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Servants In The Kingdom 
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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రాజ్య ంలో సేవకులు 
క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరదే నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ ి మీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ లైర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ార ివ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరయిు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు 
దేవున్న చిత్ాు న్ని వ్ెత్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరయిు చయేడం మీ 
బాధ్ాత్. వ్రేేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ి 
ధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం 
క్ోస్ం బ ైబిల న్నఘంటువులనత మరియు న్నఘంటువులనత చూడండి. 
డిక్షనర ీ న్నరేచనాలత్ో జాగ్ీత్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంటే డకి్షనరీలు 
అస్లు భాష నతండ ిపదాలు మరియు 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 మరియు అస్లు అరాథ న్ని 
వక్రకీ్రించవచతు. ఉదాహరణక్ు, గీకీ్ు పదాలు డి మరయిు క్ "ై 
ఆంగ్లంలో "మరయిు" అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు 
నామవ్ాచక్ాలనత వ్రేు చయేడాన్నక్ి De ఉపయోగించబడుత్ ంద , 
అయిత్ ేక్  ైర ండు నామవ్ాచక్ాలనత క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత 
చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ో వ్ాక్ాం నతండ ి మీత్ో 
మాటాల డన్నవేండి. 
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Servants In The Kingdom 

Chapter 1 

Christ’s Body - A Functioning Organism 

The Bible does not appear to provide instructions for the 

frequency of or location for meeting together. In fact, 

Jesus stated to the Samaritan woman that the location 

was not important. (John 4:3) It is the inner-being, soul 

or heart that worships. 

  

“Let us not give up meeting together, as some are in 

the habit of doing, but let us encourage one 

another.” (Heb 10:25) 

  

“You are a chosen race, a royal priesthood, a holy 

nation, a people for his own possession, that you may 

proclaim the excellences of him who called you out of 

darkness into his marvelous light.” (1 Peter 2:9) 

Much is recorded about the actions of these 1st century 

Christians - Christ’s “called out people.” 

a. Devoted themselves to apostles’ teachings. 

Acts 2:42 

b. Had everything in common. Acts 2:44 

c. Met together daily, ate, shared what they had, 

gathered at Solomon’s Colonnade. Acts 5:12 

d. Elite Hebrew Jews ignored the Greek speaking 

widows, Jews from different parts of the 

Roman Empire. Acts 6 

e. The church body chose servants to provide for 

the needs of the Greek Christian widows. Acts 

6 

f. Buried Stephen and mourned deeply for him. 

Acts 7 

g. Remained faithful while being persecuted. 

Acts 8 

h. Fleeing persecution, abandoned their home and 

non-Christian family. Acts 8 

i. Upon arrival in their new land, they taught the 

Gospel. Acts 8:4 

j. So, the disciples determined, everyone 

according to his ability, to send relief to the 

brothers living in Judea. Acts 11:29-30 

k. Many were gathered together praying. Acts 

12:12 

l. Gathered the church together for 

a report. Acts 14:27 

m. Then it seemed good to the apostles and the 

elders, with the whole church, to choose men 

from among them and send them to Antioch 

with Paul and Barnabas. Acts 15:22 

n. Gathered the multitude together - deliver the 

letter Acts 15: 31 

రాజ్య ంలో సేవకులు 

1 వ అధా్య యము 

క్రీస్తు శరీరం - ఒక పని చేసే జీవి 

కలిసి సమావేశమయ్యా  ఫ్రీక్వె న్సీ  లేదా ఫ్రరదేశానికి 

సంబంధంచిన సూచనలను బైబిల్ అందంచినట్లు 

కనిపంచడం లేదు. నిజానికి, ఆ స్సలలం ముఖా్ ం కాదని 

య్యసు సమరయ స్త్రతీో చెపా్ప డు. (యోహాను 4:3) 

ఆరాధంచేద అంతరంగం, ఆతమ  లేదా హృదయం. 

