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SPIRITUAL MILK 
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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ఆధా్య త్మి క పాలు 
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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SPIRITUAL MILK 
 
Some Basic Principles  
Of The Christian Faith 
 

Joe McKinney 
 

 

INTRODUCTION 
These lessons are called “Spiritual Milk” because they were 

written for new Christians or new babes in Christ. They 

compare the needs and growth of a new Christian to those of a 

newborn baby. There are five basic stages in the development 

of a newborn and the sequence of the lessons follows this 

progression. 

 

Like a newborn baby soon after its birth starts seeking the 

mother’s breast to feed, as a newborn Christian, you need to 

feed yourself with the Word of God. Before understanding 

theology and doctrines; before knowing how to crawl or walk; 

even before understanding the importance of nutrition to your 

health, you need spiritual nutrition. It comes from the Word. 

Lesson 1. 

 

The newborn baby leaves his mother’s womb to enter into a 

new world. This can be a big shock but there is no turning back. 

He can never return to his mother’s womb. The same thing 

happens to the new Christian. The change of life is radical and 

there is no return. You need to understand the nature of your 

new life in Christ in order for you to assume your new 

identity. Who are you now that you’ve been born of the water 

and of the Spirit? Lessons 2, 3 and 4 

 

It is not considered normal when a child is born but does not 

grow. If he does not grow mentally, he is called retarded. If he 

does not grow physically he is called a dwarf: But if you don’t 

develop your Christian life, you’re going to die! God tells us 

how to grow spiritually. Lesson 5 

 

When a baby is born, being a newborn, he starts to be fed and to 

be cared for almost exclusively by his mother, receiving much 

more than he contributes. But there comes the time when he is 

going to assume his place in the family. He starts eating at the 

table with the others, building relationships, accepting 

responsibilities and fulfilling duties. All this is part of his 

development. You also, as a new Christian, need to take your 

place in the family of God, the church. Lessons 6, 7, 8 and 9. 

 

Living beings multiply themselves. The child that was generated 

from the love of his parents grows and soon the day arrives to 

repeat the process. God said to Adam and Eve: "Be fruitful and 

multiply." We are here today because of this blessing from God. 

In the spiritual life the command is also "Be fruitful and 

multiply." You were born and live with the purpose of 

reproducing yourself spiritually. Disciples are to make 

disciples. Lesson 10 

 

The rest of these studies – Lessons 11, 12, 13, 14, 15 and 16 are 

designed to provide some additional practical information 

you will need as you progress in your Christian life. May God 

ఆధా్య త్మి క పాలు 
 

కొన్ని  ప్రపాథమిక సూప్రాలు 

క్రైస్తవ విశా్వ స్ం 
 

జో మెకిన్ని  
 

 

పాఠాలు 
 

మొదటి దశ- మీకు ఆధా్య తి్మ క పోషకాహారం అవస్రం 

1. మీరు పుటా్టరా? ఇది తినడానికి సమయం! 
 

రండవ దశ - మీ కొత్త గుర్తంపును అరథం చేసుకండి 

2. మీ శరీరం ఇపుు డు దేవుని పవిత్రాత్మ  దేవాలయం 

3. మీరు ఇపు టికీ త్రపపంచంలోనే ఉన్నా రు, కానీ 

మీరు ఇకపై త్రపపంచంలో లేరు 

4. మీరు ఇపుు డు యేసు త్రకీసుు శిష్యు లు 
 

మూడవ దశ - ఆధా్య తి్మ క వృద్ధి 

5. మీరు ఎదగాలి లేదా లేకపోతే మీరు చనిపోారు 
 

నాల్గవ దశ-దేవున్న కుటంబంలో మీ స్థ థ నాన్ని  పందండి 

6. దేవుని కుటంబంలో మీ స్థ నా న్ననాి  పందండి  

7. చరి్చ  యొకక  ఉదేేశు ం మర్చయు లక్ష్ు ం 

8. చరి్చ  ఆరాధన మర్చయు ఎడిఫికేషన్ కోసం 

సమావేశమవుతంది 

9. త్రకీసుు శరీరంలో మీరు ఎవరు? 
 

స్థ జ్  5- ఆత్మమ యంగా మిమమ లిా  మీరు పునరుత్ు తిు 

చేసుకోండి 

10. ఫలవంత్ంగా ఉండండి మర్చయు గుణంచండి 
 

అదనపు ఆచరణాత్ి క స్మాచారం 

11. యేసు త్రపభువు!  

12. నీవు అత్ని సేవకుడివి 

13. త్రామాణక క్రైసువ మత్ం యొకక  పునరుత్ు తిు 

14. కేవలం క్రైసువుడిగా ఉండుట 

15. మన రక్ష్ణ కొరకు దేవుని త్రపణాళిక 

16. మీ కుటంబానికి సువారు త్రపకటించండి 

 

 

పర్చయం 
ఈ ాఠాలను "ఆధ్యు తిమ క ాలు" అని పిలు ుారు, 

ఎందుకంటే అవి కొత్ు క్రైసువులు లేదా త్రకీసుులోని కొత్ు శిశువుల 

కోసం త్రవాయబడాాయి. వారు కొత్ు క్రైసువుని అవసరాలు 

మర్చయు పెరుగుదలను నవజాత్ శిశువుతో పోల్చి రు. 

నవజాత్ శిశువు అభివృదిిలో ఐదు త్రాథమిక దశలు 

ఉన్నా యి మర్చయు ాఠాల త్రకమం ఈ పురోగతిని 

అనుసర్చసుుంది. 

 



bless you and guide you in the greatest blessing and challenge 

of life - living the Christian life. 

 
FIRST STAGE– YOU NEED SPIRITUAL 
NUTRITION 
 
Lesson 1 
"WERE YOU BORN? IT’S TIME TO EAT!" 
 

"as newborn babes, desire the pure milk of the word, that 

you may grow thereby, if indeed you have tasted that the 

Lord is gracious.” I Peter 2:2-3 

 

Like a newborn baby soon after its birth starts seeking the 

mother’s breast to feed, as a newborn Christian, you need 

to feed yourself with the Word of God. Before 

understanding theology and doctrines; before knowing 

how to crawl or walk; even before understanding the 

importance of nutrition to your health, you need spiritual 

nutrition. It comes from the Word. So start now. Do not 

wait even a single day. Take the Bible and start your daily 

nourishment. Here are some suggestions to help you get 

started. 

 

LISTEN TO THE WORD 

Do not miss the meetings of the church and, when you 

attend, pay attention to the sermons and Bible classes. 

Always have pen and paper with you to make notes. You 

may need to review them at home and get together with 

someone to clear up any doubts. Be diligent in doing this. 

Be like that newborn baby that sometimes acts as though 

it is dying of hunger! And of course, you will never want 

to arrive at the church meetings without your Bible. 

 

READ THE WORD 

Read the entire Bible in one year. There are printed plans 

where you can record each chapter you’ve read. By 

reading three chapters a day and five on Sundays, you will 

read the whole Bible in one year! This will give you a 

general survey of the Bible. Since it is a reading and not 

an intensive study, it may be helpful to use an “easy-to-

read” version of the Bible. For deeper studies use a more 

literal translation like NKJV or NASB 

 

STUDY THE WORD. 

Pray, asking God for understanding. Let God's Holy 

Spirit speak to you through His Word. Instead of studying 

what somebody else thinks about some passage, read for 

yourself in the words that the Holy Spirit directed to be 

written. Read directly from the Bible. This will be your 

own personal study. 

Follow a system of study. It’s not wise to open blindly to 

just anywhere in the Bible and start studying without 

thinking about the context. The diligent student is always 

building on what he has already learned. So study a book, 

ఒక నవజాత్ శిశువు పుటినా వంటనే త్లి ిరొమ్మమ ను 

తినిపించడం త్రారంభించినటిగా, నవజాత్ క్రైసువునిగా, 

మీరు దేవుని వాకు ంతో మిమమ లిా  మీరు పోషంచుకోవాలి. 

థియాలజీ అండ్ డాక్రకినా్్  అరనాం చేసుకోవడానికి మ్మందు; 

ఎల్చ త్రకాల్ చేయాలో లేదా నడవాలో తెలుసుకునే మ్మందు; 

మీ ఆరోగాు నికి పోషకాహారం యొకక  త్రామ్మఖ్ు త్ను అరనాం 

చేసుకోవడానికి మ్మందే, మీకు ఆధ్యు తిమ క పోషణ అవసరం. 

ఇది వాకు ం నుండి వసుుంది. ాఠమ్మ 1. 

 

నవజాత్ శిశువు త్న త్లి ిగరాా నిా  విడిచి కొత్ు త్రపపంచంలోకి 

త్రపవేశిసుుంది. ఇది పెద ేషాక్ కావచుి  కానీ వనకిక  త్గ గడం 

లేదు. అత్ను త్న త్లి ిగరా ంలోకి తిర్చగి రాలేడు. కొత్ు 

క్రైసువునికి కూడా అదే జరుగుతంది. జీవిత్ం యొకక  మారుు  

రాడికల్ మర్చయు తిర్చగి లేదు. మీరు మీ కొత్ు గుర్చుంపును 

పందాలంటే త్రకీసుులో మీ కొత్ు జీవిత్ం యొకక  సవ భావానిా  

మీరు అరనాం చేసుకోవాలి. మీరు నీటి నుండి మర్చయు ఆత్మ  

నుండి జనిమ ంచినందున ఇపుు డు మీరు ఎవరు? ాఠాలు 2, 

3 మర్చయు 4 

 

ఒక బిడ ాపుటినాపుు డు అది ాధ్యరణమైనదిగా 

పర్చగణంచబడదు కానీ పెరగదు. మానసికంగా ఎదగకపోతే 

ర్చట్టర్డడా్ అంట్టరు. అత్ను శారీరకంగా ఎదగకపోతే అత్నిా  

మరగుజ్జు అని పిలు ుారు: కానీ మీరు మీ క్రైసువ జీవిానిా  

అభివృది ిచేయకపోతే, మీరు చనిపోారు! ఆధ్యు తిమ కంగా 

ఎల్చ ఎదగాలో దేవుడు మనకు చె ుాడు. ాఠం 5 

 

ఒక శిశువు జనిమ ంచినపుు డు, నవజాత్ శిశువుగా ఉనా పుు డు, 

అత్ను ఆహారం ఇవవ డం మర్చయు దాదాపు త్న త్లి ిదావ రా 

త్రశద ివహంచడం త్రారంభి ుాడు, అత్ను అందించే 

దానికంటే చాల్చ ఎకుక వ అందుకుంట్టడు. కానీ అత్ను 

కుటంబంలో త్న స్థ నా న్ననిా  పందే సమయం వసుుంది. 

అత్ను ఇత్రులతో కలిసి టేబుల్ వద ేతినడం, 

సంబంధ్యలను ఏరు రచుకోవడం, బాధు త్లను 

అంగీకర్చంచడం మర్చయు విధులను నెరవేరి డం 

త్రారంభి ుాడు. ఇదంా ఆయన అభివృదిలిో భాగమే. మీరు 

కూడా, కొత్ు క్రైసువునిగా, దేవుని కుటంబం, చర్చి లో మీ 

స్థ నా న్ననిా  ఆత్రకమించుకోవాలి. ాఠాలు 6, 7, 8 మర్చయు 9. 

 

జీవులు త్మను ామ్మ గుణ ుారు. త్న త్లిదింత్రడుల త్రేమ 

నుండి పుటాకొచిి న పిలవిాడు ఎదుగుాడు మర్చయు 

త్వ రలో త్రపత్రకియను పునరావృత్ం చేసే రోజ్జ వసుుంది. 

దేవుడు ఆడమ్ మర్చయు ఈవస్థలతో ఇల్చ అన్నా డు: 

"ఫలవంత్ంగా ఉండండి మర్చయు గుణంచండి." 

భగవంతని ఆశీరావ దం వలే ిమనం ఈ రోజ్జ ఇకక డ 

ఉనా్న మ్మ. ఆధ్యు తిమ క జీవిత్ంలో ఆజఞ కూడా "ఫలవంత్ంగా 

ఉండండి మర్చయు గుణంచండి." మీరు ఆధ్యు తిమ కంగా 

పునరుత్ు తిు చేసే ఉదేేశు ంతో జనిమ ంచారు మర్చయు 

జీవిసుున్నా రు. శిష్యు లు శిష్యు లను త్యారు చేయాలి. ాఠం 

10 

 

ఈ అధు యన్నలలో మిగిలినవి - 11, 12, 13, 14, 15 మర్చయు 

16 ాఠాలు మీరు మీ క్రైసువ జీవిత్ంలో అభివృది ి

చెందుతనా పుు డు మీకు అవసరమైన కొనిా  అదనపు 

ఆచరణాత్మ క సమాచారానిా  అందించడానికి 



a chapter, or some Bible topic.  

 

Take notes of your thoughts, questions, doubts and 

reflections during your study. Keep a special notebook to 

do it in. All of us know that a good thought, a special 

perception or a new understanding is easily forgotten. 

Write down the results of your studies.  

 

Think about the following questions and make notes of 

the answers in your study notebook: 

What does this word mean? Analyze verse by verse. 

Define the difficult words. Take note of a reference to 

a parallel passage. Make an outline of the paragraph. 

 

What don’t I understand? Write your doubts and 

questions. Many of your doubts will become clear as 

you study other parts of the Bible.  

 

What is the summary of this passage? Be brief. 

 

Choose some verses to memorize. Without a doubt, 

Jesus did this. Make a list of the memorized verses to 

review them frequently.  

 

Meditate on what you’ve studied. This is a very important 

step. Meditation is what will give depth to your study of 

the Word. It doesn’t mean a method of meditation, like 

some eastern religions use (transcendental meditation, for 

example), but simply that you reflect, think, apply and 

analyze what you’ve learned in the Word. 

 

MAKE A PERSONAL APPLICATION OF THE 

WORD. 

Apply the lesson to yourself, asking about each passage: 

Is there some example I can follow? 

Is there something that I must avoid? 

Is there a commandment that I should obey? 

Is there a promise that would prove beneficial? 

What does this passage teach about God or Jesus? 

Is there some difficulty to be examined? 

Is there something that I should pray about? 
 

What will help me with my problems? 

 

SHARE THE WORD 

Choose somebody and share with him some significant 

truths that you are learning in your studies. This serves for 

his edification and more. When you express to others what 

you’ve studied, then this knowledge becomes your own 

personal property. 

 

PRACTICE THE WORD 

As James wrote, "Be doers of the word and not hearers 

only, deceiving yourselves." (James 1:22) The true 

knowledge of the Word of God comes when you put into 

practice what it teaches. Be like the wise man that built his 

రూపందించబడాాయి. దేవుడు మిమమ లిా  ఆశీరవ ది ుాడు 

మర్చయు జీవిత్ంలోని గొపు  ఆశీరావ దం మర్చయు సవాలులో 

మిమమ లిా  నడిపి ుాడు - క్రైసువ జీవిానిా  గడపండి. 

 

మొదటి దశ- మీకు ఆధా్య త్మి క 

పోషకాహారం అవస్రం 
 
పాఠము 1 

"మీరు పుట్టజ రా? ఇద్ధ త్మనడాన్నకి స్మయం!" 
 

"నవజాత్ శిశువులుగా, మీరు నిజంగా త్రపభువు 

దయగలవాడని రుచి చూసినటయిితే, మీరు దాని 

దావ రా ఎదగడానికి, పదం యొకక  సవ చఛ మైన ాలను 

కోరుకోండి." I ేతరు 2:2-3 

 

ఒక నవజాత్ శిశువు పుటినా వంటనే త్లి ిరొమ్మమ ను 

తినిపించడం త్రారంభించినటిగా, నవజాత్ 

క్రైసువునిగా, మీరు దేవుని వాకు ంతో మిమమ లిా  మీరు 

పోషంచుకోవాలి. థియాలజీ అండ్ డాక్రకిన్ా్  అరనాం 

చేసుకోవడానికి మ్మందు; ఎల్చ త్రకాల్ చేయాలో లేదా 

నడవాలో తెలుసుకునే మ్మందు; మీ ఆరోగాు నికి 

పోషకాహారం యొకక  త్రామ్మఖ్ు త్ను అరనాం 

చేసుకోవడానికి మ్మందే, మీకు ఆధ్యు తిమ క పోషణ 

అవసరం. ఇది వాకు ం నుండి వసుుంది. కాబటి ాఇపుు డే 

త్రారంభించండి. ఒకక  రోజ్జ కూడా వేచి ఉండకండి. 

బైబిల్ త్మసుకొని మీ రోజ్జవారీ పోషణను 

త్రారంభించండి. మీరు త్రారంభించడంలో 

సహాయపడట్టనికి ఇకక డ కొనిా  సూచనలు ఉన్నా యి. 

 

మాట వినండి 

చరి్చ  సమావేశాలను కోలోు కండి మర్చయు మీరు 

హాజరైనపుు డు, త్రపసంగాలు మర్చయు బైబిల్ 

త్రగతలకు త్రశద ివహంచండి. గమనికలు చేయడానికి 

ఎలపిుు డూ పెనాు  మర్చయు కాగిత్ం మీ వద ేఉండాలి. 

ఏవైన్న సందేహాలను నివృతిు చేసుకోవడానికి మీరు 

వాటిని ఇంటి్ల సమీక్షంచుకోవాలి మర్చయు 

ఎవర్చతోనైన్న కలవాలి. దీనిా  చేయడంలో త్రశద ి

వహంచండి. కొనాి ారిు ఆకలితో చనిపోతనా టి 

త్రపవర్చ ుంచే నవజాత్ శిశువుల్చ ఉండండి! అంతేగానీ, మీ 

బైబిల్ లేకుండా చరి్చ  సమావేశాలకు మీరు ఎపు టికీ 

రావాలని అనుకోరు. 

 

పదాన్ని  చదవండి 

ఒక సంవత్్ రంలో బైబిల్ మొత్ుం చదవండి. మీరు 

చదివిన త్రపతి అధ్యు యానాి  ర్చకార్డ ాచేయగల త్రపింటెడ్ 

స్థ ి న్స్థలు ఉన్నా యి. రోజ్జకు మూడు అధ్యు యాలు 

మర్చయు ఆదివారం ఐదు అధ్యు యాలు చదవడం 

దావ రా, మీరు ఒక సంవత్్ రంలో మొత్ుం బైబిల్ 



house on the rock instead of on the sand. (Matthew 7:24-

28) 

 

A SUGGESTION 

Choose a commandment, attribute or biblical principle 

each week to practice. Write this in your study notebook 

and day by day, look for opportunities to practice what the 

word is teaching you. This way the Word of God becomes 

the Living Word in you. 

 

MEMORIZE: 

II Timothy 3:16, 17. All Scripture is given by inspiration 

of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for 

correction, for instruction in righteousness, that the man of 

God may be complete, thoroughly equipped for every 

good work. 

 
Questions 

1. As a newborn Christian are you feeding on God’s 

word? 

True ____  False ____ 

 

2. How does one learn what God desires of them? 

a. ____Read their Bible 

b. ____Study with other Christians 

c. ____Search the Internet 

d. ____All the above  

e. ____a and b 

 

3. A diligent student is always increasing his knowledge 

of God’s word by determining if there are other 

scriptures about the subject being studied? 

True ____  False ____ 

 

4. A good student must understand the meaning of words 

in their context in order to understand what God has 

stated in His message to them? 

True ____  False ____ 

 

5. How does one make application of God’s word 

a. ____Is there some example I can follow? 

b. ____Is there something that I must avoid? 

c. ____Is there a commandment that I should 

obey? 

d. ____Is there a promise that would prove 

beneficial? 

e. ____What does this passage teach about 

God or Jesus? 

f. ____Is there some difficulty to be 

examined? 

g. ____Is there something that I should pray 

about? 
h. ____All the above 

 

 
 
SECOND STAGE - UNDERSTAND YOUR NEW 

చదవగలరు! ఇది మీకు బైబిల్ యొకక  ాధ్యరణ 

సర్వవ ను అందిసుుంది. ఇది పఠనమే త్పు  ఇంటెన్ి వ 

స్థసాీ  కాదు కాబటి,ా “సులభంగా చదవగలిగే” బైబిల్ 

వరషన్స్థను ఉపయోగించడం సహాయకరంగా 

ఉండవచుి . లోతైన అధు యన్నల కోసం NKJV లేదా 

NASB వంటి మర్చంత్ ాహత్ు  అనువాదానిా  

ఉపయోగించండి 

 

పదాన్ని  అధా్ యనం చేయండి. 

ప్రపార్థంచండి, అరథం చేసుకవడాన్నకి దేవుణి్ణ 

అడగండి.దేవుని పర్చశుదిాత్మ  త్న వాకు మ్మ దావ రా 

మీతో మాటి్టడనివవ ండి. కొనిా  వాకు భాగాల గుర్చంచి 

వేరొకరు ఏమనుకుంటనా్న రో అధు యనం చేసే 

బదులు, పవిత్రాత్మ  త్రవాయమని నిర్వశేించిన పదాలను 

మీర్వ చదవండి. బైబిల్ నుండి నేరుగా చదవండి. ఇది 

మీ సవ ంత్ వు కి ుగత్ అధు యనం అవుతంది. 

అధా్ యన విధ్యనాన్ని  అనుస్ర్ంచండి.బైబిల్స్థలో 

ఎకక డైన్న గుడిగాా తెరవడం మర్చయు సందరా ం 

గుర్చంచి ఆలోచించకుండా అధు యనం చేయడం 

తెలివైన పని కాదు. త్రశదగిల విదాు ర్చ నా ాను ఇపు టికే 

నేరుి కునా దానిపై ఎలపిుు డూ నిర్చమ ంచుకుంట్టడు. 

కాబటి ాఒక పుసుకానాి , ఒక అధ్యు యానాి  లేదా ఏదైన్న 

బైబిలు అంశానాి  అధు యనం చేయండి. 

 

గమన్నకలు తీసుకండిమీ అధు యనం సమయంలో 

మీ ఆలోచనలు, త్రపశా లు, సందేహాలు మర్చయు 

త్రపతిబింబాలు. దీనిా  చేయడానికి త్రపతేు క నోటస్థబుక్స్థని 

ఉంచుకోండి. మంచి ఆలోచన, త్రపతేు క అవగాహన లేదా 

కొత్ు అవగాహన సులభంగా మరచిపోాయని 

మనందర్చకీ తెలుసు. మీ అధు యన్నల ఫలిాలను 

త్రవాయండి. 

 

ఈ ప్రకింద్ధ ప్రపశి ల్ గుర్ంచి ఆలోచించండిమర్చయు 

మీ అధు యన నోటస్థబుక్స్థలో సమాధ్యన్నలను నోట 

చేసుకోండి: 

ఈ పదానికి అరనాం ఏమిటి? పదు ం దావ రా పదు ం 

విశ్లషించండి. కషమాైన పదాలను నిరవ చించండి. 

సమాంత్ర త్రపకరణానికి సూచనను గమనించండి. 

ేరా యొకక  రూపుర్వఖ్లను రూపందించండి. 

 

న్నకు ఏమి అరనాం కాలేదు? మీ సందేహాలు మర్చయు 

త్రపశా లను త్రవాయండి. మీరు బైబిల్స్థలోని ఇత్ర 

భాగాలను అధు యనం చేసుునా పుు డు మీ 

సందేహాలు చాల్చ సు షంాగా కనిపి ుాయి. 

 

ఈ త్రపకరణం యొకక  ారాంశం ఏమిటి? స్థకిుపుంగా 

ఉండండి. 

 

గురుతంచుకవడాన్నకి కొని్న  పదాా ల్ను 



IDENTITY 
 

Lesson 2 
                             YOUR BODY IS NOW THE TEMPLE 
OF THE HOLY SPIRIT OF GOD. 
 
The newborn baby leaves his mother’s womb to enter into 

a new world. This can be a big shock but there is no 

turning back. He can never return to his mother’s womb. 

The same thing happens to the new Christian. The change 

of life is radical and there is no return. In fact whoever 

thinks about going back should know that for the ones 

who return to the old life after having been born again in 

Christ, “the latter end is worse for them than the 

beginning." (II Peter 2:20-22). You need to understand the 

nature of your new life in Christ in order for you to 

assume your new identity. Who are you now that you’ve 

been born of the water and of the Spirit? 

 

"...therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; 

old things have passed away; behold all things have 

become new."  

II Corinthians 5:17 

 

"Therefore we were buried with Him through baptism into 

death, that just as Christ was raised from the dead by the 

glory of the Father, even so we also should walk in 

newness of life" - Romans 6:4 

 

YOUR BODY WAS PURCHASED BY JESUS 

CHRIST 

Read 1 Corinthians 6:12-20 and notice the following: 

 

Your physical body now has a divine purpose - vv12, 

13. Think about this: the purpose of a suitcase is to carry 

clothes and the purpose of a stove is to cook food. So, 

what do you do with the suitcase and stove? Sweeping the 

floor with the suitcase, or playing games on the stove 

would not be the correct use for these things. It is the same 

with your body now that it belongs to the Lord and is to be 

used for His purposes.  

 

Your body is so important that, someday, God will raise 

it from the dead - v14. All who have the Holy Spirit living 

in them have the guarantee that they will be raised to the 

glory of God. The Bible says "you were sealed with the 

Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our 

inheritance until the redemption of the purchased 

possession, to the praise of His glory" (Ephesians 1:13-

14). You have a guarantee from God that He will not 

leave your body in the grave, but, in the resurrection, you 

will receive a glorified body, no longer subject to pain, 

sickness, loneliness or sorrow. You will have a body 

suitable for the good things of life: joy, happiness, 

immortality, peace and eternal fellowship in Heaven with 

Jesus, God and all His other sons.  

ఎంచుకండి.నిస్ ందేహంగా, యేసు ఇల్చ చేాడు. 

కంఠసనాం చేయబడిన పదాు లను త్రచుగా 

సమీక్షంచడానికి వాటి జాబిాను రూపందించండి. 

 

ధా్య న్నంచండిమీరు అధు యనం చేసిన వాటిపై. ఇది 

చాల్చ మ్మఖ్ు మైన దశ. ధ్యు నం అనేది మీ వాకు  

అధు యన్ననికి లోతను ఇసుుంది. ఇది కొనిా  తూరుు  

మాలు (ఉదాహరణకు అత్మంత్రదియ ధ్యు నం) 

ఉపయోగించే ధ్యు న పదతిి అని కాదు, కానీ మీరు వర్డసా్థలో 

నేరుి కునా  వాటిని త్రపతిబింబించడం, ఆలోచించడం, 

వర్చుంపజేయడం మర్చయు విశ్లషించడం. 

 

పదాన్ని  వా కి తగత్ంగా అనా యంచండి. 

ాఠానిా  మీకు వర్చుంపజేయండి, త్రపతి భాగానిా  గుర్చంచి 

అడగండి: 

నేను అనుసర్చంచగల ఉదాహరణ ఏదైన్న 

ఉందా? 

నేను త్పు క నివార్చంచవలసినది ఏదైన్న ఉందా? 

నేను ాటించవలసిన ఆజఞ ఏదైన్న ఉందా? 

త్రపయోజనకరంగా నిరూపించబడే వాగేానం 

ఏదైన్న ఉందా? 

దేవుడు లేదా యేసు గుర్చంచి ఈ త్రపకరణం ఏమి 

బోధిసుుంది? 

పర్చశీలించడానికి ఏదైన్న ఇబబ ంది ఉందా? 

నేను త్రార నాన చేయవలసినది ఏదైన్న ఉందా? 
 

న్న సమసు లతో న్నకు ఏది సహాయం చేసుుంది? 

 

పదాన్ని  భాగాా మా ం చేయండి 

ఎవర్చనైన్న ఎనాు కోండి మర్చయు మీ అధు యన్నలలో 

మీరు నేరుి కుంటనా  కొనిా  మ్మఖ్ు మైన స ుా లను 

అత్నితో పంచుకోండి. ఇది అత్ని ఎడిఫికేషన్ మర్చయు 

మర్చనిా ంటికి ఉపయోగపడుతంది. మీరు చదివిన 

వాటిని ఇత్రులకు తెలియజేసినపుు డు, ఈ స్థజాఞ నం మీ 

సవ ంత్ వు కి ుగత్ ఆసిుగా మారుతంది. 

 

పదాన్ని  ప్రపాక్ట జస్ చేయండి 

జేమ్్  త్రవాసినటిగా, "మిమమ లిా  మీరు 

మోసగించుకుంటూ, కేవలం మాట వినేవారు కాదు." 

(యాకోబు 1:22) దేవుని వాకు ం బోధించే వాటిని 

ఆచరణలో పెటినాపుు డు దాని గుర్చంచిన నిజమైన 

స్థజాఞ నం వసుుంది. ఇసుక మీద కాకుండా బండ మీద త్న 

ఇలిు కటాకునా  తెలివైన వు కి ుల్చ ఉండు. (మత్ుయి 

7:24-28) 

 

ఒక స్ల్హా 

అభాు సం చేయడానికి త్రపతి వారం ఒక ఆజఞ, లక్ష్ణం 

లేదా బైబిల్ సూత్రానిా  ఎంచుకోండి. దీనిా  మీ స్థసాీ  

నోటస్థబుక్స్థలో త్రవాసి, రోజ్జ వారీగా, పదం మీకు ఏమి 

బోధిసుునా దో ఆచర్చంచడానికి అవకాశాల కోసం 



 

Your body is a member of the Lord - v15. If you had 

the power to control the legs, the arms, the eyes or the 

hands of Jesus, what would you do with them? Would you 

carry them to indecent places? Would you expose them to 

pornography? Would you participate in filthy habits? 

Would you commit immoral acts? Would you smoke? 

Would you drink? Would you take drugs? Would you hurt 

these members of His body? Would you kill them? Of 

course not! Even so do not treat your body, which is a 

member of Christ’s body, in this way.  

 

Your body is a sanctuary of the Holy Spirit of God - 

v19. God’s sanctuary is a place for worship to take place 

in a spirit of reverence and dedication.  

 

Your body is not yours. - Vvl9-20. You are only a 

caretaker (steward, administrator) of God’s belongings 

and not the owner so always ask yourself: "What does 

God want me to do with this body of His?"  

 

"I live in a house. It’s not a perfect house. It has its good 

points and bad points but in spite of everything, I like it. 

I’ve lived in it for so long that I’ve grown accustomed to 

it. Some time ago, the richest, purest, most generous, 

kindest and most wonderful man in the world bought my 

house. He paid a high price for it - more than it was worth 

- so, evidently, he wanted it very much. He bought it, but 

did not evict me from it. In fact, He came to live in the 

house with me. I have to confess that it is great to have 

him in the same house with me, but I also have to confess 

that I had to make some changes. Now, I feel the need to 

take better care of the house, to keep it clean and to never 

do anything that he disapproves of because he bought it - 

the house belongs to him. It’s not mine anymore." It’s 

obvious that this house is my body. Jesus bought it and 

came to live in it with me, through the Holy Spirit. Now I 

want to use it as He wishes because He is the owner and I 

am the tenant.  Now, before doing anything, speaking any 

word, thinking any thought, participating in any activity, I 

want to ask: "Is this the right thing to do with the body 

that belongs to Jesus?" 

 

QUESTIONABLE USES OF GOD’S TEMPLE 

Sometimes it’s hard to decide if a certain activity is 

prohibited or allowed. Even among religious people, there 

are big differences of opinions about certain things. For 

example: dancing, drinking alcoholic beverages, smoking, 

watching TV, playing football and other sports, playing 

cards, going to the movies, going to the swimming pool, 

playing the lottery, working in a bar, wearing a mini-skirt, 

voting in the elections, being a politician, listening to 

certain music, using drugs, getting married to an 

unbeliever, being in the military, etc. 

 

చూడండి. ఈ విధంగా దేవుని వాకు ం మీలో సజీవ 

వాకు ం అవుతంది. 

 

గురుతంచుకండి: 

II తిమోతి 3:16, 17. లేఖ్న్నలనీా  దేవుని త్రేరణతో 

ఇవవ బడాాయి మర్చయు దేవుని మనిష సంపూరణంగా, 

త్రపతి మంచి పనికి పూర్చుగా సనా దంిగా ఉండేల్చ, 

సిదిాంానికి, మందలించడానికి, సర్చదిదడేానికి, 

నీతిలో ఉపదేశానికి ల్చభదాయకంగా ఉంది. 

 

త్రపశా లు 

6. నవజాత్ క్రైసువునిగా మీరు దేవుని వాకాు నిా  

తింటన్నా రా? 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. దేవుడు వార్చ నుండి ఏమి కోరుకుంటన్నా డో ఒకరు 

ఎల్చ నేరుి కుంట్టరు? 

a. ____ వార్చ బైబిల్ చదవండి 

b. ____ ఇత్ర క్రైసువులతో కలిసి అధు యనం 

చేయండి 

c. ____ఇంటర్డా టస్థలో శోధించండి 

d. ____ పైవనీా  

e. ____a మర్చయు b 

 

8. త్రశదగిల విదాు ర్చ నా, అధు యనం చేసుునా  విషయం 

గుర్చంచి ఇత్ర త్రగంథాలు ఉన్నా యో లేదో 

నిర ణయించడం దావ రా దేవుని వాకు ం గుర్చంచి త్న 

స్థజాఞన్ననిా  ఎలపిుు డూ పెంచుకుంటన్నా డా? 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. దేవుడు వార్చకి త్న సందేశంలో ఏమి చె ుా డో అరనాం 

చేసుకోవడానికి ఒక మంచి విదాు ర్చ నా పదాల అరానానిా  

వార్చ సందరా ంలో అరనాం చేసుకోవాలి? 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. దేవుని వాకాు నిా  ఎల్చ అనవ యించుకోవాలి 

a. ____నేను అనుసర్చంచగల ఉదాహరణ 

ఏదైన్న ఉందా? 

b. ____నేను త్పు క నివార్చంచవలసినది 

ఏదైన్న ఉందా? 

c. ____నేను ాటించవలసిన ఆజఞ ఏదైన్న 

ఉందా? 

d. ____త్రపయోజనకరమైనదిగా నిరూపించే 

వాగేానం ఉందా? 

e. ____ఈ భాగం దేవుడు లేదా యేసు గుర్చంచి 

ఏమి బోధిసుుంది? 

f. ____పర్చశీలించడానికి కొంత్ ఇబబ ంది 

ఉందా? 

g. ____నేను త్రార్చ నాంచవలసినది ఏదైన్న 

ఉందా? 

h. ____ పైవనీా  

 

 



We don’t find specific rules about these things in the 

Bible. It’s not always enough to just look for a simple 

prohibition or permission in the Bible.  The Bible often 

teaches by principles instead of rules and regulations. 

Here are some thoughts, then, that you might want to 

consider before taking part in some activity: 

 

Decide, first of all, that you are going to do God’s will, 

before even knowing what His will is. (Read John 7:17.) 

Ask yourself honestly:  

1. "What is the desire of my heart? To please God or 

please myself?" (See Matthew 6:33 and Romans 12:1, 2.)  

 

2. Does the Bible have some clear instruction or teaching 

about this activity?  
 

3. Will this activity force me to have some association that 

could corrupt me by its influence? (I Corinthians 5:13)  
 

4. Is this activity unnecessarily harmful to my health? 

(Romans 12:1; I Corinthians 10:31)  
 

5. Is this activity going to hinder me in fulfilling my 

responsibilities as a Christian? (II Corinthians 6:14-18)  

6. Can this activity damage my influence as a Christian 

before others? (Romans 12:2; I Corinthians 8:7-13; 10:23-

38; II Corinthians 7:1; Titus 2:12)  
 

7. Could this activity cause my brother to stumble (to fall 

into sin)? (Romans 14)  
 

8. Do I have doubts about this activity? If I do it, would I 

be acting against my own conscience? (Romans 14:23)  
 

9. What would Jesus do in my place? (I Peter 2:21) 

 

Questions  

1. Being buried with Christ in baptism and walking a 

new life means one has did to their sinful past. 
True ____  False ____ 

 

2. A Christians physical body belongs to Christ. 
True ____  False ____ 

 

3. A Christian’s body is a sanctuary of the Holy 

Spirit, therefore they are a servant of God not 

their own master. 
True ____  False ____ 

 

4. Since the Holy Spirit lives within a Christian’s 

body, one needs to  

a. ____Take physical care of their body 

b. ____Keep it clean of sinful practices 

c. ____Do nothing as the Holy Spirit is spirit 

not physical 

d. ___ An agreement to those who put their 

trust in Christ by obedience that their sins 

are forgiven and eternal life awaits. 

 

రండవ దశ - మీ కొత్త గుర్తంపును అరథం 

చేసుకండి 
 

పాఠం 2 

మీ శరీరం ఇపుు డు దేవున్న పవిప్రత్ ఆత్ి  

యొకక  దేవాల్యం. 
 

నవజాత్ శిశువు త్న త్లి ిగరాా నిా  విడిచి కొత్ు 

త్రపపంచంలోకి త్రపవేశిసుుంది. ఇది పెద ేషాక్ కావచుి  

కానీ వనకిక  త్గ గడం లేదు. అత్ను త్న త్లి ిగరా ంలోకి 

తిర్చగి రాలేడు. కొత్ు క్రైసువునికి కూడా అదే 

జరుగుతంది. జీవిత్ం యొకక  మారుు  రాడికల్ 

మర్చయు తిర్చగి లేదు. నిజానికి ఎవరైతే తిర్చగి వళి్లలని 

ఆలోచి ుా రో వారు తెలుసుకోవాలి, త్రకీసుులో తిర్చగి 

జనిమ ంచిన త్రావ త్ ాత్ జీవిానికి తిర్చగి వచేి వార్చకి, 

"ఆరంభం కంటే చివర్చ మ్మగింపు వార్చకి ఘోరంగా 

ఉంటంది." (II ేతరు 2:20-22). మీరు మీ కొత్ు 

గుర్చుంపును పందాలంటే త్రకీసుులో మీ కొత్ు జీవిత్ం 

యొకక  సవ భావానాి  మీరు అరనాం చేసుకోవాలి, ఇపుు డు 

మీరు నీరు మర్చయు ఆత్మ  నుండి జనిమ ంచినందున 

మీరు ఎవరు? 

 

"...అందుచేత్, ఎవరైన్న త్రకీసుులో ఉంటే, అత్ను కొత్ు 

సృష;ా ాత్వి గతించాయి; ఇదిగో అనీా  కొత్ువి." 

II కొర్చంథీయులు 5:17 

 

"కాబటి ామనమ్మ బాపిుసమ మ్మ దావ రా మరణమ్మలోనికి 

ఆయనతో సమాధి చేయబడితిమి, అనగా త్రకీసుు 

మృతలలోనుండి త్ంత్రడి మహమచే లేపబడినటే ి

మనమ్మ కూడా నూత్న జీవిత్మ్మలో 

నడుచుకొనవలెను" - రోమనిు 6:4 

 

మీ శరీరం యేసుప్రక్టసుతచే కొనుగోలు చేయబడింద్ధ 

1 కొర్చంథీయులు 6:12-20 చదవండి మర్చయు ఈ త్రకింది 

వాటిని గమనించండి: 

 

మీ భౌత్మక శరీరం ఇపుు డు aదైవిక ఉదేేశు ం - vv12, 

13. దీని గుర్చంచి ఆలోచించండి: సూటస్థకేస్ యొకక  

ఉదేేశు ం బటలాు త్మసుకెళ్డిం మర్చయు స్థసవా యొకక  

ఉదేేశు ం ఆహారానిా  వండడం. కాబటి,ా మీరు సూటస్థకేస్ 

మర్చయు స్థసవాస్థతో ఏమి చే ుారు? సూటస్థకేస్స్థతో నేల 

తడుచుకోవడం, లేదా స్థసవాస్థపై ఆటలు ఆడడం వంటివి 

సరైన ఉపయోగం కాదు. ఇపుు డు మీ శరీరం కూడా 

అదే విధంగా ఉంది, అది త్రపభువుకు చెందినది 

మర్చయు అత్ని త్రపయోజన్నల కోసం 

ఉపయోగించబడాలి. 

 

మీ శరీరం చాలా ముఖా్ మైనద్ధఏదో ఒక రోజ్జ, దేవుడు 



5. The New Covenant established by Christ is 

a. ____A set of rules and regulations one 

must follow 

b. ____A set of principles to be applied and 

followed 

 

 

 

Lesson 3 
YOU ARE STILL IN THE WORLD 
BUT YOU ARE NO LONGER OF THE WORLD 
 
CHRIST’S PRAYER FOR HIS DISCIPLES 

"I do not pray that You should take them out of the world, 

but that You should keep them from the evil one.  They 

are not of the world, just as I am not of the world." (John 

17:15-16) When you received Christ as Lord and Savior, 

you rejected the world ("world" here refers to the bad 

things of this life: the illicit desires, selfishness, works of 

the flesh, materialism, etc.). Your loyalty is no longer to 

the world. It’s even considered your enemy. Not only are 

you to love Christ and His way, but you are also to stop 

loving the world. Open your Bible and read I John 2:15-17 

and see the relationship between you, the Christian, and 

the world. Think about following truths: 

 

The love of the world blocks man’s heart so that he is not 

able to receive God’s love. Like water and oil, the two do 

not mix. (v15) 

 

None of the ways of the world comes from God. The 

illicit desires, the pride, the egotism - these things come 

from the world, from the evil one, and not from God. (V 

16) 

 

The world, with its desires, will be destroyed. He who 

remains is the one who does God’s will. (V 17) 

 

WE ARE DIFFERENT FROM THE WORLD  

The Christian and the world are opposed to one another 

and are mutually exclusive. The Christian has to be 

separated from the world! But how? Does it mean that you 

have to stop studying and working, or that you have to run 

away to a desert island, where none of the contamination 

of the world could reach you? Of course not! The 

Christian is in the world but he is not of the world. He is 

very different from the people of the world and this 

difference is reflected in his life. Anyone who observes 

your life, seeing your behavior, should easily notice that 

you are now a follower of Jesus Christ! Brethren, we are 

different! 

 

Read Colossians 3:5-16.  And notice the things that the 

Christian does and does not practice. See how different it 

is from the world’s way. The Christian does not 

practice: fornication, uncleanness, passion, evil desire, 

దానిని మృతలలో నుండి లేపుాడు - v14. వార్చలో 

పర్చశుదిాత్మ  నివసించే వారందరూ దేవుని మహమకు 

ఎదుగుారనే హామీ ఉంది. బైబిల్ చెబుతంది 

"వాగేానపు పర్చశుదిాత్మ తో మీరు మ్మత్రదించబడాారు, 

ఆయన మహమను కొనియాడేందుకు, కొనుగోలు చేసిన 

ఆసిుని విమోచించే వరకు మా వారస వా నికి హామీగా 

ఉన్నా రు" (ఎఫెసీయులకు 1:13-14). అత్ను మీ 

శరీరానిా  సమాధిలో విడిచిపెటడాని మీకు దేవుని 

నుండి హామీ ఉంది, కానీ, పునరు నాానంలో, మీరు 

మహమానివ త్మైన శరీరానిా  పందుారు, ఇకపై 

నొపిు , అన్నరోగు ం, ఒంటర్చత్నం లేదా దుుఃఖానికి 

లోబడి ఉండదు. మీరు జీవిత్ంలోని మంచి 

విషయాలకు త్గిన శరీరానిా  కలిగి ఉంట్టరు: 

ఆనందం, ఆనందం, అమరత్వ ం, శాంతి మర్చయు 

యేసు, దేవుడు మర్చయు అత్ని ఇత్ర 

కుమారులందర్చతో సవ ర గంలో శాశవ త్మైన సహవాసం. 

 

మీ శరీరం ప్రపభువు యొకక  అవయవం- v15. యేసు 

కాళ్ళు , చేతలు, కళ్ళు  లేదా చేతలను నియంత్రతించే 

శకి ు మీకు ఉంటే, మీరు వాటిని ఏమి చే ుారు? మీరు 

వార్చని అసభు కరమైన త్రపదేశాలకు త్మసుకువళ్ారా? 

మీరు వార్చని అశీలిత్కు బహరగత్ం చే ుారా? మీరు 

మ్మర్చకి అలవాటలిో ాల్గంట్టరా? మీరు అనైతిక 

చరు లకు ాలు డారా? మీరు ధూమానం చే ుారా? 

నువువ  ాగుావా? త్రడగ్స్  త్మసుకుంట్టరా? మీరు అత్ని 

శరీరంలోని ఈ అవయవాలను గాయపరు ుారా? 

వాళ్ు ని చంే ుావా? అస్ లు కానే కాదు! 

అయినపు టికీ, త్రకీసుు శరీరంలోని అవయవమైన మీ 

శరీరానిా  ఈ విధంగా త్రపవర్చ ుంచకండి. 

 

మీ శరీరం ఎదేవుని పవిత్రత్ ఆత్మ  యొకక  

అభయారణు ం - v19. దేవుని అభయారణు ం అనేది 

భకి ుతో మర్చయు అంకిత్భావంతో జర్చగే ఆరాధనకు 

స్థసనాలం. 

 

మీ శరీరంమీది కాదు. - Vvl9-20. మీరు దేవుని 

వసుువులకు కేర్డస్థటేకర్డ (స్థసీవాార్డ,ా అడిమ నిక్రసేటార్డ) 

మాత్రత్మే మర్చయు యజమాని కాదు కాబటి ాఎలపిుు డూ 

మిమమ లిా  మీరు ఇల్చ త్రపశాి ంచుకోండి: "దేవుడు త్న 

ఈ శరీరానిా  నేను ఏమి చేయాలని 

కోరుకుంటనా్న ను?" 

 

"న్నను ఒక ఇంటో్ల న్నవసిసుతనిా ను.అది సరైన ఇలిు 

కాదు. ఇది దాని మంచి ాయింటి మర్చయు చెడు 

ాయింటనిు కలిగి ఉంది కానీ త్రపతిదీ ఉనా పు టికీ, 

నేను దీనిా  ఇషపాడుతనా్న ను. నేను దానిలో చాల్చ 

కాలం జీవించాను, నేను దానికి అలవాట పడాాను. 

కొంత్కాలం త్రకిత్ం, త్రపపంచంలోని అత్ు ంత్ 

ధనవంతడు, సవ చఛ మైన, అత్ు ంత్ ఉదారమైన, 



covetousness, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy 

language, lies.  The Christian Practices: tender mercies, 

kindness, humility, meekness, longsuffering, bearing with 

one another, forgiving one another, love, peace, 

thankfulness 

 

NOW THAT YOU ARE A CHRISTIAN YOU CAN 

RESIST TEMPTATION 

The eternal purpose of God for us is to make us holy, 

blameless and without reproach. (Read Colossians 1:21, 

22 and Ephesians 1:4; 5:25-27). Our situation is that we 

are in the world but we don’t belong to the world. Even 

though we are being sanctified (separated) to serve God (I 

Corinthians 6:9-11) and live holy lives (Romans 6:11-12), 

we are still subject to temptations. However, now that we 

are Christians there is a big difference. We have heaven’s 

help in the fight against sin! Let’s note some things about 

temptation and the Christian. 

 

The danger of temptation is the possibility of apostasy 

(a falling away from God). Read Hebrews 3:1-19 and 

notice: 

This warning is sent to " holy brethren, partakers of the 

Heavenly calling," v 1 

The condition to receive the blessing is to remain firm 

until the end. v6, 14 

 

An example of apostasy was Israel in the desert vv 7-11 

 

The warning: sin can deceive you and harden your heart 

and you can end up losing your promised "rest." vv 12, 13, 

19 

 

A summary: "Let us therefore be diligent to enter that 

rest, lest anyone fall according to the same example of 

disobedience" (Hebrews 4:11) and “He has reconciled in 

the body of His flesh through death, to present you holy, 

and blameless, and above reproach in His sight; if indeed 

you continue in the faith, grounded and steadfast, and are 

not moved away from the hope of the gospel which you 

heard" (Colossians 1:22, 23). 

 

HOW CAN WE REMAIN FIRM, RESISTING 

SATAN’S TEMPTATIONS UNTIL THE END? 

"Put on the whole armor of God".  Ephesians 6:10-18.  

 

"Add to your faith, virtue, knowledge, self-control, 

perseverance, godliness, brotherly kindness, love."  II 

Peter 1:5-11.  

 

The Divine Assurance (I Corinthians 10:13) “God is 

faithful, who will not allow you to be tempted beyond 

what you are able" 

Our Divine help (Romans 8:26, 27) The Holy Spirit, who 

lives inside you, helps you in your weakness, interceding 

for you. 

