్తు వధువు 

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

Mortal Man From Life to Death - మరుయ మన్నషట జీవిత్ం నతండ ిమరణం వరక్ు - 
Planned Redemption – పోణాళిక్ాబదధమ నై విముక్ిు - 

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

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

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

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

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

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

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

ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటిటయాట్ అంద ంచే పాఠాలు మరియు సేవలు ఉచిత్ం. మీరు టయాషన్ లేదా మరదే నైా ఫజీు క్ోస్ం 
ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇంటరేా ష్నల్ బైబల్ న్నలెడ్జ ఇనిి ిట్టా ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరియు ఆయన స్ుంకలప ుం గురిుంచ్చ మరిుంత తెలుసుకవ్యలనే ఆస్కి త ఉనన  ఎవరిైనా బైబిల్స పాఠాలన అుంద్దబాట్టలో 

ఉుంచడుం ఇని్ ిట్యా ట్ యొకక  లకా్ష్ ుం పాఠాలన ప్పిుంట్ చేయడ్డనికి డౌన్సరలోడ్ చేసుకవచి్చ , ఆన్సరలైన్సరలో అధ్ా యనుం 

చేయవచి్చ  లేద్వ వా కుతలు లేద్వ చరిి ల ద్వా రా ఇమెయిల్స ముంప్తితా  శాఖ్లో ఉపయోగుంచవచి్చ . ఇుంటరేన షనల్స బైబిల్స నాలెడ్ ్

ఇని్ ిట్యా ట్ (IBKI) నుండి డిప్లుమా స్ుంపాదుంచడ్డనికి ఒక విద్వా రి ాతపప నిస్రిగా నాలుగు అవస్రమైన కరు్ లు మరియు 7 ఎుంపిక 

పాఠాలన పూరిత చేసి ఉుండ్డలి. అడా్డ న్్స రడ్ రస్టసస్ "BKS" (బైబిల్స నాలెడ్ ్స్కక లర్) అవ్యరాున అుంద్దకవడ్డనికి, ఒక విద్వా రి ాడిప్లుమా 

స్ుంపాదుంచడుంతో పాట్ట అనిన  ఎలకి టవ్ పాఠాలు మరియు 7 అదనపు అధ్ా యనాలన పూరిత చేసి ఉుండ్డలి.  

Course One - The Message | మొదట కరు్  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకొ డ క్రరతిదీ ఎల వచ్ి ంద?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష్ట 

Christ, The Mystery of God |  క్రీస్తు - దేవుని ర్హసా ం  

Myths About God |  దేవుని గురించ్న అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కరు్  రుండు - అతని స్ుందేశానికి విధేయత 

Time Before Christ   క్రీస్తుకు మందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై క్రీస్తు సమయం  

Time After Christ   క్రీస్తు త్రాా త్ సమయం  

Time To Decide    నిర్యిించే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మర్ణం నుండ సిలువ జీవిత్యనికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కరు్  మూడు -ప్ీసుతలో కొతత ఆధా్య తిమ క జీవితుం  

Baptism into Christ   |  క్రీస్తులోకి బాపజి్ం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేత్తలతో చేయని రాజ్ా ం 

Servants In The Kingdom   | రాజ్ా ంలో సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపసలిి్  నుండ సందేశ్ం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆత్ి  మరియు సత్ా ంతో దేవుణ్ణ ిఆరాధంచండ/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కరు్  నాలుగు - ప్ీసుతలో పరిపకా త 

Jesus Of Nazareth | నజ్రేయుడైన యేస్త 

Life Of Christ |  క్రీస్తు జీవిత్ం 

United In Christ   క్రీస్తులో ఐకా ం 

Spiritual Milk |  ఆధాా తిి క ాలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేటడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేస్త క్రీస్తు యొకొ  క్రరత్ా క్షత్ 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శ్రీర్ం, ఆత్ి , ఆత్ి  - మీరు చనిపోయినపుి డు వారు 

ఎకొ డకి వళ్త్యరు?         
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