 

"కందరు కలిసి కలుసుకోవడం అలవాట్ల 

చేసుకునన ట్లుగా మనం ఒకరినొకరు 

ఫ్రోతీ హంచుకుందాం."(హెఫ్రీ 10:25) 

 

"మిమమ లిన  చీకటిలో నుండి తన అదుు తమైన వెలుగులోకి 

పలిచినవాని గొరా తనానిన  ఫ్రరకటించడానికి మీరు 

ఎనున కోబడిన జాతి, రాజైన యాజక వరగం, రవిఫ్రత దేశం, 

అతని సె ంత సె్వ స్వల ా నికి ఫ్రరజలు."(1 పేతురు 2:9) 

ఈ 1వ శతాబదపు స్త్ైసవీుల చరా ల గురించి చాలా నమోదు 

చేయబడింద - ఫ్రీసీు "ఫ్రరజలను పలిచారు." 

r. అపొసలీుల బోధనలకు తమను తాము అంకితం 

చేసుకునాన రు. అపొసలీుల కారా ములు 2:42 

s. ఫ్రరతిదీ ఉమమ డిగా ఉండేద. అపొసలీుల 

కారా ములు 2:44 

t. రోజూ కలిసి కలిశారు, తినాన రు, ఉనన వాటిని 

రంచుకునాన రు, సోలమన్ కలొనేడస్లో 

సమావేశమయాా రు. అపొసలీుల కారా ములు 5:12 

u. ఎలైట్ హఫ్రూ యూదులు ఫ్రీకు మాట్లు డే 

వితంతువులను, రోమన్ స్వఫ్రమాజా ంలోని వివిధ 

ఫ్రప్పంతాల నుండి వచిి న యూదులను 

రటిటంచుకోలేదు. చట్లటలు 6 

v. ఫ్రీకు స్త్ైసవీ వితంతువుల అవసరాలను 

తీరి డానికి చరిి  శరీరం సేవకులను 

ఎనున కుంద. చట్లటలు 6 

w. ఖననం చేశారుస్రటనన్ మరియు అతని కోసం 

తీఫ్రవంగా దుుఃఖంచారు. చట్లటలు 7 

x. హంసించబడుతునన పాు డు విశెా సప్పఫ్రతంగా 

ఉనాన డు. చట్లటలు 8 

y. హంస నుండి ప్పరిోయి, వారి ఇంటిని మరియు 

స్త్ైసవీేతర కుట్లంబానిన  విడిచిపెట్లట రు. చట్లటలు 8 

z. వారి కత ీదేశానికి వచిి న తరెా త, వారు సువార ీ

బోధంచారు. అపొసలీుల కారా ములు 8:4 

aa. కాబటిట, శిష్యా లు యూదయలో నివసిసీునన  

సహోదరులకు తన స్వమరాల ా నికి తగ గట్లటగా 

సహాయానిన  రంప్పలని నిశి యించుకునాన రు. 

అపొసలీుల కారా ములు 11:29-30 



o. The disciples came together to break bread. 

Acts 20:7 

p. When you are assembled in the name of the 

Lord Jesus … deliver this man to Satan for the 

destruction of the flesh, so that his spirit (soul) 

may be saved in the day of the Lord. 1 Cor 5:4-

5 

q. In the presence of all rebuke sinning elders. 1 

Timothy 5:20 

 Comment: When the whole church came 

together in one place, their meetings were of a 

functioning body, freedom, vibrancy, open 

participation to all, but not necessarily always in 

unity. 

  

“Let the word of Christ dwell in you richly, teaching 

and admonishing one another in all wisdom, singing, 

psalms and hymns and spiritual songs, with 

thankfulness in your hearts to God. And 

whatever you do, in word (say) or deed (do), do 

everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks 

to God the Father through him.” (Col. 3:16-17) 

  

Comment: “You” includes both men and women 

who may have a psalm, teaching, prophesying, 

revelation, or interpretation. But not everyone 

would be performing all these functions. 

  

Comment: Don’t take glory from God unto yourself. 

  

“But in a great house there are not only vessels of gold 

and silver, but also of wood and clay, some for honor 

and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses 

himself from the latter, he will be a vessel for honor, 

sanctified and useful for the Master, prepared for every 

good work.” (2 Timothy 2:20-21) 

  

“Through Jesus, therefore, let us continually offer to 

God a sacrifice of praise—the fruit of lips that confess 

his name. And do not forget to do good and to share 

with others, for with such sacrifices (offerings) God is 

pleased.” (Hebrews 13:15-16) 

  

Comment: “Fruit of lips” is not limited to singing. 

 

The Church Christ built is an organized organism, not 

an organization with positions of authority or rank. It is 

a body of faithful, obedient and believing people with 

differing functions (gifts) in a way that the Christian 

body may fulfill its mission of seeking the lost, care for 

one another and carry out all the services that Jesus 

Christ, the Head of the Body, gave them to do. No one 

was inferior or superior - all are necessary for the Body 

to function properly. The Body is one in Christ and 

bb. చాలా మంద గుమిగూడి ఫ్రప్పర లనలు చేశారు. 