దయగల మర్చయు అదుా త్మైన వు కి ు న్న ఇంటిని 

కొనుగోలు చేశాడు. అత్ను దాని కోసం అధిక ధర 

చెలింిచాడు - దాని విలువ కంటే ఎకుక వ - కాబటి,ా 

సు షంాగా, అత్ను దానిని చాల్చ కోరుకునా్న డు. అత్ను 

దానిని కొనా్న డు, కానీ ననాు  దాని నుండి 

తొలగించలేదు. నిజానికి, అత్ను న్నతో ఇంటి్ల 

నివసించడానికి వచిా డు. అత్ను న్నతో ాట ఒకే 

ఇంటి్ల ఉండటం చాల్చ గొపు  విషయం అని నేను 

ఒపుు కోవాలి, కానీ నేను కూడా కొనిా  మారుు లు 

చేయవలసి వచిి ంది. ఇపుు డు, నేను ఇంటిని బాగా 

చూసుకోవాలి్ న అవసరం ఉందని, దానిని శుత్రభంగా 

ఉంచాలని మర్చయు అత్ను దానిని కొనుగోలు 

చేసినందున అత్ను అంగీకర్చంచనిది ఎపుు డూ 

చేయకూడదని నేను భావిసుునా్న ను - ఇలిు అత్నిదే. 

ఇది ఇకపై న్నది కాదు." ఈ ఇలిు న్న శరీరం అని 

సు షంాగా ఉంది. యేసు దానిని కొని, పర్చశుదిాత్మ  దావ రా 

న్నతో ాట అందులో నివసించడానికి వచిా డు. 

ఇపుు డు నేను దానిని అత్ని ఇషాానుారం 

ఉపయోగించాలనుకుంటనా్న ను ఎందుకంటే అత్ను 

యజమాని మర్చయు నేను అదే్దదారు. ఇపుు డు, ఏదైన్న 

చేసే మ్మందు, ఏదైన్న మాట మాటి్టడే మ్మందు, ఏదైన్న 

ఆలోచనను ఆలోచించే మ్మందు, ఏదైన్న 

కారు కల్చపంలో ాల్గనే మ్మందు నేను ఇల్చ 

అడగాలనుకుంటనా్న ను: "యేసుకు చెందిన 

శరీరంతో ఇది సరైనదేన్న?" 

 

దేవున్న ఆల్యం యొకక  స్ందేహాస్ు ద 

ఉపయోగాలు 

కొనాి ారిు నిర్చషే ాకారాు చరణ నిషేధించబడిందా లేదా 

అనుమతించబడిందా అని నిరణయించడం కషంా. 

మత్పరమైన వు కుులలో కూడా, కొనిా  విషయాల 

గుర్చంచి పెద ేఅభిత్రాయ భేదాలు ఉన్నా యి. 

ఉదాహరణకు: డాు న్్ , మదు  ానీయాలు ాగడం, 

ధూమానం, టీవీ చూడటం, ఫుటస్థబాల్ మర్చయు ఇత్ర 

త్రకీడలు ఆడటం, కార్డసా్థలు ఆడటం, సినిమాలకు వళ్డిం, 

సివ మిమ ంగ్స పూల్స్థకి వళ్డిం, ల్చటరీ ఆడటం, బార్డస్థలో 

పని చేయడం, మినీ సక ర్డ ాధర్చంచడం, ఓట వేయడం 

ఎనిా కలలో, రాజకీయ న్నయకుడిగా ఉండటం, కొనాి  

సంగీత్ం వినడం, త్రడగ్స్  ఉపయోగించడం, అవిశావ సిని 

పెళి ిచేసుకోవడం, మిలిటరీలో ఉండటం మొదలైనవి. 

 

బైబిల్స్థలో ఈ విషయాల గుర్చంచి నిర్చషేమాైన 

నియమాలు మనకు లేవు. బైబిలిో ాధ్యరణ నిషేధం 

లేదా అనుమతి కోసం వత్కడం ఎలపిుు డూ సర్చపోదు. 

బైబిల్ త్రచుగా నియమాలు మర్చయు నిబంధనలకు 

బదులుగా సూత్రాల దావ రా బోధిసుుంది. కొనిా  

కారు కల్చపంలో ాల్గనే మ్మందు మీరు 

పర్చగణంచదలిచిన కొనాి  ఆలోచనలు ఇకక డ 

ఉన్నా యి: 



 

WHAT SHALL WE DO WHEN THE TEMPTER 

COMES? 

(Matthew 4:1-11). Remember that even in the life of Jesus 

temptation was necessary. (Jesus was led by the Spirit into 

the wilderness to be tempted. Or in Mark’s words, the 

Spirit drove him.)  He was perfected; that is, qualified to 

be our sacrifice and High Priest (Hebrews 2:17, 18; 4:15, 

16) in the process.  As in Jesus’ case, your faith has to be 

tried also. Is there a risk in this? Yes, but he who never 

enters the race, will never be a winner. God tests our faith 

(I Peter 1:7; James 1:2-4, 12, 13) but He doesn’t tempt us 

to sin. Jesus was taken by God to be tested but He was not 

tempted by God. 

 

Recognize that Satan is the tempter. He is the one who 

wants to overthrow us. When he comes around saying 

things like, "Do it, nobody will know"; "Do it, God does 

not care if you do"; "Do it, God does not know what you 

need"; "Do it, you will feel good"; "Do it, you just live 

once so have some fun while you can"; “Do it, God wants 

you to be happy", remember that these thoughts come 

from someone who is only trying to destroy you. 

 

When the tempter comes to you, then say as Christ said, 

"No, I will not do that, because it is written … You’ll need 

to be able to do something else too. You'll need: 

To know God’s Word. 

To believe in God’s Word. 

To decide to do God’s will in advance. 

To remember God’s word when the tempter 

comes around.  

When the tempter came to Eve, she knew God's Word but 

she did not believe it. In Ananias and Saphira’s case, they 

knew and believed but did not decide to obey Him. When 

temptation came to David, he knew, believed and decided 

to obey in advance but he did not remember at the 

moment of the temptation. Jesus knew, believed, decided 

to obey in advance and at the time of temptation He 

remembered it.  That's why he was able to resist Satan's 

attacks. 

 

MEMORIZE:    Ephesians 6:10-18 
 

Questions 

1. The word world in “you are not of the world” means 

acts fulfilling the illicit desires of man’s nature. 

True ____  False ____ 

 

2. A Christian’s lifestyle is different as Christians do not 

practice fornication, evil desires, covetousness, anger, 

blasphemy, lies or filthy language. 

True ____  False ____ 

 

3. Being tempted is a sin 

True ____  False ____ 

 

4. Yielding to temptation hardens a Christian’s heart 

 

మ్మందుగా నిరణయించుకోండి, మీరు దేవుని 

చిత్ుమేమిట్ల తెలుసుకునే మ్మందు ఆయన చి ుా నాి  

చేయబోతనా్న రు. (యోహాను 7:17 చదవండి.) 

మిమమ లిా  మీరు నిజాయిత్మగా త్రపశాి ంచుకోండి: 

1. "న్న హృదయం యొకక  కోర్చక ఏమిటి? దేవుణణ 

సంతోషపెటా్టల్చ లేదా ననాు  సంతోషపెటా్టల్చ?" 

(మత్ుయి 6:33 మర్చయు రోమనిు 12:1, 2 చూడండి.) 

 

2. ఈ కారు కల్చానికి సంబంధించి బైబిలిో ఏదైన్న 

సు షమాైన సూచన లేదా బోధన ఉందా? 
 

3. ఈ కారు కల్చపం దాని త్రపభావంతో ననాు  త్రభషా్య 

పటింాచేల్చ ఏదైన్న సహవాసం కలిగి ఉండేల్చ ననాు  

బలవంత్ం చేసుుందా? (I కొర్చంథీయులు 5:13) 
 

4. ఈ చరు  అనవసరంగా న్న ఆరోగాు నికి హానికరమా? 

(రోమనిు 12:1; I కొర్చంథీయులు 10:31) 
 

5. క్రైసువునిగా న్న బాధు త్లను నెరవేరి డంలో ఈ 

కారు కల్చపం న్నకు ఆటంకం కలిగిసుుందా? (II 

కొర్చంథీయులు 6:14-18) 

6. ఈ చరు  ఇత్రుల కంటే క్రైసువునిగా న్న త్రపభావానాి  

ద్దబబ త్మసుుందా? (రోమనిు 12:2; I కొర్చంథీయులు 8:7-13; 

10:23-38; II కొర్చంథీయులు 7:1; టైటస్ 2:12) 
 

7. ఈ చరు  న్న సోదరుడు పరాటి చేసేల్చ (ాపంలో 

పడేల్చ) చేయగలదా? (రోమనిు 14) 
 

8. ఈ కారాు చరణపై న్నకు సందేహాలు ఉన్నా యా? నేను 

అల్చ చేసేు, నేను న్న సవ ంత్ మనా్ క్షకి విరుదంిగా 

త్రపవర్చ ుా ున్న? (రోమనిు 14:23) 
 

9. యేసు న్న స్థ నా నంలో ఏమి చే ుాడు? (I ేతరు 2:21) 

 

త్రపశా లు 

6. బాపిజాంలో త్రకీసుుతో సమాధి చేయబడి, కొత్ు 

జీవిానిా  గడపడం అంటే వార్చ ాపభర్చత్మైన 

గానికి ఒకరు చేారు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. క్రైసువుని భౌతిక శరీరం త్రకీసుుకు చెందినది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. క్రైసువుని శరీరం పర్చశుదిాత్మ  యొకక  

అభయారణు ం, కాబటి ావారు వార్చ సవ ంత్ 

యజమాని కాదు దేవుని సేవకులు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. పర్చశుదిాత్మ  క్రైసువుని శరీరంలో నివసిసుుంది 

కాబటి,ా ఒకర్చకి ఇది అవసరం 

a. ____ వార్చ శరీరానిా  భౌతికంగా చూసుకోండి 



which can lead to loosing eternal life with Christ. 

True ____  False ____ 

 

5. When the tempter comes you need to   

a.   ____To know God’s Word. 

b.   ____To believe in God’s Word. 

c.   ____To decide in advance to do God’s 

will. 

d. ____To remember God’s word  

e. ____All the above 

f. ____b and c 

 
 
Lesson 4 
YOU ARE NOW A DISCIPLE OF JESUS CHRIST! 
 

“Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and 

I will give you rest. Take my yoke upon you and learn 

from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will 

find rest for your souls, for My yoke is easy and My 

burden is light.”(Matthew 11:28-30) 

 

WHAT IS A DISCIPLE OF JESUS? 

The Christian life is a learning process (John 6:45 and 

Matthew 28:18-20) and a disciple is a student. But in the 

New Testament its meaning is a little bit different than 

today. In the days of Jesus there were masters (teachers) 

and disciples (students) but they did not sit in classrooms 

like we do today. The master taught in practical ways. He 

walked with his students. He showed them how to do 

things. That's why the word disciple in the New Testament 

is often translated "follower". It was the same with Jesus. 

And the word disciple could very well be translated as 

"apprentice". Imagine a master mechanic and his 

apprentice. The "master", in this case, would teach his 

apprentice how to use some tools, how to repair some 

problems. The apprentice hears and observes the teacher 

doing this. Afterwards he takes the tools and imitates his 

master’s work. He is a disciple (apprentice, learner, 

follower, student) of the teacher (master mechanic). 

Disciple is the most used term for followers of Jesus in the 

Gospels- 269 times. 

 

• If we are the learners, then who is the teacher?  It is 

Jesus Christ.  

• What does Jesus teach us? He teaches us how to live, 

how to be, to do and to teach. It is on the job training 

about lifestyle and personal commitment 

• Where is His classroom? In every place. 

• When does His class meet? All the time. 

• What is His teaching method?  Show and tell, model 

and teach.  (See Philippians 2:3-8 and 2 Corinthians 

3:18. 

•  It is not the power of positive thinking or a 

mechanical system of moral improvement.  

• What is the goal of a disciple? To know Christ John 

b. ____ాప అభాు ాల నుండి శుత్రభంగా 

ఉంచండి 

c. ____పర్చశుదిాత్మ  ఆత్మ  భౌతికమైనది కాదు 

కాబటి ాఏమీ చేయవదుే 

d. ___ విధేయత్తో త్రకీసుుపై విశావ సం 

ఉంచేవార్చకి వార్చ ాాలు క్ష్మింపబడి, 

నిత్ు జీవం కోసం ఎదురుచూసే 

ఒపు ందం. 

10. త్రకీసుు స్థ నా పించిన కొత్ు ఒడంబడిక 

a. ____ఒక నియమాలు మర్చయు 

నిబంధనలను త్పు నిసర్చగా 

అనుసర్చంచాలి 

b. ____ వర్చ ుంపజేయాలి్ న మర్చయు 

అనుసర్చంచాలి్ న సూత్రాల సమితి 

 

 

 

పాఠం 3 

మీరు ఇపు టిక్ట ప్రపపంచంలోన్న ఉనాి రు 

కానీ మీరు ఇకపై ప్రపపంచాన్నకి చంద్ధనవారు 

కాదు 
 

త్న శిషా్య ల్ కొరకు ప్రక్టసుత ప్రపారథన 

"మీరు వార్చని లోకం నుండి బయటకు త్మసుకురావాలని 

నేను త్రార్చ నాంచను, కానీ మీరు వార్చని చెడు నుండి 

కాాడాలని నేను త్రార్చ నాంచను. నేను లోకానికి 

చెందినవాడిని కానటిగా వారు లోకానికి చెందినవారు 

కాదు." (జాన్ 17:15-16) మీరు త్రకీసుును త్రపభువుగా 

మర్చయు రక్ష్కునిగా సీవ కర్చంచినపుు డు, మీరు 

త్రపపంచానిా  తిరసక ర్చంచారు ("త్రపపంచం" ఇకక డ ఈ 

జీవిత్ంలోని చెడు విషయాలను సూచిసుుంది: అత్రకమ 

కోర్చకలు, వా ర నాం, శరీరానికి సంబంధించిన పనులు, 

భౌతికవాదం మొదలైనవి. ) మీ విధేయత్ ఇకపై 

త్రపపంచానికి లేదు. ఇది మీ శత్రతవుగా కూడా 

పర్చగణంచబడుతంది. మీరు త్రకీసుును మర్చయు 

ఆయన మారాగనాి  త్రేమించడమే కాదు, త్రపపంచానాి  

త్రేమించడం కూడా మానేయాలి. మీ బైబిల్ తెర్చచి I 

John 2:15-17 చదవండి మర్చయు మీకు, క్రైసువులకు 

మర్చయు త్రపపంచానికి మధు  ఉనా  సంబంధ్యనిా  

చూడండి. కింది సాు ల గుర్చంచి ఆలోచించండి: 

 

త్రపపంచంలోని త్రేమ మనిష హృదయానిా  

అడుాకుంటంది, త్దావ రా అత్ను దేవుని త్రేమను 

పందలేడు. నీళ్ళు , నూనె ల్చగా ర్డండూ కలగవు. (v15) 

 

త్రపపంచంలోని మారాగలలో ఏదీ దేవుని నుండి రాదు. 

అత్రకమ కోర్చకలు, గరవ ం, అహంభావం - ఈ విషయాలు 

లోకం నుండి వచిా యి, చెడు నుండి, మర్చయు దేవుని 

నుండి కాదు. (V 16) 

 



17:3 and to be like him Romans 8:29 

• When can we say we have learned His lesson?  When 

we are practicing what He has taught us. 

• When is a person considered a disciple? When he 

enrolls in Jesus’ school or when he graduates? When 

you became a Christian, you enrolled in the School of 

Jesus!!! You will spend your whole life learning as 

Jesus is being formed in you.  

 

THE COST OF DISCIPLESHIP 

Remind yourself that there’s a price you have to pay to be 

Jesus’ disciple. The enrollment price in Jesus’ school is 

high! With the blessings come responsibilities and for the 

Christian you must live worthy of His call. Speaking 

about the life of the disciple, Jesus said "If anyone de 

desires to come after Me, let him deny himself, and take 

up his cross daily, and follow Me." (Luke 9:23). Notice 

four important points in this verse:  

 

"Deny himself" - The Christian is a slave of Christ, and 

as such, has no will of his own to fulfill but only his 

Lord’s will. We can’t pursue the world’s desires nor give 

in to temptation. Jesus, with the same weapons against sin 

that are available to us, faced temptation and always 

overcame it. He is our High Priest who can sympathize 

with our weaknesses, because He "was in all points 

tempted as we are, yet without sin." (Hebrews 4:15). 

 

"Take up his cross daily" - What does the word "cross" 

mean in this passage? Is it a medal that a person wears 

around their neck? Is it a symbol of Christianity? Does it 

mean torture and suffering? None of these give the correct 

meaning. The idea in the first century, when Jesus spoke 

these words, was to die to your old life, saying, like Paul 

“I have been crucified with Christ; it is no longer I who 

live, but Christ lives in me” (Galatians 2:20) 

"Follow me" - Here is the source of our strength - Jesus 

is the key. He gives us strength to bear the difficult things 

in life. He guides our way! He gives us success over 

temptation (I Corinthians 10:13). We must follow Him 

(John 14:6). Being a Christian doesn’t mean to just stop 

sinning but, also, to put Jesus and His word first in our 

life, following Him and imitating Him in everything. 

 

"Daily" - We made the decision to deny ourselves and 

take up our cross for the first time in the day that we 

embraced Christ as our Savior and Lord. But that day is 

gone and today is another day! Every day we need to 

make the decision to follow Jesus, again! When Jesus said 

"daily", He was telling us that we need to make this 

decision each day. Our faith has to be a dynamic, living 

faith.  We must daily renew our purpose of becoming like 

Christ. 

Also read: Luke 14:25-33; Romans 12:1, 2; Mark 8:36. 

 

THREE TRAITS OF A DISCIPLE 

త్రపపంచం, దాని కోర్చకలతో, న్నశనం అవుతంది. మిగిలి 

ఉనా వాడు దేవుని చిత్ుం చేసేవాడు. (V 17) 

 

మేము ప్రపపంచాన్నకి భిని ంగా ఉనిా ము 

క్రైసువులు మర్చయు త్రపపంచం ఒకర్చనొకరు 

వు తిర్వకి ుా రు మర్చయు పరసు రం విరుదమిైనవి. 

క్రైసువుడు త్రపపంచం నుండి వేరు చేయబడాలి! కానీ 

ఎల్చ? అంటే చదువు, పని మానేయాలని, లేక 

త్రపపంచంలోని కాలుషు ం ఏదీ మిమమ లిా  చేరుకోలేని 

ఎడార్చ దీవ ానికి ార్చపోవాలని అరనామా? అస్ లు కానే 

కాదు! క్రైసువుడు లోకంలో ఉనా్న డు కానీ అత్డు 

లోకానికి చెందినవాడు కాదు. అత్ను త్రపపంచంలోని 

త్రపజల నుండి చాల్చ భినా ంగా ఉంట్టడు మర్చయు ఈ 

వు ుా సం అత్ని జీవిత్ంలో త్రపతిబింబిసుుంది. మీ 

జీవిానిా  గమనించే ఎవరైన్న, మీ త్రపవర ునను చూసి, 

మీరు ఇపుు డు యేసుత్రకీసుు అనుచరులని సులభంగా 

గమనించవచుి ! సోదరుల్చరా, మేమ్మ భినా ంగా 

ఉనా్న మ్మ! 

 

కొల్స్ యులు 3:5-16 చదవండి. మర్చయు క్రైసువుడు 

చేసే మర్చయు ాటించని పనులను గమనించండి. 

ఇది త్రపపంచ పదతిికి ఎంత్ భినా ంగా ఉందో చూడండి. 

క్రైసువుడు ఆచర్చంచడు: వు భిచారం, అపవిత్రత్త్, 

మోహమ్మ, దుష ాకోర్చక, దురాశ, కోపం, కోపం, దురామ ర గం, 

దైవదూషణ, మ్మర్చకి భాష, అబదిాలు. క్రైస్తవ 

ఆచారాలు:కనికరం, దయ, వినయం, ాతివ కం, 

దీరఘశాంత్మ్మ, ఒకర్చతో ఒకరు సహనం, ఒకర్చనొకరు 

క్ష్మించుకోవడం, త్రేమ, శాంతి, కృత్జఞత్ 

 

ఇపుు డు మీరు క్రైస్తవులు కాబటిజ మీరు 

టంప్టజషనస్థను ఎద్ధర్ంచగల్రు 

మనలను పవిత్రతలుగా, నిరేోష్యలుగా మర్చయు నిందలు 

లేకుండా చేయడమే దేవుని శాశవ త్మైన ఉదేేశు ం. 

(కొల్స్ యులు 1:21, 22 మర్చయు ఎఫెసీయులు 1:4; 

5:25-27 చదవండి). మన పర్చసినాతి ఏమిటంటే మనం 

లోకంలో ఉన్నా ం కాని మనం లోకానికి చెందినవారం 

కాదు. దేవునికి సేవ చేయడానికి (I కొర్చంథీయులకు 6:9-

11) మర్చయు పవిత్రత్మైన జీవిాలను గడపడానికి 

(రోమనిు 6:11-12) మనం పర్చశుదపిరచబడిన్న (వేరు 

చేయబడినపు టికీ), మనం ఇంకా శోధనలకు లోబడి 

ఉంట్టమ్మ. అయితే, ఇపుు డు మనం క్రైసువులం కాబటి ా

చాల్చ తేడా ఉంది. ాానికి వు తిర్వకంగా పోరాటంలో 

మనకు సవ ర గం సహాయం ఉంది! టెంేషాన్ మర్చయు 

త్రకిసియాన్ గుర్చంచి కొనిా  విషయాలను గమనించండి. 

 

ప్రపలోభాల్ ప్రపమాదం మత్ప్రరషజా ా న్నకి అవకాశం 

ఉంద్ధ(దేవుని నుండి దూరంగా పడిపోవడం). 

హెత్రీయులు 3:1-19 చదవండి మర్చయు 

గమనించండి: 



Jesus, in the gospel of John, mentioned three 

characteristics of a disciple: 

Abide in His Word (John 8:31). It’s more than simply 

believing (See John 8:29-59). It involves knowledge of the 

Word. We have to study Jesus’ words. It means to practice 

what we have learned. Do you hold to the Word? How 

often do you study the Bible? Daily? 

 

Love one another. (John 13:34-35). How should we 

love? Like Christ loved us. (John 13:34 - He gave Himself 

for us). How shall we be disciples? By helping one 

another, talking to each other about spiritual subjects, 

studying the Bible together and being sensitive to the 

necessities of one another. Do you love your brothers in 

Christ? What are you doing in practical ways to help 

them? 

 

Bear much fruit (John 15:8) What kinds of fruit do we 

bear? Children and families, fruit of the Spirit (Galatians 

5:22), glory to God for having created us, bringing others 

to Christ, etc. Why should we bear fruit? To glorify God. 

To not be cut off (John 15:1-2). To save others. For 

gratitude (Psalms 5 1:12-15). To fulfill our purpose in life. 

How can we bear more fruit? By abiding in Jesus. (John 

15:5) When the branch is cut off the vine, it does not bear 

any fruit. Are you producing much fruit? 

 

JESUS IS OUR MODEL! 

We know Him through the Bible. We see how He acted, 

talked and treated people. We learn what is important to 

Him. We see His attributes, such as His love, meekness, 

humility, mercy, purity and righteousness. By meditating 

on Him and admiring Him, we seek to become like Him. 

To the Christian, He is our example in all things. 
 

Questions 

1. A disciple of Christ is obedient and committed to 

Him and His teachings. 
True ____  False ____ 

 

2. What does Christ teach us? 

a. ___ How to live 

b. ___ Practice what He taught us 

c. ___ Positive thinking  

d. ___ a and c 

 

3. A servant of Christ does the will of Christ not his 

own. 
True ____  False ____ 

 

4. How often is a child of God to deny himself and 

do God’s will? 

a. ____Weekly of Sunday 

b. ____Every day after his personal chores 

are completed 

c. ____Daily, all the time 

 

ఈ హెచి ర్చక "పవిత్రత్ సహోదరుల్చరా, పరలోక 

పిలుపులో భాగ వా మ్మలు" వ 1కి పంపబడింది. 

ఆశీరావ దం పందాలంటే చివర్చ వరకు దృఢంగా 

ఉండాలనేది షరత. v6, 14 

 

మత్త్రభషాా వ నికి ఉదాహరణ ఎడార్చలో ఇత్రజాయెల్ vv 

7-11 

 

హెచి ర్చక: ాపం మిమమ లిా  మోసం చేసుుంది మర్చయు 

మీ హృదయానాి  కఠినత్రం చేసుుంది మర్చయు మీరు 

వాగేానం చేసిన "విత్రశాంతి"ని కోలోు వచిు . vv 12, 13, 19 

 

ఒక ారాంశం:"అవిధేయత్ యొకక  అదే ఉదాహరణ 

త్రపకారం ఎవరైన్న పడిపోకుండా ఉండట్టనికి మనం ఆ 

విత్రశాంతిలో త్రపవేశించడానికి త్రశదగిా ఉందాం" 

(హెత్రీయులు 4:11) మర్చయు "మిమమ లిా  పవిత్రతలుగా 

మర్చయు నిరేోష్యలుగా చూపించడానికి అత్ను మరణం 

దావ రా త్న శరీరానిా  రాజీ చేసుకునా్న డు. మర్చయు 

అత్ని దృషలాో నిందకు పైన; మీరు నిజంగా 

విశావ సంలో కొనాగితే, స్థసినారంగా మర్చయు స్థసినారంగా 

ఉండి, మీరు వినా  సువారు నిరీక్ష్ణ నుండి దూరంగా 

ఉండకపోతే" (కొల్స్ యులు 1:22, 23). 

 

చివర్ వరకు ాాను ప్రపలోభాల్ను ఎద్ధర్సూత  

మనం దృఢంగా ఎలా ఉండగల్ం? 

"దేవుని కవచానిా  ధర్చంచండి". ఎఫెసీయులు 6:10-18. 

 

"మీ విశావ సం, ధరమ ం, స్థజాఞనం, సీవ య నియంత్రత్ణ, 

పటాదల, దైవభకి ు, సోదర దయ, త్రేమను 

జోడించుకోండి." II ేతరు 1:5-11. 

 

దైవిక హామీ (I కొర్చంథీయులు 10:13) "దేవుడు 

నమమ కమైనవాడు, అత్ను మీరు చేయగలిగిన 

దానికంటే ఎకుక వ శోధించబడట్టనికి 

అనుమతించడు" 

మా దైవిక సహాయం (రోమనిు 8:26, 27) మీలో నివసించే 

పర్చశుదిాత్మ  మీ బలహీనత్లో మీకు సహాయం 

చేసుుంది, మీ కోసం మధు వర్చ ుత్వ ం చేసుుంది. 

 

టంపజర్ వచిి నపుు డు మనం ఏమి చే తా ం? 

(మత్ుయి 4:1-11). యేసు జీవిత్ంలో కూడా టెంేషాన్ 

అవసరమని గురుుంచుకోండి. (యేసు 

శోధించబడట్టనికి ఆత్మ  దావ రా అరణు ంలోకి 

నడిపించబడాాడు. లేదా మార్డక  మాటలలో, ఆత్మ  

అత్నిా  నడిపించింది.) అత్ను పర్చపూరుణడు 

అయాు డు; అంటే, ఈ త్రపత్రకియలో మన ుా గం 

మర్చయు త్రపధ్యన యాజకునిగా (హెత్రీయులు 2:17, 18; 

4:15, 16) అరహత్ పందారు. యేసు విషయంలో వలె, మీ 

విశావ సం కూడా పరీక్షంచబడాలి. ఇందులో త్రపమాదం 

ఉందా? అవును, కానీ ర్వసులో ఎపుు డూ 



5. Take up your cross means 

a. ____A medal or symbol worn around 

one’s neck 

b. ____Torture and suffering 

c. ____Dying to old sinful way of life   

 
 
THIRD STAGE - SPIRITUAL GROWTH 
Lesson 5 
YOU MUST GROW OR ELSE YOU WILL DIE! 

 
It is not considered normal when a child is born but does 

not grow. If he does not grow mentally, he is called 

retarded. If he does not grow physically he is called a 

dwarf: But if you don’t develop your Christian life, you’re 

going to die! See what God said about the necessity of 

spiritual growth: 

 

 " … we have much to say and hard to explain, since you 

have become dull of hearing.  For though by this time you 

ought to be teachers, you need someone to teach you again 

the first principles of the oracles of God; and you have 

come to need milk and not solid food.  For everyone who 

partakes only of milk is unskilled in the word of 

righteousness, for he is a babe.  But solid food belongs to 

those who are of full age, that is, those who by reason of 

use have their senses exercised to discern both good and 

evil." Hebrews 5:11-14 

 

"As newborn babes, desire the pure milk of the word, that 

you may grow thereby." I Peter 2:2 

 

"Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not 

as in my presence only, but now much more in my 

absence, work out your own salvation with fear and 

trembling; for it is God who works in you both to will and 

to do for His good pleasure." Philippians 2:12, 13 

 

WHAT IS SPIRITUAL GROWTH? 

Remember that we are talking about spiritual growth and 

not physical or numerical growth. It means becoming 

more and more similar to Jesus Christ (II Corinthians 3: 

18). 

 

It involves learning to distinguish between good and evil. 

(Hebrews 5:14) 

 

It means walking more and more by the Spirit and less and 

less by the flesh. (Galatians 5:13ff) 

 

It means possessing and increasing in the Christian graces 

in your life - faith, virtue, knowledge, self-control, 

perseverance, godliness, brotherly kindness, love (II Peter 

1:5-11). If these things exist in us and are growing in us, 

త్రపవేశించనివాడు ఎపు టికీ విజేత్ కాలేడు. దేవుడు మన 

విశావ ానిా  పరీక్ష ుాడు (I ేతరు 1:7; యాకోబు 1:2-4, 

12, 13) కానీ ాపం చేయడానికి ఆయన మనలను 

శోధించడు. యేసును దేవుడు పరీక్షంచడానికి 

త్మసుకువళ్లు డు కాని అత్ను దేవునిచే 

శోధించబడలేదు. 

 

ాాను శోధకుడని గుర్చుంచండి. మనలిా  

కూలదోయాలని కోరుకునే వాడు. "చెయిు , ఎవవ ర్చకీ 

తెలీదు" ల్చంటి మాటలు చెబుతూ వచిి నపుు డు; 

"చెయిు , నువువ  చేసేు దేవుడు పటింాచుకోడు"; "అది 

చేయి, నీకు ఏమి అవసరమో దేవునికి తెలియదు"; 

"చేయండి, మీరు మంచి అనుభూతి చెందుారు"; 

"అల్చ చేయండి, మీరు ఒకక ార్చ మాత్రత్మే జీవి ుారు 

కాబటి ామీకు వీలైనపుు డు కొంత్ ఆనందించండి"; 

"అల్చ చేయండి, మీరు సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడు 

కోరుకుంటనా్న డు", ఈ ఆలోచనలు మిమమ లిా  

న్నశనం చేయడానికి త్రపయతిా సుునా  వార్చ నుండి 

వచిి నవని గురుుంచుకోండి. 

 

టెంటర్డ మీ వదకేు వచిి నపుు డు, త్రకీసుు చెపిు నటిగా 

చెపు ండి, "లేదు, నేను అల్చ చేయను, ఎందుకంటే 

ఇది త్రవాయబడింది ... మీరు కూడా ఏదైన్న 

చేయగలగాలి. మీకు ఇది అవసరం: 

దేవుని వాకాు నిా  తెలుసుకోవడం. 

దేవుని వాకాు నిా  విశవ సించడం. 

మ్మందుగా దేవుని చిత్ుం చేయాలని 

నిరణయించుకోవడం. 

శోధకుడు వచిి నపుు డు దేవుని వాకాు నిా  

గురుుంచుకోవాలి. 

శోధకుడు హవవ  వదకేు వచిి నపుు డు, ఆమెకు దేవుని 

వాకు ం తెలుసు కానీ ఆమె దానిని నమమ లేదు. 

అననియాస్ మర్చయు సఫీరా విషయంలో, వార్చకి 

తెలుసు మర్చయు విశవ సించారు కానీ ఆయనకు 

లోబడాలని నిరణయించుకోలేదు. డేవిడ్స్థకు టెంేషాన్ 

వచిి నపుు డు, అత్నికి తెలుసు, నమామ డు మర్చయు 

మ్మందుగానే కటాబడి ఉండాలని 

నిరణయించుకునా్న డు, కానీ టెంేషాన్ సమయంలో 

అత్నికి గురుులేదు. యేసుకు తెలుసు, నమామ డు, 

మ్మందుగానే కటాబడి ఉండాలని 

నిరణయించుకునా్న డు మర్చయు టెంేషాన్ 

సమయంలో అత్ను దానిని స్థజాఞ పకం చేసుకునా్న డు. 

అందుకే అత్డు ాాను దాడులను 

ఎదిర్చంచగలిగాడు. 

 

గురుతంచుకండి:ఎఫెసీయులు 6:10-18 
 

త్రపశా లు 

6. "మీరు లోకానికి చెందినవారు కాదు" అనే పదానికి 

త్రపపంచం అనే పదానికి అరనాం మనిష యొకక  



we will be active, fruitful, firm, and we are not going to 

stumble. We can understand spiritual growth as a change 

for the better in our own character. 

 

A note:  Spiritual growth comes, not only when you 

practice such virtues, but also when you err and reflect 

about your mistakes. Sometimes, suffering because of 

your failures helps you grow. This is the value of the 

Lord’s discipline (Hebrews 12:1-13). 

 

THE SPIRITUAL GRACES OF 2 PETER 1: 

Faith - Read Romans 10:17 to see the source of faith.  It 

is in the Word that we learn that God always fulfills His 

promises (Mark 10:29; Romans 8:28). He always keeps 

His word to us. Tragedies may happen in life, but 

knowing that God is sustaining us increases our faith. 

Living by faith increases faith. Can you remember some 

times in your life when, trusting in the Lord, you faced 

some fear or struggle and overcome?  

 

Virtue - means moral courage. It is the characteristic that 

helps people to do what is right, even when it is very 

difficult or when others are against it. An example of one 

who showed great moral courage is Joseph. Read Genesis 

39 and see virtue in action. Can you think of someone else 

who has shown great virtue (moral courage) in their life? 

 

Knowledge – of God and His will, of Christ and His life. 

The lack of knowledge caused God’s people to be 

destroyed. (Hosea 4:6). Since Jesus’ words will judge us, 

we need to know what He taught (John 12:48-50)... The 

way to obtain knowledge is by reading and studying the 

Bible. (Psalm 1:1-3). Reading spiritual books and biblical 

commentaries can also help. Make a practical plan to 

grow in knowledge (refer back to lesson 1). 

 

Self-control - We should have self-control over our 

bodies: passions, appetites, moods, etc. (1 Corinthians 

9:27). Self-control is a fruit of the spirit. (Galatians 5:22, 

23). Consider making a list of the areas in your life where 

you need to have more self-control. Pray constantly to 

God for growth in these areas. 

 

Perseverance - means "steadfastness, persistence, 

patience". It is the characteristic of a man that is 

unshakable in his purpose and loyalty to the faith, not 

going astray even in the greatest of trials and suffering. 

James 5:7-11 gives us a biblical example of perseverance. 

 See James 1:2-4 to learn how to develop perseverance. 

We will have problems and temptations in our lives. 

However the one who remains firm until the end (he who 

perseveres) will be saved. (Hebrews 3:6). Can you think 

of people and situations in your life that motivated you to 

persevere? 

 

Godliness This refers to personal devotion to God or 

అత్రకమ కోర్చకలను నెరవేర్వి  చరు లు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. క్రైసువులు వు భిచారం, చెడు కోర్చకలు, దురాశ, కోపం, 

దైవదూషణ, అబదిాలు లేదా మ్మర్చకి భాషను 

ాటించరు కాబటి ాక్రైసువుల జీవన విధ్యనం 

భినా ంగా ఉంటంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. శోధించబడడం ాపం 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. టెంేషాన్స్థకు ల్ంగిపోవడం క్రైసువుని హృదయానిా  

కఠినత్రం చేసుుంది, ఇది త్రకీసుుతో శాశవ త్ జీవిానిా  

కోలోు యేల్చ చేసుుంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. టెంపరా్డ వచిి నపుు డు మీరు అవసరం  

a. ____దేవుని వాకాు నిా  తెలుసుకోవడం. 

b. ____దేవుని వాకాు నిా  విశవ సించడం. 

c. ____దేవుని చిత్ుం చేయాలని 

మ్మందుగానే నిరణయించుకోవడం. 

d. ____దేవుని వాకాు నిా  గురుుంచుకోవాలి 

e. ____ పైవనీా  

f. ____b మర్చయు c 

 
 

పాఠం 4 

మీరు ఇపుు డు యేసుప్రక్టసుత శిషా్య లు! 
 

“త్రపయాసపడే వారల్చరా, భారంగా ఉనా వారంా న్న 

దగ గరకు రండి, నేను మీకు విత్రశాంతి ఇ ుాను. న్న కాడిని 

మీపైకి త్మసుకోండి మర్చయు న్న నుండి నేరుి కోండి, 

ఎందుకంటే నేను మృదువుగా మర్చయు 

వినయపూరవ కంగా ఉంట్టను, మర్చయు మీ ఆత్మ లకు 

మీరు విత్రశాంతి పందుారు, ఎందుకంటే న్న కాడి 

తేలిైనది మర్చయు న్న భారం తేలిైనది. ”(మత్ుయి 

11:28-30) 

 

యేసు శిషా్య డు అంటే ఏమిటి? 

క్రైసువ జీవిత్ం ఒక అభాు స త్రపత్రకియ (జాన్ 6:45 

మర్చయు మత్ుయి 28:18-20) మర్చయు శిష్యు డు ఒక 

విదాు ర్చ నా. కానీ కొత్ు నిబంధనలో దాని అరనాం ఈన్నటి 

కంటే కొంచెం భినా ంగా ఉంది. జీసస్ కాలంలో 

గురువులు (ఉాధ్యు యులు) మర్చయు శిష్యు లు 

(విదాు రునాలు) ఉన్నా రు, కాని వారు ఈన్నటి మనల్చ 

త్రగతి గదులలో కూరోి లేదు. మాసరా్డ ఆచరణాత్మ క 

మారాగ లిో బోధించాడు. త్న విదాు రునాలతో కలిసి 

నడిచాడు. పనులు ఎల్చ చేయాలో చూపించాడు. 

అందుకే కొత్ు నిబంధనలో శిష్యు డు అనే పదానిా  

త్రచుగా "అనుచరుడు" అని అనువది ుారు. యేసు 



reverence. Cornelius is an example of godliness (piety) in 

the Bible. (Acts 10:2, 7). Godliness is always a valuable 

virtue to possess. I Timothy 4:8.  Here are some 

suggestions to help you to keep your mind on spiritual and 

holy things: 

Listen to Christian songs 

Have days of fasting and prayer 

Form a prayer group 

Have home worship 

Save a time daily to read, pray and meditate on 

God’s Word 
 

Describe your practice of personal devotion. Do you have 

a plan? Goals? 

 

Brotherly Love is love among brothers (fellow 

Christians). One example: the churches that helped the 

Christians in Jerusalem during the famine. II Corinthians 

8:1-5. Another example: the prayers that the Christians 

made for Peter, showing brotherly kindness. Acts12:1-5. It 

can include the practice of hospitality. Read Galatians 

6:10 and try to think of a brother or sister in Christ that 

needs your help? What can you do for him/her? Is there a 

brother or sister in Christ that needs a friend? Get closer to 

this person to possibly start a good friendship.  

 

Love - Christian love is an action. It means to actively 

desire and seek the good of others and always involves 

serving. If serving means to supply the needs of others, 

and we recognize that the true needs are not necessarily 

what the person wants, then we can understand that to 

love is almost the same as to serve. Jesus came to serve. 

He loved us. He saw our need for forgiveness and He died 

on the cross to obtain it. In the same way, let us serve 

(love) one another. Many people only come to understand 

God’s love when they have their own children. The love 

of parents for their children helps us understand how God 

loves us. Read 1 Corinthians 13 (all) I John 3:11-18 and 1 

John 4:7-21 to gain a greater awareness of what Christian 

love really is. Write down the name of people or events in 

your own life that helped you to understand and practice 

love. 

 

Questions 

1. Who decides what God’s message, His teachings, 

means? 

a. ____Priest 

b. ____Rabbi 

c. ____Preacher/evangelists 

d. ____You - by personal study 

 

2. Spiritual growth is  

a. ____Learning to distinguish between good 

and evil 

b. ____Possessing and increasing in faith, 

virtue, knowledge self-control, 

విషయంలో కూడా అదే జర్చగింది. మర్చయు శిష్యు డు 

అనే పదానిా  "అత్రపెంటిస్" అని అనువదించవచిు . 

మాసరా్డ మెకానిక్ మర్చయు అత్ని శిషు ర్చకం గుర్చంచి 

ఆలోచించండి. "మాసరా్డ", ఈ సందరా ంలో, త్న 

అత్రపెంటిస్స్థకు కొనిా  ాధన్నలను ఎల్చ 

ఉపయోగించాలో, కొనిా  సమసు లను ఎల్చ ర్చేర్డ 

చేయాలో నేరుు ారు. ఉాధ్యు యుడు ఇల్చ చేయడం 

విని, గమని ుాడు. త్రువాత్ అత్ను పనిమ్మటనిు 

త్మసుకొని త్న యజమాని పనిని అనుకర్చ ుాడు. అత్ను 

గురువు (మాసరా్డ మెకానిక్) యొకక  శిష్యు డు (అత్రపెంటిస్, 

అభాు సకుడు, అనుచరుడు, విదాు ర్చ నా). సువారులలో 

యేసు అనుచరులకు శిష్యు డు అనే పదం ఎకుక వగా 

ఉపయోగించబడింది- 269 ారిు. 

 

• మనం అభాు సకులమైతే, గురువు ఎవరు? అది 

యేసుత్రకీసుు. 

• యేసు మనకు ఏమి బోధించాడు? ఎల్చ జీవించాలో, 

ఎల్చ ఉండాలో, ఎల్చ చేయాలో మర్చయు 

నేర్చు ంచాలో ఆయన మనకు బోధి ుాడు. ఇది 

జీవనశైలి మర్చయు వు కి ుగత్ నిబదతి్ గుర్చంచి 

ఉదోు గ శిక్ష్ణలో ఉంది 

• అత్ని త్రగతి గది ఎకక డ ఉంది? త్రపతి త్రపదేశంలో. 

• అత్ని త్రగతి ఎపుు డు కలుసుుంది? అనిా  వేళ్ల్చ. 

• ఆయన బోధన్న విధ్యనం ఏమిటి? చూపించండి 

మర్చయు చెపు ండి, మోడల్ చేయండి మర్చయు 

నేరు ండి. (ఫిలిప్పు యులు 2:3-8 మర్చయు 2 

కొర్చంథీయులు 3:18 చూడండి. 

• ఇది ానుకూల ఆలోచన శకి ు లేదా నైతిక 

మెరుగుదల యొకక  యాంత్రతిక వు వసనా కాదు. 

• శిష్యు ని లక్ష్ు ం ఏమిటి? త్రకీసుు యోహాను 17:3ని 

తెలుసుకోవడం మర్చయు అత్నిల్చ ఉండడం 

రోమనిు 8:29 

• మనం ఆయన ాఠం నేరుి కునా్న మని ఎపుు డు 

చెపు గలం? ఆయన మనకు బోధించిన వాటిని 

మనం ఆచర్చసుునా పుు డు. 

• ఒక వు కి ుని శిష్యు డిగా ఎపుు డు పర్చగణ ుా రు? అత్ను 

జీసస్ ాఠశాలలో చేర్చనపుు డు లేదా అత్ను 

పటభాత్రదుడైనపుు డు? మీరు త్రకిసియాన్ 

అయినపుు డు, మీరు యేసు ాఠశాలలో చేరారు!!! 

యేసు మీలో ఏరు డుతనా పుు డు మీరు మీ 

జీవిత్మంా నేరుి కుంట్టరు. 

 

శిషా్య ల్ ఖ్రుి  

యేసు శిష్యు డిగా ఉండట్టనికి మీరు చెలింిచాలి్ న 

మూలు ం ఉందని మీకు గురుు చేసుకోండి. యేసు 

ాఠశాలలో నమోదు ధర ఎకుక వగా ఉంది! 

ఆశీరావ దాలతో బాధు త్లు వ ుాయి మర్చయు క్రైసువుని 

కోసం మీరు అత్ని పిలుపుకు త్గినటిగా జీవించాలి. 

శిష్యు ని జీవిత్ం గుర్చంచి మాటి్టడుతూ, "ఎవరైన్న ననాు  



perseverance, godliness, brotherly 

kindness and love. 

c. ____Practicing the Christian virtues 

d. ____All the above  

 

3. The source of faith comes from knowledge of 

God’s word. 
True ____  False ____ 

 

4. What is greater 

a. ____Knowledge of God’s word 

b. ____Self- control 

c. ____Love 

 

5. Love is 

a. ____a feeling 

b. ____A desire to do what is best for 

another 

 
 

FOURTH STAGE—TAKE YOUR PLACE IN THE 
FAMILY OF GOD 
 

Lesson 6 
TAKE YOUR PLACE IN THE FAMILY OF GOD 
 

When a baby is born, being a newborn, he starts to be fed 

and to be cared for almost exclusively by his mother, 

receiving much more than he contributes. But there comes 

the time when he is going to assume his place in the 

family. He starts eating at the table with the others, 

building relationships, accepting responsibilities and 

fulfilling duties. All this is part of his development. 

 

You also, as a new Christian, need to take your place in 

the family of God. You surrendered your life to Jesus 

Christ, repenting of your sins, and being buried with Him 

in baptism. At that moment you entered into a new 

relationship with the other followers of Jesus. You became 

a part of the "church". The Christian life is not lived in 

isolation but in company with the other members of the 

church. This is God’s plan for you.  

 

THE CHURCH IS A VERY SPECIAL GROUP OF 

PEOPLE 

This group is very special because it consists of those 

whom God called out of darkness into His wonderful light 

(I Peter 2:9). They are a group of people saved through the 

blood of Jesus Christ, the Son of God. The church is 

people separated by God for Himself. The church 

(literally, the called out ones), have been called: 

• Called by God. Romans 8:28-3  

• Called out of darkness. I Peter 2:9; Colossians 

1:13  

• Called through the Gospel. II Thessalonians 2:14 

వంబడించాలని కోరుకుంటే, అత్డు త్నాు  ాను 

త్రతోసిపుచిి , త్రపతిరోజూ త్న సిలువను ఎతుకొని ననాు  

వంబడించాలి" అని యేసు చె ుా డు. (లూకా 9:23). ఈ 

స్థశిోకంలోని న్నలుగు మ్మఖ్ు మైన అంశాలను 

గమనించండి: 

 

"త్నను ాను త్మరస్క ర్ంచు"- క్రైసువుడు త్రకీసుుకు 

దాసుడు, అల్చగే, నెరవేరి డానికి త్న సవ ంత్ 

సంకలు ం లేదు కానీ అత్ని త్రపభువు చిత్ుం మాత్రత్మే. 

మనం లోక కోర్చకలను వంబడించలేమ్మ లేదా 

త్రపలోభాలకు ల్ంగలేమ్మ. యేసు, మనకు 

అందుబాటలో ఉనా  ాానికి వు తిర్వకంగా అదే 

ఆయుధ్యలతో, శోధనను ఎదురొక నా్న డు మర్చయు 

ఎలపిుు డూ దానిని అధిగమించాడు. ఆయన మన 

బలహీనత్లపై ానుభూతి చూపగల మన త్రపధ్యన 

యాజకుడు, ఎందుకంటే ఆయన "అనిా  విషయాలలో 

మనల్చగే శోధించబడాాడు, అయినపు టికీ ాపం 

లేకుండా ఉనా్న డు." (హెత్రీయులు 4:15). 

 

"ప్రపత్మరోజు అత్న్న శిలువ ఎత్తతకండి"- ఈ 

త్రపకరణంలో "త్రకాస్" అనే పదానికి అరనాం ఏమిటి? ఒక 

వు కి ు మెడలో వేసుకునే పత్కమా? ఇది క్రైసువ మానికి 

చిహా మా? హంస మర్చయు బాధ అని అరనాం? వీటిలో 

ఏదీ సరైన అరానానాి  ఇవవ లేదు. మొదటి శాబంేలో, 

యేసు ఈ మాటలు మాటి్టడినపుు డు, మీ ాత్ 

జీవిానికి చనిపోవాలనే ఆలోచన, ాల్ ల్చగా “నేను 

త్రకీసుుతో ాట సిలువ వేయబడాాను; ఇక జీవించేది 

నేను కాదు, త్రకీసుు న్నలో నివసిసుునా్న డు" (గలత్మ 2:20) 

"ననుి  అనుస్ర్ంచు"- ఇకక డ మన బలం యొకక  

మూలం - యేసు కీ. జీవిత్ంలో కషాాలను భర్చంచే శకి ుని 

ఆయన మనకు ఇ ుాడు. అత్ను మన మారాగనాి  

నడిపి ుాడు! శోధన మీద ఆయన మనకు విజయానాి  

ఇ ుాడు (I కొర్చంథీయులకు 10:13). మనం ఆయనను 

అనుసర్చంచాలి (యోహాను 14:6). క్రైసువుడిగా ఉండటం 

అంటే కేవలం ాపం చేయడం మానేయడం కాదు, 

మన జీవిత్ంలో యేసు మర్చయు ఆయన మాటకు 

మొదటి స్థ నా నం ఇవవ డం, ఆయనను అనుసర్చంచడం 

మర్చయు త్రపతి విషయంలో ఆయనను అనుకర్చంచడం. 

 

"రోజువారీ"- మేమ్మ త్రకీసుును మన రక్ష్కుడిగా మర్చయు 

త్రపభువుగా సీవ కర్చంచిన రోజ్జన మొదటిార్చగా మనలిా  

మనం తిరసక ర్చంచుకోవాలని మర్చయు మన శిలువను 

చేపటా్టలని నిరణయం త్మసుకునా్న మ్మ. కానీ ఆ రోజ్జ 

పోయింది మర్చయు ఈ రోజ్జ మరొక రోజ్జ! త్రపతి రోజ్జ 

మనం మళ్ళు  యేసును అనుసర్చంచాలనే నిరణయం 

త్మసుకోవాలి! యేసు "రోజ్జవారీ" అని చెపిు నపుు డు, 

మనం త్రపతిరోజూ ఈ నిరణయం త్మసుకోవాలి్ న 

అవసరం ఉందని ఆయన చె ుా డు. మన విశావ సం 

చైత్ను వంత్మైన, సజీవ విశావ సంగా ఉండాలి. 



• Called into fellowship in Christ I Corinthians 1:9  

• Called to sanctification (being set apart). I 

Thessalonians 4:7  

• Called to the Kingdom I Thessalonians 2:12; 

Galatians 1:6, 5:13;  Colossians 3:15; Hebrews 

9:15; I Peter 5:10)  

 

NOTE: In the New Testament, the word "church" refers 

either to an assembly of Christians in a certain place 

(Romans 16:16; I Corinthians 1:2; Ephesians 1:1; 

Philippians 1:1) or to the universal body of Christ 

(composed of all the people in the world that are saved in 

Christ - Matthew 16:18).  

 

Somebody once said: "I am a Christian but I am not a 

member of any church because I don’t see such a 

commandment in the Bible."  This person did not study 

the Bible, because, if he had, he would understand that the 

local church is highly emphasized in the New Testament:  

" … not forsaking the assembling of ourselves together, as 

is the manner of some" (Hebrews 10:25). 

 

The local church chooses missionaries and supports them, 

maintains Bible schools, helps people that are in need, 

promotes prayer meetings, worship, devotionals and 

evangelism. It’s the local church that serves as an 

instrument to accomplish God’s work here on earth. There 

is and always will be a future for the church of Jesus 

Christ because God’s work should be and is going on. 

You are to take an active part in this great work of God in 

the local church! 

 

BIBLICAL TERMS FOR THE CHURCH 

In the Bible we find no specific title given for the church. 

Instead we find various descriptions that illustrate some 

special aspect of this group of people called the church – 

terms of either relationship or function. 

 

House (family) of God - I Timothy 3:15; Ephesians 1:3; 

Galatians 3:26, 27. God is the Father, Jesus is the oldest 

brother and all of us are brethren. The church is a family 

that God constituted to be always with Him. We have 

fellowship with Him, with His son Jesus and with one 

another as children of God. The love, kindness, help and 

approval that we find in the human family also have to 

exist in God’s family and in an even more profound way. 

The Bible exhorts us:  "Is anyone among you suffering? 

Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms." 

(James 5:13)  Be a faithful and loyal brother on whom the 

church can count. Serve the other brethren in love.  

 

Kingdom of God (or of Christ) - Revelation 1:5; 

Matthew 16:18-19; Colossians 1:13. God’s kingdom is the 

kingdom of His Son to whom He already gave all the 

authority and whom He appointed "King of kings and 

Lord of lords" (Matthew 28:18 & Revelation 19:16). As 

త్రకీసుుల్చగా మారాలనే మన ఉదేేశాు నాి  మనం 

త్రపతిరోజూ పునరుదరి్చంచుకోవాలి. 

ఇవి కూడా చదవండి: లూకా 14:25-33; రోమీయులు 

12:1, 2; మారుక  8:36. 

 

ఒక శిషా్య న్న యొకక  మూడు ల్క్షణాలు 

యేసు, యోహాను సువారులో, శిష్యు ని యొకక  మూడు 

లక్ష్ణాలను ేరొక నా్న డు: 

ఆయన వాకా ంలో కటజబడి ఉండండి(యోహాను 

8:31). ఇది కేవలం నమమ డం కంటే ఎకుక వ (జాన్ 8:29-

59 చూడండి). ఇది పదం యొకక  స్థజాఞ నం కలిగి 

ఉంటంది. మనం యేసు మాటలను అధు యనం 

చేయాలి. మనం నేరుి కునా  దానిా  ఆచర్చంచడం అని 

అరనాం. మీరు పదానికి కటాబడి ఉన్నా రా? మీరు ఎంత్ 

త్రచుగా బైబిలు అధు యనం చే ుారు? రోజూవా? 

 

ఒకర్నొకరు ప్రప్టమించుకొను.(యోహాను 13:34-35). 

మనం ఎల్చ త్రేమించాలి? త్రకీసుు మనలను 

త్రేమించినటి. (యోహాను 13:34 - మన కొరకు త్నాు  

ాను అర్చు ంచుకునా్న డు). మనం శిష్యు లుగా ఎల్చ 

ఉంట్టం? ఒకర్చకొకరు సహాయం చేసుకోవడం దావ రా, 

ఆధ్యు తిమ క విషయాల గుర్చంచి ఒకర్చతో ఒకరు 

మాటి్టడుకోవడం, కలిసి బైబిలును అధు యనం 

చేయడం మర్చయు ఒకర్చ అవసరాల పట ిమరొకరు 

సునిా త్ంగా ఉండడం. మీరు త్రకీసుులో మీ సోదరులను 

త్రేమిసుునా్న రా? వార్చకి సహాయం చేయడానికి మీరు 

ఆచరణాత్మ క మారాగ లిో ఏమి చేసుునా్న రు? 

 

చాలా ఫలంచండి(యోహాను 15:8) మనం ఎల్చంటి 

ఫల్చలను పందుామ్మ? పిలలిు మర్చయు 

కుటంబాలు, ఆత్మ  యొకక  ఫలం (గలత్మయులు 5:22), 

మనలను సృషంాచినందుకు దేవునికి మహమ, 

ఇత్రులను త్రకీసుు వదకేు త్మసుకురావడం మొదలైనవి. 

మనం ఎందుకు ఫలించాలి? దేవుణణ 

మహమపరచడానికి. నర్చకివేయబడకుండా ఉండట్టనికి 

(యోహాను 15:1-2). ఇత్రులను రక్షంచడానికి. కృత్జఞత్ 

కోసం (కీర ునలు 5 1:12-15). జీవిత్ంలో మన లక్ష్యు నిా  

నెరవేరుి కోవడానికి. మనం మర్చంత్ ఫల్చలను ఎల్చ 

భర్చంచగలం? యేసులో ఉండడం దావ రా. ( యోహాను 

15:5 ) త్రదాక్ష్త్మగను నర్చకివేసినపుు డు అది ఫలించదు. 

మీరు చాల్చ పండనిు ఉత్ు తిు చేసుునా్న రా? 

 

జీస్స్ మా మోడల్! 

బైబిల్ దావ రా మనకు ఆయన గుర్చంచి తెలుసు. 

అత్ను త్రపజలతో ఎల్చ త్రపవర్చ ుంచాడో, మాటి్టడాడో 

మర్చయు ఎల్చ త్రపవర్చ ుంచాడో మనం చూ ుామ్మ. 

ఆయనకు ఏది మ్మఖ్ు మైనదో మనం నేరిు కుంట్టమ్మ. 

ఆయన త్రేమ, సౌము త్, వినయం, దయ, సవ చఛ త్ 

మర్చయు నీతి వంటి ఆయన లక్ష్ణాలను మనం 



God has always reigned over all, now His Son reigns over 

all creation. The most important part and the purpose of 

His reign is the church. The church of Jesus is the group 

of people that voluntarily subject themselves to King 

Jesus to serve Him in this world.  

 

Temple (sanctuary) of God - I Peter 2:5; I Corinthians 

3:16, 17. We are the spiritual house, the residence, the 

sanctuary of God. We must maintain our personal 

holiness, worthy of His presence. God dwells in the 

church (not in the building, but in people). We live in 

God’s presence and in His presence we pray, sing, praise, 

worship and serve. Be a participant of this worship, 

treating with respect and care His temple, the church.  

 

Flock of Christ - Acts 20:28. We follow Jesus, our good 

and supreme Shepherd.  

 

A chosen people, holy nation, royal priesthood, people 

of God – (I Peter 2:9). We exist to adore, honor and praise 

our Creator.  

 

Church of Christ (or church of God) - Matthew 16:18; 

Acts 20:28;Romans 16:16; I Corinthians 1:2; 10:32; 

11:22; 15:9; II Corinthians 1:1; Galatians 1:13; I Timothy 

3:5,15. We are the exclusive property of Christ and God. 

We belong to Him, not to others, not even to ourselves.  

 

Bride (wife) of Christ - Ephesians 5:23-32 The emphasis 

in this term is our faithfulness and allegiance to the one 

we have pledged ourselves to love and serve. 

 

Church - We are the people of God and have been called 

out of the world, out of the wrong way. We were 

separated (sanctified) and we should be different from the 

world. We should live holy lives.  

 

Body of Christ - Ephesians 5:23; Colossians 1:18; I 

Corinthians 12:12-27 & Romans 12:4, 5. The church is 

Christ’s instrument to continue His mission in the world. 

We are His hands, mouth, eyes, feet, heart. The church is 

a living organism and all the parts are joined and mutually 

dependent one of another. As the arm needs the hand, the 

members of the body of Christ need one another. So you 

should seek your function in the church. Exercise the gifts 

that God has given you for the good of Christ’s body, the 

church.  

 

RESPONSIBILITIES OF MEMBERS 

Knowing our identity as a member of Christ’s body, we 

recognize that we cannot be individualist or selfish. We 

are part of something much bigger than ourselves. There 

is nothing more important in our lives than this. You are 

part of the most privileged group of people in the world. 

It’s an honor to have the opportunity to serve, work and 

participate in the church of Jesus Christ.  

చూ ుామ్మ. ఆయనను ధ్యు నించడం మర్చయు 

ఆయనను మెచిు కోవడం దావ రా, మనం ఆయనల్చ 

మారాలని కోరుకుంట్టమ్మ. క్రైసువునికి, ఆయన అనాి  

విషయాలలో మనకు ఆదరశ ం. 
 

త్రపశా లు 

6. త్రకీసుు శిష్యు డు విధేయుడు మర్చయు అత్నికి 

మర్చయు అత్ని బోధనలకు కటాబడి ఉంట్టడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. త్రకీసుు మనకు ఏమి బోధించాడు? 

a. ___ ఎల్చ జీవించాలి 

బి. ___ ఆయన మనకు బోధించిన వాటిని 

ఆచర్చంచండి 

సి. ___ ానుకూల దృకు థం 

డి. ___ a మర్చయు c 

 

8. త్రకీసుు సేవకుడు త్న చి ుానాి  కాకుండా త్రకీసుు 

చి ుా నాి  చే ుాడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. ఒక దేవుని బిడ ాత్నను ాను తిరసక ర్చంచుకొని 

దేవుని చి ుా నాి  ఎంత్ త్రచుగా చే ుాడు? 

a. ____వారం ఆదివారం 

b. ____త్రపతిరోజ్జ అత్ని వు కి ుగత్ పనులు 

పూరుయిన త్రావ త్ 

c. ____రోజ్జవారీ, అనిా  సమయాలలో 

 

10. మీ త్రకాస్ అంటే త్మసుకోండి 

a. ____ఒకర్చ మెడలో ధర్చంచే పత్కం లేదా 

చిహా ం 

b. ____హంస మర్చయు బాధ 

c. ____ాత్ ాపపు జీవన విధ్యన్ననికి 

మరణసుున్నా రు 

 
 

మూడవ దశ - ఆధా్య త్మి క వృది్ధ 
పాఠం 5 

మీరు ఎదగాల, లేకపోతే మీరు చన్నపోారు! 

 
ఒక బిడ ాపుటినాపుు డు అది ాధ్యరణమైనదిగా 

పర్చగణంచబడదు కానీ పెరగదు. మానసికంగా 

ఎదగకపోతే ర్చట్టర్డడా్ అంట్టరు. అత్ను శారీరకంగా 

ఎదగకపోతే అత్నిా  మరగుజ్జు అని పిలు ుారు: కానీ 

మీరు మీ క్రైసువ జీవిానాి  అభివృది ిచేయకపోతే, 

మీరు చనిపోారు! ఆధ్యు తిమ క ఎదుగుదల ఆవశు కత్ 

గుర్చంచి దేవుడు ఏమి చె ుా డో చూడండి: 

 

"... మీరు వినడానికి మందకొడిగా ఉన్నా రు కాబటి ా



Questions 

1. The church Christ established is  

a. ____Temple 

b. ____Meeting place such as a building 

c. ____People  

d. ____People called out of darkness (sin) into 

Christ 

 

2. Christians are  

a. ____Members in the Body of Christ 

b. ____Servants of God 

c. ____People cleansed by the blood of Christ 

through obedience 

d. ____All the above 

 

3. The Bible specifies one name for Christ’s church. 

True ____  False ____ 

 

4. Christ’s church is referred to as a Kingdom, Bride, 

Body. 

True ____  False ____ 

 

5. The church is 

a. ____an organization 

b. ____a living organism 

 

 

Lesson 7 
 
THE PURPOSE AND MISSION OF THE CHURCH 

 
The church of the Lord is His living spiritual body. Our 

mission comes from Him, our head (Ephesians 1:21, 22). 

The church is the body and He is the head and so the 

church carries out His will. We are the church, anointed 

by His Holy Spirit, born of His Father. We establish His 

church and His peace in the whole world. The church 

continues His work here on earth and although His work 

is varied, we can summarize it in three general areas: 

 

EVANGELISM 

We are to preach the gospel, make disciples of all nations, 

be the light of the world and salt of the earth, fight against 

the principalities, against powers, against the rulers of the 

darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness 

in the heavenly places and make manifest the very 

character of God. When Jesus answered questions about 

His mission here on earth, He said things like – “The Son 

of Man came to seek and save the lost.” We, as His body, 

have been given the job of carrying out this very same 

mission. 

 

EDIFICATION 

The church can be referred to as living stones or bricks. It 

is not just a pile of loose bricks. God wants a construction 

of living stones. If the bricks are not in place, if they are 

not cemented together, then they are not a building. 

Evangelism brings in bricks but God wants them formed 

మేమ్మ చాల్చ చెపు వలసి ఉంది మర్చయు 

వివర్చంచడానికి కషంాగా ఉంది. ఈ సమయానికి మీరు 

ఉాధ్యు యులుగా ఉండవలసి ఉనా పు టికీ, మీకు 

దేవుని త్రపవచన్నల యొకక  మొదటి సూత్రాలను మళ్ళ ి

బోధించడానికి ఎవరైన్న అవసరం; మర్చయు మీకు 

ాలు కావాలి, ఘనమైన ఆహారం కాదు, ాలు మాత్రత్మే 

త్మసుకునే త్రపతి ఒకక రూ నీతి వాకు ంలో నైపుణు ం 

లేనివాడు, అత్ను పసికందు, కానీ ఘనమైన ఆహారం 

పూర్చు వయస్ు  ఉనా వార్చకి, అంటే, కారణంతో వార్చకి 

చెందుతంది. మంచి మర్చయు చెడు ర్డండింటినీ 

గుర్చుంచడానికి వార్చ ఇంత్రదియాలను 

ఉపయోగించుకోండి." హెత్రీయులు 5:11-14 

 

"నవజాత్ శిశువుల వలె, పదం యొకక  సవ చఛ మైన 

ాలను కోరుకోండి, త్దావ రా మీరు పెరుగుారు." I 

ేతరు 2:2 

 

"కాబటి,ా న్న త్రపియుల్చరా, మీరు ఎలపిుు డూ 

ాటించినటిగా, న్న సమక్ష్ంలో మాత్రత్మే కాదు, 

ఇపుు డు నేను లేనపుు డు, భయంతో మర్చయు 

వణుకుతో మీ సవ ంత్ మోక్ష్యనిా  సంాదించుకోండి; 

ఎందుకంటే మీలో ఇషాానికి మర్చయు చేయడానికి 

దేవుడే పని చే ుాడు. అత్ని మంచి ఆనందం కోసం 

చేయండి." ఫిలిప్పు యులు 2:12, 13 

 

ఆధా్య త్మి క ఎదుగుదల్ అంటే ఏమిటి? 

మనం ఆధ్యు తిమ కంగా ఎదుగుదల గుర్చంచి 

మాటి్టడుతనా్న ం త్పు  భౌతిక లేదా సంఖాు పరమైన 

వృది ిగుర్చంచి కాదని గురుుంచుకోండి. యేసుత్రకీసుుతో 

మర్చంత్ ఎకుక వగా ారూపు త్ పందడం అంటే (II 

కొర్చంథీయులు 3:18). 

 

ఇది మంచి మర్చయు చెడుల మధు  తేడాను 

గుర్చుంచడం నేరిు కోవడం. (హెత్రీయులు 5:14) 

 

దీని అరనాం ఆత్మ  దావ రా మర్చంత్ ఎకుక వ మర్చయు 

త్కుక వ మర్చయు త్కుక వ మాంసం దావ రా నడవడం. 

(గలత్మయులు 5:13ff) 

 

విశావ సం, ధరమ ం, స్థజాఞ నం, సీవ య-నియంత్రత్ణ, 

పటాదల, దైవభకి ు, సోదర దయ, త్రేమ (II ేతరు 1:5-

11) - అంటే మీ జీవిత్ంలో క్రైసువ కృపలను కలిగి 

ఉండటం మర్చయు పెంచుకోవడం. ఇవి మనలో ఉండి, 

మనలో పెరుగుతూ ఉంటే, మనం చురుగాగ , 

ఫలవంత్ంగా, దృఢంగా ఉంట్టమ్మ మర్చయు మనం 

దిగజార్చపోమ్మ. ఆధ్యు తిమ క వృదినిి మన సవ ంత్ 

ాత్రత్లో మంచి మారుు గా అరనాం చేసుకోవచిు . 

 

ఒక గమనిక: మీరు అల్చంటి ధరామ లను 

ఆచర్చంచినపుు డే కాదు, మీరు త్పుు లు చేసి మీ 



into a building. (Ephesians 2:19-22; 4:6; I Peter 2:5)  In 

the process of things we may lose a lot of new bricks if we 

just throw them into a pile or if we cement them in a very 

haphazard manner so that they soon fall apart. We must 

work at making sure each one is cemented into the place 

God gave him. This is called edification. 

 

For some, the church is a place you go to observe others. 

The center of attention is a person, probably the pastor or 

priest. If someone needs help, who do they call? They call 

the leader. If someone has a problem or doubts they call 

only the preacher. It wasn’t this way in the primitive 

church. The church is not an institution but rather a 

family. They met in homes. Due to persecution, they often 

met in secret in small groups so as not to call attention to 

themselves. An example was the church at Thessalonica. 

Paul went there and established the church but only stayed 

a very short time before he was cast out of the city. It was 

a new church, suffered persecution and had problems with 

sin and doctrine. The missionaries were gone and yet they 

survived. How? Read I Thessalonians 5:11-14 and see 

how. Everything did not depend on the preachers, elders, 

etc. They recognized that they were the building of God 

and their identity as Christians could be seen in their 

involvement with each another. We must edify one 

another and be involved with one another. 

 

Still, some want to protect their private lives: "I want to be 

independent, free to do as I want." But if you really want 

to be the best possible Christian, then you should invite 

others into your personal life, tell them to look for your 

faults, and help you to be better. In this way you can grow 

even more. 

 

These, then, are the goals of edification: 

II Peter 1:5-11 every member active, productive, firm, 

saved. 

Ephesians 4:16 every member in the place God assigned 

him, linked to the others, working, cooperating, growing, 

edified in love.  

Colossians 1:28 all are to be presented perfect in Christ.  

 

Let’s note some examples of opportunities that God 

gives us to edify one another. Read each passage and write 

the mutual obligation of Christian in the blank: 

John 13:34-35 

_____________________________________  

 

Romans 14:19; 15:14 

________________________________ 

 

I Corinthians 12:25 

__________________________________ 

 

Ephesians 4:2; 5:21 

_________________________________ 

త్పుు ల గుర్చంచి ఆలోచించినపుు డు కూడా ఆధ్యు తిమ క 

ఎదుగుదల వసుుంది. కొనాి ారిు, మీ వైఫల్చు ల 

కారణంగా బాధ మీరు ఎదగడానికి సహాయపడుతంది. 

ఇది త్రపభువు త్రకమశిక్ష్ణ యొకక  విలువ (హెత్రీయులు 

12:1-13). 

 

2 పీటర్ 1 యొకక  ఆధా్య త్మి క కృప: 

విశా్వ స్ం -విశావ సం యొకక  మూల్చనిా  చూడట్టనికి 

రోమనిు 10:17 చదవండి. దేవుడు త్న వాగేాన్నలను 

ఎలపిుు డూ నెరవేరు ుా డని మనం నేరుి కునే 

వాకు ంలో ఉంది (మారుక  10:29; రోమనిు 8:28). ఆయన 

ఎపుు డూ మనకు ఇచిి న మాటను నిలబెటాకుంట్టడు. 

జీవిత్ంలో విషాదాలు సంభవించవచుి , కానీ దేవుడు 

మనలిా  ఆదుకుంటనా్న డని తెలుసుకోవడం మన 

విశావ ానిా  పెంచుతంది. విశావ సంతో జీవించడం 

వల ివిశావ సం పెరుగుతంది. మీరు మీ జీవిత్ంలో 

కొనిా  ారిు, త్రపభువును విశవ సిసూు , మీరు కొంత్ 

భయానిా  లేదా పోరాట్టనాి  ఎదురొక ని అధిగమించిన 

సందరాా లను గురుుంచుకోగలరా? 

 

ధ్రి ం -నైతిక ధైరు ం అని అరనాం. ఇది చాల్చ కషంాగా 

ఉనా పుు డు లేదా ఇత్రులు వు తిర్వకించినపుు డు 

కూడా సరైనది చేయడానికి త్రపజలకు సహాయపడే 

లక్ష్ణం. గొపు  నైతిక ధైరాు నిా  చూపించిన వు కి ుకి 

ఉదాహరణ జోసెఫ్. ఆదికాండమ్మ 39 చదవండి 

మర్చయు చరు లో ధరామ నాి  చూడండి. వార్చ జీవిత్ంలో 

గొపు  ధరమ ం (నైతిక ధైరు ం) చూపిన మరొకర్చ గుర్చంచి 

మీరు ఆలోచించగలరా? 

 

స్థ న నం- దేవుడు మర్చయు అత్ని సంకలు ం, త్రకీసుు 

మర్చయు అత్ని జీవిత్ం. స్థజాఞ నం లేకపోవడం వల ి

దేవుని త్రపజలు న్నశనం అయాు రు. (హోసియా 4:6). 

యేసు మాటలు మనకు త్మరుు  త్మరి గలవు కాబటి,ా 

ఆయన ఏమి బోధించాడో తెలుసుకోవాలి (యోహాను 

12:48-50)... స్థజాఞన్ననాి  పందే మారగం బైబిల్ చదవడం 

మర్చయు అధు యనం చేయడం. (కీర ున 1:1-3). 

ఆధ్యు తిమ క పుసుకాలు మర్చయు బైబిల్ వాు ఖాు న్నలను 

చదవడం కూడా సహాయపడుతంది. స్థజాఞన్ననాి  

పెంచుకోవడానికి ఒక ఆచరణాత్మ క త్రపణాళికను 

రూపందించండి (ాఠం 1ని తిర్చగి చూడండి). 

 

స్ా యం న్నయంప్రత్ణ -మన శరీరాలపై మనకు 

సీవ య నియంత్రత్ణ ఉండాలి: కోర్చకలు, ఆకలి, మానసిక 

స్థసినాతి మొదలైనవి (1 కొర్చంథీయులు 9:27). సీవ య 

నియంత్రత్ణ అనేది ఆత్మ  యొకక  ఫలం. (గలత్మయులు 

5:22, 23). మీ జీవిత్ంలో మీరు మర్చంత్ సీవ య 

నియంత్రత్ణను కలిగి ఉండవలసిన త్రాంాల 

జాబిాను రూపందించడానిా  పర్చగణంచండి. ఈ 

త్రాంాలలో అభివృది ికోసం దేవుడిని నిరంత్రం 



 

Galatians 6:2 

______________________________________ 

 

Colossians 3:12-14 

_________________________________ 

 

I Thessalonians 4:18; 5:11-14 

_________________________ 

 

Hebrews 3:12; 10:24, 25 

______________________________ 

 

James 5:16 

________________________________________ 

 

I Peter 4:9 

_________________________________________ 

 

Meditate on these commandments of the Lord and your 

responsibility as a follower of Jesus and as a member of 

His body, the church. This work is not reserved only for 

the leadership but rather each member shares in it. Love, 

edify, counsel, care for, support, carry burdens, conserve 

the peace and unity, comfort, exhort, warn, confront, help, 

encourage, motivate, confess, pray, take in, fellowship. 

Jesus called all of us to do all of this for one another. 

 

SERVICE 

One way we serve the Lord is through serving other 

people. This service is not competition between us but 

rather cooperation. We are to use our gifts, working 

together (I Corinthians. 12:12-27). Jesus did not come to 

be served but to serve and so His church must have the 

same vision. The church exists to defend the oppressed, 

help the needy, and do good works (Ephesians 2:10). 

 

You are going to want to help or be helped by your 

brothers. This help is sometimes spiritual (encouragement, 

edification, etc.) and sometimes material. Giving and 

receiving, this mutual help will develop love and 

friendship that unites us in the Christian family.  

 

Consider the following verses: 

 

Galatians 6:10  

 

Acts 6:1-6 

 

Acts11:27-30  

 

Romans 15:25-27  

 

Acts 11:19-26  

 

Acts 13:1-12  

త్రార్చ నాంచండి. 

 

పటజదల్ -అంటే "స్థసినారత్వ ం, పటాదల, సహనం". త్న 

ఉదేేశు ంలో మర్చయు విశావ సం పట ివిధేయత్లో 

అచంచలమైన, కషాాలు మర్చయు బాధలలో కూడా 

త్పుు దార్చ పటకాుండా ఉండటం ఒక వు కి ు యొకక  

లక్ష్ణం. జేమ్్  5:7-11 పటాదలకు బైబిల్ 

ఉదాహరణను ఇసుుంది. 

పటాదల ఎల్చ పెంచుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి జేమ్్  

1:2-4 చూడండి. మన జీవిత్ంలో సమసు లు మర్చయు 

త్రపలోభాలు ఉంట్టయి. అయితే చివర్చ వరకు దృఢంగా 

ఉనా వాడు (పటాదలగలవాడు) రక్షంపబడాడు. 

(హెత్రీయులు 3:6). మీ జీవిత్ంలో పటాదలతో 

ఉండట్టనికి త్రేర్వపించిన వు కుులు మర్చయు పర్చసినాతల 

గుర్చంచి మీరు ఆలోచించగలరా? 

 

దైవరకి తఇది దేవుని పట ివు కి ుగత్ భకి ు లేదా భకి ుని 

సూచిసుుంది. బైబిలిోని దైవభకి ు (భకి ు)కి కార్డా లియస్ ఒక 

ఉదాహరణ. (అపసులుల కారు మ్మలు 10:2, 7). దైవభకి ు 

ఎలపిుు డూ కలిగి ఉండవలసిన విలువైన ధరమ ం. I 

తిమోతి 4:8. ఆధ్యు తిమ క మర్చయు పవిత్రత్ విషయాలపై 

మీ మనస్ు ను ఉంచడంలో మీకు సహాయపడే కొనాి  

సూచనలు ఇకక డ ఉన్నా యి: 

క్రైసువ ాటలు వినండి 

ఉపవాసం మర్చయు త్రార నాన రోజ్జలను కలిగి 

ఉండండి 

త్రార నాన బృందానిా  ఏరాు ట చేయండి 

గృహ పూజ చేయండి 

దేవుని వాకాు నిా  చదవడానికి, త్రార్చ నాంచడానికి 

మర్చయు ధ్యు నించడానికి త్రపతిరోజూ 

సమయానిా  ఆదా చేసుకోండి 
 

మీ వు కి ుగత్ భకి ు అభాు ానాి  వివర్చంచండి. మీకు 

త్రపణాళిక ఉందా? లక్ష్యు లు? 

 

సోదర ప్రప్టమసోదరుల (తోటి క్రైసువుల) మధు  త్రేమ. 

ఒక ఉదాహరణ: కరువు సమయంలో జెరూసలేంలోని 

క్రైసువులకు సహాయం చేసిన చరి్చ లు. II 

కొర్చంథీయులు 8:1-5. మరొక ఉదాహరణ: క్రైసువులు 

ేతరు కోసం చేసిన త్రార నానలు, సోదర దయ 

చూపడం. అపసులుల కారు మ్మలు 12:1-5. ఇది 

ఆతిథు ం యొకక  అభాు ానిా  కలిగి ఉంటంది. 

గలత్మయులు 6:10 చదవండి మర్చయు మీ సహాయం 

అవసరమయేు  త్రకీసుులోని సోదరుడు లేదా సోదర్చ 

గుర్చంచి ఆలోచించడానికి త్రపయతిా ంచాల్చ? మీరు 

అత్ని/ఆమె కోసం ఏమి చేయవచుి ? త్రకీసుులో ఒక 

సోదరుడు లేదా సోదర్చ ఉన్నా రా? మంచి సాే హానాి  

త్రారంభించడానికి ఈ వు కి ుకి దగ గరవవ ండి. 

 



 

Acts 6:1-7  

 

Ephesians 4:1-16  

 

Colossians 3: 1-17     
 

Questions  

1. The mission of Christ’s church is to  

a. ____Build buildings in which to meet 

b. ____Proclaim gospel of Christ 

c. ____Encourage other Christians to remain 

faithful 

d. ____Do good works 

e. ____All the above  

f. ____b, c and d 

 

2. The church is an active body of saved people 

True ____  False ____ 

 

3. The center of the assembled church is 

a. ____the priest 

b. ____the preacher  

c. ____Christ 

 

4. For the church to be legitimate it must assemble in a 

building such as a  temple or sanctuary 

True ____  False ____ 

 

5. During persecution it is acceptable to gather in secret 

and in small groups. 

True ____  False ____ 

 

 

 

 

Lesson 8 
THE CHURCH ASSEMBLES 
FOR WORSHIP AND EDIFICATION 
 

“Let us consider one another in order to stir up love and 

good works, not forsaking the assembling of ourselves 

together, as is the manner of some, but exhorting one 

another, and so much the more as you see the Day 

approaching.” (Hebrews 10:24-25). 

 

One of the saddest things you will ever see is a 

“Christian” who does not eagerly await the opportunities 

when the whole church assembles together for worship 

and edification. Some even consider it as only one of their 

“Christian duties”. In truth, God did command it because 

we need it so much and many have sacrificed their very 

lives to protect our liberty to do this very thing. 

 

THE CHURCH ASSEMBLES FOR WORSHIP We 

must understand clearly that there is no certain time or 

place for a Christian to worship God. Jesus made this very 

plain in John 4:19-26. We worship in our spirit (heart) at 

any time in any place. Worship describes the expression 

ప్రప్టమ -క్రైసువ త్రేమ ఒక చరు . చురుకుగా కోరుకోవడం 

మర్చయు ఇత్రుల మంచిని కోరుకోవడం మర్చయు 

ఎలపిుు డూ సేవ చేయడం అని అరనాం. సేవ చేయడం 

అంటే ఇత్రుల అవసరాలను త్మరి డం, మర్చయు 

నిజమైన అవసరాలు వు కి ు కోరుకునేవి కానవసరం 

లేదని మనం గుర్చుసేు, త్రేమించడం అంటే సేవ 

చేయడంతో సమానమని మనం అరనాం చేసుకోవచిు . 

యేసు సేవ చేయడానికి వచిా డు. అత్ను మమమ లాి  

త్రేమించాడు. మన క్ష్మాపణ అవసరత్ను ఆయన 

చూశాడు మర్చయు దానిని పందేందుకు ఆయన 

సిలువపై మరణంచాడు. అదే విధంగా, మనం 

ఒకర్చనొకరు సేవిదేాం (త్రేమిదేాం). చాల్చమందికి త్మ 

సవ ంత్ పిలలిు ఉనా పుు డు మాత్రత్మే దేవుని త్రేమను 

అరనాం చేసుకుంట్టరు. త్లిదింత్రడులు త్మ పిలలి పట ి

చూే త్రేమ దేవుడు మనలిా  ఎల్చ త్రేమిసుునా్న డో 

అరనాం చేసుకోవడానికి సహాయం చేసుుంది. 1 

కొర్చంథీయులు 13 (అనీా ) I యోహాను 3:11-18 మర్చయు 

1 జాన్ 4:7-21 చదవండి, క్రైసువ త్రేమ నిజంగా ఏమిట్ల 

గుర్చంచి మర్చంత్ అవగాహన పందండి. మీ సవ ంత్ 

జీవిత్ంలో త్రేమను అరనాం చేసుకోవడానికి మర్చయు 

ఆచర్చంచడానికి మీకు సహాయపడిన వు కుుల లేదా 

సంఘటనల ేరును త్రవాయండి. 

 

త్రపశా లు 

6. దేవుని సందేశం, ఆయన బోధలు అంటే 

ఏమిట్ల నిరణయించేది ఎవరు? 

a. ____ పూజార్చ 

b. ____రీబ  

c. ____బోధకుడు/సువార్చుకులు 

d. ____మీరు - వు కి ుగత్ అధు యనం దావ రా 

 

7. ఆధ్యు తిమ క ఎదుగుదల అంటే 

a. ____మంచి చెడుల మధు  తేడాను 

గుర్చుంచడం 

b. ____విశావ సం, ధరమ ం, స్థజాఞ నం సీవ య 

నియంత్రత్ణ, పటాదల, దైవభకి ు, సోదర 

దయ మర్చయు త్రేమను కలిగి ఉండటం 

మర్చయు పెరగడం. 

c. ____క్రైసువ ధరామ లను ాటించడం 

d. ____ పైవనీా  

 

8. విశావ సం యొకక  మూలం దేవుని వాకు ం యొకక  

స్థజాఞ నం నుండి వసుుంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. ఏది గొపు ది 

a. ____దేవుని వాకు ం యొకక  స్థజాఞ నం 

b. ____సవ యం నియంత్రత్ణ 

c. ____త్రేమ 

 

10. త్రేమ అంటే 



of our heart characterized by awe, veneration, and respect. 

It always occurs individually, whether one is in an 

assembly or not. 

 

Group worship is just a "number of individuals 

worshipping God together at the same time in the same 

place. The actual worship occurs in the heart or spirit of 

each one. All the others in an assembly may be 

worshipping while one individual is not. Or an individual 

may be worshipping while the others are not. The forms or 

acts such as singing, offering, eating the Lord’s Supper 

and praying are not actually the true worship. They are 

just means of expressing the sense of reverence that is in 

the heart.  

 

Normally, in church meetings God’s Word is read, taught 

or proclaimed. When the Scriptures are read or quoted we 

ought to listen like it is God speaking to us through His 

Word (if in fact, the one speaking is speaking God’s 

words). Listen with personal active participation: What 

does this mean? What does God have to say to me? What 

does He want me to know to be, to do? How can I share 

this with others?  

 

ARE YOU A WORSHIPPER OR A SPECTATOR? 

We are becoming a nation of spectators. TV has 

revolutionized the world. Participants have become 

viewers. Doers have become couch potatoes. Being 

creative and industrious demands too much of us. Being 

just a spectator demands very little. When you add to TV 

viewing, live sports events, videos, movie theaters, you 

have our #1 past time – “spectating”. The spectator mind 

set affects the church and creates certain conflicts because 

the overwhelming Biblical emphasis in Christianity is 

being a participant and not just a spectator.  

 

When it comes to the assembly of the church, some have a 

hard time trying to change from being a spectator to a 

participant. They get up from the game on TV and 

assemble to worship in the church meeting. Some TV 

addicts, after an hour or two of hype and pizzazz on TV, 

come to church and expect to feel the same level of 

emotions. But think about this: TV advertisers spend 

$1,000,000 on a 30 second commercial. Programs dazzle 

you with the latest sophistication in light and sound. On 

TV the visual impression is changed about every 5 to 10 

sec. Then you come to church meeting. Can you honestly 

say that the word “boring” doesn't sometimes flash across 

your mental screen? 

 

But our problem doesn't lie in the church’s inability to 

compete. The problem is the wrong notion that the church 

is supposed to compete. Like it or not, many Christians 

are comparing Christianity to spectator sports. If the 

worship service or game is not exciting, that is; “doesn't 

edify me”, they feel that time is being wasted in boredom. 

a. ____ఒక భావన 

b. ____ మరొకర్చకి ఉత్ుమమైనది చేయాలనే 

కోర్చక 

 
 

నాల్గవ దశ-దేవున్న కుటంబంలో మీ 

స్థ థ నాని్న  పందండి 
 

పాఠం 6 

దేవున్న కుటంబంలో మీ స్థ థ నాన్ని  పందండి 
 

ఒక శిశువు జనిమ ంచినపుు డు, నవజాత్ శిశువుగా 

ఉనా పుు డు, అత్ను ఆహారం ఇవవ డం మర్చయు 

దాదాపు త్న త్లి ిదావ రా త్రశద ివహంచడం 

త్రారంభి ుాడు, అత్ను అందించే దానికంటే చాల్చ 

ఎకుక వ అందుకుంట్టడు. కానీ అత్ను కుటంబంలో 

త్న స్థ నా న్ననాి  పందే సమయం వసుుంది. అత్ను 

ఇత్రులతో కలిసి టేబుల్ వద ేతినడం, 

సంబంధ్యలను ఏరు రచుకోవడం, బాధు త్లను 

అంగీకర్చంచడం మర్చయు విధులను నెరవేరి డం 

త్రారంభి ుాడు. ఇదంా ఆయన అభివృదిలిో భాగమే. 

 

మీరు కూడా, కొత్ు క్రైసువునిగా, దేవుని కుటంబంలో మీ 

స్థ నా న్ననాి  ఆత్రకమించుకోవాలి. మీరు మీ జీవిానిా  

యేసుత్రకీసుుకు అపు గించారు, మీ ాాల గుర్చంచి 

పశిా ుాపపడి, బాపిజాంలో ఆయనతో ాతిపెటా్టరు. ఆ 

సమయంలో మీరు యేసు ఇత్ర అనుచరులతో కొత్ు 

సంబంధంలోకి త్రపవేశించారు. మీరు "చరి్చ "లో 

భాగమయాు రు. క్రైసువ జీవిత్ం ఒంటర్చగా జీవించలేదు 

కానీ చరి్చ లోని ఇత్ర సభుు లతో కలిసి ఉంటంది. ఇది 

మీ కొరకు దేవుని త్రపణాళిక. 

 

చరి్  అన్నద్ధ చాలా ప్రపతాే కమైన వా కుతల్ 

స్మూహం 

ఈ గుంపు చాల్చ త్రపతేు కమైనది, ఎందుకంటే అందులో 

దేవుడు చీకటిలో నుండి త్న అదుా త్మైన వలుగులోకి 

పిలిచిన వార్చని కలిగి ఉంటంది (I ేతరు 2:9). వారు 

దేవుని కుమారుడైన యేసుత్రకీసుు రక ుం దావ రా 

రక్షంచబడిన వు కుుల సమూహం. చరి్చ  అనేది దేవుడు 

త్న కోసం వేరు చేయబడిన వు కుులు. చరి్చ  (అక్ష్రాల్చ, 

పిలువబడినవి), పిలవబడాాయి: 

• దేవుడు పిలిచాడు. రోమనిు 8:28-3 

• చీకటిలోంచి పిలిచింది. I ేతరు 2:9; 

కొల్స్ యులు 1:13 

• సువారు దావ రా పిలు ుారు. II 

థెస్ ల్నీకయులు 2:14 

• త్రకీసుు I కొర్చంథీయులకు 1:9 లో సహవాసంలోకి 

పిలువబడాాడు 

• పవిత్రత్మకరణకు పిలిచారు (వేరుగా 



It’s so easy to just chill out and change the channel. 

Though some would never admit it, their mind set is: “I’m 

a spectator. I don’t sing. I don’t bring my Bible, read 

along, enter in to the discussion, take notes or listen 

carefully. I’m a watcher and a listener. And this service 

had better be good.” Thus the spectator expects to have his 

needs (or desires) met without any concern about the 

needs of the others present. 

 

THE CHURCH ASSEMBLES FOR EDIFICATION. 

The most detailed description of the New Testament 

church assembly is found in 1 Corinthians chapter 14 and 

the summary verse 26 says “Let all things be done for 

edification.” Edification is what we do in order to build 

each other up in the most holy faith. The way we do it is 

mainly through words: 

        Through words in prayer. I Timothy 2:1, Acts 4:23-

31 

        Through reading the word. I Timothy 4:13 

        Through words of exhortation and rebuke. I Timothy 

4:13, 5:20 

        Through speaking. 1 Corinthians 14:3 

        Through spiritual songs. Colossians 3:16; Ephesians 

5:19 

 

Because we usually worship when we assemble, many call 

the church meeting a “worship service”. Since we 

assemble to edify one another the meeting can also be 

called an “edification service”. There is one very special 

activity God planned for Christians to do when they 

assembled that should involve both worship and 

edification. It is called “The Lord’s Supper”. 

 

THE LORD’S SUPPER 

The Lord’s Supper is a meal of great importance for the 

church. It is a symbolic meal. That means that its purpose 

is not to satisfy our physical hunger but rather to remind 

us of important spiritual things by means of material 

things. The elements, the acts, the words - all the symbols 

involved help us according to what they represent. The 

Lord’s Supper is not something mystical or miraculous 

but is a memorial. "...do this in memory of Me” (Luke 

22:19). The purpose of a memorial is to remind us of 

people, events, truths, relationships, commitments, etc.  

 

The bread – reminds us of Christ’s body that was 

sacrificed for us. 

The fruit of the vine - reminds us of Christ’s blood that 

was shed for the remission of our sins. 

 

Not only are the elements used in the Lord’s Supper 

significant but our actions are also. Think about what we 

do with the bread and the fruit of the vine. We don’t just 

look at them. We don’t just admire them. We don’t bow 

down before them. We eat the bread and drink of the cup. 

Jesus took the bread gave it to his disciples and said: “Eat 

ఉంచబడుతోంది). I థెస్ ల్నీకయులు 4:7 

• రాజాు నికి పిలిచారు I థెస్ ల్నీకయులు 2:12; 

గలత్మయులు 1:6, 5:13; కొల్స్ యులు 3:15; 

హెత్రీయులు 9:15; I ేతరు 5:10) 

 

గమనిక: త్రకొత్ు నిబంధనలో, "చరి్చ " అనే పదం ఒక 

నిర్చషే ాత్రపదేశంలో క్రైసువుల సమావేశానిా  సూచిసుుంది 

(రోమనిు 16:16; I కొర్చంథీయులు 1:2; ఎఫెసీయులు 1:1; 

ఫిలిప్పు యులు 1:1) లేదా ారవ త్రతిక శరీరానిా  

సూచిసుుంది. త్రకీసుు (త్రకీసుులో రక్షంపబడిన 

త్రపపంచంలోని త్రపజలందర్చతో కూడి ఉంది - మత్ుయి 

16:18). 

 

ఎవరో ఒకార్చ ఇల్చ అనా్న రు: "నేను క్రైసువుడిని, కానీ 

నేను ఏ చరి్చ లో సభుు డిని కాదు ఎందుకంటే బైబిలిో 

అల్చంటి ఆజఞ న్నకు కనిపించలేదు." ఈ వు కి ు బైబిలును 

అధు యనం చేయలేదు, ఎందుకంటే, అత్ను కలిగి 

ఉంటే, స్థ నా నిక చరి్చ  కొత్ు నిబంధనలో ఎకుక వగా 

నొకిక చెపు బడిందని అత్ను అరనాం చేసుకుంట్టడు: "... 

కొందర్చ పదతిిలో మనం కలిసి ఉండడానిా  

విడిచిపెటడాం లేదు" (హెత్రీయులు 10: 25) 

 

స్థ నా నిక చరి్చ  మిషనరీలను ఎంచుకుంటంది మర్చయు 

వార్చకి మదతే ఇసుుంది, బైబిల్ ాఠశాలలను 

నిరవ హసుుంది, అవసరమైన వు కుులకు సహాయం 

చేసుుంది, త్రార నాన సమావేశాలు, ఆరాధనలు, భకి ు 

మర్చయు సువారు త్రపచారానిా  త్రపోత్్ హసుుంది. ఇది 

భూమిపై దేవుని పనిని నెరవేరి డానికి ఒక ాధనంగా 

పనిచేసే స్థ నా నిక చరి్చ . యేసుత్రకీసుు చరి్చ కి భవిషు తు 

ఉంది మర్చయు ఎలపిుు డూ ఉంటంది ఎందుకంటే 

దేవుని పని ఉండాలి మర్చయు కొనాగుతోంది. స్థ నా నిక 

చరి్చ లో దేవుని ఈ గొపు  పనిలో మీరు చురుకుగా 

ాల్గన్నలి! 

 

చరి్  కస్ం బైబిల్ న్నబంధ్నలు 

బైబిల్స్థలో చరి్చ కి నిర్చషే ాశీర్చ షక ఇవవ బడలేదు. బదులుగా 

చరి్చ  అని పిలువబడే ఈ వు కుుల సమూహం యొకక  

కొనిా  త్రపతేు క అంశాలను వివర్చంచే వివిధ వివరణలను 

మేమ్మ కనుగొనా్న మ్మ - సంబంధం లేదా ఫంక్ష్న్ 

యొకక  నిబంధనలు. 

 

దేవున్న ఇలోు (కుటంబం).- I తిమోతి 3:15; 

ఎఫెసీయులు 1:3; గలత్మయులకు 3:26, 27. దేవుడు 

త్ంత్రడి, యేసు పెద ేసోదరుడు మర్చయు మనమందరం 

సోదరులం. చరి్చ  అనేది దేవుడు త్నతో ఎలపిుు డూ 

ఉండేల్చ ఏరాు ట చేసిన కుటంబం. మనకు 

ఆయనతో, ఆయన కుమారుడైన యేసుతో మర్చయు 

దేవుని పిలలిుగా ఒకర్చతో ఒకరు సహవాసం కలిగి 

ఉనా్న మ్మ. మానవ కుటంబంలో మనకు లభించే 



it”. He passed the cup and said: “Drink it”. What is the 

significance of eating and drinking instead of only gazing 

upon them? It speaks a message that Christ has to be on 

the inside. It is a moment for individual, personal 

participation. Each one says something like this to the 

Lord, “Jesus, come into my heart and my life.” It is not 

enough to just be in the room where Jesus is present. He 

has to be in us. The Lord’s Supper is one of those special 

moments when we say to God “Come in!” Jesus said in 

John 6: 51, 54-56: "I am the living bread which came 

down from heaven. Whoever eats My flesh and drinks My 

blood has eternal life, and I will raise him up at the last 

day. For My flesh is food indeed, and My blood is drink 

indeed. He who eats My flesh and drinks My blood abides 

in Me, and I in him.” 

 

Questions 

1. There is no specific time or place for Christians to 

worship. 

True ____  False ____ 

 

2. In an assembly or group of Christians  

a. ____All worship God because they are 

present in the group  

b. ____Worship is from one’s inner being, their 

heart, so it is individual who worships 

 

3. When Christians come together all things are for 

strengthening those assembled. 