అపొసలీుల కారా ములు 12:12 

cc. ఒక నివేదక కోసం చరిి ని సేకరించారు. 

అపొసలీుల కారా ములు 14:27 

dd. అపుా డు అపొసలీులకు మరియు పెదదలకు, 

మొతంీ చరిి తో, వారిలో నుండి మనుష్యా లను 

ఎనున కుని, పౌలు మరియు బరన బాలతో 

అంతియొకయకు రంరడం మంచిద. అపొసలీుల 

కారా ములు 15:22 

ee. సమూహానిన  సమీకరించారు - చట్లటలు 15: 31 

లేఖ్ను అందంచండి 

ff. శిష్యా లు రొట్టటలు విరిచేందుకు వచాి రు. 

అపొసలీుల కారా ములు 20:7 

gg. మీరు ఫ్రరభువైన య్యసు నామంలో 

సమావేశమైనపాు డు ... అతని ఆతమ  (ఆతమ ) 

ఫ్రరభువు రోజులో రక్షంరబడేలా శరీరానిన  నాశనం 

చేయడానికి ఈ మనిషిని స్వతానుకు 

అరా గంచండి. 1 కరి 5:4-5 

hh. అనిన  మందలింపు ప్పరం పెదదల సమక్షంలో. 1 

తిమోతి 5:20 

వాా ఖా్ : చరిి  మొతంీ ఒకే చోట సమావేశమైనపుా డు, 

వారి సమావేశాలు రనిచేసే శరీరం, సేె చఛ , 

చైతనా ం, అందరిీ బహరంగంగా ప్పలొగనడం, కాన్స 

ఎలుపుా డూ ఐకా తతో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. 

 

“ఫ్రీసీు వాకా ం మీలో సమృదిగా నివసించనివె ండి, అనిన  

స్జాన నంతో, గానం, ీరనీలు మరియు ీరనీలు మరియు 

ఆధా్య తిమ క ప్పటలు, మీ హృదయాలలో దేవునికి 

కృతజనతతో బోధసీూ మరియు ఉరదేశించండి. మరియు 

మీరు ఏమి చేసినా, మాటలో(చెరా ండి) లేదా రని 

చేయండి (చెయా ండి), ఫ్రరభువైన య్యసు నామంలో ఫ్రరతిదీ 

చేయండి, ఆయన దాె రా తంఫ్రడి అయిన దేవునికి 

కృతజనతలు చెరా ండి. (కలొం. 3:16-17) 

 

వ్యయ ఖయ : “మీరు” అనేద ీరనీ, బోధ, ఫ్రరవచనం, 

ఫ్రరతా క్షత లేదా వాా ఖా్య నానిన  కలిగ ఉండే 

స్త్రపీురుష్యలను కలిగ ఉంట్లంద. కాన్స ఫ్రరతి ఒకక రూ ఈ 

అనిన  విధులను నిరె హంచలేరు. 

 

వ్యయ ఖయ : దేవుని నుండి మహమను న్సకే తెచుి కోకు. 

 

“అయితే ఒక గొరా  ఇంటిలో బంగారం మరియు వెండి 

ప్పఫ్రతలు మాఫ్రతమే కాదు, చెకక  మరియు మటిట కూడా 

ఉనాన యి, కనిన  గౌరవం కోసం మరియు కనిన  రరువు 

కోసం. కాబటిట, ఎవరైనా తనను తాను శుది చేసుకుంటే, 

అతను గౌరవానికి ప్పఫ్రతుడిగా ఉంట్లడు, రవిఫ్రతంగా 

మరియు యజమానికి ఉరయోగరడతాడు, ఫ్రరతి మంచి 

రనికి సిదింగా ఉంట్లడు.(2 తిమోతి 2:20-21) 



united in Him and His purposes rather than in agreement 

of opinion and interpretation of some teaching. 

 

 “For I say, through the grace given to me, to everyone 

who is among you, not to think of himself more highly 

than he ought to think but to think soberly, as God has 

dealt to each one a measure of faith. For as we have 

many members in one body, but all the members do not 

have the same function, so we, being many, are one 

body in Christ, and individually members of one 

another. Having then gifts (functions) differing 

according to the grace that is given to us, let us use 

them.” (Romans 12:3-8) 

   

Comment: “More-highly” - One is not important 

because they have a special gift, such as speaking in 

a language unfamiliar to them, a tongue. Man’s 

physical heart is no more important than his 

intestines. So, one Christian’s function is no more 

important than another’s. 