True ____  False ____ 

 

4. One can sing, pray, partake of Lord’s supper but not 

worship. 

True ____  False ____ 

 

5. In the Lord’s Supper the bread represents God, Jesus, 

from heaven in an  earthly body while the fruit of the 

vine represents Jesus’ blood of His atoning sacrifice 

that cleanses faithful obedient people from sin. 

True ____  False ____ 

 

 
 
Lesson 9 
WHO ARE YOU IN THE BODY OF CHRIST? 
“…grow up in all things into Him who is the head; Christ;  

from whom the whole body, joined and knit together by 

what every joint supplies, according to the effective 

working by which every part does its share, causes growth 

of the body for the edifying of itself in love.” (Ephesians 

4:15, 16). 

 

“As each one has received a gift, minister it to one 

another, as good stewards of the manifold grace of God...” 

(1 Peter 4:10). 

 

“For as we have many members in one body, but all the 

members do not have the same function, so we, being 

త్రేమ, దయ, సహాయం మర్చయు ఆమోదం దేవుని 

కుటంబంలో మర్చయు మర్చంత్ లోతైన రీతిలో కూడా 

ఉండాలి. బైబిలు మనలాి  ఇల్చ త్రపోత్్ హసుుంది: 

"మీలో ఎవరైన్న బాధపడుతనా్న రా? అత్ను 

త్రార్చ నాంచనివవ ండి. ఎవరైన్న ఉలి్చసంగా ఉన్నా రా? 

అత్ను కీర ునలు ాడనివవ ండి." (యాకోబు 5:13) చరి్చ  

విశవ సించగల నమమ కమైన మర్చయు నమమ కమైన 

సహోదరుడిగా ఉండండి. త్రేమతో ఇత్ర సోదరులకు 

సేవ చేయండి. 

 

దేవున్న రాజ్ా ం (లేదా ప్రక్టసుత)- త్రపకటన 1:5; మత్ుయి 

16:18-19; కొల్స్ యులు 1:13. దేవుని రాజు ం అనేది 

అత్ని కుమారుని రాజు ం, అత్ను ఇపు టికే అత్నికి 

అనిా  అధికారాలను ఇచిా డు మర్చయు అత్ను 

"రాజ్జలకు రాజ్జ మర్చయు త్రపభువులకు త్రపభువు" 

(మత్ుయి 28:18 & త్రపకటన 19:16). దేవుడు ఎలపిుు డు 

అనిా ంటిని పర్చాలించినటిగా, ఇపుు డు అత్ని 

కుమారుడు సమసు సృషనాి పర్చాలిసుునా్న డు. అత్ని 

ాలన యొకక  అతి మ్మఖ్ు మైన భాగం మర్చయు 

ఉదేేశు ం చరి్చ . యేసు చరి్చ  అనేది ఈ త్రపపంచంలో 

ఆయనకు సేవ చేయడానికి సవ చఛ ందంగా త్మను 

ామ్మ కింగ్స జీసస్స్థకు లోబడి చేసుకునే వు కుుల 

సమూహం. 

 

దేవున్న ఆల్యం (అరయారణా ం).- I ేతరు 2:5; I 

కొర్చంథీయులకు 3:16, 17. మనమ్మ ఆత్మమ య గృహమ్మ, 

నివాసమ్మ, దేవుని పవిత్రత్సనాలమ్మ. ఆయన సనాి ధికి 

యోగు మైన మన వు కి ుగత్ పవిత్రత్త్ను మనం 

కాాడుకోవాలి. దేవుడు చరి్చ లో నివసిసుునా్న డు 

(భవనంలో కాదు, త్రపజలలో). మనం దేవుని సనిా ధిలో 

జీవి ుామ్మ మర్చయు ఆయన సనిా ధిలో మనం 

త్రార్చ నాా ుమ్మ, ాడామ్మ, స్థసుుతి ుామ్మ, ఆరాధి ుామ్మ 

మర్చయు సేవ చే ుామ్మ. ఈ ఆరాధనలో ాల్గనండి, 

అత్ని ఆలయమైన చరి్చ ని గౌరవంగా మర్చయు త్రశదగిా 

చూసుకోండి. 

 

ప్రక్టసుత మంద- అపసులుల కారు మ్మలు 20:28. మనం 

మన మంచి మర్చయు సరోవ నా త్ కాపర్చ అయిన 

యేసును అనుసర్చ ుామ్మ. 

 

ఎంచుకుని  ప్రపజ్లు, పవిప్రత్ దేశం, రాజ్ 

యాజ్కత్ా ం, దేవున్న ప్రపజ్లు- (I ేతరు 2:9). మన 

సృషకార ును ఆరాధించడానికి, గౌరవించడానికి మర్చయు 

స్థసుుతించడానికి మేమ్మ ఉనా్న మ్మ. 

 

ప్రక్టసుత చరి్  (లేదా దేవున్న చరి్ )- మత్ుయి 16:18; 

అపసులుల కారు మ్మలు 20:28;రోమనిు 16:16; I 

కొర్చంథీయులు 1:2; 10:32; 11:22; 15:9; II కొర్చంథీయులు 

1:1; గలత్మయులు 1:13; I తిమోతి 3:5,15. మేమ్మ త్రకీసుు 



many, are one body in Christ, and individually members 

of one another. Having then gifts differing according to 

the grace that is given to us, let us use them …” (Romans 

12:4 – 6) 

 

Now that you are a Christian it is important for you to 

assume your place in the family of God.  The quote from 

Ephesians 4 clearly shows the importance of 100% 

involvement of the members in the work of the church. In 

fact, the church is organized by the Lord to do its work 

 

THE ORGANIZATION OF THE CHURCH 

Jesus is the head of the body, the church.  He is not just a 

figurehead, but rather is actively involved in all the 

church's work.  It is Jesus who guides, organizes, oversees 

and shepherds the body in order for us to be what He 

wants us to be and to do what He wants us to do. 

 

Jesus organizes the church by giving a gift(s) (functions) 

to each and every member.  These gifts include elders, 

deacons, preachers and teachers but they also include 

every single member in some way. No one is unnecessary.  

None are unimportant.  No one is excluded or excused. 

Jesus works through the Holy Spirit, distributing spiritual 

gifts to the members of the body, for the work of the 

church. 

 

SPIRITUAL GIFTS 

Spiritual gifts are functions (ministries, assignments, 

works or services) that you, as a member of Christ’s body, 

exercise. See Romans 12:3-8. Spiritual gifts are not 

talents. Even unbelievers have talents but spiritual gifts 

are only given to Christians.  Spiritual gifts are not 

personality traits (patient, impulsive, kind). The gift of 

Peter and Paul was apostleship - they had the same gift but 

had different personalities. 

 

Note: The types of gifts under consideration in this lesson 

are the permanent, non-miraculous gifts of service and not 

the temporary, miraculous gifts mentioned in 1 

Corinthians 12. 

 

Each member of the church is important. Each one is 

necessary. Perhaps you think "I am not a preacher or 

teacher. The body does not need me." How would the 

church be if everybody did the same thing? The Lord does 

not call everybody to do the same thing that is, not 

everybody has the same responsibility in the church. The 

Holy Spirit gives to each member of Christ’s body 

ministries according to the body’s needs. The Lord, being 

the head, knows how to coordinate the body. He gives to 

the body different kinds of ministries to supply the needs 

of the whole church. 

 

WHO AM I IN THE BODY OF CHRIST?  

This is the question each one of us needs to ask.   How can 

మర్చయు దేవుని త్రపతేు క ఆసిు. మనం ఆయనకు 

చెందినవారమ్మ, ఇత్రులకు కాదు, మనకు కూడా 

కాదు. 

 

ప్రక్టసుత వధువు (భారా ).- ఎఫెసీయులు 5:23-32 ఈ 

పదంలోని ఉదాఘటన ఏమిటంటే, మనం త్రేమించి సేవ 

చే ుానని త్రపతిజఞ చేసిన వు కి ు పట ిమన విశావ సం 

మర్చయు విధేయత్. 

 

చరి్ - మనం దేవుని త్రపజలం మర్చయు లోకం నుండి, 

త్పుు  మారగం నుండి బయటకు పిలిచామ్మ. మనమ్మ 

వేరు చేయబడిన్నమ్మ (పవిత్రత్పరచబడాామ్మ) మర్చయు 

మనం త్రపపంచానికి భినా ంగా ఉండాలి. మనం 

పవిత్రత్మైన జీవిానిా  గడాలి. 

 

ప్రక్టసుత శరీరం- ఎఫెసీయులు 5:23; కొల్స్ యులు 1:18; 

I కొర్చంథీయులు 12:12-27 & రోమనిు 12:4, 5. చరి్చ  

అనేది త్రపపంచంలో త్న మిషన్స్థను కొనాగించడానికి 

త్రకీసుు ాధనం. మనం ఆయన చేతలు, నోరు, కళ్ళు , 

ాదాలు, హృదయం. చరి్చ  ఒక జీవి మర్చయు అనిా  

భాగాలు ఒకదానికొకటి ఒకదానికొకటి జోడించబడి 

పరసు రం ఆధ్యరపడి ఉంట్టయి. చేతికి చేయి ఎంత్ 

అవసరమో, త్రకీసుు శరీరంలోని అవయవమ్మలకు 

ఒకదానికొకటి అవసరం. కాబటి ామీరు చరి్చ లో మీ 

పనిత్మరును వత్కాలి. త్రకీసుు శరీరం, చరి్చ  మంచి కోసం 

దేవుడు మీకు ఇచిి న బహుమతలను 

ఉపయోగించుకోండి. 

 

స్భుా ల్ బాధా్ త్లు 

త్రకీసుు శరీరంలోని సభుు నిగా మన గుర్చుంపును 

తెలుసుకోవడం, మనం వు కి ుగత్ంగా లేదా 

వా ర నాపూర్చత్ంగా ఉండలేమని గుర్చుంచామ్మ. మనం 

మనకంటే చాల్చ పెదదేానిలో భాగం. మన జీవిత్ంలో 

ఇంత్కంటే మ్మఖ్ు మైనది మరొకటి లేదు. మీరు 

త్రపపంచంలోని అత్ు ంత్ విశ్లషమైన వు కుుల 

సమూహంలో భాగం. యేసుత్రకీసుు చరి్చ లో సేవ 

చేయడానికి, పని చేయడానికి మర్చయు ాల్గనడానికి 

అవకాశం లభించడం ఒక గౌరవం. 

త్రపశా లు 

6. త్రకీసుు స్థ నా పించిన చర్చి  

a. ____మందిరమ్మ 

b. ____ భవనం వంటి సమావేశ స్థసనాలం 

c. ____ త్రపజలు 

d. ____త్రపజలు చీకటి (ాపం) నుండి 

త్రకీసుులోనికి పిలిచారు 

 

7. క్రైసువులు ఉన్నా రు 

a. ____త్రకీసుు శరీరంలోని సభుు లు 

b. ____దేవుని సేవకులు 

c. ____త్రపజలు విధేయత్ దావ రా త్రకీసుు రక ుం 



I know what my God given ministries are? The New 

Testament does not give a concise list of steps for 

determining one’s spiritual gift. Some steps are suggested 

below but they ought not to be considered the final word 

on the subject. It should be remembered that the goal here 

is not so much to decide what our own individual gifts are 

(as if the decision were ours) but to discover what God 

has decided are gifts are. Remember that God (Christ, the 

Spirit) “God has set the members, each one of them, in the 

body just as He pleased” - 1 Corinthians 12:18. Here are 

some suggestions to help you answer this question for 

yourself.   

 

1. Become A Christian: This is logical because spiritual 

gifts are given by God to members of the body. They 

aren't talents but services or functions of members of the 

body of Christ. 

 

2. Place Yourself Entirely At God's Disposal:  This is a 

definitive personal objective decision which should have 

been made at your conversion to Christ and needs to be 

continually renewed.  Say to God with all your heart as 

Isaiah did:  "Here am I, Lord, send me."  Isaiah 6:8. If we 

are not willing to be used by the Lord in a way that He 

desires, we aren’t ready to ask Him what He wants us to 

do. 

 
3. Pray: You know that God has a purpose for you in the 
body of Christ so now just ask Him to show you what it 
is, knowing that He will answer because it is His will.  
Read and meditate on Psalm 25:12. “To the person who 
fears the Lord, He will show him the way he should 
choose.” You might ask the opinion of others but the 
most obvious person to ask is the Head of the church. 

4. Consider The Needs Of The Church:  Peter plainly 

tells us that we are to employ our gifts by serving one 

another as good stewards of God's varied grace (I Peter 

4:10). Gifts are ministries or services. To serve is to meet 

a need. The purpose of the gifts is not to keep people busy 

but to meet needs so we must look to the needs of the 

church. One of the most helpful things we can do is to 

develop the heart and habit of a servant. Spiritual gifts are 

services which the members are called by Jesus to 

exercise in a special way.  

 

5. Review the Lists of Gifts in the N.T.:  You need to 

start thinking about what God calls a ministry.  These lists 

should give you an idea.  See Romans 12:3-8; I Cor. 

12:28; Ephesians 4:11, 12; I Peter: 10, 11.  

 

Some Examples of Gifts (Ministries) In the N.T.  (not 

including temporary or miraculous ones): 

• Servant (I Peter 4:11; Romans 12:7) 

• Teacher (I Corinthians 12:28; Romans 12:7; 2 

Timothy 1:11) 

• Exhorter (Romans 12:8) 

దావ రా శుది ిచేయబడారు 

d. ____ పైవనీా  

 

8. బైబిల్ త్రకీసుు చర్చి కి ఒక ేరును నిర్వశేిసుుంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. త్రకీసుు చర్చి ని రాజు ం, వధువు, శరీరం అని 

పిలు ుారు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. చర్చి  ఉంది 

a. ____ఒక సంసనా 

b. ____ఒక జీవి 

 

 

పాఠం 7 
 

చర్ి  యొకక  ఉదేేశా ం మర్యు ల్క్షా ం 
 

ల్చర్డ ాయొకక  చరి్చ  అత్ని సజీవ ఆధ్యు తిమ క శరీరం. 

మన లక్ష్ు ం ఆయన నుండి వచిి ంది, మన త్ల 

(ఎఫెసీయులకు 1:21, 22). చరి్చ  శరీరం మర్చయు 

అత్ను త్ల మర్చయు కాబటి ాచరి్చ  అత్ని ఇషాానాి  

నిరవ హసుుంది. మేమ్మ చరి్చ , అత్ని పవిత్రత్ ఆత్మ చే 

అభిషేకించబడి, అత్ని త్ంత్రడి నుండి జనిమ ంచామ్మ. 

మేమ్మ అత్ని చరి్చ ని మర్చయు అత్ని శాంతిని మొత్ుం 

త్రపపంచంలో ఏరాు ట చే ుామ్మ. చరి్చ  భూమిపై అత్ని 

పనిని కొనాగిసుుంది మర్చయు అత్ని పని వైవిధు ంగా 

ఉనా పు టికీ, మేమ్మ దానిని మూడు ాధ్యరణ 

త్రాంాలలో సంత్రగహంచవచుి : 

 

ఎవాంజెలజ్ం 

మనమ్మ సువారును త్రపకటించాలి, అనిా  దేశాలను 

శిష్యు లనుగా చేయాలి, త్రపపంచానికి వలుగుగా మర్చయు 

భూమికి ఉపుు గా ఉండాలి, రాజాు లకు వు తిర్వకంగా, 

శకుులకు వు తిర్వకంగా, ఈ యుగం యొకక  చీకటి 

ాలకులకు వు తిర్వకంగా, ఆధ్యు తిమ క దుషశాకుులకు 

వు తిర్వకంగా పోరాడాలి. సవ ర గపు త్రపదేశాలు మర్చయు 

దేవుని సవ భావానిా  వు క ుపరు ుాయి. యేసు ఈ భూమిపై 

త్న మిషన్ గుర్చంచిన త్రపశా లకు 

సమాధ్యనమిచిి నపుు డు, అత్ను ఇల్చ చె ుా డు - 

"నషపాోయినవార్చని వదకడానికి మర్చయు రక్షంచడానికి 

మనుషు కుమారుడు వచిా డు." అత్ని శరీరంగా 

మనకు ఇదే మిషన్స్థను నిరవ హంచే పని ఇవవ బడింది. 

 

స్వరణ 

చరి్చ ని సజీవ రాళి్ళ లేదా ఇటకలు అని పిలు ుారు. 

ఇది కేవలం వదులుగా ఉనా  ఇటకల కుపు  కాదు. 

దేవుడు సజీవ రాళ్ ినిరామ ణానిా  కోరుకుంటనా్న డు. 

ఇటకలు లేకపోయిన్న, వాటికి సిమెంట 

వేయకపోయిన్న, అవి భవనం కాదు. సువారు త్రపవచనం 



• One who gives (Romans 12:8) 

• One who gives aid/helps (Romans 12:8; I 

Corinthians 12:28) 

• One who shows mercy (Romans 12:8) 

• Administrator (I Corinthians 12:28) 

• Shepherd, Pastor, Bishop (Acts 20:28; Ephesians 

4:11; I Timothy 3:1, 2;   Titus 1:5, 7) 

• Evangelist, Preacher, Minister (I Corinthians 9:16, 

17; Ephesians 4:11, 2 Peter 2:5; I Timothy 4:6; 2 

Timothy 1:11) 

• Deacon (I Timothy 3:8) 

Within all of these there are myriads of things to be done 

in which you could serve the Lord.  For example: 

• Pre-marriage and/or marriage counseling,  

• Organize activities for youth group,  

• Sing at funerals,  

• Church secretary 

• Prepare Lord's Supper 

• Do a Church Bulletin 

 

(Don't be limited by this list. There are several lists in the 

New Testament of spiritual gifts or functions in the church 

and they are not identical. They are all different. This 

leads us to think that there is not one fixed list of gifts. 

When we consider that all these gifts (ministries, 

functions) are services and that to serve means to meet 

needs, then we could conclude that the list of gifts might 

be as long as the list of the needs of the church. We need 

to expand our areas of service. Look around to see what 

needs to be done that is not being done.) 

 

6. Look for Opportunities to serve:  As you have 

developed the habit of serving, you might even start a 

journal of doors that God has opened for you to serve. As 

time goes on you may begin to see a direction that He is 

leading you in. Remember that gifts are services which the 

members are called by Jesus to exercise in a special way. 

All of us should serve but there are servants (deacons) in 

the church. All of us should evangelize but there are 

evangelists in the church. All of us should exercise mercy 

but there are Christians who exercise this function in a 

special way. All of us should contribute but there are some 

with this gift. All of us should take care of one another but 

some are shepherds 

 

We are able to be involved in many services but there are 

some services for which some were especially called. 

These are our “gifts”.  The right question here is not 

“Lord, what do You want me to do?”, but “Lord, in which 

service would You want me to dedicate myself or 

specialize in?” It is like a student who studies many 

subjects but “majors” in one area.  

 

7.  Seek Guidance from Church Leadership:  Ephesians 

4:11, 12 says that these gifts are given to the church for 

the equipping of the saints.  Make good use of these gifts 

ఇటకలను తెసుుంది కానీ దేవుడు వాటిని ఒక భవనంగా 

మారిా లని కోరుకుంటనా్న డు. (ఎఫెసీయులు 2:19-22; 

4:6; I ేతరు 2:5) ఈ త్రపత్రకియలో మనం కొత్ు 

ఇటకలను ఒక కుపు లో పడవేసేు లేదా వాటిని చాల్చ 

అసువు సుంగా సిమెంట చేసేు మనం చాల్చ కొత్ు 

ఇటకలను కోలోు వచుి . అవి త్వ రలో విడిపోాయి. 

దేవుడు అత్నికి ఇచిి న స్థసనాలంలో త్రపతి ఒకక రు 

స్థసినారపడినటి నిరిార్చంచుకోవడంలో మనం పని 

చేయాలి. దీనినే ఎడిఫికేషన్ అంట్టరు. 

 

కొంత్మందికి, చరి్చ  మీరు ఇత్రులను గమనించడానికి 

వళ్ళు  త్రపదేశం. దృష ాకేంత్రదంగా ఒక వు కి ు, బహుశా 

ాసరా్డ లేదా పూజార్చ. ఎవర్చైన్న సహాయం అవసరమైతే, 

వారు ఎవర్చకి కాల్ చే ుారు? వారు న్నయకుడిని 

పిలు ుారు. ఎవర్చైన్న సమసు  లేదా సందేహం ఉంటే 

వారు కేవలం బోధకుని మాత్రత్మే పిలు ుారు. ఇది 

ఆదిమ చరి్చ లో ఈ విధంగా ఉండేది కాదు. చరి్చ  ఒక 

సంసనా కాదు కానీ ఒక కుటంబం. ఇళ్లిో 

కలుసుకునా్న రు. హంస కారణంగా, వారు త్మ దృషనాి 

ఆకర్చ షంచకుండా త్రచుగా చినా  సమూహాలలో 

రహసు ంగా కలుసుకున్నా రు. థెస్ ల్నీకాలోని చరి్చ  

ఒక ఉదాహరణ. ాల్ అకక డికి వళి ిచరి్చ ని 

స్థ నా పించాడు, కానీ అత్ను నగరం నుండి బయటకు 

వళ్డిానికి చాల్చ త్కుక వ సమయం మాత్రత్మే 

ఉనా్న డు. ఇది ఒక కొత్ు చరి్చ , హంసను ఎదురొక ంది 

మర్చయు ాపం మర్చయు సిదిాంత్ంతో సమసు లను 

ఎదురొక ంది. మిషనరీలు పోయారు మర్చయు వారు 

బయటపడాారు. ఎల్చ? I థెస్ ల్నీకయులు 5:11-14 

చదివి ఎల్చగో చూడండి. అంా బోధకులు, పెదలేపై 

ఆధ్యరపడలేదు, మొదలైనవి. వారు దేవుని 

నిరామ ణమని మర్చయు క్రైసువులుగా వార్చ గుర్చుంపు 

ఒకర్చతో ఒకరు త్మ త్రపమేయంతో కనబడుతందని 

వారు గుర్చుంచారు. మనం ఒకర్చనొకరు 

మెరుగుపరుచుకోవాలి మర్చయు ఒకర్చతో ఒకరు 

ాలుపంచుకోవాలి. 

 

అయినపు టికీ, కొందరు త్మ వు కి ుగత్ జీవిాలను 

కాాడుకోవాలని కోరుకుంట్టరు: "నేను సవ త్ంత్రత్ంగా 

ఉండాలనుకుంటనా్న ను, నేను కోరుకునా టి 

సేవ చఛ గా చేయాలనుకుంటనా్న ను." కానీ మీరు 

నిజంగా ఉత్ుమమైన క్రైసువునిగా ఉండాలనుకుంటే, 

మీరు మీ వు కి ుగత్ జీవిత్ంలోకి ఇత్రులను 

ఆహావ నించాలి, మీ త్పుు లను వత్కమని వార్చకి 

చెపు ండి మర్చయు మీరు మంచిగా ఉండట్టనికి 

సహాయపడండి. ఈ విధంగా మీరు మర్చంత్ 

పెరగవచుి . 

 

ఇవి, సవరణ యొకక  లక్ష్యు లు: 

II ేతరు 1:5-11 త్రపతి సభుు డు చురుైన, ఉ ుా దక, 



of the leadership. 

 

8.  Take The Initiative:  You have prayed to the Lord, 

reviewed the list of ministries in the N.T., taken into 

account the needs of the church that the Lord has brought 

to your attention and possibly even put the desire in you to 

fulfill. You have noted that God is always opening up 

doors of opportunity in certain directions and you have 

talked things over with the leadership in the church. With 

a willing heart, are sincerely asking the Lord to let you see 

what it is that He has for you to do. Take the initiative and 

get on with what the Lord would have you to be doing. 

 

Got the idea?  Go through the steps given. Begin to serve 

the Lord by employing your gift for one another as good 

stewards of God's varied grace. May the Lord bless you in 

everything good that you desire to do. 

 

Questions  

1. Each member in the church has a function to perform. 

True ____  False ____ 

 

2. Gifts (functions) of evangelizing, shepherding and 

preaching are more important than other functions. 

True ____  False ____ 

 

3. The Holy Spirit gives each member ministries 

(activities) according to needs of Christ Body. 

True ____  False ____ 

 

4. The New Testament provides a list of functions God 

requiers Christians to perform. 

True ____  False ____ 

 

5. Before a function can be performed by a Christian it 

must be authorized by a church leader. 

True ____  False ____ 

 

 

 

 

 

STAGE 5 - REPRODUCE YOURSELF 
SPIRITUALLY 
 

Lesson 10 
BE FRUITFUL AND MULTIPLY 
 

Living beings multiply themselves. The child that was 

generated from the love of his parents grows and soon the 

day arrives for him to repeat the process. God said to 

Adam and Eve: "Be fruitful and multiply." We are here 

today because of this blessing from God. In the spiritual 

life the command is also "Be fruitful and multiply." You 

were born and live with the purpose of reproducing 

yourself spiritually. Disciples are to make disciples. 

 

సంసనా, సేవ. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 దేవుడు త్నకు అపు గించిన 

స్థసనాలంలో ఉనా  త్రపతి సభుు డు, ఇత్రులతో 

అనుసంధ్యనించబడి, పని చేసూు , సహకర్చసూు , 

ఎదుగుతూ, త్రేమలో మెరుగుపడాడు. 

కొల్స్ యులు 1:28 అందరూ త్రకీసుులో పర్చపూరుణలుగా 

చూపబడాలి. 

 

అవకాశ్వల్కు కొన్ని  ఉదాహరణలు 

చూదేాంఒకర్చనొకరు మెరుగుపరుచుకోవడానికి దేవుడు 

మనకు ఇ ుాడు. త్రపతి భాగానిా  చదవండి మర్చయు 

క్రైసువుని యొకక  పరసు ర బాధు త్ను ఖాళ్ళగా 

త్రవాయండి: 

జాన్ 13:34-35 

_______________________________________ 

 

రోమీయులు 14:19; 15:14 

_________________________________ 

 

I కొర్చంథీయులు 12:25 

_________________________________ 

 

ఎఫెసీయులు 4:2; 5:21 

_________________________________ 

 

గలత్మయులు 6:2 

______________________________________ 

 

కొల్స్ యులు 3:12-14 

_________________________________ 

 

I థెస్ ల్నీకయులు 4:18; 5:11-14 

________________________ 

 

హెత్రీయులు 3:12; 10:24, 25 

______________________________ 

 

జేమ్్  5:16 

_______________________________________ 

 

I ప్పటర్డ 4:9 

_________________________________________ 

 

త్రపభువు యొకక  ఈ ఆజఞలను మర్చయు యేసు 

అనుచరునిగా మర్చయు ఆయన శరీరమైన చరి్చ లో 

సభుు నిగా మీ బాధు త్ను ధ్యు నించండి. ఈ పని 

న్నయక వా నికి మాత్రత్మే కేట్టయించబడదు, కానీ త్రపతి 

సభుు డు దానిలో భాగ వా ము ం చే ుారు. త్రేమించండి, 

మెరుగుపరచండి, సలహా ఇవవ ండి, త్రశద ివహంచండి, 

మదతే ఇవవ ండి, భారాలను మోయండి, శాంతి 

మర్చయు ఐకు త్ను కాాడుకోండి, ఓదారుు , త్రపబోధం, 



"Every branch in Me that does not bear fruit He takes 

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

may bear more fruit." (John 15:2) 

 

"Go therefore and make disciples of all the nations 

(Matthew 28:19). 

 

"But he who received seed on the good ground is he who 

hears the word and understands it, who indeed bears fruit 

and produces: some a hundredfold, some sixty, some 

thirty."   (Matthew 13:23) 

 

THE PRINCIPLE OF "MULTIPLICATION" 

Can you imagine how the church would grow if each 

member reproduced themselves 30, 60 or 100 times? It 

would be fantastic! Even more interesting is seeing the 

results if each disciple of Christ would make at least one 

new disciple every year who would then, in turn, do the 

same thing. See how the principle of multiplication works: 

If you fold this sheet of paper you are reading, its 

thickness is going to double (from 3/256 inch to 3/128 

inch). Folding it 10 times, its thickness will be 12 inches. 

The interesting fact is that if you could fold this booklet 

39 times, its height would be greater than the distance 

from the earth to the moon! You can check it with a 

calculator. That’s the principle of multiplication. 

 

THE DREAM OF THE CHURCH: 

We want to transform this whole society, from the 

smallest to the largest. We want to make the wolf to live 

with the lamb. We will see the leopard lying down with 

the goat. The infant will play near the hole of the snake. 

"They shall not hurt nor destroy in all My holy mountain; 

For the earth shall be full of the knowledge of the LORD 

As the waters cover the sea...” (Read Isaiah 11)  

Have you ever imagined living in a world of headlines 

void of murder, robbery or violence? Movies and TV 

without pornography? Streets without beggars? 

Commerce without exploitation? Homes without 

confusion, fights or betrayals? Neighborhoods without 

bars, drunkards, addicts? "You are dreaming," somebody 

says. "The church is poor, young and small.  We aren’t 

able." But, if we were many, rich, powerful, with 1,000 

years of experience, we still would not be able. It will only 

be done through the power of God. The difference 

between dream and reality is God.  

 

So how can our dream be realized? Not by force nor 

military or political power. Our weapon is the gospel. We 

are a people (church) dedicated to take this world out of 

darkness into the wonderful light of Jesus Christ. 

 

You, new Christian, need to have the vision of 

multiplication. Like in the example of the paper doubled 

39 times reaches the moon, if each Christian multiplied 

himself once each year, even during his lifetime there 

హెచి ర్చంచడం, ఎదురోక వడం, సహాయం చేయడం, 

త్రపోత్్ హంచడం, త్రేర్వపించడం, ఒపుు కోవడం, 

త్రార్చ నాంచడం, సహవాసం చేయడం. మనమందరం 

ఒకర్చ కోసం ఒకరం చేయమని యేసు పిలిచాడు. 

 

ేవ 

మనం త్రపభువును సేవించే ఒక మారగం ఇత్రులకు సేవ 

చేయడం. ఈ సేవ మా మధు  పోటీ కాదు, సహకారం. 

మనం మన బహుమతలను ఉపయోగించుకోవాలి, 

కలిసి పని చేయాలి (I కొర్చంథీయులు 12:12-27). యేసు 

సేవ చేయడానికి రాలేదు కానీ సేవ చేయడానికి 

వచిా డు కాబటి ాఅత్ని చరి్చ కి కూడా అదే దృష ా

ఉండాలి. అణచివేత్కు గురైన వార్చని రక్షంచడానికి, 

ేదలకు సహాయం చేయడానికి మర్చయు మంచి 

పనులు చేయడానికి చరి్చ  ఉనికిలో ఉంది 

(ఎఫెసీయులకు 2:10). 

 

మీరు మీ సోదరుల సహాయం లేదా సహాయం 

చేయాలనుకుంటన్నా రు. ఈ సహాయం కొనాి ారిు 

ఆధ్యు తిమ కం (త్రపోా్ హం, మెరుగుదల మొదలైనవి) 

మర్చయు కొనాి ారిు భౌతికమైనది. ఇవవ డం మర్చయు 

సీవ కర్చంచడం, ఈ పరసు ర సహాయం క్రైసువ 

కుటంబంలో మనలాి  కలిే త్రేమ మర్చయు 

సేా హానాి  అభివృది ిచేసుుంది. 

 

ఈ ప్రకింద్ధ స్థ ో కాల్ను పర్శీలంచండి: 

 

గలత్మయులు 6:10 

 

అపసులుల కారు మ్మలు 6:1-6 

 

అపసులుల కారు మ్మలు 11:27-30 

 

రోమనిు 15:25-27 

 

అపసులుల కారు మ్మలు 11:19-26 

 

అపసులుల కారు మ్మలు 13:1-12 

 

అపసులుల కారు మ్మలు 6:1-7 

 

ఎఫెసీయులు 4:1-16 

 

కొల్స్ యులు 3: 1-17 
 

త్రపశా లు 

6. త్రకీసుు చర్చి  యొకక  లక్ష్ు ం 

a. ____ కలిసే భవన్నలను నిర్చమ ంచండి 

b. ____త్రకీసుు సువారును త్రపకటించండి 

c. ____ఇత్ర క్రైసువులను నమమ కంగా 

ఉండమని త్రపోత్్ హంచండి 



could be billions of disciples of Christ on the earth. This 

view of multiplication should challenge us in many things. 

 

THE FRUIT OF THIS DREAM OF INCREASING IN 

NUMBER 

First of all, this vision gives motivation and 

enthusiasm. Let’s do it! Let’s transform this world, our 

society, bringing millions to salvation through the 

knowledge of the Son of God. Let’s start it now!  

Secondly, this vision shows us how wise is the plan of 

Jesus to conquer the world. 

    "And the things that you have heard from me among 

many witnesses, commit these to faithful men who will be 

able to teach others also." (II Timothy 2:2)  

  

   "I do not pray for these alone, but also for those who 

will believe in Me through their word;" (John 17:20).    

   

  "Go therefore and make disciples of all the nations, 

baptizing them in the name of the Father and of the Son 

and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things 

that I have commanded you; and lo, I am with you always, 

even to the end of the age." Amen...." (Matthew 28:19-

20).  

This is Jesus’ plan: disciples making other disciples, 

teaching these new disciples to do the same thing. 

The evangelism of your city will not be done through 

somebody with a charismatic personality, with great 

financial resources, with an army of Ph.D.’s in theology. It 

does not depend on buildings, money, or well developed 

hierarchy. It is done when you pass your faith onto 

another person in your own personal way, simple and 

sincere, instructing this person to go and do the same. 

That’s how the kingdom of God will go from one end of 

the earth to the other. 

 

Thirdly, this vision of multiplication shows us the 

necessity of being a disciple and making disciples. We 

do not just baptize people. In Matthew 28:19 Jesus 

ordered his disciples to baptize the people that became 

disciples. The plan is that each individual is to follow 

Jesus. Yes, there are leaders in the church - elders, 

evangelists, teachers. but Jesus’ plan is for each person to 

be totally dedicated to following Him and being like Him. 

The true meaning of baptism is "converted people"; 

people who died to self and sin, were buried in union with 

Christ and raised to walk in newness of life. Baptism 

means a new birth into a new life. 

 

YOU CAN START RIGHT NOW! 

Do your best and the Lord will help you to develop more 

and more. Take advantage of all the opportunities; 

whether in your family, with neighbors, friends or 

colleagues. In personal conversations, public preaching, 

acts of charity, according to the gifts and opportunities 

that God gives you. Start now to practice this great vision 

d. ____మంచి పనులు చేయండి 

e. ____ పైవనీా  

f. ____b, c మర్చయు d 

 

7. చర్చి  రక్షంచబడిన వు కుుల యొకక  చురుైన సంసనా 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. సమావేశమైన చర్చి  యొకక  కేంత్రదం 

a. ____పూజార్చ 

b. ____బోధకుడు 

c. ____త్రకీసుు 

 

9. చర్చి  చటబాదంిగా ఉండాలంటే అది దేవాలయం 

లేదా అభయారణు ం వంటి భవనంలో సమావేశమై 

ఉండాలి 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. హంస సమయంలో రహసు ంగా మర్చయు చినా  

సమూహాలలో సేకర్చంచడం ఆమోదయోగు మైనది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

 

 

 

పాఠం 8 

చర్ి  స్మావేశ్వలు 

ఆరాధ్న మర్యు స్వరణ కస్ం 
 

"కొందరు మాదిర్చగానే మనం కలిసి ఉండట్టనిా  

విడిచిపెటకాుండా, ఒకర్చనొకరు హెచి ర్చసూు , ఆ రోజ్జ 

సమీపిసుునా  కొదీ ేచాల్చ ఎకుక వ త్రేమను మర్చయు 

మంచి పనులను త్రేర్వపించడానికి ఒకర్చనొకరు 

పర్చగణదేాం." (హెత్రీయులు 10:24-25). 

 

చరి్చ  మొత్ుం ఆరాధన మర్చయు పునరుదరిణ కోసం 

సమావేశమైనపుు డు అవకాశాల కోసం ఆసకి ుగా 

ఎదురుచూడని “క్రైసువుడు” మీరు ఎపుు డైన్న చూసే 

విచారకరమైన విషయాలలో ఒకటి. కొందరు దీనిని 

త్మ "క్రైసువ విధులలో" ఒకటిగా కూడా భావి ుారు. 

వాసువానికి, దేవుడు దానిని ఆజాఞ పించాడు ఎందుకంటే 

మనకు ఇది చాల్చ అవసరం మర్చయు చాల్చ మంది ఈ 

పని చేయడానికి మన సేవ చఛ ను రక్షంచడానికి త్మ 

జీవిాలను ుా గం చేశారు. 

 

ఆరాధ్న కస్ం చరి్  స్మావేశమవుత్తంద్ధదేవుణణ 

ఆరాధించడానికి క్రైసువునికి నిర్చషే ాసమయం లేదా 

స్థసనాలం లేదని మనం సు షంాగా అరనాం చేసుకోవాలి. 

యోహాను 4:19-26లో యేసు ఈ విషయానిా  చాల్చ 

సు షంాగా చె ుా డు. మనం ఏ త్రపదేశంలోనైన్న మన 

ఆత్మ  (హృదయం)లో ఎపుు డైన్న పూజి ుామ్మ. ఆరాధన 

అనేది విసమ యం, ఆరాధన మర్చయు గౌరవంతో కూడిన 

మన హృదయ వు కీ ుకరణను వివర్చసుుంది. అసెంీలిో 



of multiplication. "Christ Jesus came into the world to 

save sinners..." (I Timothy 1:15).  Remember: you exist in 

this world as a Christian to fulfill exactly the same 

purpose. 
 

Question 

1. God left the proclaiming of Chris’s message of 

reconciliation to those God put into His church. 

True ____  False ____ 

 

2. The members of Christ church must be dedicated to 

taking the world out of darkness of sin into the 

wonderful light of Jesus Christ. 

True ____  False ____ 

 

3. Evangelizing is to be done by someone with 

a.  ____A charismatic personality 

b. ____Great financial resources  

c. ____Highly trained theologians 

d. ____Christ’s Christian family 

 

4. For evangelizing to be successful there must be  

a. ____A church building 

b. ____Lots of money 

c. ____An organized hierarchy 

d. ____All of the above 

e. ____A proclaiming of the death, burial, 

resurrection of Christ 

 

5. Before one can become a Christian they must  

a. ____First become a disciple 

b. ____Accept Christ as God in human form 

c. ____Obey his teachings by dying to a life of 

sin 

d. ____Be buried following death in water 

immersion 

e. ____Resurrected by God and placed into 

Christ kingdom 

f. ____All the above 

g. ____a, b and c 

 

 

 
 
Lesson 11 
JESUS IS LORD! 
 

" that if you confess with your mouth the Lord Jesus and 

believe in your heart that God has raised Him from the 

dead, you will be saved...” Romans 10:9 

 

" …that at the name of Jesus every knee should bow, of 

those in heaven, and of those on earth, and of those under 

the earth, and that every tongue should confess that Jesus 

Christ is Lord, to the glory of God the Father." Philippians 

2:10-11 

 

"All authority has been given to Me in heaven and on 

earth.  

ఉన్నా  లేకపోయిన్న ఇది ఎలపిుు డూ వు స్థకి ుగత్ంగా 

జరుగుతంది. 

 

సమూహ ఆరాధన అనేది కేవలం "ఒకే స్థసనాలంలో ఒకే 

సమయంలో దేవుణణ ఆరాధించే వు కుుల సంఖ్ు . 

అసలు ఆరాధన త్రపతి ఒకక ర్చ హృదయం లేదా ఆత్మ లో 

జరుగుతంది. ఒక వు కి ు లేని సమయంలో ఒక 

అసెంీలిోని మిగా వారందరూ ఆరాధించవచుి . 

లేదా ఒక వు కి ు ఆరాధిసూు  ఉండవచుి , అయితే 

ఇత్రులు ఆరాధించరు.ాడడం, సమర్చు ంచడం, 

భగవంతని రాత్రతి భోజనం చేయడం మర్చయు 

త్రార్చ నాంచడం వంటి రూాలు లేదా చరు లు నిజానికి 

నిజమైన ఆరాధన కాదు.అవి కేవలం హృదయంలో 

ఉనా  భకి ు భావానిా  వు కీ ుకర్చంచే ాధన్నలు. 

 

ాధ్యరణంగా, చరి్చ  సమావేశాలలో దేవుని వాకు ం 

చదవబడుతంది, బోధించబడుతంది లేదా 

త్రపకటించబడుతంది. త్రసిక పి ర్్డ  చదివినపుు డు లేదా 

ఉలేఖించినపుు డు, దేవుడు త్న వాకు ం దావ రా మనతో 

మాటి్టడుతనా టిగా మనం విన్నలి (వాసువానికి, 

మాటి్టడే వు కి ు దేవుని మాటలు మాటి్టడుతనా టయిితే). 

వు కి ుగత్ త్రకియాశీల భాగ వా ము ంతో వినండి: దీని అరనాం 

ఏమిటి? దేవుడు న్నతో ఏమి చె ుా లి? నేను ఏమి 

తెలుసుకోవాలని, ఏమి చేయాలని ఆయన 

కోరుకుంటన్నా రు? నేను దీనిా  ఇత్రులతో ఎల్చ 

పంచుకోగలను? 

 

మీరు ఆరాధ్కులా లేక ప్రప్టక్షకుడా? 

మనం త్రేక్ష్కుల దేశంగా మారుతనా్న ం. టీవీ 

త్రపపంచానిా  విపవిాత్మ కంగా మారి్చ ంది. ాల్గనేవారు 

వీక్ష్కులుగా మారారు. చేసేవారు మంచాల 

బంగాళ్లదుంపలుగా మారారు. సృజన్నత్మ కంగా 

మర్చయు కషపాడి పనిచేయడం మనలో చాల్చ 

అవసరం. కేవలం త్రేక్ష్కుడిగా ఉండటం చాల్చ 

త్కుక వ డిమాండ్. మీరు టీవీ వీక్ష్ణ, లైవ సోు ర్డ ా్  

ఈవంటస్థలు, వీడియోలు, సినిమా థియేటర్డస్థలకు 

జోడించినపుు డు, మీకు మా #1 గత్ సమయం 

ఉంటంది – “త్రేక్షంచడం”. త్రేక్ష్కుల మైండ్ సెట 

చరి్చ ని త్రపభావిత్ం చేసుుంది మర్చయు కొనిా  

వైరుధ్యు లను సృషసాుుంది ఎందుకంటే క్రైసువ 

మత్ంలో అధికమైన బైబిల్ ఉదాఘ టన కేవలం 

త్రేక్ష్కుడికి మాత్రత్మే కాదు. 

 

చరి్చ  యొకక  అసెంీ ివిషయానికి వసేు, కొంత్మంది 

త్రేక్ష్కుడి నుండి ాల్గనేవార్చగా మారడానికి చాల్చ 

కషపాడారు. వారు టీవీలో ఆట నుండి లేచి చరి్చ  

మీటింగ్సస్థలో ఆరాధించడానికి సమావేశమవుారు. 

కొంత్మంది టీవీ వు సనపరులు, టీవీలో ఒక గంట 

లేదా ర్డండు గంటలాట హైప్ మర్చయు పిజాుజ్ 



Matthew 28:18-20 

 

WHAT DOES IT MEAN TO CALL JESUS "LORD"? 

It means that He is the King, the First One, the Maximum 

Authority, the Boss, the Ruler, the Potentate, the Emperor, 

the Head.  What He says goes.  He doesn't just suggest or 

recommend.  Jesus commands and the entire universe 

obeys.  Listen to the way Jesus talked to people, to 

demons and even to nature and their responses: 

Mark 1:17 - To Simon and Andrew: “Come, follow me”. 

"They immediately left their nets and followed Him." 

Mark 5:41 - To Jairus’ dead daughter: “Little girl, I say to 

you arise". "Immediately the girl arose and walked." 

John 11:43 -  To Lazarus in the tomb: “Come forth”.  "He 

who had died came out bound hand and foot." 

Mark 9:25 - To the unclean spirit: “Come out of him and 

never enter him again.”  "The spirit came out of him." 

Mark 5:8 - To the demon:  “"Come out of the man, 

unclean spirit!".” Then the unclean spirits went out." 

Mark 1:41 - To the leper: “Be clean”.  "Immediately the 

leprosy left him, and he was cleansed." 

Mark 2:11 - To the paralytic: “Arise, take up your bed, 

and go to your house".  "Immediately he arose, took up 

the bed, and went out in the presence of them all." 

Mark 2:14 - To Levi, the tax collector: “Follow me”.   "So 

he arose and followed Him." 

Mark 4:39 - To the winds and waves: “Quiet, be still”.  

"The wind ceased and there was a great calm." 

The LORD doesn’t have to ask. He doesn't have to say 

"Please".  He commands and all must obey! 

 

WE ALL LIVE IN ONE OF TWO KINGDOMS 

It is either the kingdom of Darkness or the kingdom of 

Light. It is by our own choice and there is no middle 

ground. In the kingdom of Darkness, everybody does what 

they want to do. There is full liberty. It is like the captain 

of a sinking ship who announces: “We have struck an 

iceberg. There is a huge hole in the hull of the ship and we 

will shortly sink to the bottom of the ocean. 

Unfortunately, there are no life boats. Everybody may do 

as you wish. Those in 2nd class may come up to 1st class. 

Drinks are on the house. Nobody has to pay for anything. 

All the food in the restaurant is at your complete disposal. 

You can play basketball in the kitchen if you wish and 

break all the plates and glasses. Do as you please! 

      

Now some may think: “What a good captain. He lets us do 

anything we want to do.”  But soon, they’ll all be dead at 

the bottom of the ocean. Even so, in the kingdom of 

darkness there is only one law: “Do what you wish: 

Addictions, illicit sex, assault, jealousy, passion, pride, 

drunkenness, greed, hatred… You think that you are the 

king of your tiny kingdom but you are being guided by the 

spirit of this age. You are lost and will soon be thrown 

into the depths of the lake of fire! 

 

చేసిన త్రావ త్, చరి్చ కి వ ుా రు మర్చయు అదే స్థ నా యి 

భావోదేవ గాలను అనుభవించాలని ఆశి ుారు. అయితే 

దీని గుర్చంచి ఆలోచించండి: టీవీ త్రపకటనదారులు 30 

సెకన ివాణజు  త్రపకటన కోసం $1,000,000 ఖ్రిు  

చే ుారు. త్రపోత్రగామ్స్థలు కాంతి మర్చయు ధవ నిలో సర్చకొత్ు 

అధున్నత్నత్తో మిమమ లాి  అబుబ రపరు ుాయి. టీవీలో 

త్రపతి 5 నుండి 10 సెకనకిు దృశు  త్రపభావం 

మారుతంది. అపుు డు మీరు చరి్చ  సమావేశానికి రండి. 

"బోర్చంగ్స" అనే పదం కొనాి ారిు మీ మానసిక త్రసీక న్స్థలో 

మెరుసూు  ఉండదని మీరు నిజాయిత్మగా చెపు గలరా? 

 

కానీ మా సమసు  చరి్చ  యొకక  పోటీ అసమరనాత్లో 

లేదు. చరి్చ  పోటీ చేయాలనే త్పుు డు భావన సమసు . 

ఇషపాడిన్న ఇషపాడకపోయిన్న, చాల్చ మంది క్రైసువులు 

క్రైసువ మానాి  త్రేక్ష్కుల త్రకీడలతో పోలుసుునా్న రు. 

ఆరాధన సేవ లేదా ఆట ఉతేుజకరమైనది కానటయిితే, 

అంటే; "ననాు  మెరుగుపరుచుకోలేదు", విసుగుతో 

సమయం వృధ్య అవుతోందని వారు భావి ుారు. 

త్రపశాంత్ంగా ఉండి ఛానెల్స్థని మారి డం చాల్చ 

సులభం. కొందరు దానిని ఎపు టికీ 

అంగీకర్చంచకపోయిన్న, వార్చ మైండ్ సెట ఇల్చ 

ఉంటంది: “నేను త్రేక్ష్కుడిని. నేను ాడను. నేను న్న 

బైబిల్ త్మసుకురాను, చదవను, చరి లో ాల్గనను, 

నోట్  త్మసుకోను లేదా జాత్రగత్ుగా వినను. నేను 

చూసేవాడిని మర్చయు వినేవాడిని. మర్చయు ఈ సేవ 

మంచిగా ఉంటే మంచిది. ఆ విధంగా త్రేక్ష్కుడు త్న 

అవసరాలను (లేదా కోర్చకలు) త్రపసుుత్ం ఉనా  ఇత్రుల 

అవసరాల గుర్చంచి ఎల్చంటి ఆందోళ్న లేకుండా 

త్మరుి కోవాలని ఆశి ుాడు. 

 

చరి్  స్వరణ కస్ం స్మావేశమవుత్తంద్ధ. త్రకొత్ు 

నిబంధన చరి్చ  సమావేశానికి సంబంధించిన అత్ు ంత్ 

వివరణాత్మ క వరణన 1 కొర్చంథీయులు 14వ 

అధ్యు యంలో కనుగొనబడింది మర్చయు ారాంశం 

26వ వచనం "అనిా టినీ అభివృది ికోసం పూర్చు 

చేయనివవ ండి" అని చెబుతంది. ఎడిఫికేషన్ అనేది 

అత్ు ంత్ పవిత్రత్మైన విశావ సంతో ఒకర్చనొకరు 

నిర్చమ ంచుకోవడానికి మనం చేసేది. మనం చేసే 

విధ్యనం త్రపధ్యనంగా పదాల దావ రా: త్రార నానలో పదాల 

దావ రా. I తిమోతి 2:1, చటా్టలు 4:23-31 వాకాు నిా  

చదవడం దావ రా. I తిమోతి 4:13 ఉపదేశమ్మ మర్చయు 

మందలింపు మాటల దావ రా. I తిమోతి 4:13, 5:20 

మాటి్టడటం దావ రా. 1 కొర్చంథీయులకు 14:3 ఆధ్యు తిమ క 

ాటల దావ రా. కొల్స్ యులు 3:16; ఎఫెసీయులు 5:19 

 

మనం ాధ్యరణంగా సమావేశమైనపుు డు ఆరాధి ుామ్మ 

కాబటి,ా చాల్చమంది చరి్చ  సమావేశానిా  "ఆరాధన సేవ" 

అని పిలు ుారు. మేమ్మ ఒకర్చనొకరు 

మెరుగుపరచుకోవడానికి సమావేశమవుామ్మ కాబటి ా



But there is another kingdom: (Colossians 1:13) "(God) 

has delivered us from the power of darkness and translated 

us into the kingdom of the Son of His love." To be saved 

means that we are taken off the sinking ship of destruction 

and placed aboard another ship, another kingdom. This 

kingdom of Light also has only one law - do everything 

and whatever King Jesus commands.  

 

In the kingdom of darkness, each one does his own will. 

In the kingdom of light, each one does the will of King 

Jesus. There are not three roads - the narrow, the wide and 

the medium-sized. There are only two.  Jesus is LORD! 

 

THE LORD IS TO BE OBEYED 

Jesus is the Lord; therefore you must obey him in all 

things.  There is no other option.  I must either submit to 

Him or confess that Jesus is not my Lord.   

 

Consider the matter of forgiveness, for example.  In 

Matthew 6:14, 15, Jesus said simply to his disciples:  "For 

if you forgive men their trespasses, your heavenly Father 

will also forgive you. But if you do not forgive men their 

trespasses, neither will your Father forgive your 

trespasses.” Jesus did not advise, he did not ask, he did not 

suggest, He gave his followers an ultimatum!  “If you 

don’t forgive, you will not be forgiven.”  End of 

discussion! Period!  It is not an option.  The Lord did not 

just say that it is advisable or nice to forgive. He didn’t 

plead: “We owe God so much.”   “It would be good.”   “It 

is so beautiful to forgive.”  “You will sleep much better.”  

“You will be so much happier if you forgive.”  Jesus said 

“Do it or you are lost”.  Now once he put it that way, we 

have to decide.  Will we or will we not?   Our own eternal 

destiny depends on our decision. We can debate the 

subject of forgiveness forever. We can offer excuse after 

excuse to not forgive but what did Jesus say? Jesus is 

Lord! Will we submit to Him or resist Him? 

 

JESUS IS LORD BECAUSE HE BOUGHT US! 

“For you were bought at a price; therefore glorify God in 

your body and in your spirit, which are God's." (I 

Corinthians 6:20). From whom did He buy us? From our 

old master, the Devil. What price did He pay? He 

purchased us with His own blood (Acts 20:28). 

 

We are "doulos" (slaves) of Lord Jesus Christ. It was not 

forced on us. Rather we chose to voluntarily submit to the 

King of kings and Lord of lords to escape from the wrath 

of God against our sin and take advantage of the abundant 

life that He offers us. Of course, He is not like those 

slaves’ owners that abused and mistreated their slaves. 

Our Lord is only interested in our eternal good. 

 

We should do His will, not our own. Back then the slave 

did not want to displease his lord in anything, for fear of 

his wrath. Our Lord is good and kind so we want to please 

సమావేశానిా  "సవరణ సేవ" అని కూడా పిలు ుారు. 

క్రైసువులు సమావేశమైనపుు డు దేవుడు చేయవలసిన 

ఒక త్రపతేు కమైన కారు కల్చపం ఉంది, అందులో 

ఆరాధన మర్చయు సం కా రం ర్డండూ ఉంట్టయి. 

దీనిని "ల్చర్డా్  సపు ర్డ" అని పిలు ుారు. 

 

ప్రపభువు భోజ్నం 

చరి్చ లో ల్చర్డా్  సపు ర్డ చాల్చ మ్మఖ్ు మైన భోజనం. ఇది 

సింబాలిక్ భోజనం. అంటే దాని ఉదేేశు ం మన శారీరక 

ఆకలిని త్మరి డం కాదు, భౌతిక విషయాల దావ రా 

మ్మఖ్ు మైన ఆధ్యు తిమ క విషయాలను మనకు గురుు 

చేయడం. మూలకాలు, చరు లు, పదాలు - త్రపమేయం 

ఉనా  అనిా  చిహాా లు అవి త్రాతినిధు ం వహసుునా  

దాని త్రపకారం మనకు సహాయపడాయి. త్రపభువు 

భోజనం అనేది ఏదో ఆధ్యు తిమ క లేదా అదుా త్ం కాదు, 

ఇది ఒక మా రక చిహా ం. "...న్న స్థజాఞ పకార నాం దీనిా  

చేయండి" (లూకా 22:19) మా రక చిహా ం యొకక  

ఉదేేశు ం వు కుులు, సంఘటనలు, సాు లు, 

సంబంధ్యలు, కటాబాటి మొదలైనవాటిని మనకు 

గురుు చేయడం. 

 

రొటె ా- మన కోసం అర్చు ంచిన త్రకీసుు శరీరానిా  గురుు 

చేసుుంది. త్రదాక్ష్ ఫలం - మన ాాల క్ష్మాపణ కోసం 

చిందింపబడిన త్రకీసుు రకాునాి  గురుు చేసుుంది. 

 

త్రపభువు రాత్రతి భోజనంలో ఉపయోగించే అంశాలు 

మాత్రత్మే కాకుండా మన చరు లు కూడా మ్మఖ్ు మైనవి. 

రొటె ామర్చయు త్రదాక్ష్ పండతిో మనం ఏమి చే ుామో 

ఆలోచించండి. మేమ్మ వాటిని మాత్రత్మే చూడమ్మ. 

మనం వార్చని ఆరాధించడం మాత్రత్మే కాదు. మేమ్మ 

వార్చ మ్మందు త్లవంచమ్మ. మేమ్మ రొటె ాతింట్టమ్మ 

మర్చయు కపుు లో త్రాగుామ్మ. యేసు త్న శిష్యు లకు 

ఇచిి న రొటె ాత్మసుకుని, “తిను” అనా్న డు. అత్ను 

కపుు ను దాటి ఇల్చ అనా్న డు: "ఇది త్రాగండి". వాటిని 

మాత్రత్మే చూడకుండా తినడం మర్చయు త్రాగడం 

యొకక  త్రామ్మఖ్ు త్ ఏమిటి? ఇది త్రకీసుు లోపల 

ఉండాలనే సందేశానిా  చెబుతంది. ఇది వు కి ుగత్, 

వు కి ుగత్ భాగ వా మాు నికి ఒక క్ష్ణం. త్రపతి ఒకక రు 

త్రపభువుతో ఇల్చ అంట్టరు, "యేసు, న్న హృదయంలోకి 

మర్చయు న్న జీవిత్ంలోకి రండి." యేసు ఉనా  గదిలో 

కేవలం ఉంటే సర్చపోదు. ఆయన మనలోనే ఉండాలి. 

“లోపలికి రండి!” అని మనం దేవునికి చెేు  త్రపతేు క 

క్ష్ణాలలో త్రపభువు భోజనం ఒకటి. యోహాను 6:51లో 

యేసు చె ుా డు. 
 

త్రపశా లు 

6. క్రైసువులు ఆరాధించడానికి నిర్చషే ాసమయం లేదా 

స్థసనాలం లేదు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 



Him in everything we do. In our family life, let us do what 

He wants. Husbands, love and take care of your wives as 

Christ loved and died for His church. Wives, submit 

yourselves to your husbands as to the Lord Jesus, training 

your children in the fear of the Lord. Children, respect and 

obey your parents in the same way that you respect and 

obey Christ. Bosses, treat your employees as you are 

treated by your boss, Jesus. Employees, serve your boss as 

if it were Jesus who was paying your salary. Serve with 

honesty, doing the best work you can.  "And whatever you 

do, do it heartily, as to the Lord and not to men" 

(Colossians 3:23) 
 

Questions 

1. Every person will in this world or eternity confess that 

Jesus Christ is Lord. 

True ____  False ____ 

 

2. All authority has been given to Jesus, the Christ. 

True ____  False ____ 

 

3. How many spiritual kingdoms are there 

a. ____One 

b. ____Two  

c. ____Many 

 

4. Those in the Kingdom of Light one does 

a. His own will 

b. The will of God 

 

5. Since Christ purchased those in His church they are to 

do 

a. ____What they think is right 

b. ____Study His word to learn His will 

c. ____Ask a religious leader what Christ desires 

d. ____Wait until Christ speaks directly to them 

 
 
Lesson 12 
YOU ARE HIS SERVANT 
 

Although "doulos" means "slave", when we read of how 

Jesus used the word, especially in the parables, we notice 

that He put a big emphasis on the responsibilities of these 

servants. The Lord’s servants did not become "robots" that 

acted mechanically, without any of their own thought or 

initiative. On the contrary, the servants that Jesus talked 

about were trustworthy people with whom the Lord left 

the care of His possessions when he traveled. This is our 

position - servants of our Lord Jesus Christ. We are people 

that God entrusts with His possessions. To have Jesus as 

your Lord means that you are a steward (this subject is 

called "stewardship" because we are "stewards"), a man in 

charge, a manager of the things that belongs to God. 

Notice some things that God has entrusted to you. 

 

MONEY  

In truth, nothing belongs to us. Everything belongs to 

7. అసెంీ ిలేదా క్రైసువుల సమూహంలో 

a. ____అందరూ దేవుణణ ఆరాధి ుారు 

ఎందుకంటే వారు సమూహంలో ఉన్నా రు 

b. ____ఆరాధన అనేది ఒకర్చ అంత్రంగం 

నుండి, వార్చ హృదయం నుండి వసుుంది, 

కాబటి ాఆరాధించేది వు కి ు 

 

8. క్రైసువులు కలిసి వచిి నపుు డు సమసుమూ 

సమకూడిన వార్చని బలపరచడానికే. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. ఒకరు ాడవచుి , త్రార్చ నాంచవచిు , త్రపభువు 

భోజనంలో ాల్గనవచిు  కానీ ఆరాధన చేయలేరు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. త్రపభువు రాత్రతి భోజనంలో రొటెలాు భూసంబంధమైన 

శరీరంలోని దేవుడైన యేసును సూచి ుాయి, అయితే 

త్రదాక్ష్ పండు యేసు రకాునిా  సూచిసుుంది, అది 

విశావ సులైన విధేయులైన త్రపజలను ాపం నుండి 

శుత్రభపరుసుుంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

 
 
పాఠం 9 

ప్రక్టసుత శరీరంలో మీరు ఎవరు? 

“...అనిా  విషయాలలో అధిపతి అయిన ఆయనలో 

ఎదగండి; త్రకీసుు; అత్ని నుండి మొత్ుం శరీరం, త్రపతి 

ఉమమ డి సరఫరా దావ రా ఒకదానితో ఒకటి 

జత్చేయబడి, ఒకదానితో ఒకటి మ్మడిపడి ఉంటంది, 

త్రపతి భాగం దాని భాగ వా మాు నిా  చేసే 

త్రపభావవంత్మైన పనిని బటి,ా త్రేమలో త్నను ాను 

మెరుగుపరుచుకోవడానికి శరీర పెరుగుదలకు 

కారణమవుతంది. (ఎఫెసీయులు 4:15, 16). 

 

"త్రపతి ఒకక రు బహుమానమ్మ పందినటి, దేవుని 

యొకక  అనేకమైన కృపకు మంచి గృహనిరావ హకులుగా 

ఒకర్చకొకరు పర్చచరు  చేయుమ్మ..." (1 ేతరు 4:10). 

 

“మనకు ఒకే శరీరంలో అనేక అవయవాలు ఉన్నా యి, 

కానీ అనిా  అవయవాలు ఒకే విధమైన పనిని కలిగి 

ఉండవు, కాబటి ామనం, అనేకమైనందున, త్రకీసుులో ఒకే 

శరీరం మర్చయు వు కి ుగత్ంగా ఒకదానికొకటి 

అవయవాలు. మనకు ఇవవ బడిన కృపకు 

అనుగుణంగా బహుమతలు భినా ంగా ఉంట్టయి, 

వాటిని ఉపయోగించుకుందాం ..." (రోమనిు 12:4-6) 

 

ఇపుు డు మీరు క్రైసువులు కాబటి ామీరు దేవుని 

కుటంబంలో మీ స్థ నా న్ననాి  పందడం చాల్చ మ్మఖ్ు ం. 

చరి్చ  యొకక  పనిలో సభుు ల 100% త్రపమేయం యొకక  

త్రామ్మఖ్ు త్ను ఎఫెసియన్్  4 నుండి కోట సు షంాగా 



God, but He charged us with taking care of what belongs 

to Him. This includes our money (belongings, salary, 

etc.). Notice the following biblical truths:  

Psalms 24:1 "The earth is the Lord's, and all its fullness,"  

Haggai 2:8 "'The silver is Mine, and the gold is Mine,' 

says the LORD of hosts...” 

Acts 4:32 "Now the multitude of those who believed was 

of one heart and one soul; neither did anyone say 

that any of the things he possessed was his own, 

but they had all things in common...” 

 

When you think about giving your money to the Lord, 

remember the main principle. Before giving any thing to 

God, first surrender yourself to Him. 

II Corinthians 8:5 "And not only as we had hoped, but 

they first gave themselves to the Lord, and then to 

us by the will of God...” 

Romans 12:1 "12:1  I beseech you therefore, brethren, by 

the mercies of God, that you present your bodies a 

living sacrifice, holy, acceptable to God, which is 

your reasonable service.." 

 

God loves the one who gives cheerfully (II Corinthians 

9:7). Imagine a husband who went on a trip and came 

back with a present for his wife. He came home, threw the 

present on the floor and said - "Take it, it’s yours!" Would 

the wife like it? When your dear mother comes to eat 

dinner at your house, are you going to give her leftovers 

or will you give her the best?  Even so, give out of love 

for the Lord or else God will not be pleased with your 

offering. 

 

God Blesses He Who Gives Generously. Read II 

Chronicles 31:10, Malachi 3:10, and II Corinthians 9:6. 

God pays 10,000% interest on the investment (Matthew 

19:27-29). 

 

God removes blessings of the one who is not generous. 

Read Malachi 3:8-9 and Acts 5:1-11.  

 

It is more blessed to give than to receive   Acts 20:35. 

Some people are afraid to talk much about the collection 

because they don’t want to abuse it. Some religions seem 

to only be interested in getting people’s money. But, let’s 

not steal a blessing from those who contribute. He who 

receives without giving will not be as blessed as the one 

who receives and gives. 

 

How much should I give? Under Moses’ Law, the Jew 

gave 10% - the tithe. Moses’ Law is not now in effect 

(Galatians 3:24-25), but in the New Testament, the same 

principle is applied. There is a ratio: he who has more, 

gives more and who has less, gives less (I Corinthians 

16:2). No percentage is specified but the question is: Has 

God prospered you more or less than the Jew? There are 

several ways to give: the church collection, practicing 

చూపిసుుంది. వాసువానికి, చరి్చ  దాని పనిని చేయడానికి 

త్రపభువుచే నిరవ హంచబడింది 

 

చరి్  యొకక  స్ంస్థ 

యేసు శరీరానికి, చరి్చ కి అధిపతి. అత్ను కేవలం ఒక 

వు కి ు మాత్రత్మే కాదు, చరి్చ  యొకక  అనిా  పనులలో 

చురుకుగా ాల్గంట్టడు. మనం ఆయన 

కోరుకునా టిగా ఉండేందుకు మర్చయు మనం 

చేయాలనుకునా ది చేయడానికి శరీరానిా  మారగనిర్వశేం 

చేసేవాడు, నిరవ హంచేవాడు, పరు వేక్ష ుాడు మర్చయు 

కాపర్చ చేసేవాడు యేసు. 

 

యేసు త్రపతి సభుు నికి బహుమతి(లు) (ఫంక్ష్నిు) 

ఇవవ డం దావ రా చరి్చ ని నిరవ హ ుాడు. ఈ 

బహుమతలు పెదలేు, ీకన్స్థలు, బోధకులు మర్చయు 

ఉాధ్యు యులను కలిగి ఉంట్టయి, అయితే అవి త్రపతి 

ఒకక  సభుు ని కూడా ఏదో ఒక విధంగా చేరిు ాయి. 

ఎవరూ అనవసరం. ఏవీ అత్రపధ్యనమైనవి కావు. ఎవరూ 

మినహాయించబడరు లేదా క్ష్మించబడరు. యేసు 

పర్చశుదిాత్మ  దావ రా పని చే ుాడు, చరి్చ  యొకక  పని 

కోసం శరీర సభుు లకు ఆధ్యు తిమ క బహుమతలను 

పంపిణీ చే ుాడు. 

 

ఆధా్య త్మి క బహుమత్తలు 

ఆధ్యు తిమ క బహుమతలు త్రకీసుు శరీరంలోని సభుు నిగా 

మీరు చేసే విధులు (మినిక్రసీలాు, అసైన్స్థమెంటస్థలు, 

పనులు లేదా సేవలు). రోమనిు 12:3-8 చూడండి. 

ఆధ్యు తిమ క బహుమతలు త్రపతిభ కాదు. అవిశావ సులకు 

కూడా త్రపతిభ ఉంది కానీ ఆధ్యు తిమ క బహుమతలు 

క్రైసువులకు మాత్రత్మే ఇవవ బడాయి. ఆధ్యు తిమ క 

బహుమతలు వు కి ుత్వ  లక్ష్ణాలు కాదు (రోగి, 

హఠాతుగా, దయతో). ప్పటర్డ మర్చయు ాల్ యొకక  

బహుమతి అపోసులుషప్ - వారు ఒకే బహుమతిని కలిగి 

ఉన్నా రు, కానీ భినా మైన వు కి ుా వ నాి  కలిగి ఉన్నా రు. 

 

గమనిక: ఈ ాఠంలో పర్చశీలనలో ఉనా  బహుమతల 

రకాలు శాశవ త్మైన, అదాు ాలు లేని సేవా 

బహుమతలు మర్చయు 1 కొర్చంథీయులు 12లో 

ేరొక నా  ా కా లికమైన, అదుా త్ బహుమతలు 

కాదు. 

 

చరి్చ లోని త్రపతి సభుు డు మ్మఖ్ు మైనది. ఒకొక కక టి 

అవసరం. బహుశా మీరు "నేను బోధకుడిా  లేదా 

ఉాధ్యు యుడిని కాదు. శరీరానికి న్న అవసరం లేదు" 

అని అనుకోవచుి . అందరూ అదే పని చేసేు చరి్చ  ఎల్చ 

ఉంటంది? త్రపభువు అందర్చనీ అదే పనిని చేయమని 

పిలవడు, అంటే చరి్చ లో అందర్చకీ ఒకే విధమైన 

బాధు త్ ఉండదు. పర్చశుదిాత్మ  శరీర అవసరాలకు 

అనుగుణంగా త్రకీసుు శరీర మంత్రతిత్వ  శాఖ్లోని త్రపతి 



charity in general, special offerings and more.  

 

If you say that you would give much if you were rich, 

then learn to give much while you are poor. Luke 16:10 

 

TIME 

Time is the only thing that God gives to all equally: 

everybody has 24 hours a day. 

 

What the Bible Says About the Use of Time;  

Psalms 90:12 - recognize that life is brief; live it with 

wisdom.  

John 9:4 - use the time you have, to do the Lord’s 

work. There is coming a time when there will be 

no more opportunity.  

Ephesians 5:15-17 - walk prudently in wisdom, 

redeeming (buying back, rescuing) the time. Be 

sensible, making good use of your time to do 

God’s will.  

Colossians 4:5 - Take advantage of the opportunities. 

 

How to Fill Your Day 

• Reserve time to be in God’s presence - praise, 

prayer, and study 

• Reserve time for your family - to talk, and to have 

fun 

• Reserve time for the church - to study, talk, and 

serve 

• Reserve time for yourself- sports, reading, and 

education 

• Reserve time for others - especially the lost and 

those in need 

• Reserve time to plan - make a review of the week  

• Reserve time to serve God - fulfill your ministry 

 

If in a week we have: 168 hours minus 56 for sleep, minus 

40 for work, minus 24 for meals and showers, that leaves 

only 48 for these other activities.  

Abuses of Time 

Laziness and disorder - II Thessalonians 3:11 

"The idle mind is the devil’s workshop" - See I Timothy 

5:13, 14 

 

A Christian Perspective: Romans 12:1, 2 - All that we are 

and everything that we possess (including time) belongs to 

God and we should offer ourselves to Him as living 

sacrifices. Thus, every activity now has a new meaning. 

Everything we do with our time should be analyzed on 

this basis. Every activity should have a purpose directed 

toward God. Whether to sleep, to work, to have meals, to 

take a shower, to clean the house, to practice sports, to 

entertain, to eat, to talk; it is all part of a God-guided, 

balanced Christian life. 
 

THE GOSPEL 

Jesus went back to Heaven and the world still was not 

సభుు నికి ఇ ుాడు. భగవంతడు, అధిపతి 

అయినందున, శరీరానాి  ఎల్చ సమనవ యం చేయాలో 

తెలుసు. అత్ను మొత్ుం చరి్చ  యొకక  అవసరాలను 

సరఫరా చేయడానికి వివిధ రకాలైన పర్చచరు లను 

శరీరానికి ఇ ుాడు. 

 

ప్రక్టసుత శరీరంలో న్నను ఎవరు? 

ఇది మనలో త్రపతి ఒకక రు అడగవలసిన త్రపశా . న్న 

దేవుడు ఇచిి న మంత్రతిత్వ  శాఖ్లు ఏమిట్ల నేను ఎల్చ 

తెలుసుకోగలను? కొత్ు నిబంధన ఒకర్చ ఆధ్యు తిమ క 

బహుమతిని నిరణయించడానికి దశల సంక్షపు 

జాబిాను ఇవవ దు. దిగువన కొనిా  దశలు 

సూచించబడాాయి, కానీ అవి అంశంపై చివర్చ పదంగా 

పర్చగణంచబడవు. ఇకక డ లక్ష్ు ం మన సవ ంత్ వు కి ుగత్ 

బహుమతలు ఏమిట్ల నిరణయించడం కాదు (నిరణయం 

మనదేననా టిగా) దేవుడు నిరణయించిన వాటిని 

కనుగొనడం బహుమతి అని గురుుంచుకోవాలి. దేవుడు 

(త్రకీసుు, ఆత్మ ) "దేవుడు త్న ఇషాానుారం శరీరంలో 

త్రపతి అవయవానిా  ఏరాు ట చేాడు" - 1 

కొర్చంథీయులకు 12:18. మీ కోసం ఈ త్రపశా కు 

సమాధ్యనమివవ డంలో మీకు సహాయపడట్టనికి ఇకక డ 

కొనిా  సూచనలు ఉన్నా యి. 

 

1. క్రైస్తవుడిగా మారండి:ఇది ార్చక కమైనది 

ఎందుకంటే ఆధ్యు తిమ క బహుమతలు శరీర సభుు లకు 

దేవునిచే ఇవవ బడాయి. వారు త్రపతిభ కాదు కానీ త్రకీసుు 

శరీరంలోని సభుు ల సేవలు లేదా విధులు. 

 

2. మిమి లి  మీరు పూర్తగా రగవంత్తన్న వదే 

ఉంచుకండి:ఇది ఒక ఖ్చిి త్మైన వు కి ుగత్ లక్ష్ు ం 

నిరణయం, ఇది మీరు త్రకీసుుగా మార్చనపుు డు 

త్మసుకోవలసి ఉంటంది మర్చయు నిరంత్రం 

పునరుదరి్చంచబడాలి. యెషయా చెపిు నటిగా మీ పూరణ 

హృదయంతో దేవునికి చెపు ండి: "ఇదిగో, త్రపభువా, 

ననాు  పంపు." యెషయా 6:8. త్రపభువు కోరుకునే విధంగా 

మనం ఉపయోగించుకోవడానికి ఇషపాడకపోతే, మనం 

ఏమి చేయాలనుకుంటన్నా మో ఆయనను 

అడగడానికి మనం సిదంిగా లేమ్మ. 

 
3. ప్రపారథన:త్రకీసుు శరీరంలో దేవుడు మీ కోసం ఒక 
ఉదేేశాు నాి  కలిగి ఉనా్న డని మీకు తెలుసు కాబటి ా
ఇపుు డు అది ఏమిట్ల మీకు చూపించమని ఆయనను 
అడగండి, ఎందుకంటే అత్ను సమాధ్యనం ఇ ుా డని 
తెలుసు. కీర ున 25:12 చదివి ధ్యు నించండి. 
"యెహోవాకు భయపడే వు కి ుకి, అత్ను 
ఎనాు కోవలసిన మారాగనాి  అత్నికి చూపి ుాడు." మీరు 
ఇత్రుల అభిత్రాయానిా  అడగవచుి  కానీ 
అడగడానికి అత్ు ంత్ సు షమాైన వు కి ు చరి్చ  అధిపతి. 

4. చరి్  అవస్రాల్ను పర్గణ్ణంచండి:దేవుని 

వైవిధు మైన కృపకు మంచి గృహనిరావ హకులుగా 

ఒకర్చకొకరు సేవ చేయడం దావ రా మన 



evangelized. He left this in His disciples’ hands. Acts 1:1 

tells about what Jesus started. What He started is for us to 

continue. And just as in the Parable of Talents (Matthew 

25:14-30), the Lord will come back and everybody will 

have to give account of how they used what Jesus left to 

them. We are stewards of the gospel. We are in charge of 

sharing this gospel with the world. 

 
Questions 

1. A trustworthy servant takes care of his masters 

possessions 

True ____  False ____ 

 

2. What possessions of man does he need to give to God 

a. ____Money 

b. ____Time 

c. ____Self 

d. ____All of the above 

 

3. God loves those who cheerfully enjoy giving to Him. 

True ____  False ____ 

 

4. God is more pleased with 

a. ____The amount of money one gives 

b. ____Giving out of duty or command 

c. ____Any gift from the with the desire to 

please God 

 

5. The greatest possession God has given man is the 

Gospel of Christ 

True ____  False ____ 

 

 

 

Lesson 13 
REPRODUCTION 
OF AUTHENTIC CHRISTIANITY 
 

THE PRINCIPLE OF REPRODUCTION. Some 

explorers found corn seeds in a cave in Arizona that had 

been left in the cave by Indians, centuries before. Being 

well preserved, the seed was planted. What do you think 

happened? Did it produce rice or wheat or potatoes? Of 

course not! That corn seed produced corn. 

 

Some people discovered the New Testament, written 

about 2,000 years ago. They opened, read, believed and 

obeyed the things they found in the book. What 

happened? Was the result: Catholics, Protestants or 

Spiritists? Of course not? The word of God set in the 

minds and hearts of people produced Christians, members 

of the body of the Lord Jesus Christ 

 

Corn seed makes corn, wheat seed makes wheat, and 

Christ’s seed, the divine seed (the Word of God) makes 

Christians. It produces the church of the New Testament 

and nothing else. 

The reproduction principle is the seed principle. To 

బహుమతలను ఉపయోగించుకోవాలని ేతరు 

సు షంాగా చె ుా డు (I ేతరు 4:10). బహుమతలు 

మంత్రతిత్వ  శాఖ్లు లేదా సేవలు. సేవ చేయడమంటే 

అవసరానిా  త్మరి డమే. బహుమతల ఉదేేశు ం 

త్రపజలను బిజీగా ఉంచడం కాదు కానీ అవసరాలను 

త్మరి డం, కాబటి ామనం చరి్చ  అవసరాలను చూడాలి. 

సేవకుని హృదయానిా  మర్చయు అలవాటను 

పెంపందించుకోవడం మనం చేయగలిగే అత్ు ంత్ 

ఉపయోగకరమైన విషయాలలో ఒకటి. ఆధ్యు తిమ క 

బహుమతలు అంటే సభుు లు త్రపతేు క పదతిిలో 

వాు యామం చేయమని యేసు దావ రా పిలువబడే 

సేవలు. 

 

5. NTలో బహుమత్తల్ ాబిాల్ను 

స్మీక్షంచండి:దేవుడు పర్చచరు  అని పిలిచే దాని 

గుర్చంచి మీరు ఆలోచించడం త్రారంభించాలి. ఈ 

జాబిాలు మీకు ఒక ఆలోచన ఇవావ లి. రోమనిు 12:3-8 

చూడండి; నేను కోర్డ. 12:28; ఎఫెసీయులు 4:11, 12; I 

ప్పటర్డ: 10, 11. 

 

NTలో బహుమతల (మంత్రతిత్వ  శాఖ్లు) కొనిా  

ఉదాహరణలు (ా కా లిక లేదా అదుా ాలతో సహా 

కాదు): 

• సేవకుడు (I ప్పటర్డ 4:11; రోమనిు 12:7) 

• గురువు (I కొర్చంథీయులు 12:28; రోమనిు 12:7; 2 

తిమోతి 1:11) 

• బోధకుడు (రోమనిు 12:8) 

• ఇచేి వాడు (రోమనిు 12:8) 

• సహాయం/సహాయం చేసే వు కి ు (రోమనిు 12:8; I 

కొర్చంథీయులు 12:28) 

• దయ చూేవాడు (రోమా 12:8) 

• నిరావ హకుడు (I కొర్చంథీయులు 12:28) 

• షెపర్డ,ా ాసరా్డ, బిషప్ (చటా్టలు 20:28; 

ఎఫెసీయులు 4:11; I తిమోతి 3:1, 2; త్మత 1:5, 

7) 

• సువార్చుకుడు, బోధకుడు, మంత్రతి (I 

కొర్చంథీయులు 9:16, 17; ఎఫెసీయులు 4:11, 2 

ేతరు 2:5; I తిమోతి 4:6; 2 తిమోతి 1:11) 

• ీకన్ (I తిమోతి 3:8) 

వీటనాి ంటిలో మీరు త్రపభువును సేవించగలిగే అనేక 

పనులు ఉన్నా యి. ఉదాహరణకి: 

• వివాహానికి మ్మందు మర్చయు/లేదా వివాహ 

కౌన్ె లింగ్స, 

• యువజన సమూహం కోసం కారు కల్చాలను 

నిరవ హంచండి, 

• అంత్ు త్రకియలలో ాడండి, 

• చరి్చ  కారు దర్చశ  

• ల్చర్డా్  సపు ర్డ సిదంి చేయండి 

• చరి్చ  బులెటిన్ చేయండి 



reproduce true Christianity in its pureness and simplicity, 

such as God revealed in the New Testament, it is 

necessary to preach the same word that God preached in 

the New Testament. Our goal is to always be reproducing 

what God intended in the beginning. 

 

THE BIBLE IS GOD’S INSTRUCTION BOOK 

God is like an artist who starts with an idea inside his 

mind. Contemplating and organizing, he makes some 

drawings until some details of his vision are well formed 

in his mind. Then he transfers the idea to the painting 

canvas with brush and colors. He pays attention to the 

smallest detail and when he is finally done, he takes a look 

at the canvas, satisfied for creating exactly what he 

wanted. As the picture is the artist’s masterpiece, the Bible 

is God’s masterpiece. It reveals exactly what God wanted 

to reveal and teaches perfectly what God wanted to teach. 

 

II Timothy 3:16, 17 says: "All Scripture is given by 

inspiration of God, and is profitable for doctrine, for 

reproof, for correction, for instruction in righteousness, 

that the man of God may be complete, thoroughly 

equipped for every good work." Also read Mark 13:31; 

John 12:48; I Corinthians 14:37; Matthew 7:24-27; 

Revelation 22:18, 19 and see how the Bible is our 

guidebook from God. If you want to know how to be 

saved, you have to look it up in the Bible. If you want to 

know how to live the Christian life you have to look it up 

in the Bible. If you want to know how the church should 

be, you have to look it up in the Bible. 

 

The principle of reproduction is based on the conviction 

that the Bible is the Word of God and that it reveals our 

rule of faith and practice, completely sufficient for all our 

necessities. It is not only God’s will revealed; it is ALL of 

His will revealed for all of mankind. It is complete! 

 

Some religious groups are based on the idea that God’s 

will includes the Bible, tradition and revelations of the last 

days. Others have the idea that the first century church 

departed from the truth and it is necessary to reform it. 

Some groups have the idea that there does not exist any 

pattern but "Everyone can do as they think best": "If you 

think something is good, then you can do it." 

 

The principle of reproduction recognizes that God has 

revealed His whole will to the church. This will is found 

in the New Testament and we have no right to change 

what God has established. We should follow Jesus’ 

example in all things, saying to God: "...not my will, but 

Yours be done". Luke 22:42.  

 

The key phrase is: "COME BACK TO THE BIBLE’, or 

as somebody said: "Speak where the Bible speaks and be 

silent where the Bible is silent." We must always go back 

to the Bible if we want to reproduce Christianity exactly 

 

(ఈ జాబిా దావ రా పర్చమిత్ం చేయవదేు. కొత్ు 

నిబంధనలో ఆధ్యు తిమ క బహుమతలు లేదా చరి్చ లో 

విధులు అనేక జాబిాలు ఉన్నా యి మర్చయు అవి 

ఒకేల్చ ఉండవు. అవనీా  విభినా ంగా ఉంట్టయి. ఇది 

ఒకక టి స్థసినారమైన జాబిా లేదని మనం భావించేల్చ 

చేసుుంది. బహుమతలు. ఈ బహుమతలు 

(మినిక్రసీలాు, విధులు) అనీా  సేవలు మర్చయు సేవ 

చేయడం అంటే అవసరాలను త్మరి డం అని మేమ్మ 

పర్చగణంచినపుు డు, చరి్చ  యొకక  అవసరాల జాబిా 

వలె బహుమతల జాబిా చాల్చ పడవుగా 

ఉంటందని మేమ్మ నిరిార్చంచగలమ్మ. మా సేవా 

రంగాలను విసుర్చంచడానికి. చేయని పనిని చూడడానికి 

చుటాూ చూడండి.) 

 

6. ేవ చేయడాన్నకి అవకాశ్వల్ కస్ం 

చూడండి:మీరు సేవ చేసే అలవాటను 

పెంచుకునా ందున, మీరు సేవ చేయడానికి దేవుడు 

తెర్చచిన త్లుపుల పత్రతికను కూడా త్రారంభించవచుి . 

సమయం గడిచేకొదీ,ే అత్ను మిమమ లిా  నడిపించే 

దిశను మీరు చూడటం త్రారంభించవచుి . 

బహుమతలు అనేది ఒక త్రపతేు క మారగంలో 

వాు యామం చేయడానికి సభుు లు యేసుచే పిలిచే 

సేవలు అని గురుుంచుకోండి. మనమందరం సేవ 

చేయాలి కానీ చరి్చ లో సేవకులు (ీకనిు) ఉన్నా రు. 

మనమందరం సువారు త్రపకటించాలి కాని చరి్చ లో 

సువార్చుకులు ఉన్నా రు. మనమందరం కనికరం 

చూాలి, అయితే ఈ విధిని ఒక త్రపతేు క పదతిిలో చేసే 

క్రైసువులు కూడా ఉనా్న రు. మనమందరం 

సహకర్చంచాలి కానీ ఈ బహుమతితో కొందరు ఉనా్న రు. 

మనమందరం ఒకర్చనొకరు చూసుకోవాలి కానీ కొందరు 

కాపరులు 

 

మేమ్మ అనేక సేవలలో 

ాలుపంచుకోగలుగుతనా్న మ్మ, అయితే కొనిా  

త్రపతేు కించి పిలువబడే కొనిా  సేవలు ఉన్నా యి. ఇవి 

మా "బహుమతలు". ఇకక డ సరైన త్రపశా  ఏమిటంటే 

"త్రపభూ, నేను ఏమి చేయాలనుకుంటనా్న వు?", కానీ 

"త్రపభూ, నేను ఏ సేవలో ననాు  అంకిత్ం చేసుకోవాలని 

లేదా నైపుణు ం పందాలని మీరు కోరుకుంటనా్న రు?" 

ఇది అనేక సబెుకాులను అధు యనం చేసే విదాు ర్చ నా 

ల్చంటిది, కానీ ఒక త్రాంత్ంలో “మేజర్డ”. 

 

7. చరి్  నాయకత్ా ం నుండి మారగదరశ కతా్ ం 

పందండి:ఎఫెసీయులు 4:11, 12 ఈ బహుమతలు 

పర్చశుదిుల సనా దంి కోసం చరి్చ కి ఇవవ బడాాయి. 

న్నయకత్వ ం యొకక  ఈ బహుమతలను బాగా 

ఉపయోగించుకోండి. 

 



as Jesus intended in the beginning 

 

TO REPRODUCE BIBLICAL CHRISTIANITY IS 

POSSIBLE 

With so much confusion around the religious world today, 

some folks might think: "It is not possible to reproduce 

primitive Christianity." Everybody has his own 

denomination with its own beliefs and traditions. Is it too 

late to change all that? 

 

But think about this: anyone today is able to become a 

Christian, accepting the same faith, practice and teaching 

as the apostles and Christians of the first century. It is not 

necessary to defend any doctrine that didn’t come from 

the Bible, or to embrace any religious affiliation but the 

body of Christ. What is necessary is to have an open mind, 

an open Bible and a good heart. In truth, it is possible to 

reproduce Christ's church today. The real challenge is to 

live the life that Christ modeled. 

 

NOTE: There is a three-fold goal in the desire to 

reproduce New Testament Christianity: We want to 

reproduce the life of Christ in ourselves. We want to 

reproduce the church as Jesus designed it to be. We want 

to reproduce ourselves by making other disciples of 

Christ. 
 

Questions 

1. The Gospel of Christ is the only thing that can produce 

a Christian. 

True ____  False ____ 

 

2. The Bible is the inspired Word of God that contains 

His will for man 

True ____  False ____ 

 

3. The Scriptures are for  

a. ____Teaching 

b. ____Reproofing  

c. ____Correcting 

d. ____All the above 

e. ____b and c 

 

4. If you think something is good then you will please 

God by doing it. 

True ____  False ____ 

 

5. An open mind, open Bible, and a good heart will 

reproduce Christ’s Church.  

True ____  False ____ 

 

 
 
Lesson 14  
 
TO BE JUST A CHRISTIAN 
 

8. చొరవ తీసుకండి:మీరు త్రపభువును త్రార్చ నాంచారు, 

NTలోని మంత్రతిత్వ  శాఖ్ల జాబిాను సమీక్షంచారు, 

త్రపభువు మీ దృషకాి త్మసుకువచిి న చరి్చ  యొకక  

అవసరాలను పర్చగణనలోకి త్మసుకున్నా రు మర్చయు 

బహుశా మీలో కోర్చకను కూడా నెరవేరి వచుి . దేవుడు 

ఎలపిుు డూ కొనిా  దిశలలో అవకాశం యొకక  త్లుపులు 

తెరుసుునా్న డని మీరు గమనించారు మర్చయు మీరు 

చరి్చ లోని న్నయకత్వ ంతో విషయాలు మాటి్టడారు. 

సిదహిృదయంతో, త్రపభువు మీ కోసం ఏమి 

చేయాలనుకుంటన్నా డో చూడనివవ మని 

హృదయపూరవ కంగా అడుగుతనా్న మ్మ. చొరవ 

త్మసుకోండి మర్చయు త్రపభువు మీరు ఏమి చేయాలని 

కోరుకుంటన్నా రో దానితో కొనాగండి. 

 

ఆలోచన వచిి ందా? ఇచిి న దశల దావ రా వళ్ు ండి. 

దేవుని వైవిధు మైన కృపకు మంచి నిరావ హకులుగా మీ 

బహుమతిని ఒకర్చకొకరు ఉపయోగించుకోవడం దావ రా 

త్రపభువును సేవించడం త్రారంభించండి. మీరు 

చేయాలనుకుంటనా  త్రపతిదానిలో త్రపభువు మిమమ లిా  

ఆశీరవ ది ుాడు. 

 

త్రపశా లు 

6. చర్చి లోని త్రపతి సభుు నికి ఒక విధి ఉంటంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. ఇత్ర విధుల కంటే సువారు త్రపకటించడం, కాపర్చ 

చేయడం మర్చయు బోధించడం వంటి 

బహుమతలు (కారాు లు) చాల్చ మ్మఖ్ు మైనవి. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. పర్చశుదిాత్మ  త్రపతి సభుు నికి త్రకీసుు శరీర అవసరాలకు 

అనుగుణంగా మంత్రతిత్వ  శాఖ్లను (కారు కల్చాలు) 

ఇ ుాడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. కొత్ు నిబంధన క్రైసువులు చేయమని దేవుడు 

కోరుతనా  విధుల జాబిాను అందిసుుంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. ఒక త్రకిసియాన్ చేత్ ఒక ఫంక్ష్న్ చేయాలంటే 

మ్మందుగా అది త్పు నిసర్చగా ఒక చర్చి  లీడర్డ చేత్ 

అధీకృత్ం చేయబడాలి. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

 

 

 

 

స్థ జ్  5- ఆత్మమ యంగా మిమమ లిా  మీరు 

పునరుత్ు తిు చేసుకోండి 
 

పాఠం 10 



The religious world is full of confusion but God is not the 

author of it. Jesus Christ came to show the way that leads 

to the Father and His way is that of peace, unity and love. 

Confusion happens when people lay aside the way of the 

Lord. Traditions, divisions, denominations and human 

teachings can hide the Lord’s way. Think about how some 

say: "I am Catholic", or "I am Protestant”, or "I am 

Pentecostal", etc. Was it this way in the Bible? Of course 

not. Then, why does it have to be like this now? Is God 

happy with all this? Why not just be Christians, using only 

Christ’s name and nothing else?  

 

This confusion and chaos discourages many people. On 

the one hand, they see the deception, hypocrisy and 

exploitation that happen in the name of "religion". On the 

other hand, something keeps them from throwing away 

their respect for God and Christ. They feel that what some 

people call religion is really a far cry from the greatness 

and goodness of our Creator. To just such people, Jesus 

offered this invitation: "Come to Me, all you who labor 

and are heavy laden, and I will give you rest. Take My 

yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and 

lowly in heart, and you will find rest for your souls." 

(Matthew 11:28, 29) 

 

Thank God, Jesus is still calling everybody to come to 

Him. No matter that the heavy burden may be a religion 

distorted by men or just a confused life without purpose, 

Jesus is calling all to Him. Be advised, though! He does 

not call one to follow or take part in a religious sect or 

denomination. He calls the weary ones to Himself, 

 

An important principle is to look for and do what Jesus, 

His apostles and the first Christians were and did (the 

good things they did and not the bad, of course). If we use 

them as examples, instead of the men of today, we can 

find the original plan of God. The book of "Acts" tells the 

story of the beginning of Christianity. Read how things 

were in the beginning: 

 

“Now when they heard this, they were cut to the heart, and 

said to Peter and the rest of the apostles, "Men and 

brethren, what shall we do?" Then Peter said to them, 

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

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

receive the gift of the Holy Spirit … Then those who 

gladly received his word were baptized; and that day 

about three thousand souls were added to them." (Acts 

2:37-41) This was the first preaching of the Gospel after 

Jesus’ death and resurrection. In Jerusalem, thousands of 

Jews were assembled. Jesus, as He had promised, sent the 

Holy Spirit to start the preaching of the gospel. And, as we 

read on, we find that about three thousand people were 

saved. Now, when the Bible said, "they were added", 

somebody could ask: "To what religious denomination 

were they added?" What answer is given in the Bible? 

ఫల్వంత్ంగా మర్యు బహుళంగా ఉండండి 
 

జీవులు త్మను ామ్మ గుణ ుారు. త్న త్లిదింత్రడుల 

త్రేమ నుండి పుటాకొచిి న పిలవిాడు ఎదుగుాడు 

మర్చయు త్వ రలో ఆ త్రపత్రకియను పునరావృత్ం చేసే 

రోజ్జ వసుుంది. దేవుడు ఆడమ్ మర్చయు ఈవస్థలతో ఇల్చ 

అనా్న డు: "ఫలవంత్ంగా ఉండండి మర్చయు 

గుణంచండి." భగవంతని ఆశీరావ దం వలే ిమనం ఈ 

రోజ్జ ఇకక డ ఉనా్న మ్మ. ఆధ్యు తిమ క జీవిత్ంలో ఆజఞ 

కూడా "ఫలవంత్ంగా ఉండండి మర్చయు 

గుణంచండి." మీరు ఆధ్యు తిమ కంగా పునరుత్ు తిు చేసే 

ఉదేేశు ంతో జనిమ ంచారు మర్చయు జీవిసుునా్న రు. 

శిష్యు లు శిష్యు లను త్యారు చేయాలి. 

 

"న్నలో ఫలించని త్రపతి కొమమ ను ఆయన త్మసివే ుాడు 

మర్చయు ఫల్చలను ఇచేి  త్రపతి కొమమ ను అత్ను 

కతిుర్చంచాడు, అది మర్చంత్ ఫల్చలను ఇసుుంది." 

(యోహాను 15:2) 

 

"కాబటి ామీరు వళి ిఅనిా  దేశాలను శిష్యు లనుగా 

చేసుకోండి (మత్ుయి 28:19). 

 

"అయితే మంచి నేలలో విత్ున్ననాి  పందినవాడు పదం 

విని దానిని అరనాం చేసుకునా వాడు, నిజానికి ఫల్చలను 

అంది ుాడు మర్చయు ఉత్ు తిు చే ుాడు: కొనిా  వంద 

ర్డటి, కొనిా  అరవై, కొనిా  మ్మపైు ." (మత్ుయి 13:23) 

 

"మలజప్లకోేషన" యొకక  సూప్రత్ం 

త్రపతి సభుు డు త్మను ామ్మ 30, 60 లేదా 100 ారిు 

పునరుత్ు తిు చేసుకుంటే చరి్చ  ఎల్చ అభివృది ి

చెందుతందో మీరు ఊహంచగలరా? ఇది 

అదుా త్మైన ఉంటంది! త్రకీసుు శిష్యు డు త్రపతి 

సంవత్్ రం కనీసం ఒక కొత్ు శిష్యు డిని చేసేు 

ఫలిాలను చూడటం మర్చంత్ ఆసకి ుకరంగా 

ఉంటంది, అత్ను అదే పనిని చే ుాడు. గుణకారం 

యొకక  సూత్రత్ం ఎల్చ పనిచేసుుందో చూడండి: మీరు 

చదువుతనా  ఈ కాగిత్పు షీటస్థను 

మడత్పెటినాటయిితే, దాని మందం ర్డటింాపు 

అవుతంది (3/256 అంగుళ్లల నుండి 3/128 అంగుళ్లల 

వరకు). 10 ారిు మడత్పెటి,ా దాని మందం 12 

అంగుళ్లలు ఉంటంది. ఆసకి ుకరమైన విషయం 

ఏమిటంటే, మీరు ఈ బుక్స్థలెటస్థను 39 ారిు 

మడవగలిగితే, దాని ఎతు భూమి నుండి చంత్రదుడికి 

ఉనా  దూరం కంటే ఎకుక వగా ఉంటంది! మీరు 

దానిని కాలికుు లేటర్డస్థతో త్నిఖీ చేయవచుి . అది 

గుణకార సూత్రత్ం. 

 

చరి్  యొకక  కల్: 

మేమ్మ ఈ మొత్ుం సమాజానిా  చినా  నుండి పెదగేా 



 

In the same context, the Bible says: “And they continued 

steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the 

breaking of bread, and in prayers… So continuing daily 

with one accord in the temple, and breaking bread from 

house to house, they ate their food with gladness and 

simplicity of heart, praising God and having favor with all 

the people and the Lord added to the church daily those 

who were being saved" (Acts 2:42-47) Again, ask yourself 

who were these people? To what denomination were they 

added? 

 

Philip preached Jesus to the people in Samaria. Many 

"believed in him and were baptized, both men and 

women" (Acts 8:5-13). Also Philip preached the gospel to 

an Ethiopian man. He believed, was baptized and 

continued on his way rejoicing (Acts 8:26-39). The same 

thing happened to Paul (Acts 9:1-9 and 22:1-16), Lydia 

(Acts 16:11-15), the jailer (Acts 16:25-34) and many other 

people in the New Testament. In all these cases, what did 

these people become? 

 

The answer is obvious. First of all, there were not several 

churches at that time. In those days, nobody became 

Catholic, Baptist, Mormon or any other such thing. 

Denominations are human inventions and divisions and 

are not part of God’s plan to redeem (save) man. People 

that heard, believed and obeyed the gospel became Jesus’ 

followers (disciples) or Christians and nothing more. We 

read in Acts 11:26, "... The disciples were called 

Christians first in Antioch." They wore the name of Jesus. 

 

All these people just became Christians. To tell the truth, 

they refused to use any other title that did not give glory to 

their Savior. One time, some brothers tried to do that. 

They were strongly rebuked by Paul. Observe what 

happened when some began to give their allegiance to 

men: 

 

" Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord 

Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that 

there be no divisions among you, but that you be perfectly 

joined together in the same mind and in the same 

judgment. For it has been declared to me concerning you, 

my brethren, by those of Chloe's household, that there are 

contentions among you. Now I say this, that each of you 

says, "I am of Paul," or "I am of Apollos," or "I am of 

Cephas," or "I am of Christ." Is Christ divided? Was Paul 

crucified for you? Or were you baptized in the name of 

Paul?" (I Corinthians 1:10-13) 

 

Think about the way that men today say: "I am Lutheran", 

or "I am Calvinist”, or "I am Mennonite", or "I am ... (you 

choose the answer) Do you think that God is content with 

this? Of course not! Why can we not just be Christians, 

just using Christ’s name, nothing else? 

మారిా లనుకుంటనా్న మ్మ. తోడేలు గొత్రర్డపిలతిో 

జీవించేల్చ చేయాలనుకుంటన్నా ం. మేకతో పడి ఉనా  

చిరుత్పులిని చూ ుాం. ామ్మ రంత్రధం దగ గర పసిాప 

ఆడుకుంటంది. "న్న పర్చశుద ిపరవ త్మంత్టిలో వారు 

హాని చేయరు మర్చయు న్నశనమ్మ చేయరు; జలమ్మ 

సమ్మత్రదమ్మను కపిు నటి భూమి యెహోవాను గూరి్చ న 

స్థజాఞ నమ్మతో నిండియుండును..." (యెషయా 11 

చదవండి) 

హత్ు , దోపిీ లేదా హంస లేని మ్మఖాు ంశాల 

త్రపపంచంలో జీవించాలని మీరు ఎపుు డైన్న 

ఊహంచారా? అశీలిత్ లేని సినిమాలు మర్చయు టీవీ? 

బిచి గాళి్ళ లేని వీధుల్చ? దోపిీ లేని వాణజు మా? 

గందరగోళ్ం, త్గాదాలు లేదా త్రదోహాలు లేని గృహాలు? 

బారిు, ాగుబోతలు, వు సనపరులు లేని పర్చసరాలు? 

"మీరు కలలు కంటన్నా రు," ఎవరో చె ుా రు. "చరి్చ  

ేదది, చినా ది మర్చయు చినా ది. మేమ్మ చేయలేమ్మ." 

కానీ, మనం చాల్చ మంది, ధనవంతలు, శకి ువంతలు, 

1,000 సంవత్్ రాల అనుభవంతో ఉంటే, మనం ఇంకా 

చేయలేమ్మ. అది దేవుని శకి ు దావ రా మాత్రత్మే 

జరుగుతంది. సవ ాా నికి, వాసువికత్కు తేడా 

భగవంతడు. 

 

కాబటి ామన కల ఎల్చ ాకారం అవుతంది? 

బలవంత్ంగా లేదా సైనిక లేదా రాజకీయ శకి ు దావ రా 

కాదు. మన ఆయుధం సువారు. మేమ్మ ఈ త్రపపంచానిా  

చీకటి నుండి యేసుత్రకీసుు యొకక  అదుా త్మైన 

వలుగులోకి త్మసుకురావడానికి అంకిత్మైన త్రపజలు 

(చరి్చ ). 

 

మీరు, కొత్ు త్రకిసియాన్, గుణకారం యొకక  దృషనాి కలిగి 

ఉండాలి. ఉదాహరణకు, 39 ారిు ర్డటింాపు చేసిన 

కాగిత్ం చంత్రదుడిని చేరుకుంటంది, త్రపతి క్రైసువుడు 

త్రపతి సంవత్్ రం ఒకార్చ త్నను ాను 

గుణంచినటయిితే, అత్ని జీవిత్కాలంలో కూడా 

భూమిపై బిలియన ిమంది త్రకీసుు శిష్యు లు ఉండవచిు . 

గుణకారం యొకక  ఈ దృకు థం చాల్చ విషయాలలో 

మనలిా  సవాలు చేయాలి. 

 

స్ంఖా్ ను పంచే ఈ కల్ యొకక  ఫల్ం 

అన్ని ంటిలో మొదటిద్ధ, ఈ దృష్టజ ప్రప్టరణ మర్యు 

ఉాా హాన్ని  ఇసుతంద్ధ.మనం చేదేాం! దేవుని 

కుమారుని స్థజాఞ నం దావ రా లక్ష్ల్చది మందిని మోక్ష్యనికి 

త్మసుకురావడానికి ఈ త్రపపంచానిా , మన సమాజానిా  

మారుదేాం. ఇపుు డే త్రారంభిదేాం! 

రండవద్ధ, ప్రపపంచాన్ని  జ్యంచాల్న్న యేసు 

ప్రపణాళిక ఎంత్ తెలవైనదో ఈ దరశ నం మనకు 

తెలయజేసుతంద్ధ. 

"మర్చయు అనేకమంది ాక్షుల మధు  మీరు న్న నుండి 

వినా  విషయాలు, ఇత్రులకు కూడా బోధించగల 



 

The church Christ established is not a religious 

denomination (division). We don’t need to be part of or 

promote any sect or religious denomination. Christians 

can meet together to worship God, for mutual edification, 

to work, etc., without becoming some sect or religious 

denomination. 

 

For a church today to be the church that Jesus built, it will 

not be a new religious denomination, but rather the 

reproduction of God’s original plan for the church. 

Consider these facts:  

 

Christ built His church exactly as He wished (Matthew 

16:18-19 and Acts 2:42). The church of the N.T. was what 

Jesus wanted. (We understand that the church is people 

and people are imperfect. We are a work in progress but 

what Jesus planned is His way of edifying imperfect 

people.) The Lord did not want anybody changing what 

He built (Read Ga1atians 1:6-9; Acts 20:29-31; I Timothy 

4:1-2; II Timothy 4:2-4). 

 

The church today is not to be a new church but the 

reproduction of the original church that was founded and 

established by Christ on the day of Pentecost. (Acts 2) It 

contains all the saved. This truth becomes evident when 

we reason thusly: It is the gospel of Jesus Christ that 

saves. All those who obey the gospel are added to the 

church - the group of people who are saved in Christ (Acts 

2:47). Anyone who preaches the gospel (recorded in the 

N.T.) is not starting a new church, but adding people to 

the original church. A simple way to define the church is 

all those who are in Christ.  

 

It is possible to abandon human names and divisions, to 

just be Christians as God has planned and as our brethren 

were in the apostles’ day. Everybody has the right to read, 

study and practice Christianity as it is written in the New 

Testament and not as some denomination determines. 

People in Berea "searched the Scriptures daily to find out 

whether these things were so" (Acts 17:11). We can do the 

same thing. Compare everything that is taught with the 

Scriptures. It may look terribly difficult today with so 

many established religions and denominations, but let’s 

decide to respect Jesus’ request on the night He was 

betrayed and arrested: "My prayer is not for them alone. I 

pray also for those who will believe in Me through their 

message, that all of them may be one, Father, just as You 

are in Me and I am in You. May they also be in Us so that 

the world may believe that You have sent Me." (John 

17:20, 21) Let us be dedicated to obey Jesus in this. 

 

An important note: This is not just about calling ourselves 

by a certain name but sincerely following Christ in word 

and actions. If we wear the name of Christ (Christian) we 

had better reflect the beauty of Christ in our lives. What a 

నమమ కమైన పురుష్యలకు వీటిని అపు గించండి." (II 

తిమోతి 2:2) 

  

"నేను వీర్చ కోసమే త్రార్చ నాంచను, వార్చ మాట దావ రా 

ననాు  విశవ సించే వార్చ కోసం కూడా త్రార్చ నాా ును;" 

(యోహాను 17:20). 

  

"కాబటి ామీరు వళి,ి అనిా  దేశాలను శిష్యు లనుగా 

చేసుకోండి, త్ంత్రడి మర్చయు కుమారుడు మర్చయు 

పర్చశుదిాత్మ  న్నమంలో వార్చకి బాపిుసమ ం ఇవవ ండి, నేను 

మీకు ఆజాఞ పించినవనాీ  ాటించమని వార్చకి 

బోధించండి; మర్చయు ఇదిగో, నేను ఎలపిుు డూ మీతో 

ఉనా్న ను. యుగాంత్ం వరకు కూడా." ఆమెన్...." 

(మత్ుయి 28:19-20). 

ఇది యేసు త్రపణాళిక: శిష్యు లు ఇత్ర శిష్యు లను 

త్యారు చేయడం, ఈ కొత్ు శిష్యు లకు కూడా అదే పని 

చేయమని బోధించడం. 

మీ నగరం యొకక  సువారు త్రపచారం ఆకర షణీయమైన 

వు కి ుత్వ ంతో, గొపు  ఆర్చనాక వనరులతో, వేదాంత్శాక్రసుంలో 

Ph.D. సైను ంతో ఎవరైన్న దావ రా జరగదు. ఇది 

భవన్నలు, డబుబ  లేదా బాగా అభివృది ిచెందిన 

సోానత్రకమంపై ఆధ్యరపడి ఉండదు. మీరు మీ 

విశావ ానిా  మరొక వు కి ుకి మీ సవ ంత్ వు కి ుగత్ మారగంలో, 

సరళ్ంగా మర్చయు చిత్ుశుదితిో పంపినపుు డు, ఈ 

వు కి ుని వళి ిఅదే చేయమని సూచించినపుు డు ఇది 

జరుగుతంది. ఆ విధంగా దేవుని రాజు ం భూమి యొకక  

ఒక చివర నుండి మరొక చివర వరకు వళ్ళుంది. 

 

మూడవద్ధగా, ఈ గుణకార దరశ నం మనకు 

శిషా్య న్నగా మర్యు శిషా్య ల్ను చేయవల్సిన 

అవస్రాన్ని  చూపుత్తంద్ధ.మేమ్మ త్రపజలకు బాపిజాం 

ఇవవ మ్మ. మత్ుయి 28:19 లో శిష్యు లుగా మార్చన 

త్రపజలకు బాపిుసమ ం ఇవవ మని యేసు త్న శిష్యు లను 

ఆదేశించాడు. త్రపతి వు కి ు యేసును అనుసర్చంచాలనేది 

త్రపణాళిక. అవును, చరి్చ లో న్నయకులు ఉనా్న రు - 

పెదలేు, సువార్చుకులు, ఉాధ్యు యులు. కానీ యేసు 

యొకక  త్రపణాళిక ఏమిటంటే, త్రపతి వు కి ు త్నను 

అనుసర్చంచడానికి మర్చయు అత్నిల్చ ఉండడానికి 

పూర్చుగా అంకిత్భావంతో ఉండాలి. బాపిజాం యొకక  

నిజమైన అరనాం "మార్చు డి చేయబడిన వు కుులు"; 

సీవ య మర్చయు ాపం కోసం మరణంచిన వు కుులు, 

త్రకీసుుతో ఐకు త్తో సమాధి చేయబడి, జీవిత్ంలో 

నూత్నత్వ ంలో నడవడానికి పెర్చగారు. బాపిజాం అంటే 

కొత్ు జీవిత్ంలోకి కొత్ు పుటాక. 

 

మీరు ఇపుు డే ప్రపారంభించవచుి ! 

మీ వంత కృష చేయండి మర్చయు మర్చంత్ అభివృది ి

చెందడానికి త్రపభువు మీకు సహాయం చే ుాడు. అనిా  

అవకాశాలను ఉపయోగించుకోండి; మీ కుటంబంలో, 



shame it would be for a “CHRISTian” to not be like 

Christ! 

 

Questions 

1. Teachings and practices, traditions, following the 

first group of Christians in Jerusalem until now 

are just as important as the teachings of Christ and 

His apostles. 
True ____  False ____ 

 

2. Peter told those who desire to know God’s will 

were told to repent (change lifestyle to godliness) 

and be immersed (baptized) by Christ’s authority 

into His death for the forgiveness of sins. 
True ____  False ____ 

 

3. What happened to the 3,000 in Jerusalem who 

believed, repented and were baptized  

a. ____Added to apostles and disciples by 

God 

b. ____Received the Holy Spirit  

c. ____Continued in apostles teachings 

d. ____All the above 

e. ____a and c 

 

4. God adds those saved to Christ’s body not to 

some religious organization. 
True ____  False ____ 

 

5. Separation among the Christian body due to one’s 

personal opinion and interpretation displeases 

God as He desires unity of all in Christ. 
True ____  False ____ 

 

 

 
Lesson 15  
GOD’S PLAN FOR OUR SALVATION 
 
"O happy day that fixed my choice on Thee, my Savior 

and my God!  

Well may this glowing heart rejoice, and tell its raptures 

all abroad’ 

Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. 

He taught me how to watch and pray, and live rejoicing 

every day" 

 

Birthdays, wedding anniversaries, Mother’s Day or 

Father’s Day are important dates, but the day of the most 

important event of your life was the one when you 

received Christ and was born again into God’s family. It’s 

good to remember this day and your decision for Christ.   

It’s good to remember your salvation in Christ because 

you will then want to share the good news of salvation 

with others. You can help them to make the same decision 

you made. Let us review the steps that led you to be saved 

పరుగువార్చతో, సాే హతలు లేదా సహోదోు గులతో. 

వు కి ుగత్ సంభాషణలు, బహరంగ బోధనలు, దాత్ృత్వ  

చరు లు, దేవుడు మీకు ఇచేి  బహుమతలు మర్చయు 

అవకాశాల త్రపకారం. గుణకారం యొకక  ఈ గొపు  దృషనాి 

ాధన చేయడానికి ఇపుు డే త్రారంభించండి. 

"ాపులను రక్షంచడానికి త్రకీసుు యేసు ఈ లోకానికి 

వచిా డు..." (I తిమోతి 1:15). గురుుంచుకోండి: సర్చగాగ  

అదే ఉదేేశాు నాి  నెరవేరి డానికి మీరు ఈ త్రపపంచంలో 

క్రైసువులుగా ఉనా్న రు. 
 

త్రపశా  

6. దేవుడు త్న చర్చి లో ఉంచిన వార్చకి సయోధు కు 

సంబంధించిన త్రకిస్ యొకక  సందేశానిా  

త్రపకటించడానిా  దేవుడు విడిచిపెటా్టడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. క్రైస్ ాచర్చి  సభుు లు త్రపపంచానిా  ాపపు చీకటి 

నుండి యేసుత్రకీసుు యొకక  అదుా త్మైన వలుగులోకి 

త్మసుకురావడానికి అంకిత్ం చేయాలి. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. ఎవర్చతోనైన్న సువారు త్రపకటించడం 

a. ____ ఆకర షణీయమైన వు కి ుత్వ ం 

b. ____గొపు  ఆర్చనాక వనరులు 

c. ____అతు నా త్ శిక్ష్ణ పందిన 

వేదాంత్వేత్ులు 

d. ____త్రకీసుు క్రైసువ కుటంబం 

 

9. సువారు త్రపచారం విజయవంత్ం కావాలంటే 

త్పు నిసర్చగా ఉండాలి 

a. ____ఒక చర్చి  భవనం 

b. ____చాల్చ ధనమ్మ 

c. ____ఒక వు వసీనాకృత్ సోానత్రకమం 

d. ____పైన ఉనా వనీా  

e. ____త్రకీసుు మరణం, ఖ్ననం, పునరు నాానం 

గుర్చంచి త్రపకటించడం 

 

10. ఒకరు క్రైసువుడిగా మారడానికి మ్మందు వారు 

త్పు నిసర్చగా ఉండాలి 

a. ____మొదట శిష్యు డిగా మారండి 

b. ____త్రకీసుును మానవ రూపంలోని దేవుడిగా 

అంగీకర్చంచండి 

c. ____ాప జీవిానికి చనిపోవడం దావ రా 

అత్ని బోధనలకు కటాబడి ఉండండి 

d. ____ నీటిలో మ్మంచినపుు డు మరణంచిన 

త్రువాత్ ఖ్ననం చేయాలి 

e. ____దేవునిచే పునరు నాానం చేయబడి త్రకీసుు 

రాజు ంలో ఉంచబడాాడు 

f. ____ పైవనీా  

g. ____a, b మర్చయు c 

 

 

 



in Christ. 

 

FIRST, WHAT HAPPENED? Many people do not feel 

the need for a savior because they do not feel lost. What 

happened with you? Maybe, you heard a moving sermon; 

maybe a friend shared with you the truth; maybe you read 

a tract. Whichever, in some way you understood that "all 

have sinned and fall short of the glory of God" (Romans 

3:23).  

 

As the prophet Isaiah had said, long ago: “our sins have 

hidden God's face from us so that He will not hear." 

(Isaiah 59:2). Our own sin separates us from God!  “The 

wages of sin is death” you read in Romans 6:23. This is a 

spiritual death, which is a separation from God for those 

who are lost.  

 

"But what about my good works?" you thought, “I am not 

such a bad person!”  Then you read "For by grace you 

have been saved through faith, and that not of yourselves; 

it is the gift of God, not of works, lest anyone should 

boast" (Ephesians 2:8, 9). "But my sins are small" you 

said and then you read: “For whoever shall keep the whole 

law, and yet stumble in one point, he is guilty of all." 

(James 2:10). It was more than enough to convince you, 

was it not? Human pride and self-sufficiency are the 

greatest barriers against salvation.  He who refuses to 

admit that he is a sinner in need of forgiveness is lost and 

cannot be saved. You understood the despair of being a 

sinner in need of a Savior! 

 

YOU ASKED, “WHO IS THIS SAVIOR?” Paul said: 

"For the wages of sin is death, but the gift of God is 

eternal life in Christ Jesus our Lord." (Romans 6:23) You 

wanted to know more so you read on! God in human 

form, in the person of Jesus, passed through so many 

temptations but never sinned! (I Peter 2:21-25). He did so 

many signs and miracles to prove His divinity (John 

20:30-31). He died for you as a sacrifice to God for all 

your sins! (Hebrews 10:10-14)  Finally, He was raised 

from the dead, proving that He was the Son of God. 

(Romans 1:4-5 & I Corinthians 15:1) What a wonderful 

story! What Jesus did for us is called “the gospel”, 

meaning “good news!”  

 

YOU RECOGNIZED THAT JESUS IS OUR ONLY 

HOPE OF SALVATION. There was no other way. By 

his death on the cross, Jesus is able to save, set free, and 

ransom sinners. In John 14:6, Jesus declared: says, "I am 

the way, the truth, and the life: No man comes to the 

Father except through Me." The only way we can get to 

God is through Christ. You also read in Acts 4:12, "Nor is 

there salvation in any other, for there is no other name 

under heaven given among men by which we must be 

saved." We cannot be saved by relying on Mohammed, 

Buddha, Judaism, Hindu gods or any other religion. 

 

పాఠం 11 

యేసు ప్రపభువు! 
 

"యేసు త్రపభువని నీ నోటితో ఒపుు కొని, దేవుడు 

ఆయనను మృతలలోనుండి లేాడని నీ 

హృదయమ్మలో విశవ సించినయెడల, నీవు 

రక్షంపబడుదువు..." రోమా 10:9 

 

"... పరలోకంలో ఉనా వారు, భూమిపై ఉనా వారు, 

భూమి త్రకింద ఉనా వారు యేసు న్నమమ్మన త్రపతి 

మోకాళి్ల నమసక ర్చంచాలని మర్చయు త్ంత్రడియైన 

దేవుని మహమ కొరకు యేసుత్రకీసుు త్రపభువు అని త్రపతి 

న్నలుక ఒపుు కోవాలి. ." ఫిలిప్పు యులు 2:10-11 

 

"సవ ర గంలో మర్చయు భూమిపై న్నకు అనిా  అధికారం 

ఇవవ బడింది. 

మత్ుయి 28:18-20 

 

యేసును "ప్రపభువు" అన్న ప్లల్వడం అంటే ఏమిటి? 

అత్ను రాజ్జ, మొదటివాడు, గర్చష ాఅధికారం, 

యజమాని, ాలకుడు, శకి ుమంతడు, చత్రకవర్చ ు, అధిపతి 

అని అరనాం. ఆయన చె ుే ది ాగుతంది. అత్ను 

కేవలం సూచించడు లేదా సిఫారు్  చేయడు. యేసు 

ఆజఞలు మర్చయు విశవ ం మొత్ుం ాటిసుుంది. యేసు 

త్రపజలతో, దయాు లతో మర్చయు త్రపకృతితో మాటి్టడిన 

విధ్యనం మర్చయు వార్చ త్రపతిసు ందనలను వినండి: 

మార్డక  1:17 - సైమన్ మర్చయు ఆంత్రడూలకు: "రండి, 

ననాు  అనుసర్చంచండి". "వారు వంటనే త్మ 

వలలను విడిచిపెటి ాఆయనను వంబడించారు." 

మారుక  5:41 - చనిపోయిన యాయీరు కుమార్డుకు: 

“చినా  అమామ యి, లేచిపో అని నీతో చెపుునా్న ను.” 

“వంటనే ఆ అమామ యి లేచి నడిచింది.” 

జాన్ 11:43 - సమాధిలో ఉనా  ల్చజరుకు: "బయటికి రా". 

"చనిపోయినవాడు చేతలు మర్చయు కాళ్ళు  

బంధించబడాాడు." 

మారుక  9:25 - అపవిత్రాత్మ కు: "అత్ని నుండి బయటికి 

రండి మర్చయు ఇకపై అత్నిలోకి త్రపవేశించవదేు." 

"ఆత్మ  అత్ని నుండి బయటకు వచిి ంది." 

మారుక  5:8 - దయాు నికి: ""అపవిత్రాత్మ , మనిష నుండి 

బయటికి రా!" అపుు డు అపవిత్రాత్మ లు బయటకు 

వళి్లయి." 

మార్డక  1:41 - కుష్యురోగికి: "శుత్రభంగా ఉండండి". 

"వంటనే కుషా్యరోగమ్మ అత్నిని విడిచిపెటెనాు, 

మర్చయు అత్డు శుదిుడైన్నడు." 

మారుక  2:11 - పక్ష్వాత్ రోగికి: "లేచి, నీ మంచమ్మను 

ఎతుకొని, నీ యింటికి వళి్ళ". "వంటనే అత్డు లేచి, 

మంచమ్మను ఎతుకొని, అందర్చ యెదుట బయటికి 

వళి్లను." 



Neither can we devise our own system of "Christianity" as 

is being done today and expect it to save us. Only Jesus 

Christ can specify the conditions for our salvation, 

because He paid our price and is our only savior. There is 

no other way.  

 

You were ready to throw yourself down at the feet of the 

only one who can save you - Jesus the Christ? Faith was 

born! "So then faith comes by hearing, and hearing by the 

word of God." (Romans 10:17). You needed a Savior and 

you were sure you had found Him. 

 

You believed this good news that Jesus Christ came to 

earth, lived a perfect life, was crucified for our sins, was 

buried but arose from the dead on the third day and now 

lives forever at God’s right hand to intercede for us.  

YOUR FAITH LED YOU TO REPENT! Jesus says in 

Luke 13:3, "... unless you repent, you will all likewise 

perish." It is either repent or perish; the choice is ours. 

Acts 17:30 says, "Truly these times of ignorance God 

overlooked, but now commands all men everywhere to 

repent." All people everywhere, and that includes you and 

me, are commanded of God to repent. Repent of what? 

Repent of our sins. Repent of not fully serving and 

following all that God says. God is pleading with us to 

repent. He greatly desires that we turn to him. He tells us 

in 2 Peter 3:9, "The Lord is not slack concerning His 

promise, as some men count slackness; but is 

longsuffering toward us, not willing that any should perish 

but that all should come to repentance."  

 

You were not just sorry for having sinned. 2 Corinthians 

7:10 says, "For Godly sorrow produces repentance leading 

to salvation, not to be regretted; but the sorrow of the 

world produces death." Repentance is a change of heart 

and a change of mind. You made up our mind to stop 

living life your way and start living it God’s way. You 

decided to serve God with all your might and do 

everything He says. Matthew 22:37, "Jesus said to him, 

‘You shall love the Lord your God with all your heart, and 

with all your soul, and with all your mind.’"  

 

Romans 2:4 says, "The goodness of God leads you to 

repentance." God has been so good to us, and this caused 

you to want to please Him in every way. God, because of 

His love for us, has done so much for us, and because of 

this we read in I John 4:19, "We love Him, because He 

first loved us."  

 

For the love of God, you renounced all your sins and 

disobedience, deciding to give your life over to following 

and obeying Jesus. Jesus had said: "Whoever desires to 

come after Me, let him deny himself, and take up his 

cross, and follow Me." (Mark 8:34).   

 

You confessed Jesus. In Matthew 10:32-33 Jesus says, 

మారుక  2:14 - పనాు  వసూలు చేసే లేవీకి: “ననాు  

అనుసర్చంచండి”. "కాబటి ాఅత్ను లేచి ఆయనను 

అనుసర్చంచాడు." 

మార్డక  4:39 - గాలులు మర్చయు అలలకు: "నిశశ బంేగా 

ఉండండి, నిశి లంగా ఉండండి". "గాలి ఆగిపోయింది 

మర్చయు గొపు  త్రపశాంత్త్ ఉంది." 

యెహోవా అడగనవసరం లేదు. అత్ను "దయచేసి" 

అని చె ుా లి్ న అవసరం లేదు. ఆయన ఆజాఞ పి ుాడు 

మర్చయు అందరూ ాటించాలి! 

 

మనమందరం రండు రాాా ల్లో ఒకదాన్నలో 

న్నవసిసుతనిా ము 

ఇది చీకటి రాజు ం లేదా కాంతి రాజు ం. ఇది మా సవ ంత్ 

ఎంపిక మర్చయు మధు సనా మారగం లేదు. చీకటి 

రాజు ంలో, త్రపతి ఒకక రూ వారు చేయాలనుకునా ది 

చే ుారు. పూర్చు సేవ చఛ  ఉంది. ఇది మ్మనిగిపోతనా  ఓడ 

యొకక  కెపెనా్ ఇల్చ త్రపకటించాడు: “మేమ్మ 

మంచుకొండను ఢీకొనా్న మ్మ. ఓడ యొకక  పటాలో పెద ే

రంత్రధం ఉంది మర్చయు మేమ్మ త్వ రలో సమ్మత్రదం 

దిగువకు మ్మనిగిపోామ్మ. దురదృషవాశాతు, లైఫ్ బోటి 

లేవు. అందరూ మీ ఇషంా వచిి నటి చేయవచుి . 2వ 

త్రగతి చదువుతనా  వారు 1వ త్రగతి వరకు 

రావచుి . ానీయాలు ఇంటిపై ఉన్నా యి. ఎవరూ 

దేనికీ చెలింిచాల్ి న అవసరం లేదు. ర్డాార్డంటస్థలోని 

అనిా  ఆహారాలు మీకు పూర్చుగా అందుబాటలో 

ఉంట్టయి. మీరు కోరుకుంటే వంటగదిలో 

బాసెక టస్థబాల్ ఆడవచుి  మర్చయు అనిా  స్థ టిి 

మర్చయు స్థగిాసులను పగలగొటవాచిు . నీ ఇషంా 

వచిి నటా చెయిు ! 

  

ఇపుు డు కొందరు ఇల్చ అనుకోవచుి : “ఎంత్ మంచి 

కెపెనా్. మనం చేయాలనుకునా దంా చేయడానికి 

ఆయన అనుమతి ుాడు. కానీ త్వ రలో, వారందరూ 

సమ్మత్రదపు అడుగుభాగంలో చనిపోారు. 

అయినపు టికీ, చీకటి రాజు ంలో ఒకే ఒక చటంా ఉంది: 

“మీకు నచిి నది చేయండి: వు సన్నలు, అత్రకమ 

సంభోగం, దాడి, అసూయ, అభిరుచి, అహంకారం, 

మదు ానం, దురాశ, దేవ షం... మీ చినా  రాజాు నికి మీర్వ 

రాజ్జ అని మీరు అనుకుంటన్నా రు. కానీ మీరు ఈ 

యుగపు ఆత్మ చే మారగనిర్వశేం చేయబడుతన్నా రు. 

మీరు కోలోు యారు మర్చయు త్వ రలో అగిా  సరస్ు  

యొకక  లోతలిోకి విసిర్చవేయబడారు! 

 

కానీ మరొక రాజు ం ఉంది: (కొల్స్ యులు 1:13) 

"(దేవుడు) చీకటి శకి ు నుండి మనలను విడిపించాడు 

మర్చయు త్న త్రేమ కుమారుని రాజు ంలోకి 

అనువదించాడు." రక్షంపబడడం అంటే మనం 

మ్మనిగిపోతనా  విధవ ంసపు ఓడ నుండి త్మసివేసి మరొక 

ఓడలో, మరొక రాజు ంలో ఉంచబడాామ్మ. ఈ కాంతి 



"Therefore whoever confesses Me before men, him I will 

also confess before My Father who is in Heaven. But 

whoever denies Me before men, him I will also deny 

before my Father who is in Heaven." You were not 

ashamed to confess to other people that you believe that 

Jesus Christ is the Son of God. You did what Peter did in 

Matthew 16:16-17: "Simon Peter answered and said, ‘You 

are the Christ, the Son of the living God.’”  

 

In Acts 8:36-37 a man asked the question, "See here is 

water. What hinders me from being baptized?" Then in 

verse 37, "Then Philip said, "If you believe with all your 

heart you may. And he answered and said, ‘I believe that 

Jesus Christ is the Son of God.’"  That is the good 

confession. 

 

But there is more. You not only confessed that Jesus is the 

Christ, the Son of God, you also confessed Him as our 

Lord. “... if you confess with your mouth the Lord Jesus 

and believe in your heart that God has raised Him from 

the dead, you will be saved" (Romans 10:9). You named 

Him as our leader, owner, ruler, chief, boss, and the one 

who has all the authority over our lives.  

 

FINALLY YOU WERE BAPTIZED INTO UNION 

WITH JESUS CHRIST IN ORDER TO BE 

FORGIVEN OF YOUR SINS! Acts 2:38 “Repent, and 

let every one of you be baptized in the name of Jesus 

Christ for the remission of sins; and you shall receive the 

gift of the Holy Spirit.”  

 

Someone said to you as Ananias said to Saul: “And now 

why are you waiting? Arise and be baptized, and wash 

away your sins, calling on the name of the Lord.” (Acts 

22: 16)   You were baptized to have your sins washed 

away and in that action, you were calling on the name of 

the Lord. To call on the name of the Lord means to invoke 

Him to action. What did you call on Jesus to do? To save 

you! (to wash away your sins). 

 

When you were baptized, you were saved.1 Peter 3: 21 

“Corresponding to that (eight souls saved by water in the 

ark), baptism now saves you - not the removal of dirt from 

the flesh, but an appeal to God for a good conscience 

through the resurrection of Jesus Christ,” Baptism, 

according to Peter, is not an outer cleansing of dirt from 

the physical body. Rather, the baptism that saves us is an 

'appeal' to God for a good conscience. It is a prayer to God 

for an inner cleansing of the guilty soul.  

 

What saved you from your sins? It was the blood of Jesus! 

When did the blood of Jesus save you?   When you were 

baptized! So where was the saving power? It was in the 

blood of Christ. (the resurrection of Jesus Christ is the 

event that validated the worth of his death on the cross). 

Faith-baptism linked you with the death, burial and 

రాజాు నికి ఒకే ఒక చటంా ఉంది - త్రపతిదీ చేయండి 

మర్చయు ఏదైతే రాజ్జ ఆజాఞ పిసేు అది చేయండి. 

 

చీకటి రాజు ంలో, త్రపతి ఒకక రూ త్న సవ ంత్ ఇషాానాి  

చే ుారు. వలుగు రాజు ంలో, త్రపతి ఒకక రు కింగ్స యేసు 

చిత్ుం చే ుారు. మూడు రోడుి లేవు - ఇరుైనవి, వడలుు  

మర్చయు మధు సనాం. ర్డండు మాత్రత్మే ఉన్నా యి. యేసు 

త్రపభువు! 

 

ప్రపభువు పాటించబడాల 

యేసు త్రపభువు; కాబటి ామీరు అనిా  విషయాలలో 

ఆయనకు లోబడాలి. వేర్వ ఆపషన్ లేదు. నేను ఆయనకు 

లోబడి ఉండాలి లేదా యేసు న్న త్రపభువు కాదని 

ఒపుు కోవాలి. 

 

ఉదాహరణకు, క్ష్మాపణ విషయానిా  పర్చగణంచండి. 

మత్ుయి 6:14, 15లో, యేసు త్న శిష్యు లతో ఇల్చ 

అనా్న డు: "మీరు మనుష్యు ల అపరాధ్యలను 

క్ష్మించినటయిితే, మీ పరలోకపు త్ంత్రడి కూడా 

మిమమ లిా  క్ష్మి ుాడు. ” యేసు సలహా ఇవవ లేదు, 

అడగలేదు, సూచించలేదు, అత్ను త్న 

అనుచరులకు అలిమాేటం ఇచిా డు! "మీరు 

క్ష్మించకపోతే, మీరు క్ష్మించబడరు." చరి  మ్మగింపు 

"ఇది బాగుంటంది." "క్ష్మించడం చాల్చ అందంగా 

ఉంది." "మీరు చాల్చ బాగా నిత్రదపోారు." "మీరు 

క్ష్మించినటయిితే మీరు చాల్చ సంతోషంగా ఉంట్టరు." 

యేసు "అల్చ చేయి లేక పోతే పోగొటాకునా్న వు" అని 

చె ుా డు.ఇపుు డు ఆయన ఆ విధంగా ఉంచితే, మనం 

నిరణయించుకోవాలి. మనం చే ుామా లేదా చే ుామా? 

మన సవ ంత్ శాశవ త్మైన విధి మన నిరణయంపై 

ఆధ్యరపడి ఉంటంది. క్ష్మాపణ అనే అంశంపై మనం 

ఎపు టికీ చరి్చ ంచుకోవచిు . క్ష్మించకూడదని ాకు 

త్రావ త్ మనం ాకు చెపు వచుి  కానీ యేసు ఏమి 

చె ుా డు? యేసు త్రపభువు! మనం ఆయనకు 

ల్ంగిపోామా లేక ఆయనను ఎదిర్చ ుామా? 

 

యేసు మనల్ను కొనిా డు కాబటిజ ప్రపభువు! 

“ఎందుకంటే మీరు ధరకు కొనుగోలు చేయబడాారు; 

కావున నీ దేహమ్మలోను నీ ఆత్మ తోను దేవునికి మహమ 

కలుగజేయుమ్మ." (I కొర్చంథీయులకు 6:20) ఆయన 

మనలను ఎవర్చ నుండి కొనా్న డు? మన ాత్ 

యజమాని అయిన డెవిల్ నుండి. అత్ను ఎంత్ ధర 

చెలింిచాడు? అత్ను త్నతో మమ్మమ లను కొనా్న డు. 

సంత్ రక ుం (అపసులుల కారు మ్మలు 20:28). 

 

మేమ్మ ల్చర్డ ాజీసస్ క్రైస్ ాయొకక  "డౌలోస్" (బానిసలు). 

అది మాపై బలవంత్ంగా చేయలేదు. బదులుగా మనం 

మన ాానికి వు తిర్వకంగా దేవుని కోపం నుండి 

త్పిు ంచుకోవడానికి మర్చయు ఆయన మనకు 



resurrection of Christ.  

 

Being baptized "into his death" and being "united with 

him in his resurrection" (Romans 6:3-5) is when salvation 

came to you in baptism. “Therefore we were buried with 

Him through baptism into death, that just as Christ was 

raised from the dead by the glory of the Father, even so 

we also should walk in newness of life. For if we have 

been united together in the likeness of His death, certainly 

we also shall be in the likeness of His resurrection, 

knowing this, that our old man was crucified with Him, 

that the body of sin might be done away with, that we 

should no longer be slaves of sin” (Romans 6:4-6). 

 

Salvation (forgiveness of sins) which comes from being 

united with God in Christ is given when our trusting 

hearts appeal to God for a good conscience. We do this 

when we are baptized. Baptism is faith crying out to God 

to save us based on the death of Christ on the cross.  

You surrendered yourself to Christ and He saved you 

through your faith. Jesus said: "Whoever believes and is 

baptized will be saved ..." (Mark 16:16). "Lord, I trust in 

you to save me. I will die to self, to sin and to this world 

and be united with you in baptism. That was the defining 

moment of your life.  

 

Consider some of the great changes that God effected in 

your life when you were baptized: 

• You were saved – Mark 16:16 

• You were born again – John 3:5 

• You died, were buried and resurrected with Christ 

– Romans 6:4-6 and Colossians 2:12 

• You were clothed with Christ – Galatians 3:27 

• You became a new being – Romans 6:4 

 

Christ washed your sins away. Was it at the beach? In the 

swimming pool? In the river or in the baptistery? It doesn't 

matter where it happened. What is important is that Jesus, 

through His blood, washed you! Just like He washed 

Paul’s sins away! Acts 22:16. "Arise and be baptized, and 

wash away your sins, calling on the name of the Lord." 

Then your new life started (Romans 6:4). “Therefore we 

were buried with Him through baptism into death, that just 

as Christ was raised from the dead by the glory of the 

Father, even so we also should walk in newness of life!" 

 

AND NOW, WHAT IS HAPPENING? You are walking 

in the light (I John 1:7). You wish to know more and more 

(1 Peter 2:2). You are nourishing yourself with the Word 

and growing up in your faith (Hebrews 5:12-14). You are 

taking part in the fellowship with your brothers in the faith 

(Hebrews 10:24-25). You are learning how to share the 

gospel with your relatives and friends you must be 

faithful until death! Revelation 2:10 “Be faithful until 

death, and I will give you the crown of life.” 

 

అందించే సమృదిగిా జీవిానిా  సదివ నియోగం 

చేసుకోవడానికి రాజ్జల రాజ్జ మర్చయు త్రపభువుల 

త్రపభువుకు సవ చఛ ందంగా సమర్చు ంచాలని 

ఎంచుకునా్న మ్మ. నిజమే, అత్ను త్మ బానిసలను 

దురాా షల్చడే మర్చయు దుర్చవ నియోగం చేసే బానిసల 

యజమానుల వంటివాడు కాదు. మన త్రపభువు మన 

శాశవ త్మైన మేలుపై మాత్రత్మే ఆసకి ు కలిగి ఉనా్న డు. 

 

మనం ఆయన చిత్ుం చేయాలి, మన సవ ంత్ం కాదు. 

అపు టి దాసుడు త్న కోానికి భయపడి, దేనిలోనూ 

త్న వా మిని అసంత్ృపిుకి గుర్చచేయాలనుకోలేదు. 

మన త్రపభువు మంచివాడు మర్చయు దయగలవాడు 

కాబటి ామనం చేసే త్రపతి పనిలో ఆయనను 

సంతోషపెటా్టలని కోరుకుంటనా్న మ్మ. మన కుటంబ 

జీవిత్ంలో, ఆయన కోరుకునా ది చేదేాం. భరుల్చరా, 

త్రకీసుు త్న చరి్చ  కొరకు త్రేమించి మరణంచినటిగా మీ 

భారు లను త్రేమించండి మర్చయు జాత్రగత్ుగా 

చూసుకోండి. భారు ల్చరా, త్రపభువైన యేసుకు వలే మీ 

భరులకు లోబడి ఉండండి, మీ పిలలికు త్రపభువు పట ి

భయభకుులు కలిగి ఉండండి. పిలలి్చరా, మీరు త్రకీసుును 

ఎల్చ గౌరవి ుా రో మర్చయు విధేయత్ చూపుారో అదే 

విధంగా మీ త్లిదింత్రడులను గౌరవించండి మర్చయు 

ాటించండి. యజమానుల్చరా, మీ యజమాని యేసు 

మీతో వు వహర్చంచినటే ిమీ ఉదోు గులతోనూ 

వు వహర్చంచండి. ఉదోు గుల్చరా, మీ జీానిా  జీసస్ 

ఇసుునా టిగా మీ యజమానికి సేవ చేయండి. మీరు 

చేయగలిగినంత్ ఉత్ుమమైన పని చేసూు  నిజాయిత్మతో 

సేవ చేయండి. "మర్చయు మీరు ఏమి చేసిన్న, దానిని 

మనుష్యు ల కొరకు కాకుండా త్రపభువు కొరకు 

హృదయపూరవ కమ్మగా చేయుడి" (కొల్స్ యులు 3:23) 
 

త్రపశా లు 

6. ఈ త్రపపంచంలో లేదా శాశవ త్త్వ ంలో ఉనా  త్రపతి 

వు కి ు యేసుత్రకీసుు త్రపభువు అని ఒపుు కుంట్టడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. అనిా  అధికారం యేసు త్రకీసుుకు ఇవవ బడింది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. ఎనిా  ఆధ్యు తిమ క రాజాు లు ఉన్నా యి 

a. ____ ఒకటి 

b. ____ర్డండు 

c. ____చాల్చ 

 

9. లైట కింగ్సస్థడమ్స్థలో ఉనా వారు చే ుారు 

a. అత్ని సవ ంత్ సంకలు ం 

b. దేవుని చిత్ుమ్మ 

 

10. త్రకీసుు త్న చర్చి లో ఉనా వార్చని కొనుగోలు 

చేసినందున వారు చేయవలసి ఉంది 

a. ____వారు అనుకునా ది సరైనది 



Colossians 1:21-23 “And you, who once were alienated 

and enemies in your mind by wicked works, yet now He 

has reconciled in the body of His flesh through death, to 

present you holy, and blameless, and above reproach in 

His sight; if indeed you continue in the faith, grounded 

and steadfast, and are not moved away from the hope of 

the gospel which you heard, ...” 

 

KEEP ON GROWING! 

 

Questions 

1. Sin hides God from man so that He will not hear 

man. 
True ____  False ____ 

 

2. One who refuses to admit he is a sinner in need of 

forgiveness is lost and cannot be saved while in 

that condition. 
True ____  False ____ 

 

3. Sin has no consequences. 
True ____  False ____ 

 

4. Jesu is the only way to salvation, eternal life with 

God. 
True ____  False ____ 

 

5. One who does not repent will not be lost. 
True ____  False ____ 

 

6. Repentance is  

a. ____A change of heart 

b. ____A change of mind 

c. ____A change in lifestyle 

d. ____A change toward godliness 

e. ____All the above 

 

7. Whoever denies that Christ is God, Christ will 

deny them before the Father 
True ____  False ____ 

 

8. Lack of belief that Christ is the Son of God 

hinders one from being baptized. 
True ____  False ____ 

 

9. Baptism, immersion in water, is not a cleansing of 

dirt from the physical body but a cleansing of sin 

from one’s soul, his inner being. 
True ____  False ____ 

 

10. Being buried with Christ into His death results in 

a resurrection and a uniting with Christ. 
True ____  False ____ 

 

11. Changes that occur when one is baptized into 

Christ death 

a. ____You were saved  

b. ____ఆయన చి ుానిా  తెలుసుకోవడానికి 

అత్ని మాటను అధు యనం చేయండి 

c. ____త్రకీసుు ఏమి కోరుకుంటన్నా రో ఒక మత్ 

న్నయకుడిని అడగండి 

d. ____త్రకీసుు వార్చతో నేరుగా మాటి్టడే వరకు 

వేచి ఉండండి 

 
 
పాఠం 12 

మీరు అత్న్న ేవకుడు 
 

"డౌలోస్" అంటే "బానిస" అని అరంి అయినపు టికీ, 

యేసు ఈ పదానాి  ఎల్చ ఉపయోగించాడో 

చదివినపుు డు, మ్మఖ్ు ంగా ఉపమాన్నలలో, అత్ను ఈ 

సేవకుల బాధు త్లపై పెదగేా నొకిక చెపిు నటి మనం 

గమనించవచుి . త్రపభువు సేవకులు త్మ సవ ంత్ 

ఆలోచన లేదా చొరవ లేకుండా యాంత్రతికంగా పనిచేసే 

"రోబోలు" కాలేరు. దానికి విరుదంిగా, యేసు మాటి్టడిన 

సేవకులు నమమ దగిన వు కుులు, ఆయన 

త్రపయాణసుునా పుు డు త్రపభువు త్న ఆసుులను 

విడిచిపెటా్టడు. ఇది మన స్థ నా నం - మన త్రపభువైన 

యేసుత్రకీసుు సేవకులు. మనం దేవుడు త్న ఆసుులను 

అపు గించిన వు కుులం. యేసును మీ త్రపభువుగా కలిగి 

ఉండటం అంటే మీరు ఒక గృహనిరావ హకుడు (మేమ్మ 

"నిరావ హకులు" కాబటి ాఈ విషయం "నిరావ హకత్వ ం" 

అని పిలువబడుతంది), బాధు త్ వహంచే వు కి ు, 

దేవునికి చెందిన వసుువుల నిరావ హకుడు. దేవుడు మీకు 

అపు గించిన కొనిా  విషయాలను గమనించండి. 

 

డబ్బు   

నిజం చె ుా లంటే ఏదీ మనకు చెందదు. సమసుమ్మ 

దేవునికి చెందినది, అయితే ఆయనకు సంబంధించిన 

వాటిని జాత్రగత్ుగా చూసుకోవాలని ఆయన మనకు 

ఆజాఞ పించాడు. ఇందులో మన డబుబ  (వసుువులు, 

జీత్ం మొదలైనవి) ఉంట్టయి. కింది బైబిల్ సాు లను 

గమనించండి: 

కీర ునలు 24:1 "భూమియు దాని సంపూరణత్యు త్రపభువు" 

హగ గయి 2:8 "'వండి న్నది, బంగారం న్నది,' అని 

సైన్ను లకు అధిపతియైన యెహోవా 

అంటనా్న డు..." 

అపసులుల కారు మ్మలు 4:32 "ఇపుు డు విశవ సించిన 

వార్చ సమూహం ఒకే హృదయం మర్చయు ఒకే 

ఆత్మ తో ఉంది; అత్ను కలిగి ఉనా  వాటిలో 

దేనినీ త్న సవ ంత్ం అని ఎవరూ చెపు లేదు, 

కానీ వార్చకి అనిా  విషయాలు ఉమమ డిగా 

ఉన్నా యి ..." 

 

మీరు మీ డబ్బు ను ప్రపభువుకు ఇవా డం గుర్ంచి 

ఆలోచించినపుు డు,త్రపధ్యన సూత్రానిా  



b. ____You were born again  

c. ____You died, were buried and 

resurrected with Christ  

d. ____You were clothed with Christ  

e. ____You became a new being 

f. ____All the above 

g. ____a  and e 

 

12.  Salvation is conditional one must be faithful until 

his death to receive to crown of life, eternal life. 
True ____  False ____ 

 

 

 

Lesson 16  
EVANGELIZE YOUR FAMILY 
 
In Mark 16:15 Jesus commanded: "Go into all the world 

and preach the gospel to every creature." We read these 

words, we get up to obey them, we open our eyes to see 

the world, and who do we see in front of us?  Our own 

family! Some people say that the most difficult place to 

evangelize is in their own home. But why? It should be 

the best, the easiest, most convenient place. Jesus was 

raised in a family of unbelievers! At least His brothers 

were. But they were converted. James and Jude delayed 

but they became followers, too. Jesus conquered His own 

family!  

 

Dear brother or sister in Christ, evangelize your family! 

But you ask, "How?" Think about this: How successful 

would Jesus be if He were part of your family? What 

effect would He have in your family if He were you? 

Thinking about your family, who would resist Jesus? So 

there is the answer. To reach your family with the gospel, 

you only need to do and be like Jesus. Let your family live 

with Christ through you. More than this, nobody can do.  

 

Everything Christ said about evangelism in the world is 

applicable to our families. It’s just closer to home. If you 

are not having an impact, maybe you need to reexamine 

your own view of Christianity and the church. 

 

DRAW CLOSER AND NOT FARTHER AWAY 

FROM YOUR FAMILY. 

The gospel should bring us closer to the world and not 

remove us from it. The symbols of the church that Jesus 

used emphasizing evangelism are salt, light and leaven, 

but why these? What do these three have in common? The 

answer is that each one penetrates! The salt penetrates and 

gives a new taste. The light penetrates and gives new 

light. The leaven penetrates and gives new power. 

 

BE LEAVEN - Matthew 13:13 

We cannot be leaven kept in a little package on the shelf 

of the kitchen. Leaven has to make contact. It has to 

గురుుంచుకోండి. భగవంతనికి ఏదైన్న వసుువు ఇచిే  

మ్మందు, మ్మందుగా మిమమ లిా  మీరు ఆయనకు 

అపు గించుకోండి. 

II కొర్చంథీయులకు 8:5 "మర్చయు మేమ్మ ఆశించినటి 

మాత్రత్మే కాదు, వారు మొదట త్మను ామ్మ 

త్రపభువుకు అపు గించారు, ఆపై దేవుని చిత్ుంతో 

మాకు..." 

రోమనిు 12:1 "12:1 కాబటి,ా సహోదరుల్చరా, మీరు మీ 

శరీరాలను సజీవమైన, పవిత్రత్మైన, దేవునికి 

ఆమోదయోగు మైన బలిగా సమర్చు ంచాలని 

నేను దేవుని దయతో మిమమ లిా  

వేడుకుంటనా్న ను, ఇది మీ సహేతకమైన 

సేవ. 

 

ఆనందంగా ఇచేి వాడిన్న దేవుడు ప్రప్టమి తా డు(II 

కొర్చంథీయులు 9:7). విహారయాత్రత్కు వళి ిత్న భారు కు 

కానుకతో తిర్చగి వచిి న భరును ఊహంచుకోండి. అత్ను 

ఇంటికి వచిి , బహుమతిని నేలపై విసిర్చ చె ుా డు - 

"ఇది త్మసుకో, ఇది మీది!" భారు  ఇషపాడుతందా? మీ 

త్రపియమైన త్లి ిమీ ఇంటికి రాత్రతి భోజనం చేయడానికి 

వచిి నపుు డు, మీరు ఆమెకు మిగిలిపోయిన వాటిని 

ఇవవ బోతనా్న రా లేదా ఆమెకు ఉత్ుమమైన వాటిని 

ఇ ుా రా? అయినపు టికీ, త్రపభువు పట ిత్రేమతో 

ఇవవ ండి, లేకపోతే దేవుడు మీ సమరు ణతో 

సంతోషంచడు. 

 

ఉదారంగా ఇచేి వాడిన్న దేవుడు ఆశీరా ద్ధ తా డు. II 

త్రకానికల్్  31:10, మల్చకీ 3:10 మర్చయు II 

కొర్చంథీయులు 9:6 చదవండి. దేవుడు పెటాబడిపై 

10,000% వీనాి చెలిిా ుడు (మత్ుయి 19:27-29). 

 

ఉదారంగా లేన్న వాన్న ఆశీరాా దాల్ను దేవుడు 

తొల్గి తా డు. మల్చకీ 3:8-9 మర్చయు అపసులుల 

కారు మ్మలు 5:1-11 చదవండి. 

 

స్వా కర్ంచడం కంటే ఇవా డం చాలా 

ప్రేయస్క రంఅపసులుల కారు మ్మలు 20:35. కొందరు 

వు కుులు సేకరణ గుర్చంచి ఎకుక వగా మాటి్టడట్టనికి 

భయపడారు ఎందుకంటే వారు దానిని 

దుర్చవ నియోగం చేయకూడదు. కొనిా  మాలు త్రపజల 

సమ్మమ ను సంాదించుకోవడానికే ఆసకి ు 

చూపుతనా్న యి. కానీ, సహకర్చంచే వార్చ నుండి 

దీవనలు దంగిలించకూడదు. ఇవవ కుండా 

సీవ కర్చంచేవాడు సీవ కర్చంచి ఇచిి నంత్ ధనుు డు 

కాలేడు. 

 

న్నను ఎంత్ ఇవాా ల?మోసెస్ చటంా త్రపకారం, 

యూదుడు 10% ఇచిా డు - దశమ భాగం. మోషే 

ధరమ శాక్రసుం ఇపుు డు అమలులో లేదు (గలత్మయులు 



penetrate the bread dough. Penetrating in the bread dough, 

the leaven loses its identity but notice the result - a 

delicious loaf of bread! Pass close to the bakery when they 

are taking bread out of the oven. You will want to stop, go 

in and buy some bread! This is like the Christian who 

penetrates his own family with the presence of Jesus 

Christ. 

BE SALT - Matthew 5:13 

But what if the salt stays in the salt shaker? We can be 

pure salt but if we never get out of the salt shaker and are 

never put on the food, we will never give the taste of the 

gospel to our families. Make mashed potatoes with no salt 

and see how it has no taste. Now add some salt and mix it 

in. Now those who taste it will say: "I like mashed 

potatoes!" The members of your family, on seeing your 

life, might exclaim: "I like the Christian life!" 

 

BE LIGHT - Matthew 5:14-16 

Don’t put the light under a basket. That will do no one any 

good. Light has to illuminate the place where you live. 

 

PRACTICAL APPLICATION 

How shall we proceed? How shall we reach them? How 

shall we have an impact on our own family? We must be 

salt, leaven and light! Note some practical examples: 

 

Contact - It is important to spend time together, to 

converse, and to share experiences. Sometimes parents of 

Christians complain: "My son has no time for our family. 

I rarely see him. He is always doing something with the 

people of the church but has no time for us." Sometimes a 

non-believing husband says the same. Be careful to not 

allow this to happen in your family. Penetrate your own 

family as salt, leaven and light would. 

 

Temperament Controlled By The Holy Spirit - You 

cannot be involved in fights, arguments and confusion in 

your family. When your parents fight, what should you 

do? Take part in it? Choose sides? Of course not! 

Remember: "A soft answer turns away wrath,” The 

presence of the Holy Spirit bears His fruit which is peace 

(Galatians 5:22). It would be better to give good biblical 

advice and also to be a good example. 

 

Insist On Christian Principles - Isaiah 55:89 says that 

God calls us to a higher way. The mother of a Christian 

girl insisted that she wear indecent clothes, but she 

refused. There are disciples who leave the room because 

their family insists on watching immoral programs. These 

Christian set their principles higher. If you put Jesus in 

first place, you will never lose. If you put Jesus in second 

place, you will never win. Trying to please your family by 

practicing sin will not win them to Christ. 

 

Practice Hospitality - Observe the example of Jesus in 

John 1:38-39. When Jesus had a house, He took Andrew 

3:24-25), కానీ కొత్ు నిబంధనలో, అదే సూత్రత్ం 

వర్చుంచబడుతంది. ఒక నిషు తిు ఉంది: ఎకుక వ 

ఉనా వాడు ఎకుక వ ఇ ుాడు మర్చయు త్కుక వ 

ఉనా వాడు త్కుక వ ఇ ుాడు (I కొర్చంథీయులు 16:2). ఏ 

శాత్ం ేరొక నబడలేదు కానీ త్రపశా : దేవుడు మిమమ లాి  

యూదుల కంటే ఎకుక వ లేదా త్కుక వ వృది ిచేారా? 

ఇవవ డానికి అనేక మారాగలు ఉన్నా యి: చరి్చ  సేకరణ, 

ాధ్యరణంగా దాత్ృ వా నాి  అభు సించడం, త్రపతేు క 

సమరు ణలు మర్చయు మర్చనిా . 

 

మీరు ధ్నవంత్తలైతే చాలా ఇ తా నన్న చబితే, మీరు 

ప్టదవాడిగా ఉని పుు డు చాలా ఇవా డం 

న్నరిు కండి.లూకా 16:10 

 

TIME 

భగవంతడు అందర్చకీ సమానంగా ఇచిే ది సమయం 

మాత్రత్మే: త్రపతి ఒకక ర్చకీ రోజ్జకు 24 గంటలు ఉంట్టయి. 

 

సమయం వినియోగం గుర్చంచి బైబిల్ ఏమి 

చెబుతంది; 

కీర ునలు 90:12 - జీవిత్ం స్థకిుపుంగా ఉందని 

గుర్చుంచండి; స్థజాఞ నంతో జీవించు. 

యోహాను 9:4 - త్రపభువు పని చేయడానికి మీకునా  

సమయానిా  ఉపయోగించుకోండి. ఇక అవకాశం 

లేని సమయం రాబోతోంది. 

ఎఫెసీయులకు 5:15-17 - వివేకంతో నడుచుకోండి, 

సమయానిా  విమోచించండి (తిర్చగి కొనండి, 

రక్షంచండి). తెలివిగా ఉండండి, దేవుని చిత్ుం 

చేయడానికి మీ సమయానిా  చకక గా 

ఉపయోగించుకోండి. 

కొల్స్ యులకు 4:5 – అవకాశాలను 

సదివ నియోగం చేసుకోండి. 

 

మీ రోజ్జను ఎల్చ నింాలి 

• దేవుని సనిా ధిలో ఉండట్టనికి సమయానాి  

ర్చజర్డవ  చేసుకోండి - త్రపశంసలు, త్రార నాన 

మర్చయు అధు యనం 

• మీ కుటంబం కోసం సమయానిా  ర్చజర్డవ  

చేయండి - మాటి్టడట్టనికి మర్చయు 

ఆనందించడానికి 

• చరి్చ  కోసం సమయానిా  ర్చజర్డవ  చేయండి - 

అధు యనం చేయడానికి, మాటి్టడట్టనికి 

మర్చయు సేవ చేయడానికి 

• మీ కోసం సమయానిా  ర్చజర్డవ  చేసుకోండి- 

త్రకీడలు, చదవడం మర్చయు విదు  

• ఇత్రుల కోసం సమయానిా  ర్చజర్డవ  చేయండి - 

మ్మఖ్ు ంగా కోలోు యిన మర్చయు అవసరమైన 

వార్చకి 

• స్థ ి న్ చేయడానికి సమయానిా  ర్చజర్డవ  



and others to spend some time with Him. This is important 

for evangelism. It’s a way to make a contact. But what’s 

the application in the family? It’s simple - what is 

hospitality but opening your life, time, house and things to 

share with others? It has specia1 application in the family. 

Look for special opportunities to open your life, your 

room, your things, your clothes. Share what you have. 

Some people are less hospitable with their family than 

with strangers. "Don’t wear my clothes." "Who was in my 

drawer?" "Where is my pencil?’ "Who ate my chocolate 

candy?" And that’s how the fight starts. It is not becoming 

of a Christian to be that way. 

 

If you are a father or mother, you can practice hospitality 

by inviting people to your house. If you are a son or 

daughter, you can invite people of the church to visit you 

with your parent’s agreement. Always be considerate of 

the members of your family. 

 

Be Accessible - Be disposed to serve when you meet 

people who are suffering and in need. Jesus came into the 

world to serve, i.e., to fulfill people’s needs. He gave us 

the same mission. Observe the world (your fami1y). 

Notice when somebody suffers or hurts. Stay close to 

help, give comfort, and serve.  

 

We are servants of the Lord, placed in houses of needy 

people. Shall we serve or not? Should we be accessible 

and open or should we build walls between us and the 

members of our own family? Again, for you to reach your 

family with the gospel, you simply need to do and be like 

Jesus. Let your family live with Jesus through you. It’s not 

a guarantee that your family will be converted, but more 

than this, nobody can do. 

 

SOME THINGS TO DO: 

• Write down some good activities you can do with 

members of your family. 

• Write down some important moments when you 

should be with your family. 

• Who in your family needs help? 

• Write down some of your family’s bad habits you 

should reject 

• Write down some things you have that you can 

share with members of your family. 
 

Questions 

1. The Gospel is restricted to certain classes of people.  

True ____  False ____ 

 

2. Christians are the salt of the earth since they have the 

gospel. The gospel like salt is useless if it is kept in a 

container and never used. 

True ____  False ____ 

 

3. Jesus is the light of the world so when Christians 

reflect Christ in their daily life Christ shines. 

చేసుకోండి - వారం సమీక్షంచండి 

• దేవుని సేవ చేయడానికి సమయానిా  ర్చజర్డవ  

చేసుకోండి - మీ పర్చచరు ను నెరవేరి ండి 

 

ఒక వారంలో మనకు ఉంటే: నిత్రద కోసం 168 గంటలు 

మైనస్ 56, పని కోసం మైనస్ 40, భోజనం మర్చయు 

ాా నం కోసం మైనస్ 24, ఈ ఇత్ర కారు కల్చాలకు 48 

మాత్రత్మే మిగిలి ఉంటంది. 

సమయం దుర్చవ నియోగం 

సోమర్చత్నం మర్చయు రుగమ త్ - II థెస్ ల్నీకయులు 

3:11 

"నిత్రషక య మనస్ు  ద్దయు ం యొకక  వర్డక స్థషాప్" - I 

తిమోతి 5:13, 14 చూడండి 

 

క్రైసువ దృకు థం: రోమనిు 12: 1, 2 - మనం ఉనా దంా 

మర్చయు మన దగ గర ఉనా  త్రపతిదీ (సమయంతో సహా) 

దేవునికి చెందినది మర్చయు మనలిా  మనం సజీవ 

ుా గాలుగా సమర్చు ంచాలి. కాబటి,ా త్రపతి కారాు చరణకు 

ఇపుు డు కొత్ు అరనాం ఉంది. మన సమయంతో మనం 

చేసే త్రపతి పనిని ఈ త్రాతిపదికన విశ్లషించాలి. త్రపతి 

కారు కల్చానికి భగవంతని పట ిఉదేేశు ం ఉండాలి. 

నిత్రదపోవాలన్నా , పని చేయాల్చ, భోజనం చేయాల్చ, 

ాా నం చేయాల్చ, ఇలిు శుత్రభం చేయాల్చ, త్రకీడలు 

త్రాకీసా్ చేయాల్చ, వినోదం చేయాల్చ, తిన్నలన్నా , 

మాటి్టడాలనా్న ; ఇది దేవుని మారగనిర్వశేం, సమతలు  

క్రైసువ జీవిత్ంలో భాగం. 
 

సువారత 

యేసు సవ రాగనికి తిర్చగి వళ్లు డు మర్చయు త్రపపంచం 

ఇపు టికీ సువారు త్రపకటించబడలేదు. దీనిా  ఆయన 

శిష్యు ల చేతలిో వదిలేశాడు. అపసులుల కారు మ్మలు 

1:1 యేసు త్రారంభించిన దాని గుర్చంచి చెబుతంది. 

ఆయన త్రారంభించినది మనం కొనాగడం కోసమే. 

మర్చయు త్రపతిభకు సంబంధించిన ఉపమానం 

(మత్ుయి 25:14-30)లో ల్చగా, త్రపభువు తిర్చగి వ ుాడు 

మర్చయు యేసు వార్చకి వదిలిపెటినా దానిని వారు ఎల్చ 

ఉపయోగించారో త్రపతి ఒకక రూ ఖాా ఇవవ వలసి 

ఉంటంది. మేమ్మ సువారు యొకక  

గృహనిరావ హకులమ్మ. ఈ సువారును త్రపపంచంతో 

పంచుకునే బాధు త్ మనపై ఉంది. 

 

త్రపశా లు 

6. నమమ దగిన సేవకుడు త్న యజమానుల ఆసుులను 

జాత్రగత్ుగా చూసుకుంట్టడు 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. మనిషకి ఏ వసుువులు దేవుడికి ఇవావ లి 

a. ____డబుబ  

b. ____ సమయం 

c. ____ సీవ య 



True ____  False ____ 

 

4. Lack of self-control with fits of anger creates division 

and distrust, but a soft answer turns away wrath 

True ____  False ____ 

 

5. God expect His children to serve those in need not 

demand others serve them 

True ____  False ____ 

 

 

 

 

 

 

 

d. ____పైన ఉనా వనీా  

 

8. త్నకు ఇవవ డంలో ఆనందంగా ఆనందించే వార్చని 

దేవుడు త్రేమి ుాడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. దేవుడు మర్చంత్ సంతోష ుాడు 

a. ____ఒకరు ఇచేి  డబుబ  మొత్ుం 

b. ____ విధి లేదా ఆదేశం నుండి ఇవవ డం 

c. ____దేవుని సంతోషపెటా్టలనే కోర్చకతో 

ఏదైన్న బహుమతి 

 

10. దేవుడు మనిషకి ఇచిి న గొపు  ఆసిు త్రకీసుు సువారు 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

 

 

పాఠం 13 

పునరుత్ు త్మత 

ప్రపామాణ్ణకమైన క్రైస్తవ మత్ం 
 

పునరుత్ు త్మత యొకక  సూప్రత్ం.కొంత్మంది 

అనేవ షకులు అర్చజోన్నలోని ఒక గుహలో మొకక జొనా  

గింజలను కనుగొన్నా రు, శాబేాల త్రకిత్ం భారత్మయులు 

గుహలో విడిచిపెటా్టరు. బాగా సంరక్షంచబడినందున, 

విత్ునం న్నటబడింది. ఏం జర్చగిందని మీరు 

అనుకుంటన్నా రు? ఇది బియు ం లేదా గోధుమలు 

లేదా బంగాళ్లదుంపలను ఉత్ు తిు చేసిందా? అస్ లు 

కానే కాదు! ఆ మొకక జొనా  విత్ునం మొకక జొనా ను 

ఉత్ు తిు చేసింది. 

 

దాదాపు 2,000 సంవత్్ రాల త్రకిత్ం త్రవాయబడిన త్రకొత్ు 

నిబంధనను కొందరు కనుగొన్నా రు. వారు పుసుకంలో 

కనుగొనా  విషయాలను తెర్చచి, చదివారు, నమామ రు 

మర్చయు ాటించారు. ఏమైంది? ఫలిత్ం: 

కాథలికుక లు, త్రపటెసంాటి లేదా సిు ర్చటిసాులు? 

అస్ లు కానే కాదు? దేవుని వాకు ం త్రపజల 

మనస్ు లలో మర్చయు హృదయాలలో ఉంచబడిన 

క్రైసువులను, త్రపభువైన యేసుత్రకీసుు శరీరంలోని 

సభుు లను ఉత్ు తిు చేసింది 

 

మొకక జొనా  గింజలు మొకక జొనా  చేసుుంది, గోధుమ 

గింజలు గోధుమలు చే ుాయి మర్చయు త్రకీసుు విత్ునం, 

దైవిక విత్ునం (దేవుని వాకు ం) క్రైసువులను చేసుుంది. 

ఇది కొత్ు నిబంధన చరి్చ ని ఉత్ు తిు చేసుుంది మర్చయు 

మర్వమీ లేదు. పునరుత్ు తిు సూత్రత్ం విత్ున సూత్రత్ం. 

నిజమైన క్రైసువ మానిా  దాని సవ చఛ త్ మర్చయు 

సరళ్త్తో పునరుత్ు తిు చేయడానికి, కొత్ు నిబంధనలో 

దేవుడు వలడిించినటిగా, కొత్ు నిబంధనలో దేవుడు 

బోధించిన అదే పదానిా  బోధించడం అవసరం. 

త్రారంభంలో దేవుడు ఉదేేశించిన దానిని ఎలపిుు డూ 



పునరుత్ు తిు చేయడమే మన లక్ష్ు ం. 

 

బైబిల్ దేవున్న సూచనల్ పుస్తకం 

దేవుడు త్న మనస్ు లో ఆలోచనతో త్రారంభించే 

కళ్లకారుడి ల్చంటివాడు. ఆలోచించడం మర్చయు 

నిరవ హంచడం, అత్ను త్న దృషకాి సంబంధించిన 

కొనిా  వివరాలు అత్ని మనస్ు లో బాగా ఏరు డే వరకు 

అత్ను కొనిా  చిత్రాలను వే ుాడు. అపుు డు అత్ను 

త్రబష్ మర్చయు రంగులతో పెయింటింగ్స కాన్నవ సుక  

ఆలోచనను బదిలీ చే ుాడు. అత్ను చినా  వివరాలకు 

త్రశద ిచూపుాడు మర్చయు చివర్చకి అత్ను పూర్చు చేసిన 

త్రావ త్, అత్ను కాన్నవ స్స్థను పర్చశీలి ుాడు, అత్ను 

కోరుకునా ది సర్చగాగ  సృషంాచినందుకు సంత్ృపిు 

చెందాడు. చిత్రత్ం కళ్లకారుడి కళ్లఖ్ండం కాబటి,ా 

బైబిల్ దేవుని కళ్లఖ్ండం. దేవుడు ఏమి 

వలడిించాలనుకుంటనా్న డో అది ఖ్చిి త్ంగా 

వలడిిసుుంది మర్చయు దేవుడు ఏమి 

బోధించాలనుకున్నా డో అది సంపూరణంగా బోధిసుుంది. 

 

II తిమోతి 3:16, 17 ఇల్చ చెబుతోంది: "త్రపతి లేఖ్నమ్మ 

దేవుని త్రేరణతో ఇవవ బడింది, మర్చయు దేవుని మనిష 

సంపూరణంగా, త్రపతి మంచి కోసం పూర్చుగా సనా దంి 

కావడానికి సిదిాంానికి, మందలించడానికి, 

సర్చదిదడేానికి, నీతి బోధకు ల్చభదాయకంగా ఉంది. 

పని." మారుక  13:31 కూడా చదవండి; యోహాను 12:48; I 

కొర్చంథీయులు 14:37; మత్ుయి 7:24-27; త్రపకటన 22:18, 

19 మర్చయు బైబిల్ దేవుని నుండి మనకు ఎల్చ 

మారగదరశ కమైందో చూడండి. మీరు ఎల్చ 

రక్షంచబడారో తెలుసుకోవాలంటే, మీరు దానిని 

బైబిలిో చూడవలసి ఉంటంది. మీరు క్రైసువ జీవిానిా  

ఎల్చ జీవించాలో తెలుసుకోవాలంటే మీరు దానిని 

బైబిలిో చూడాలి. చరి్చ  ఎల్చ ఉండాలో 

తెలుసుకోవాలంటే బైబిల్ లో వత్కాలి. 

 

పునరుత్ు తిు సూత్రత్ం బైబిల్ దేవుని వాకు మని మర్చయు 

అది మన విశావ సం మర్చయు అభాు స నియమానిా  

వలడిిసుుందని, మన అవసరాలనిా ంటికీ పూర్చుగా 

సర్చపోతందని నమమ కంపై ఆధ్యరపడి ఉంటంది. ఇది 

దేవుని చిత్ుం మాత్రత్మే కాదు; ఇది మొత్ుం మానవజాతి 

కోసం వలడిి చేయబడిన అత్ని సంకలు ం. ఇది పూర్చు! 

 

కొనిా  మత్ సమూహాలు దేవుని చిత్ుంలో బైబిల్, 

సంత్రపదాయం మర్చయు చివర్చ రోజ్జలలో వలడిైన 

విషయాలు ఉన్నా యి అనే ఆలోచనపై ఆధ్యరపడి 

ఉంట్టయి. మొదటి శాబపేు చరి్చ  సత్ు ం నుండి 

వైదలిగిందని మర్చయు దానిని సంసక ర్చంచాల్ి న 

అవసరం ఉందని మర్చకొందరు అభిత్రాయపడాారు. 

కొనిా  సమూహాలు ఏ విధమైన నమూన్నను కలిగి 

ఉండవు కానీ "త్రపతి ఒకక రూ వారు ఉత్ుమంగా 



భావించినటి చేయగలరు" అనే ఆలోచన కలిగి 

ఉంట్టరు: "మీరు ఏదైన్న మంచిదని భావిసేు, మీరు 

దానిని చేయగలరు." 

 

పునరుత్ు తిు సూత్రత్ం దేవుడు త్న చి ుా నాి  చరి్చ కి 

వలడిించాడని గుర్చుసుుంది. ఈ సంకలు ం త్రకొత్ు 

నిబంధనలో కనుగొనబడింది మర్చయు దేవుడు 

స్థ నా పించిన దానిని మార్వి  హకుక  మనకు లేదు. 

మనమ్మ అనిా  విషయాలలో యేసు మాదిర్చని 

అనుసర్చంచాలి, దేవునితో ఇల్చ చె ుా లి: "...న్న చిత్ుం 

కాదు, నీ చిత్ుమే జరుగుతంది". లూకా 22:42. 

 

మ్మఖ్ు  వాకు ం ఏమిటంటే: "బైబిల్స్థకి తిర్చగి రండి', లేదా 

ఎవరైన్న చెపిు నటిగా: "బైబిల్ మాటి్టడే చోట 

మాటి్టడండి మర్చయు బైబిల్ మౌనంగా ఉనా  చోట 

మౌనంగా ఉండండి." క్రైసువ మానిా  సర్చగాగ  

పునరుత్ు తిు చేయాలనుకుంటే మనం ఎలపిుు డూ 

బైబిల్స్థకి తిర్చగి వళి్లలి. యేసు త్రారంభంలో 

ఉదేేశించబడింది 

 

బైబిల్ క్రైస్తవ మాన్ని  పునరుత్ు త్మత చేయడం 

ాధా్ మే 

నేడు మత్పరమైన త్రపపంచంలో చాల్చ గందరగోళ్ంతో, 

కొందరు వు కుులు ఇల్చ అనుకోవచుి : "ఆదిమ క్రైసువ 

మానిా  పునరుత్ు తిు చేయడం ాధు ం కాదు." త్రపతి 

ఒకక ర్చకి వార్చ సవ ంత్ విశావ ాలు మర్చయు 

సంత్రపదాయాలతో త్న సవ ంత్ తెగ ఉంటంది. 

వాటనిా ంటినీ మారి డం ఆలసు ం కాదా? 

 

కానీ దీని గుర్చంచి ఆలోచించండి: ఈ రోజ్జ ఎవరైన్న 

క్రైసువులుగా మారగలరు, మొదటి శాబపేు 

అపసులులు మర్చయు క్రైసువుల మాదిర్చగానే అదే 

విశావ ానిా , అభాు ానిా  మర్చయు బోధనను 

అంగీకర్చ ుా రు. బైబిల్ నుండి రాని ఏదైన్న సిదిాంానాి  

సమర్చనాంచడం లేదా ఏదైన్న మత్పరమైన 

అనుబంధ్యనిా  సీవ కర్చంచడం కానీ త్రకీసుు శరీరానిా  

సీవ కర్చంచడం అవసరం లేదు. ఓపెన్ మైండ్, ఓపెన్ 

బైబిల్ మర్చయు మంచి హృదయం కలిగి ఉండటం 

అవసరం. నిజానికి, నేడు త్రకీసుు చరి్చ ని పునరుత్ు తిు 

చేయడం ాధు మే. త్రకీసుు నమూన్నగా జీవించడమే 

నిజమైన సవాలు. 

 

గమనిక: త్రకొత్ు నిబంధన క్రైసువ మానిా  పునరుత్ు తిు 

చేయాలనే కోర్చకలో మూడు ర్డటి లక్ష్ు ం ఉంది: మనలో 

త్రకీసుు జీవిానిా  పునరుత్ు తిు 

చేయాలనుకుంటనా్న మ్మ. మేమ్మ చరి్చ ని యేసు 

రూపందించినటిగా పునరుత్ు తిు 

చేయాలనుకుంటనా్న మ్మ. త్రకీసుుకు ఇత్ర శిష్యు లను 

చేయడం దావ రా మనలిా  మనం పునరుత్ు తిు 



చేసుకోవాలనుకుంటనా్న మ్మ. 
 

త్రపశా లు 

6. త్రకీసుు సువారు మాత్రత్మే క్రైసువుని ఉత్ు తిు 

చేయగలదు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. బైబిల్ అనేది దేవుని త్రేర్వపిత్ వాకు ం, అది మనిష 

పట ిఆయన చి ుానిా  కలిగి ఉంది 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. త్రసిక పి ర్డ్  కోసం ఉన్నా యి 

a. ____ బోధన 

b. ____ రీత్రపూఫింగ్స 

c. ____ సర్చదిదుేతోంది 

d. ____ పైవనీా  

e. ____b మర్చయు c 

 

9. మీరు ఏదైన్న మంచిదని భావిసేు, మీరు దానిని 

చేయడం దావ రా భగవంతడిని సంతోషపెడారు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. ఓపెన్ మైండ్, ఓపెన్ బైబిల్ మర్చయు మంచి 

హృదయం త్రకీసుు చర్చి ని పునరుత్ు తిు చేసుుంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

 
 
పాఠం 14 
 

ట బి జ్స్జ ఎ ప్రకిసిజయన 
 

మత్ త్రపపంచం గందరగోళ్ంతో నిండి ఉంది, కానీ 

దేవుడు దాని రచయిత్ కాదు. యేసు త్రకీసుు త్ంత్రడికి 

దార్చత్మసే మారాగనాి  చూపించడానికి వచిా డు మర్చయు 

అత్ని మారగం శాంతి, ఐకు త్ మర్చయు త్రేమ. త్రపజలు 

త్రపభువు మారాగనాి  పకక న పెటినాపుు డు గందరగోళ్ం 

జరుగుతంది. సంత్రపదాయాలు, విభజనలు, తెగలు 

మర్చయు మానవ బోధనలు త్రపభువు మారాగనాి  

దాచగలవు. "నేను కాు థలిక్", లేదా "నేను త్రపటెసంాట", 

లేదా "నేను పెంటెకోసలా్", మొదలైనవాటిని కొందరు 

ఎల్చ అంట్టరో ఆలోచించండి. బైబిల్స్థలో ఈ విధంగా 

ఉందా? ఖ్చిి త్ంగా కాదు. అల్చంటపుు డు, ఇది 

ఎందుకు ఇల్చ ఉండాలి? ఇపుు డు వీటనాి టితో దేవుడు 

సంతోషసుునా్న డా?త్రకీసుు ేరును మాత్రత్మే 

ఉపయోగించకుండా కేవలం క్రైసువులుగా ఎందుకు 

ఉండకూడదు? 

 

ఈ గందరగోళ్ం మర్చయు గందరగోళ్ం చాల్చ మందిని 

నిరుా్ హపరుసుుంది. ఒకవైపు “మత్ం” ేరుతో జర్చగే 

మోానిా , కపట్టనాి , దోపిీని చూసుునా్న రు. మరోవైపు, 



దేవుడు మర్చయు త్రకీసుు పట ిత్మకునా  గౌరవానాి  

త్రతోసిపుచి కుండా ఏదో ఒకటి వార్చని అడుాకుంటంది. 

కొంత్మంది మత్ం అని పిలుసుునా ది నిజంగా మన 

సృషకార ు గొపు త్న్ననికి మర్చయు మంచిత్న్ననికి చాల్చ 

దూరంగా ఉందని వారు భావిసుునా్న రు. అల్చంటి వార్చకి 

మాత్రత్మే యేసు ఈ ఆహావ న్ననిా  అందించాడు: 

"త్రపయాసపడి, భారంగా ఉనా  త్రపజల్చరా, న్న దగ గరకు 

రండి, నేను మీకు విత్రశాంతి ఇ ుాను. న్న కాడిని మీపైకి 

త్మసుకోండి మర్చయు న్న నుండి నేరిు కోండి, 

ఎందుకంటే నేను మృదువుగా మర్చయు వినయంగా 

ఉంట్టను. మర్చయు మీరు మీ ఆత్మ లకు విత్రశాంతిని 

పందుారు." (మత్ుయి 11:28, 29) 

 

దేవునికి ధను వాదాలు, యేసు ఇపు టికీ అందర్చనీ త్న 

దగ గరకు రమమ ని పిలుసుునా్న డు. భారీ భారం 

మనుష్యు లచే వత్రకీకర్చంచబడిన మత్మైన్న లేదా 

లక్ష్ు ం లేని గందరగోళ్ జీవిత్మైన్న సర్వ, యేసు 

అందర్చనీ త్నవైపుకు పిలుసుునా్న డు. అయితే, సలహా 

ఇవవ ండి! అత్ను ఒక మత్పరమైన శాఖ్ లేదా తెగను 

అనుసర్చంచడానికి లేదా ాల్గనడానికి ఒకర్చని 

పిలవడు. అత్ను అలసిపోయిన వార్చని త్న వదకేు 

పిలు ుాడు, 

 

ఒక మ్మఖ్ు మైన సూత్రత్ం ఏమిటంటే, యేసు, అత్ని 

అపసులులు మర్చయు మొదటి క్రైసువులు మర్చయు 

చేసినవాటిని వత్కడం మర్చయు చేయడం (వారు 

చేసిన మంచి పనులు మర్చయు చెడు కాదు). మనం 

వాటిని ఉదాహరణగా ఉపయోగిసేు, నేటి మనుష్యలకు 

బదులుగా, దేవుని అసలు త్రపణాళికను కనుగొనవచిు . 

"చటా్టలు" పుసుకం క్రైసువ మత్ం త్రారంభం గుర్చంచి 

చెబుతంది. త్రారంభంలో విషయాలు ఎల్చ ఉనా్న యో 

చదవండి: 

 

"ఇది వినా పుు డు, వారు హృదయ విదారకంగా ఉండి, 

ేతరు మర్చయు మిగిలిన అపసులులతో, 

"సోదరుల్చరా, మేమ్మ ఏమి చేయాలి?" అపుు డు 

ేతరు వార్చతో ఇల్చ అనా్న డు, "పశిా ుాపపడండి, 

మర్చయు మీలో త్రపతి ఒకక రూ ాప విమ్మకి ు కొరకు 

యేసుత్రకీసుు న్నమంలో బాపిుసమ ం పందండి; మర్చయు 

మీరు పర్చశుదిాత్మ  బహుమతిని అందుకుంట్టరు ... 

అపుు డు అత్ని మాటను సంతోషంగా సీవ కర్చంచిన 

వారు బాపిజాం పందారు; మర్చయు ఆ రోజ్జ దాదాపు 

మూడు వేల మంది ఆత్మ లు వార్చకి జోడించబడాాయి." 

(అపసులుల కారు మ్మలు 2:37-41) యేసు మరణమ్మ 

మర్చయు పునరు నాానమ్మ త్రువాత్ సువారు యొకక  

మొదటి బోధ ఇది. యెరూషలేమ్మలో వేల్చది మంది 

యూదులు సమావేశమయాు రు. యేసు, ాను వాగేానం 

చేసినటిగా, సువారు త్రపబోధ్యనిా  త్రారంభించడానికి 

పర్చశుదిాత్మ ను పంాడు. మర్చయు, మేమ్మ 



చదువుతనా పుు డు, సుమారు మూడు వేల మంది 

త్రపజలు రక్షంచబడాారని మేమ్మ కనుగొనా్న మ్మ. 

ఇపుు డు, "వారు చేరి బడాారు" అని బైబిల్ 

చెపిు నపుు డు, ఎవరైన్న ఇల్చ అడగవచుి : " 

 

అదే సందరా ంలో, బైబిల్ ఇల్చ చెబుతోంది: “మర్చయు 

వారు అపసులుల సిదిాంత్ంలో మర్చయు 

సహవాసంలో, రొటెలాు విర్చచేటపుు డు మర్చయు 

త్రార నానలలో స్థసినారంగా కొనాగారు ... కాబటి ాత్రపతిరోజూ 

ఆలయంలో ఏకత్రగీవంగా కొనాగారు మర్చయు 

ఇంటింటికీ రొటెలాు విరు ుారు, వారు త్మ ఆహారానిా  

ఆనందంతో మర్చయు హృదయపూరవ కంగా తిన్నా రు, 

దేవుణణ స్థసుుతిసూు  మర్చయు త్రపజలందర్చతో అనుత్రగహానిా  

కలిగి ఉన్నా రు మర్చయు త్రపభువు రక్షంపబడుతనా  

వార్చని త్రపతిరోజూ చరి్చ లో చేరిా డు" (అపసులుల 

కారు మ్మలు 2:42-47) మళ్ళు , ఈ వు కుులు ఎవరో మీర్వ 

త్రపశాి ంచుకోండి. వారు ఏ వరాగనికి జోడించబడాారు? 

 

ఫిలిపుు  సమరయలోని త్రపజలకు యేసును 

బోధించాడు. అనేకులు "ఆయనయందు 

విశావ సమ్మంచి బాపిుసమ మ్మ పందిర్చ, క్రసీు 

పురుష్యలిదరేూ" (అపసులుల కారు మ్మలు 8:5-13). 

అల్చగే ఫిలిప్ ఒక ఇథియోపియన్ వు కి ుకి సువారు 

త్రపకటించాడు. అత్ను నమామ డు, బాపిజాం పందాడు 

మర్చయు సంతోషసూు  త్న మారగంలో కొనాగాడు 

(చటా్టలు 8:26-39). ాల్ (అపసులుల కారు మ్మలు 9:1-9 

మర్చయు 22:1-16), లిడియా (అపసులుల కారు మ్మలు 

16:11-15), జైలర్డ (అపసులుల కారు మ్మలు 16:25-34) 

మర్చయు కొత్ు నిబంధనలోని అనేక ఇత్ర వు కుులకు 

కూడా అదే జర్చగింది. ఈ కేసులనిా ంటిలో, ఈ వు కుులు 

ఏమి అయాు రు? 

 

సమాధ్యనం సు షంాగా ఉంది. అనిా ంటిలో మొదటిది, 

ఆ సమయంలో అనేక చరి్చ లు లేవు. ఆ రోజ్జలిో, 

ఎవరూ కాథలిక్, బాపిసా్,ా మారమ న్ లేదా అల్చంటిదేమీ 

కాలేరు. తెగలు మానవ ఆవిషక రణలు మర్చయు 

విభజనలు మర్చయు మనిషని విమోచించడానికి 

(రక్షంచడానికి) దేవుని త్రపణాళికలో భాగం కాదు. 

సువారును వినా , విశవ సించిన మర్చయు ాటించిన 

వు కుులు యేసు అనుచరులు (శిష్యు లు) లేదా 

క్రైసువులుగా మారారు మర్చయు మర్వమీ కాదు. మేమ్మ 

అపసులుల కారు మ్మలు 11:26 లో చదువుామ్మ, "... 

శిష్యు లు మ్మందుగా ఆంటియోకిో క్రైసువులు అని 

పిలువబడాారు." వారు యేసు న్నమానిా  ధర్చంచారు. 

 

ఈ త్రపజలందరూ కేవలం క్రైసువులుగా మారారు. నిజం 

చె ుా లంటే, వారు త్మ రక్ష్కునికి మహమ ఇవవ ని 

మర్వ ఇత్ర బిరుదును ఉపయోగించడానికి 

నిరాకర్చంచారు. ఒక ార్చ, కొంత్మంది సహోదరులు 



అల్చ చేయడానికి త్రపయతాి ంచారు. వార్చని పౌలు గటిగాా 

మందలించాడు. కొందరు పురుష్యలకు విధేయత్ 

చూపడం త్రారంభించినపుు డు ఏమి జర్చగిందో 

గమనించండి: 

 

"సహోదరుల్చరా, మీరందరూ ఒకే మాట మాటి్టడాలని, 

మీలో ఎల్చంటి విభేదాలు లేవని, అయితే మీరు ఒకే 

మనస్ు తో మర్చయు ఒకే మనస్ు తో సంపూరణంగా 

కలిసి ఉండాలని మన త్రపభువైన యేసుత్రకీసుు ేరుతో 

నేను మిమమ లిా  వేడుకుంటనా్న ను. న్న 

సహోదరుల్చరా, మీ మధు  గొడవలు ఉన్నా యని స్థకిో్ 

ఇంటివారు మీ గుర్చంచి న్నకు త్రపకటించారు, ఇపుు డు 

నేను ఇల్చ చెపుునా్న ను, మీలో త్రపతి ఒకక రూ "నేను 

పౌలు" లేదా "నేను అపలిో, లేదా "నేను కేఫాకు 

చెందినవాడిని," లేదా "నేను త్రకీసుును." త్రకీసుు 

విభజించబడాారా? పౌలు మీ కోసం సిలువ 

వేయబడాారా? లేదా మీరు పౌలు ేరుతో బాపిుసమ ం 

త్మసుకున్నా రా?" (I కొర్చంథీయులు 1:10-13) 

 

ఈ రోజ్జ పురుష్యలు చెేు  విధ్యనం గుర్చంచి 

ఆలోచించండి: "నేను లూథరన్", లేదా "నేను 

కాలివ నిస్"ా, లేదా "నేను మెనోనైట", లేదా "నేను ... 

(మీరు సమాధ్యనం ఎంచుకోండి) దేవుడు సంత్ృపిు 

చెందాడని మీరు అనుకుంటన్నా రా? ఇది? అస్ లు 

కానే కాదు! మనం కేవలం క్రైసువులుగా ఎందుకు 

ఉండలేమ్మ, కేవలం త్రకీసుు ేరును ఉపయోగించలేమ్మ, 

మర్వమీ కాదు? 

 

త్రకీసుు స్థ నా పించిన చరి్చ  మత్పరమైన శాఖ్ (విభజన) 

కాదు. మేమ్మ ఏ శాఖ్ లేదా మత్పరమైన తెగలో భాగం 

లేదా త్రపచారం చేయవలసిన అవసరం లేదు. 

క్రైసువులు ఏదో ఒక శాఖ్ లేదా మత్పరమైన వరగంగా 

మారకుండా దేవుణణ ఆరాధించడానికి, పరసు ర 

సవరణకు, పని చేయడానికి, మొదలైనవాటి కోసం 

కలిసి కలుసుకోవచుి . 

 

ఈ రోజ్జ చరి్చ  యేసు నిర్చమ ంచిన చరి్చ గా ఉండాలంటే, 

అది కొత్ు మత్పరమైన శాఖ్ కాదు, చరి్చ  కోసం దేవుని 

అసలు త్రపణాళిక యొకక  పునరుత్ు తిు. ఈ వాసువాలను 

పర్చగణంచండి: 

 

త్రకీసుు ాను కోరుకునా  విధంగానే త్న చరి్చ ని 

నిర్చమ ంచాడు (మత్ుయి 16:18-19 మర్చయు చటా్టలు 

2:42). NT చరి్చ  యేసు కోరుకునా ది. (చరి్చ  అంటే 

మనుష్యలు మర్చయు త్రపజలు అసంపూరుణలని మేమ్మ 

అరనాం చేసుకునా్న మ్మ. మనం పనిలో ఉనా్న మ్మ, కానీ 

యేసు అనుకునా ది అసంపూరణ వు కుులను 

మెరుగుపరి డానికి అత్ని మారగం.) త్రపభువు ాను 

నిర్చమ ంచిన దానిని ఎవరూ మారిా లని కోరుకోలేదు 



(Ga1atians 1:6-9 చదవండి. చటా్టలు 20:29-31; I తిమోతి 

4:1-2; II తిమోతి 4:2-4). 

 

ఈ రోజ్జ చరి్చ  కొత్ు చరి్చ  కాదు, పెంతెకోసుు రోజ్జన త్రకీసుు 

స్థ నా పించిన మర్చయు స్థ నా పించబడిన అసలు చరి్చ  

యొకక  పునరుత్ు తిు. (చటా్టలు 2) ఇందులో సేవ 

చేయబడినవనీా  ఉన్నా యి. మనం ఈ విధంగా 

త్ర్చక ంచినపుు డు ఈ సత్ు ం సు షమావుతంది: 

యేసుత్రకీసుు సువారు రక్షంచేది. సువారును ాటించే 

వారందరూ చరి్చ లో చేరి బడాారు - త్రకీసుులో 

రక్షంపబడిన వు కుుల సమూహం (అపసులుల 

కారు మ్మలు 2:47). సువారు బోధించే ఎవరైన్న (NTలో 

ర్చకార్డ ాచేయబడింది) కొత్ు చరి్చ ని త్రారంభించడం 

లేదు, కానీ అసలు చరి్చ కి త్రపజలను జోడించడం. 

చరి్చ ని నిరవ చించడానికి ఒక సులభమైన మారగం 

త్రకీసుులో ఉనా  వారందరూ. 

 

దేవుడు అనుకునా టిగా మర్చయు అపసులుల 

కాలంలో మన సహోదరులు ఉనా టిగా, మానవ 

ేరనిు మర్చయు విభజనలను విడిచిపెటడాం 

ాధు మవుతంది. క్రైసువ మానిా  త్రకొత్ు నిబంధనలో 

త్రవాయబడినటిగా చదవడానికి, అధు యనం 

చేయడానికి మర్చయు ఆచర్చంచడానికి త్రపతి ఒకక ర్చకీ 

హకుక  ఉంది మర్చయు కొనిా  తెగలు నిరణయించినటి 

కాదు. బెర్చయాలోని త్రపజలు "ఈ విషయాలు అల్చ 

ఉన్నా యో లేదో తెలుసుకోవడానికి త్రపతిరోజూ 

లేఖ్న్నలను శోధించారు" (అపసులుల కారు మ్మలు 

17:11). మనం కూడా అదే పని చేయవచుి . బోధించిన 

త్రపతిదానిని లేఖ్న్నలతో పోలి ండి. అనేక స్థసినారపడిన 

మాలు మర్చయు తెగలతో ఈ రోజ్జ ఇది చాల్చ కషంాగా 

అనిపించవచుి , కానీ యేసును మోసం చేసి అర్డసాు 

చేసిన రాత్రతి అత్ని అభు ర నానను గౌరవించాలని 

నిరణయించుకుందాం: "న్న త్రార నాన వార్చ కోసం మాత్రత్మే 

కాదు. ననాు  విశవ సించే వార్చ కోసం కూడా నేను 

త్రార్చ నాసుునా్న ను. వార్చ సందేశం దావ రా, మీరు న్నలో 

మర్చయు నేను మీలో ఉనా టే,ి వారందరూ ఒకక టే, 

త్ంత్రడి. 

 

ఒక మ్మఖ్ు మైన గమనిక: ఇది మనలిా  మనం ఒక నిర్చషే ా

ేరుతో పిలుచుకోవడం మాత్రత్మే కాదు, మాట మర్చయు 

చరు లలో త్రకీసుును హృదయపూరవ కంగా 

అనుసర్చంచడం. మనం త్రకీసుు (క్రైసువుడు) అనే ేరును 

ధర్చంచినటయిితే, మన జీవిత్ంలో త్రకీసుు అందానాి  

త్రపతిబింబి ుామ్మ. ఒక “క్రైసువుడు” త్రకీసుుల్చగా 

ఉండకపోవడం ఎంత్ అవమానకరం! 

 

త్రపశా లు 

6. ఇపు టి వరకు జెరూసలేంలో క్రైసువుల మొదటి 

సమూహానిా  అనుసర్చంచే బోధనలు మర్చయు 



అభాు ాలు, సంత్రపదాయాలు త్రకీసుు మర్చయు 

అత్ని అపసులుల బోధల వలె మ్మఖ్ు మైనవి. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. దేవుని చి ుా నాి  తెలుసుకోవాలనుకునే వార్చకి 

పశిా ుాపం (దైవభకి ుతో జీవనశైలిని 

మారుి కోండి) మర్చయు ాప క్ష్మాపణ కోసం 

త్రకీసుు అధికారం దావ రా అత్ని మరణంలో 

మ్మనిగి (బాపిజాం) పందమని ప్పటర్డ చె ుా డు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. విశవ సించి, పశిా ుాపపడి బాపిుసమ ం త్మసుకునా  

3,000 మంది జెరూసలేంలో ఏమి జర్చగింది 

a. ____దేవునిచే అపసులులు మర్చయు 

శిష్యు లకు చేరి బడింది 

b. ____పర్చశుదిాత్మ ను పందారు 

c. ____అపసులుల బోధనలలో కొనాగింది 

d. ____ పైవనీా  

e. ____a మర్చయు c 

 

9. దేవుడు రక్షంపబడిన వార్చని త్రకీసుు శరీరానికి 

చేరుి ాడు, ఏదో ఒక మత్ సంసనాకు కాదు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. ఒకర్చ వు కి ుగత్ అభిత్రాయం మర్చయు 

వాు ఖాు నం కారణంగా క్రైసువ శరీరం మధు  

విడిపోవడం దేవునికి అసంత్ృపిుని కలిగిసుుంది, 

ఎందుకంటే అత్ను త్రకీసుులో అందర్చ ఐకు త్ను 

కోరుకుంటనా్న డు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

 

 
పాఠం 15 

మన రక్షణ కొరకు దేవున్న ప్రపణాళిక 
 

"ఓ సంతోషకరమైన రోజ్జ, న్న రక్ష్కుడైన నీపై న్న 

ఎంపికను నిరణయించింది! 

ఈ త్రపకాశించే హృదయం ఆనందించండి మర్చయు 

విదేశాలలో దాని ఆనందానిా  తెలియజేయండి' 

సంతోషకరమైన రోజ్జ, సంతోషకరమైన రోజ్జ, యేసు న్న 

ాాలను కడిగినపుు డు. త్రపతిరోజూ ఎల్చ చూడాలో 

మర్చయు త్రార్చ నాంచాలో మర్చయు ఆనందంగా 

జీవించాలో ఆయన న్నకు నేర్చు ంచాడు" 

 

పుటినారోజ్జలు, వివాహ వార్చషకోత్్ వాలు, మదర్్డ  డే 

లేదా ఫాదర్్డ  డే మ్మఖ్ు మైన తేదీలు, కానీ మీరు 

త్రకీసుును సీవ కర్చంచి, దేవుని కుటంబంలో మళ్ళ ి

జనిమ ంచినపుు డు మీ జీవిత్ంలో అత్ు ంత్ మ్మఖ్ు మైన 

సంఘటన జర్చగిన రోజ్జ. ఈ రోజ్జ మర్చయు త్రకీసుు కోసం 



మీ నిరణయానాి  గురుుంచుకోవడం మంచిది. త్రకీసుులో మీ 

మోక్ష్యనిా  గురుుంచుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే మీరు 

ఇత్రులతో మోక్ష్యనికి సంబంధించిన శుభవారును 

పంచుకోవాలనుకుంటన్నా రు. మీరు త్మసుకునా  అదే 

నిరణయం త్మసుకోవడానికి మీరు వార్చకి సహాయం 

చేయవచుి . మీరు త్రకీసుులో రక్షంపబడడానికి 

దార్చత్మసిన దశలను సమీక్షదేాం. 

 

మొదట, ఏమి జ్ర్గింద్ధ?చాల్చ మందికి రక్ష్కుని 

అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వారు కోలోు యినటి 

అనిపించదు. నీకు ఏమైంది? బహుశా, మీరు కదిలే 

ఉపన్ను సం వినా్న రు; బహుశా ఒక సాే హతడు మీతో 

స ుా నిా  పంచుకుని ఉండవచుి ; మీరు ఒక 

కరపత్రానిా  చదివి ఉండవచుి . ఏది ఏమైనపు టికీ, 

"అందరూ ాపం చేసి దేవుని మహమకు 

దూరమయాు రు" (రోమనిు 3:23) అని మీరు అరనాం 

చేసుకున్నా రు. 

 

త్రపవక ుయైన యెషయా చాల్చ కాలం త్రకిత్ం ఇల్చ 

అనా్న డు: “మన ాాలు దేవుని మ్మఖానిా  మనకు 

దాచాయి, కాబటి ాఆయన వినలేడు.” (యెషయా 59:2) 

మన సవ ంత్ ాపం మనలిా  దేవుని నుండి వేరు 

చేసుుంది! “ాానికి జీత్ం మరణం” మీరు రోమనిు 6:23 

లో చదివారు. ఇది ఒక ఆధ్యు తిమ క మరణం, ఇది 

త్పిు పోయిన వార్చకి దేవుని నుండి వేరుచేయడం. 

 

"అయితే న్న మంచి పనుల సంగతేంటి?" మీరు 

అనుకున్నా రు, "నేను అంత్ చెడవాాడిని కాదు!" 

అపుు డు మీరు "కృపవలన మీరు విశావ సమ్మ దావ రా 

రక్షంపబడితిర్చ, అది మీవలన కాదు; ఇది దేవుని 

బహుమానమ్మ, ఎవడును అతిశయపడకుండునటి 

త్రకియల వలన కాదు" (ఎఫెసీయులకు 2:8, 9). "అయితే 

న్న ాాలు చాల్చ చినా వి" అని మీరు చె ుా రు 

మర్చయు మీరు ఇల్చ చదివారు: "ఎవరు మొత్ుం 

ధరమ శాక్ర ుా నాి  ాటి ుా రో, మర్చయు ఒక విషయంలో 

పరాటి చేసేు, అత్ను అనిా ంటికీ దోష అవుాడు." 

(జేమ్్  2:10). మిమమ లిా  ఒపిు ంచండి లేదా రక్ష్కుని 

అవసరం! 

 

“ఈ రక్షకుడు ఎవరు?” అన్న మీరు అడిగారు.పౌలు 

ఇల్చ అనా్న డు: "ాపమ్మ వలన వచిు  జీత్మ్మ 

మరణమ్మ, అయితే దేవుని బహుమానమ్మ మన 

త్రపభువైన త్రకీసుుయేసునందు నిత్ు జీవమ్మ." (రోమనిు 

6:23) మీరు మర్చంత్ తెలుసుకోవాలనుకున్నా రు కాబటి ా

మీరు చదవండి! దేవుడు మానవ రూపంలో, యేసు 

వు కి ుత్వ ంలో, ఎనాో  త్రపలోభాలను ఎదురొక నా్న డు కానీ 

ాపం చేయలేదు! (I ేతరు 2:21-25). అత్ను త్న 

దైవ వా నిా  నిరూపించుకోవడానికి చాల్చ సంకేాలు 

మర్చయు అదుా ాలు చేశాడు (యోహాను 20:30-31). మీ 



ాాలనిా టికీ దేవునికి బలిగా ఆయన మీ కోసం 

మరణంచాడు! (హెత్రీయులు 10:10-14) చివరకు, 

ఆయన మృతలలోనుండి లేపబడి, ాను దేవుని 

కుమారుడనని నిరూపించాడు. (రోమనిు 1:4-5 & I 

కొర్చంథీయులు 15:1) ఎంత్ అదుా త్మైన కథ! యేసు 

మన కోసం చేసినదానిా  “సువారు” అని పిలు ుారు, 

అంటే “సువారు!” 

 

యేసు మాప్రత్మే మన రక్షణ న్నరీక్షణ అన్న మీరు 

గుర్తంచారు.వేర్వ దార్చ లేకపోయింది. శిలువపై త్న 

మరణం దావ రా, యేసు ాపులను రక్షంచగలడు, 

విడిపించగలడు మర్చయు విమోచన త్రకయధనం 

చేయగలడు. యోహాను 14:6లో, యేసు ఇల్చ 

త్రపకటించాడు: "నేనే మారగమ్మను, సత్ు మ్మను, 

జీవమ్మను: న్న దావ రా త్పు  మనుష్యు డు 

త్ంత్రడియొదకేు రాడు." మనం దేవునిని చేరుకోగల 

ఏైక మారగం త్రకీసుు దావ రానే. మీరు అపసులుల 

కారు మ్మలు 4:12లో కూడా చదివారు, "ఇత్రవాటిలో 

మోక్ష్ం లేదు, ఎందుకంటే మనం రక్షంపబడట్టనికి 

మనుష్యు ల మధు  ఇవవ బడిన మరొక ేరు ఆకాశం 

త్రకింద లేదు." మహమమ ద్, బుదిుడు, జ్జడాయిజం, 

హందూ దేవుళి్ళ లేదా మర్వ ఇత్ర మత్ంపై 

ఆధ్యరపడటం దావ రా మనం రక్షంచబడలేమ్మ. ఈ 

రోజ్జ జరుగుతనా టిగా మన సవ ంత్ "క్రైసువ మత్ం" 

వు వసనాను రూపందించుకోలేమ్మ మర్చయు అది 

మనలను కాాడుతందని ఆశించలేమ్మ. యేసుత్రకీసుు 

మాత్రత్మే మన మోక్ష్యనికి షరతలను ేరొక నగలడు, 

ఎందుకంటే ఆయన మన మూలు ం చెలింిచాడు 

మర్చయు మన ఏైక రక్ష్కుడు. వేర్వ మారగం లేదు. 

 

మిమమ లిా  రక్షంచగల ఏైక వు కి ు - యేసు త్రకీసుు ాదాల 

వద ేమిమమ లాి  మీరు పడగొటడాానికి సిదంిగా ఉన్నా రా? 

విశావ సం పుటింాది! "కాబటి ావిశావ సం వినడం దావ రా 

వసుుంది, మర్చయు వినడం దేవుని వాకు ం దావ రా 

వసుుంది." (రోమనిు 10:17). మీకు రక్ష్కుడు అవసరం 

మర్చయు మీరు ఆయనను కనుగొన్నా రని మీరు 

నిశి యించుకునా్న రు. 

 

యేసుత్రకీసుు భూమిపైకి వచిా డని, పర్చపూరణమైన 

జీవిానిా  గడిాడని, మన ాాల కోసం సిలువ 

వేయబడాాడని, ాతిపెటబాడాాడు, కానీ మూడవ రోజ్జన 

మృతలలోనుండి లేచి, ఇపుు డు మన కోసం 

మధు వర్చ ుత్వ ం వహంచడానికి దేవుని కుడిారశ వ ంలో 

శాశవ త్ంగా నివసిసుునా్న డని మీరు ఈ శుభవారును 

విశవ సించారు. 

మీ విశా్వ స్ం మిమి లి  పశి్వ తా పపడేలా 

చేసింద్ధ!లూకా 13:3లో యేసు చె ుా డు, "... మీరు 

పశిా ుాపపడకపోతే, మీరందరూ అల్చగే 

నశించిపోారు." ఇది పశిా ుాపం లేదా నశించు; 



ఎంపిక మాది. అపసులుల కారు మ్మలు 17:30 ఇల్చ 

చెబుతోంది, "నిజంగా ఈ అజాఞన కాల్చలను దేవుడు 

పటింాచుకోలేదు, కానీ ఇపుు డు త్రపతిచోట్ట ఉనా  

మనుష్యలందరూ పశిా ుాపపడమని ఆజాఞ పించాడు." 

త్రపతిచోట్ట ఉనా  త్రపజలందరూ, మర్చయు అందులో 

మీరు మర్చయు ననాు  కలుపుకొని, పశిా ుాపపడమని 

దేవుడు ఆదేశించాడు. దేనికి పశిా ుాపం? మా 

ాాలకు పశిా ుాపపడండి. భగవంతడు 

చెపిు నదంా పూర్చుగా సేవించడం మర్చయు 

అనుసర్చంచడం లేదని పశిా ుాపపడండి. 

పశిా ుాపపడమని దేవుడు మనతో వేడుకుంటనా్న డు. 

మనం అత్ని వైపు తిరగాలని ఆయన చాల్చ 

కోరుకుంట్టడు. అత్ను 2 ేతరు 3:9 లో మనకు ఇల్చ 

చె ుా డు, "కొందరు మందబుది ిఅని లెకిక ంచినటి 

త్రపభువు త్న వాగేానమ్మను గూరి్చ  ఆలసు మ్మ చేయక, 

మనయెడల దీరఘశాంత్మ్మ చూపుచునా్న డు, ఎవడును 

నశింపవలెను గాని అందరు పశిా ుాపపడవలెను." 

 

మీరు కేవలం ాపం చేసినందుకు చింతించలేదు. 2 

కొర్చంథీయులు 7:10 ఇల్చ చెబుతోంది, "దేవుని 

సంబంధమైన దుుఃఖ్ం పశిా ుాానాి  కలిగిసుుంది, 

మోక్ష్యనికి దార్చ త్మసుుంది, పశిా ుాపపడదు; కానీ 

త్రపపంచంలోని దుుఃఖ్ం మరణానిా  ఉత్ు తిు చేసుుంది." 

పశిా ుాపం అంటే మనసు మారుి కోవడం, మనసు 

మారుి కోవడం. జీవిానిా  మీ మారగంలో జీవించడం 

మానేసి, భగవంతని మారగంలో జీవించడం 

త్రారంభించాలని మీరు మా మనస్ు ను 

నిరణయించుకునా్న రు. మీరు మీ శకి ుతో దేవునికి సేవ 

చేయాలని నిరణయించుకునా్న రు మర్చయు ఆయన 

చెపిు నదంా చేయండి. మత్ుయి 22:37, "యేసు 

అత్నితో, 'నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ 

పూరణహృదయమ్మతోను నీ పూరాణత్మ తోను నీ 

పూరణమనస్ు తోను త్రేమించవలెను' అని చె ుా డు." 

 

రోమనిు 2:4 ఇల్చ చెబుతోంది, "దేవుని మంచిత్నం 

మిమమ లిా  పశిా ుాానికి దార్చ త్మసుుంది." దేవుడు మన 

పట ిచాల్చ మంచిగా ఉనా్న డు, మర్చయు దీని వలన 

మీరు అనాి  విధ్యలుగా ఆయనను సంతోషపెటా్టలని 

కోరుకునా్న రు. దేవుడు, మన పట ిఆయనకునా  త్రేమ 

కారణంగా, మన కోసం చాల్చ చేాడు మర్చయు దీని 

కారణంగా మనం I యోహాను 4:19 లో చదువుామ్మ, 

"మనమ్మ ఆయనను త్రేమిసుునా్న మ్మ, ఎందుకంటే 

ఆయన మొదట మనలను త్రేమించాడు." 

 

దేవుని త్రేమ కోసం, మీరు మీ ాాలను మర్చయు 

అవిధేయత్లను విడిచిపెటా్టరు, యేసును 

అనుసర్చంచడానికి మర్చయు విధేయత్ చూపడానికి మీ 

జీవిానిా  ఇవావ లని నిరణయించుకునా్న రు. యేసు 

ఇల్చ చె ుా డు: "ఎవడైనను ననాు  



వంబడించగోరుచున్నా డో, అత్డు త్నాు  ాను 

నిరాకర్చంచుకొని, త్న సిలువను ఎతుకొని ననాు  

వంబడించు." (మారుక  8:34). 

 

మీరు యేసును ఒపుు కునాి రు.మత్ుయి 10:32-33లో 

యేసు ఇల్చ చె ుా డు, "కాబటి ామనుష్యు ల యెదుట 

ననాు  ఒపుు కొనువాడెవడో, పరలోకమందునా  న్న 

త్ంత్రడియెదుట నేను కూడ ఒపుు కొనుదును. అయితే 

మనుష్యు ల యెదుట ననాు  నిరాకర్చంచువాడెవడో, 

పరలోకమందునా  న్న త్ంత్రడి యెదుట నేనూ వానిని 

తిరసక ర్చ ుాను. ." యేసుత్రకీసుు దేవుని కుమారుడని మీరు 

విశవ సిసుునా్న రని ఇత్రులతో ఒపుు కోవడానికి మీరు 

సిగుగపడలేదు. మత్ుయి 16:16-17లో ేతరు చేసినటే ి

మీరు చేారు: "సైమన్ ేతరు సమాధ్యనమిసూు , 'నీవు 

సజీవుడైన దేవుని కుమారుడైన త్రకీసుువు' అని చె ుా డు." 

 

అపసులుల కారు మ్మలు 8:36-37లో ఒక వు కి ు ఇల్చ 

అడిగాడు, "చూడండి ఇకక డ నీరు ఉంది. బాపిజాం 

పందకుండా న్నకు ఏది అడుా?" అపుు డు 37వ 

వచనంలో, "అపుు డు ఫిలిప్ ఇల్చ అనా్న డు, "నీవు 

పూరణహృదయంతో విశవ సిసేు నీవు నమమ వచుి . 

మర్చయు అత్ను సమాధ్యనమిసూు , 'యేసుత్రకీసుు దేవుని 

కుమారుడని నేను నమ్మమ తనా్న ను' అని చె ుా డు. 

"అది మంచి ఒపుు కోలు. 

 

కానీ ఇంకా ఉంది. యేసు త్రకీసుు, దేవుని కుమారుడని 

మీరు ఒపుు కోవడమే కాదు, ఆయనను మన త్రపభువుగా 

కూడా ఒపుు కున్నా రు. "... యేసు త్రపభువని నీ నోటితో 

ఒపుు కొని, దేవుడు ఆయనను మృతలలోనుండి 

లేాడని నీ హృదయమ్మలో విశవ సించినయెడల, నీవు 

రక్షంపబడుదువు" (రోమా 10:9) మీరు ఆయనను మా 

న్నయకుడు, యజమాని, పర్చాలకుడు, చీఫ్, బాస్ 

మర్చయు మన జీవిాలపై పూర్చు అధికారం ఉనా వాడు. 

 

చివరకు మీరు మీ పాపాల్ను క్షమించేందుకు 

యేసుప్రక్టసుతతో ఐకా ంగా బాప్లజజ్ం 

పందారు!అపసులుల కారు మ్మలు 2:38 

“పశిా ుాపపడండి మర్చయు మీలో త్రపతి ఒకక రూ ాప 

విమ్మకి ు కొరకు యేసుత్రకీసుు న్నమంలో బాపిుసమ ం 

పందండి; మర్చయు మీరు పర్చశుదిాత్మ  బహుమతిని 

అందుకుంట్టరు." 

 

అననీయ సౌలుతో చెపిు నటి ఎవరో మీతో అన్నా రు: 

“మర్చ ఇపుు డు ఎందుకు వేచి ఉనా్న వు? లేచి 

బాపిుసమ మ్మ పంది, త్రపభువు న్నమమ్మనుబటి ామీ 

ాపమ్మలను కడుకొక నుమ్మ.” (అపసులుల కారు మ్మలు 

22: 16) మీరు మీ ాాలు కడుకోక వడానికి బాపిుసమ ం 

త్మసుకున్నా రు మర్చయు ఆ చరు లో, మీరు త్రపభువు 

న్నమానిా  పిలుసుునా్న రు. భగవంతని న్నమానిా  



పిలవడం అంటే ఆయనను చరు కు త్రార్చ నాంచడం. 

మీరు యేసును ఏమి చేయమని పిలిచారు? నినాు  

రక్షంచడానికి! (మీ ాాలను కడగడానికి). 

 

మీరు బాపిుసమ ం త్మసుకునా పుు డు, మీరు 

రక్షంపబడాారు. 1 ప్పటర్డ 3: 21 “దానికి అనుగుణంగా 

(ఓడలోని నీటి దావ రా ఎనిమిది మంది ఆత్మ లు 

రక్షంచబడాారు), బాపిజాం ఇపుు డు మిమమ లిా  

రక్షసుుంది - మాంసం నుండి మ్మర్చకిని తొలగించడం 

కాదు, కానీ దేవునికి ఒక విజఞపిు యేసుత్రకీసుు పునరు నాానం 

దావ రా మంచి మనా్ క్ష,” ప్పటర్డ త్రపకారం, బాపిజాం 

అనేది భౌతిక శరీరం నుండి మ్మర్చకిని బయటి 

శుత్రభపరచడం కాదు. బదులుగా, మనలను రక్షంచే 

బాపిజాం మంచి మనా్ క్ష కోసం దేవునికి 'విజఞపిు'. ఇది 

అపరాధ ఆత్మ  యొకక  అంత్రగత్ త్రపక్ష్యళ్న కోసం 

దేవునికి త్రార నాన. 

 

నీ ాాల నుండి నినాు  ఏది రక్షంచింది? అది యేసు 

రక ుమ్మ! యేసు రక ుమ్మ నినాు  ఎపుు డు రక్షంచింది? 

మీరు బాపిజాం పందినపుు డు! కాబటి ాపదుపు శకి ు 

ఎకక డ ఉంది? ఇది త్రకీసుు రక ుంలో ఉంది. (యేసుత్రకీసుు 

పునరు నాానం అనేది సిలువపై ఆయన మరణం యొకక  

విలువను ధృవీకర్చంచిన సంఘటన). విశావ సం-

బాపిజాం మిమమ లాి  త్రకీసుు మరణం, ఖ్ననం మర్చయు 

పునరు నాానంతో మ్మడిపెటింాది. 

 

"అత్ని మరణమ్మలోనికి" బాపిుసమ మ్మ పందుట 

మర్చయు "అత్ని పునరు నాానమ్మలో అత్నితో 

ఐకు పరచబడుట" (రోమనిు 6:3-5) బాపిజాంలో మీకు 

మోక్ష్ం వచిి నపుు డు. “కాబటి ామనమ్మ బాపిుసమ మ్మ 

దావ రా మరణమ్మలోనికి అత్నితో సమాధి 

చేయబడితిమి, అనగా త్రకీసుు మృతలలోనుండి త్ంత్రడి 

మహమతో లేచినటే,ి మనమ్మ కూడా నూత్న 

జీవిత్మ్మలో నడవాలి. మనమ్మ ఆయన మరణమ్మ 

యొకక  ారూపు మ్మలో కలిసి ఉనా టయిితే, మనమ్మ 

కూడా అత్ని పునరు నాాన పోలికలో ఉంట్టమ్మ, మన 

వృదిుడు అత్నితో ాట సిలువ వేయబడాాడని, ాపం 

యొకక  శరీరం అంత్మొందించబడుతందని 

తెలుసు. మనం ఇకపై ాానికి బానిసలుగా 

ఉండకూడదు” (రోమనిు 6:4-6). 

 

మన విశవ సించే హృదయాలు మంచి మనా్ క్ష కోసం 

దేవునికి విజఞపిు చేసినపుు డు త్రకీసుులో దేవునితో ఐకు ం 

కావడం వల ివచేి  మోక్ష్ం (ాప క్ష్మాపణ) 

ఇవవ బడుతంది. మనం బాపిుసమ ం త్మసుకునా పుు డు 

ఇల్చ చే ుా ం. బాపిజాం అనేది త్రకీసుు శిలువ మరణం 

ఆధ్యరంగా మనలను రక్షంచమని దేవునికి 

మొరపెటడాం. 

మీరు త్రకీసుుకు అపు గించబడాారు మర్చయు మీ విశావ సం 



దావ రా ఆయన మిమమ లిా  రక్షంచాడు. యేసు ఇల్చ 

అనా్న డు: "ఎవరు విశవ సించి బాపిుసమ ం త్మసుకుంట్టరో 

వారు రక్షంపబడారు ..." (మారుక  16:16). "త్రపభూ, 

ననాు  రక్షంచడానికి నేను నినాు  విశవ సిసుునా్న ను, 

నేను సీవ య, ాపం మర్చయు ఈ త్రపపంచానికి 

చనిపోాను మర్చయు బాపిజాంలో మీతో ఐకు ం 

అవుాను. అది మీ జీవిత్ంలోని నిరణయాత్మ క క్ష్ణం. 

 

మీరు బాపిుసమ ం త్మసుకునా పుు డు దేవుడు మీ 

జీవిత్ంలో చేసిన కొనిా  గొపు  మారుు లను 

పర్చశీలించండి: 

• మీరు రక్షంపబడాారు - మారుక  16:16 

• మీరు మళ్ళ ిజనిమ ంచారు - యోహాను 3:5 

• మీరు మరణంచారు, ఖ్ననం చేయబడాారు 

మర్చయు త్రకీసుుతో పునరు నాానం చేయబడాారు - 

రోమనిు 6: 4-6 మర్చయు కొల్సీ్  2:12 

• మీరు త్రకీసుును ధర్చంచారు - గలత్మయులకు 3:27 

• మీరు కొత్ు జీవి అయాు రు - రోమనిు 6:4 

 

త్రకీసుు మీ ాాలను కడిగేశాడు. ఇది ీచస్థలో ఉందా? 

సివ మిమ ంగ్స పూల్ లోన్న? నదిలో లేదా బాపికా్రసీలాో? అది 

ఎకక డ జర్చగిందనేది మ్మఖ్ు ం కాదు. మ్మఖ్ు మైన 

విషయం ఏమిటంటే, యేసు, అత్ని రక ుం దావ రా, 

మిమమ లిా  కడుగుాడు! అత్ను ాల్ ాాలను 

కడిగినటి! అపసులుల కారు మ్మలు 22:16. "లేచి 

బాపిుసమ మ్మ పంది, త్రపభువు న్నమమ్మనుబటి ామీ 

ాపమ్మలను కడుకొక నుమ్మ." అపుు డు మీ కొత్ు జీవిత్ం 

త్రారంభమైంది (రోమనిు 6:4). "కాబటి ామనం బాపిజాం 

దావ రా మరణం దావ రా అత్నితో ాతిపెటబాడాామ్మ, 

త్ంత్రడి మహమ దావ రా త్రకీసుు మృతలలోనుండి 

లేపబడాాడు, అల్చగే మనం కూడా కొత్ు జీవిత్ంలో 

నడవాలి!" 

 

మర్యు ఇపుు డు, ఏమి జ్రుగుతోంద్ధ?మీరు 

వలుగులో నడుసుునా్న రు (I యోహాను 1:7). మీరు 

మర్చంత్ ఎకుక వగా తెలుసుకోవాలనుకుంటనా్న రు (1 

ేతరు 2:2). మీరు వాకు ంతో మిమమ లిా  మీరు 

పోషంచుకుంటన్నా రు మర్చయు మీ విశావ సంలో 

ఎదుగుతన్నా రు (హెత్రీయులు 5:12-14). మీరు 

విశావ సంతో మీ సోదరులతో సహవాసంలో 

ాలుపంచుకుంటన్నా రు (హెత్రీయులు 10:24-25). 

మీరు మీ బంధువులు మర్చయు సాే హతలతో 

సువారును ఎల్చ పంచుకోవాలో నేరిు కుంటన్నా రు, 

మీరు మరణం వరకు నమమ కంగా ఉండాలి! త్రపకటన 

2:10 "మరణం వరకు నమమ కంగా ఉండండి, నేను మీకు 

జీవ కిరీట్టనిా  ఇ ుాను." 

 

కొల్స్ యులు 1:21-23 “మర్చయు మీరు, ఒకపుు డు 

దుష ాత్రకియల దావ రా మీ మనస్ు లో పరాయీకరణ 



మర్చయు శత్రతవులుగా ఉన్నా రు, అయితే ఇపుు డు 

అత్ను మిమమ లిా  పవిత్రత్ంగా మర్చయు నిరోేషగా 

మర్చయు అత్నిలో నిందకు గుర్చచేయడానికి మరణం 

దావ రా త్న శరీరానిా  రాజీ చేశాడు. దృష;ా మీరు 

నిజంగా విశావ సంలో కొనాగితే, స్థసినారంగా మర్చయు 

స్థసినారంగా ఉండి, మీరు వినా  సువారు నిరీక్ష్ణ నుండి 

దూరంగా ఉండకపోతే, ..." 

 

పెరుగుతూనే ఉండండి! 

 

త్రపశా లు 

13. ాపం దేవుణణ మనిష నుండి దాచిపెడుతంది, 

త్దావ రా అత్ను మనిష వినడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

14. క్ష్మాపణ అవసరమైన ాపి అని 

అంగీకర్చంచడానికి నిరాకర్చంచిన వు కి ు 

త్పిు పోాడు మర్చయు ఆ స్థసినాతిలో ఉనా పుు డు 

రక్షంచబడడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

15. ాానికి ఫలిత్ం ఉండదు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

16. మోక్ష్యనికి, దేవునితో నిత్ు జీవానికి ఏైక మారగం 

యేసు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

17. పశిా ుాపపడనివాడు నషపాోడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

18. పశిా ుాపం ఉంది 

a. ____ హృదయ మారుు  

b. ____మనసులో మారుు  

c. ____ జీవనశైలిలో మారుు  

d. ____ దైవభకి ు వైపు మారుు  

e. ____ పైవనీా  

 

19. ఎవరైతే త్రకీసుును దేవుడని తిరసక ర్చంచారో, 

వార్చని త్రకీసుు త్ంత్రడి మ్మందు తిరసక ర్చ ుాడు 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

20. త్రకీసుు దేవుని కుమారుడని నమమ కం లేకపోవడం 

బాపిజాం పందకుండా అడుాకుంటంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

21. బాపిజాం, నీటిలో మ్మంచడం, భౌతిక శరీరం 

నుండి మ్మర్చకిని శుత్రభపరచడం కాదు, ఒకర్చ 

ఆత్మ , అత్ని అంత్రగత్ జీవి నుండి ాానిా  

శుత్రభపరచడం. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 



 

22. అత్ని మరణంలో త్రకీసుుతో సమాధి 

చేయబడటం వలన పునరు నాానం మర్చయు 

త్రకీసుుతో ఐకు ం అవుతంది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

23. త్రకీసుు మరణంలోకి బాపిజాం పందినపుు డు 

సంభవించే మారుు లు 

a. ____మీరు రక్షంచబడాారు 

b. ____మీరు మళ్ళ ిపుటా్టరు 

c. ____మీరు మరణంచారు, ఖ్ననం 

చేయబడాారు మర్చయు త్రకీసుుతో 

పునరు నాానం చేయబడాారు 

d. ____మీరు త్రకీసుును ధర్చంచారు 

e. ____మీరు కొత్ు జీవిగా మారారు 

f. ____ పైవనీా  

g. ____a మర్చయు ఇ 

 

24. మోక్ష్ం షరతలతో కూడుకునా ది, జీవిానికి, 

శాశవ త్మైన జీవిానికి కిరీట్టనిా  పందాలంటే 

త్న మరణం వరకు నమమ కంగా ఉండాలి. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

 

 

పాఠం 16 

మీ కుటంబాన్నకి సువారత చపు ండి 
 

మారుక  16:15లో యేసు ఇల్చ ఆజాఞ పించాడు: 

"త్రపపంచమంత్టికి వళి ిత్రపతి త్రాణకి సువారు 

త్రపకటించండి." మనం ఈ మాటలు చదువుామ్మ, 

వాటిని ాటించట్టనికి లేచి, త్రపపంచానిా  చూడట్టనికి 

కళ్ళు  తెరు ుామ్మ మర్చయు మన మ్మందు ఎవర్చని 

చూ ుామ్మ? మా సంత్ కుటంబం! సువారు 

త్రపకటించడానికి చాల్చ కషమాైన స్థసనాలం త్మ ఇంటి్లనే 

ఉంటందని కొందరు అంట్టరు. కానీ ఎందుకు? ఇది 

ఉత్ుమమైన, సులభమైన, అత్ు ంత్ అనుకూలమైన 

త్రపదేశంగా ఉండాలి. యేసు అవిశావ సుల కుటంబంలో 

పెర్చగాడు! కనీసం అత్ని సోదరులు ఉనా్న రు. కానీ 

వారు మారారు. జేమ్్  మర్చయు జూడ్ ఆలసు ం చేారు 

కానీ వారు కూడా అనుచరులు అయాు రు. యేసు త్న 

సంత్ కుటంబానిా  జయించాడు! 

 

త్రకీసుులో త్రపియమైన సోదరుడు లేదా సోదర్చ, మీ 

కుటంబానికి సువారు త్రపకటించండి! కానీ మీరు "ఎల్చ?" 

దీని గుర్చంచి ఆలోచించండి: యేసు మీ కుటంబంలో 

భాగమైతే ఆయన ఎంత్వరకు విజయం ాధి ుాడు? 

ఆయన మీరు అయితే మీ కుటంబంలో ఎల్చంటి 

త్రపభావం ఉంటంది? మీ కుటంబం గుర్చంచి ఆలోచిసేు, 

యేసును ఎవరు ఎదిర్చ ుా రు? కాబటి ాసమాధ్యనం ఉంది. 



సువారుతో మీ కుటంబానాి  చేరుకోవడానికి, మీరు 

చేయవలసింది మర్చయు యేసు వలె ఉండుట 

మాత్రత్మే. మీ కుటంబమ్మ మీ దావ రా త్రకీసుుతో 

జీవించనివవ ండి. ఇంత్కు మించి ఎవరూ చేయలేరు. 

 

త్రపపంచంలోని సువారు త్రపచారం గుర్చంచి త్రకీసుు 

చెపిు నవనాీ  మన కుటంబాలకు వర్చుా ుయి. ఇది 

ఇంటికి దగ గరగా ఉంది. మీరు త్రపభావం చూపకపోతే, 

మీరు క్రైసువం మర్చయు చరి్చ  పట ిమీ సవ ంత్ 

దృకు థానిా  పునుఃపర్చశీలించవలసి ఉంటంది. 

 

మీ కుటంబాన్నకి దూరంగా ఉండకుండా దగ గరగా 

గీయండి. 

సువారు మనలను త్రపపంచానికి దగ గరగా త్మసుకురావాలి 

మర్చయు దాని నుండి మనలిా  త్మసివేయకూడదు. 

సువారును నొకిక చెపు డానికి యేసు ఉపయోగించిన 

చరి్చ  యొకక  చిహాా లు ఉపుు , కాంతి మర్చయు 

పులిసినవి, అయితే ఇవి ఎందుకు? ఈ మూడింటికి 

ఉమమ డిగా ఏమి ఉంది? త్రపతి ఒకక టి చొచుి కుపోతంది 

అని సమాధ్యనం! ఉపుు  చొచుి కొనిపోయి కొత్ు రుచిని 

ఇసుుంది. కాంతి చొచిు కొనిపోయి కొత్ు కాంతిని 

ఇసుుంది. పులిసిన పిండి చొచుి కొనిపోయి కొత్ు శకి ుని 

ఇసుుంది. 

 

పులయబెటిజ - మత్తయ 13:13 

మనం పులియబెటినా పిండిని వంటగది షెల్ఫ స్థలో 

కొదిగేా ుా క్స్థలో ఉంచలేమ్మ. లీవన్స్థను సంత్రపదించాలి. 

ఇది త్రబెడ్ డౌలోకి చొచుి కుపోవాలి. రొటె ాపిండిలో 

చొచుి కొనిపోయి, పులియబెటినా దాని గుర్చుంపును 

కోలోు తంది కానీ ఫలిత్ం గమనించవచుి  - ఒక 

రుచికరమైన రొటె!ా వారు ఓవన్ నుండి త్రబెడ్ 

త్మసేటపుు డు బేకరీకి దగ గరగా వళ్ంిడి. మీరు ఆగి, 

లోపలికి వళి ికొంత్ రొటె ాకొన్నలనుకుంటన్నా రు! ఇది 

యేసుత్రకీసుు సనిా ధితో త్న సవ ంత్ కుటంబంలోకి 

చొచుి కుపోయే క్రైసువుడి ల్చంటిది. 

ఉపుు గా ఉండండి - మత్తయ 5:13 

అయితే ఉపుు  షేకర్డస్థలో ఉపుు  ఉండిపోతే? మనం 

సవ చఛ మైన ఉపుు గా ఉండగలం, కానీ మనం ఎపుు డూ 

ఉపుు  షేకర్డ నుండి బయటపడకపోతే మర్చయు 

ఎపుు డూ ఆహారం మీద ఉంచకపోతే, మన 

కుటంబాలకు సువారు రుచిని అందించలేమ్మ. ఉపుు  

లేకుండా మెత్ుని బంగాళ్లదుంపలను త్యారు 

చేయండి మర్చయు దాని రుచి ఎల్చ ఉంటందో 

చూడండి. ఇపుు డు కొంచెం ఉపుు  వేసి కలాలి. 

ఇపుు డు రుచి చూసే వారు ఇల్చ అంట్టరు: "న్నకు 

బంగాళ్దుంప గుజ్జు అంటే ఇషంా!" మీ కుటంబ 

సభుు లు, మీ జీవిానిా  చూసినపుు డు, "న్నకు క్రైసువ 

జీవిత్ం ఇషంా!" 

 



వెలుగుగా ఉండండి - మత్తయ 5:14-16 

లైటస్థను బుట ాకింద పెటవాదేు. అది ఎవర్చకీ మేలు 

చేయదు. మీరు నివసించే త్రపదేశానిా  కాంతి 

వలిగించాలి. 

 

ప్రపాకి జకల్ అప్లకోేషన 

మనం ఎల్చ కొనాగాలి? మనం వార్చని ఎల్చ 

చేరుకోవాలి? మన సవ ంత్ కుటంబంపై మన త్రపభావం 

ఎల్చ ఉంటంది? మనం ఉపుు , పులియబెటి ామర్చయు 

తేలికగా ఉండాలి! కొనిా  ఆచరణాత్మ క ఉదాహరణలను 

గమనించండి: 

 

స్ంప్రపద్ధంచండి -కలిసి సమయానిా  గడపడం, 

సంభాషంచడం మర్చయు అనుభవాలను 

పంచుకోవడం చాల్చ మ్మఖ్ు ం. కొనాి ారిు క్రైసువుల 

త్లిదింత్రడులు ఫిరాు దు చే ుారు: "న్న కొడుకుకు మా 

కుటంబానికి సమయం లేదు. నేను అత్నిని చాల్చ 

అరుదుగా చూ ుాను. అత్ను ఎలపిుు డూ చరి్చ  

త్రపజలతో ఏదో ఒకటి చేసుునా్న డు కానీ మాకు సమయం 

లేదు." కొనాి ారిు నమమ ని భరు కూడా అదే చెబుాడు. 

మీ కుటంబంలో ఇది జరగకుండా జాత్రగత్ు 

వహంచండి. ఉపుు , పులిపిండి మర్చయు వలుతరు 

వలె మీ సవ ంత్ కుటంబంలోకి త్రపవేశించండి. 

 

పర్శుదిాతి్ చే న్నయంప్రత్మంచబడిన స్ా భావము -

మీరు మీ కుటంబంలో త్గాదాలు, వాదనలు మర్చయు 

గందరగోళ్ంలో ాల్గనలేరు. మీ త్లిదింత్రడులు 

గొడవపడినపుు డు, మీరు ఏమి చేయాలి? అందులో 

ాల్గన్నల్చ? వైపుల్చ ఎంచుకోవాల్చ? అస్ లు కానే 

కాదు! గురుుంచుకోండి: "మృదువైన సమాధ్యనం 

త్రకోధ్యనిా  తిపిు కొడుతంది," పర్చశుదిాత్మ  యొకక  ఉనికి 

అత్ని ఫల్చనిా  శాంతిని కలిగిసుుంది (గలత్మయులకు 

5:22) మంచి బైబిల్ సలహా ఇవవ డం మర్చయు మంచి 

ఉదాహరణగా ఉండటం మంచిది. 

 

క్రైస్తవ సూప్రాల్పై పటజబటజండి -దేవుడు మనలను 

ఉనా త్ మారాగనికి పిలుసుునా్న డని యెషయా 55:89 

చెబుతోంది. ఒక క్రైసువ బాలిక త్లి ిఅసభు కరమైన 

దుసుులు ధర్చంచాలని పటాబటింాది, కానీ ఆమె 

నిరాకర్చంచింది. త్మ కుటంబం అనైతిక 

కారు త్రకమాలు చూడాలని పటాబటి ాగదిని వదిలి వళ్ళు  

శిష్యు లు ఉన్నా రు. ఈ క్రైసువులు త్మ సూత్రాలను 

ఉనా త్ంగా ఉంచారు. మీరు యేసును మొదటి 

స్థ నా నంలో ఉంచినటయిితే, మీరు ఎపు టికీ కోలోు రు. 

మీరు యేసును ర్డండవ స్థ నా నంలో ఉంచినటయిితే, 

మీరు ఎపు టికీ గెలవలేరు. ాపం చేయడం దావ రా మీ 

కుటంబానిా  సంతోషపెటడాానికి త్రపయతిా ంచడం 

వార్చని త్రకీసుుకు గెలవదు. 

 



ఆత్మథా ం పాటించండి -యోహాను 1:38-39లోని యేసు 

ఉదాహరణను గమనించండి. యేసుకు ఇలిు 

ఉనా పుు డు, త్నతో కొంత్ సమయం గడపడానికి 

ఆంత్రడూ మర్చయు ఇత్రులను త్మసుకెళి్లడు. ఇది 

సువారు త్రపచారానికి మ్మఖ్ు మైనది. ఇది పర్చచయం 

చేయడానికి ఒక మారగం. అయితే కుటంబంలో 

దరఖాసుు ఏమిటి? ఇది చాల్చ సులభం - ఆతిథు ం 

అంటే ఏమిటి, ఇత్రులతో పంచుకోవడానికి మీ 

జీవిత్ం, సమయం, ఇలిు మర్చయు విషయాలను 

తెరవడం? ఇది కుటంబంలో specia1 అపికిేషన్స్థను 

కలిగి ఉంది. మీ జీవిత్ం, మీ గది, మీ వసుువులు, మీ 

బటలాు తెరవడానికి త్రపతేు క అవకాశాల కోసం చూడండి. 

మీ వద ేఉనా  వాటిని పంచుకోండి. కొంత్మంది 

వు కుులు అపర్చచితలతో పోలిసేు వార్చ కుటంబంతో 

త్కుక వ ఆతిథు ం ఇ ుారు. "న్న బటలాు వేసుకోకు." "న్న 

త్రడాయర్డస్థలో ఎవరున్నా రు?" "న్న పెన్ి ల్ ఎకక డ 

ఉంది?' "న్న చాకెటి మిఠాయిని ఎవరు తిన్నా రు?" 

మర్చయు పోరాటం ఎల్చ మొదలవుతంది, అది 

క్రైసువునికి అల్చ కాదు. 

 

మీరు త్ంత్రడి లేదా త్లి ిఅయితే, మీ ఇంటికి త్రపజలను 

ఆహావ నించడం దావ రా మీరు ఆతిథు ం ఇవవ వచుి . 

మీరు కొడుకు లేదా కుమార్డు అయితే, మీ త్లిదింత్రడుల 

ఒపు ందంతో మిమమ లిా  సందర్చశ ంచడానికి చరి్చ లోని 

వు కుులను మీరు ఆహావ నించవచుి . మీ కుటంబ 

సభుు ల పట ిఎలపిుు డూ త్రశద ివహంచండి. 

 

అందుబాటలో ఉండండి -కషాాలిో ఉనా  మర్చయు 

అవసరంలో ఉనా  వు కుులను మీరు కలిసినపుు డు 

సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉండండి. యేసు ఈ 

లోకంలోకి వచిా డు సేవ చేయడానికి, అంటే త్రపజల 

అవసరాలను త్మరి డానికి. అత్ను మాకు అదే మిషన్ 

ఇచిా డు. త్రపపంచానిా  గమనించండి (మీ కుటంబం). 

ఎవరైన్న బాధపడినపుు డు లేదా బాధపెటినాపుు డు 

గమనించండి. సహాయం చేయడానికి దగ గరగా 

ఉండండి, ఓదారుు ని ఇవవ ండి మర్చయు సేవ 

చేయండి. 

 

మేమ్మ త్రపభువు సేవకులం, ేద త్రపజల ఇళ్లిో 

ఉంచబడాామ్మ. మనం సేవ చేయాల్చ వదేా? మనం 

అందుబాటలో ఉండాల్చ మర్చయు బహరంగంగా 

ఉండాల్చ లేక మనకు మర్చయు మన సవ ంత్ కుటంబ 

సభుు లకు మధు  గోడలను నిర్చమ ంచాల్చ? మరల్చ, మీరు 

సువారుతో మీ కుటంబానాి  చేరుకోవాలంటే, మీరు 

కేవలం యేసుల్చ ఉండాలి. మీ కుటంబానిా  మీ దావ రా 

యేసుతో జీవించనివవ ండి. మీ కుటంబం 

మారుతందని ఇది హామీ కాదు, కానీ ఇంత్కు మించి 

ఎవరూ చేయలేరు. 

 



చేయవల్సిన కొన్ని  విషయాలు: 

• మీ కుటంబ సభుు లతో మీరు చేయగలిగే కొనాి  

మంచి కారు కల్చాలను త్రవాయండి. 

• మీరు మీ కుటంబంతో ఉనా పుు డు కొనిా  

మ్మఖ్ు మైన క్ష్ణాలను త్రవాయండి. 

• మీ కుటంబంలో ఎవర్చకి సహాయం కావాలి? 

• మీరు తిరసక ర్చంచాలి్ న మీ కుటంబంలోని 

కొనిా  చెడు అలవాటనిు రాయండి 

• మీరు మీ కుటంబ సభుు లతో పంచుకోగలిగే 

కొనిా  విషయాలను త్రవాసుకోండి. 
 

త్రపశా లు 

6. సువారు కొనిా  త్రగతల వు కుులకు పర్చమిత్ం 

చేయబడింది. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

7. క్రైసువులు సువారు కలిగి ఉనా ందున భూమికి ఉపుు . 

ఉపుు  వంటి సువారును డబాబ లో ఉంచి ఎపుు డూ 

ఉపయోగించని పక్ష్ంలో అది పనికిరాదు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

8. యేసు త్రపపంచానికి వలుగు కాబటి ాక్రైసువులు త్మ 

దైనందిన జీవిత్ంలో త్రకీసుును 

త్రపతిబింబించినపుు డు త్రకీసుు త్రపకాశి ుాడు. 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

9. కోపంతో కూడిన సీవ య నియంత్రత్ణ లేకపోవడం 

విభజన మర్చయు అపనమమ కానిా  సృషసాుుంది, కానీ 

మృదువైన సమాధ్యనం కోానిా  దూరం చేసుుంది 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

10. దేవుడు త్న పిలలిు అవసరంలో ఉనా వార్చకి సేవ 

చేయాలని ఆశి ుాడు 

ఒపుు  త్పుు  ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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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 - 
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ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇంటర్వా షనల్ బైబిల్ న్నలెడ్ు ఇన్ి ిటూు ట 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మర్యు ఆయన స్ంకల్ు ం గుర్ంచి మర్ంత్ తెలుసుకవాల్న్న ఆస్కి త ఉని  ఎవర్ైనా బైబిల్ పాఠాల్ను అందుబాటలో 

ఉంచడం ఇన్నా ిట్యా ట్ యొకక  ల్కా్ష ం పాఠాల్ను ప్రప్లంట్ చేయడాన్నకి డౌనస్థలోడ్ చేసుకవచిు , ఆనస్థలైనస్థలో అధ్ా యనం 

చేయవచిు  లేదా వా కుతలు లేదా చర్ి ల్ దాా రా ఇమెయల్ మంప్రత్మతా్  శ్వఖ్లో ఉపయోగించవచిు . ఇంటరి్న షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇన్నా ిట్యా ట్ (IBKI) నుండి డిపోమా స్ంపాద్ధంచడాన్నకి ఒక విదాా ర్థ త్పు న్నస్ర్గా నాలుగు అవస్రమైన కరుా లు మర్యు 7 ఎంప్లక 

పాఠాల్ను పూర్త చేసి ఉండాల. అడాా నా స్థడ్ స్థస్జసస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్ాక ల్ర్) అవారుును అందుకవడాన్నకి, ఒక విదాా ర్థ డిపోమా 

స్ంపాద్ధంచడంతో పాట అన్ని  ఎల్కి జవ్ పాఠాలు మర్యు 7 అదనపు అధ్ా యనాల్ను పూర్త చేసి ఉండాల.  

Course One - The Message | మొదటి కరుా  “మరి ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ త్రపతిదీ ఎల్చ వచిి ంది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిష 

Christ, The Mystery of God |  త్రకీసుు - దేవుని రహసు ం  

Myths About God |  దేవుని గుర్చంచిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కరుా  రండు - అత్న్న స్ందేశ్వన్నకి విధేయత్ 

Time Before Christ   త్రకీసుుకు మ్మందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై త్రకీసుు సమయం  

Time After Christ   త్రకీసుు త్రావ త్ సమయం  

Time To Decide    నిరణయించే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మరణం నుండి సిలువ జీవిానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కరుా  మూడు -ప్రక్టసుతలో కొత్త ఆధా్య త్మి క జీవిత్ం  

Baptism into Christ   |  త్రకీసుులోకి బాపిజాం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతలతో చేయని రాజు ం 

Servants In The Kingdom   | రాజు ంలో సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసల్ా్  నుండి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆత్మ  మర్చయు సత్ు ంతో దేవుణణ ఆరాధించండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కరుా  నాలుగు - ప్రక్టసుతలో పర్పకా త్ 

Jesus Of Nazareth | నజర్వయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  త్రకీసుు జీవిత్ం 

United In Christ   త్రకీసుులో ఐకు ం 

Spiritual Milk |  ఆధ్యు తిమ క ాలు 

Living Liberated |  లివింగ్స లిబర్వటెడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు త్రకీసుు యొకక  త్రపత్ు క్ష్త్ 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శరీరం, ఆత్మ , ఆత్మ  - మీరు చనిపోయినపుు డు వారు 

ఎకక డికి వళ్ారు?         
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ఈ చిరునామాలో మీ న్నయమించబడిన ఉపాధాాయుడికి్ పంపండి. 
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