 

Comment: “Functions” needs vary so functions vary 

according to the need. Performance of a function 

should not be based on ability, education or on 

secular occupation but on needs of the Christian 

family. 

  

Those in Christ, His Body, are called out of sin unto 

righteousness, a changed forgiven people and part of the 

One Body - a living organism, with many parts. It is 

compared to the human body with its many parts all 

functioning in harmony, with each part performing its 

unique function. 

  

Therefore, the Church Christ built is a body of faithful, 

obedient and involved people organized in a way that 

the body may grow and fulfill its mission by caring for 

one another and performing services that Christ, the 

Head of the Body, gave them to do.  

  

However, in the church in Corinth there appears to have 

been chaos – all talking at the same time not one 

following another and little respect for one another. 

 

Consider 1 Corinthians 14. 

“Brothers, do not be children in your thinking. Be 

infants in evil, but in your thinking be mature. In the 

Law it is written, "By people of strange tongues and by 

the lips of foreigners will I speak to this people, and 

even then they will not listen to me, says the Lord." 

Thus, tongues are a sign not for believers but for 

unbelievers, while prophecy is a sign not for 

unbelievers but for believers. (vs. 20-22) 

“If, therefore, the whole church comes together and all 

speak in tongues, and outsiders or unbelievers enter, 

 

“కాబటిట, య్యసు దాె రా, మనం నిరంతరం దేవునికి 

స్సీుతిబలిని అరాి దాద ం - ఆయన పేరును ఒపుా కునే 

పెదవుల ఫలం. మరియు మంచి చేయడం మరియు 

ఇతరులతో రంచుకోవడం మరిి ోవదుద, ఎందుకంటే 

అలాంటి తాా గాలతో (సమరా ణలు) దేవుడు 

సంతోషిసీ్వడు.(హెఫ్రీయులు 13:15-16) 

 

వ్యయ ఖయ : “పెదవుల రండు” ప్పడట్లనికే రరిమితం 

కాదు. 

 

చరి్చ  స్త్ైస్టట నిరిమ ంచబడింద ఒక వా వరలకృత జీవి, 

అధకారం లేదా హోదా కలిగన సంసల కాదు. ఇద స్త్ైసవీ 

శరీరం కోలాో యిన వారిని వెతకడం, ఒకరినొకరు 

చూసుకోవడం మరియు శిరసీు  అయిన య్యసుఫ్రీసీు చేసే 

అనిన  సేవలను నిరె హంచే విధంగా విభినన  విధులు 

(బహుమతులు) కలిగన విశెా సకులు, విధేయులు 

మరియు నమిమ న వా కీుల శరీరం. శరీరం, వాటిని 

చేయడానికి ఇచిి ంద. ఎవరూ తకుక వ లేదా గొరా వారు 

కాదు - శరీరం సరిగాగ  రనిచేయడానికి అన్సన  అవసరం. 

శరీరం ఫ్రీసీులో ఒకటి మరియు కనిన  బోధనల అభిఫ్రప్పయం 

మరియు వాా ఖా్య నం యొకక  అంీకారంతో కాకుండా 

అతనిలో మరియు అతని ఉదేదశాలలో ఐకా మైంద. 

 

“నాకు అనుఫ్రగహంచబడిన దయ దాె రా, మీలో ఉనన  

ఫ్రరతి ఒకక రిీ, దేవుడు ఫ్రరతి ఒకక రికి విశెా సం యొకక  

కలతతో వా వహరించినట్లుగా, తన గురించి తాను 

ఆలోచించవలసిన దానికంటే ఎకుక వగా 

ఆలోచించకుండా, తెలివిగా ఆలోచించమని నేను 

చెపీునాన ను. ఎందుకంటే మనకు ఒకే శరీరంలో అనేక 

అవయవములు ఉనాన , అవయవములన్సన  ఒకే విధమైన 

రనిని కలిగ ఉండవు, కాబటిట మనము అనేకులమై ఫ్రీసీులో 

ఒకే శరీరము మరియు వా కిగీతంగా ఒకదానికకటి 

అవయవాలు. మనకు ఇవె బడిన దయ ఫ్రరకారం 

బహుమతులు (ఫంక్షనుు) భినన ంగా ఉంట్లయి, వాటిని 

ఉరయోగంచుకుందాం. (రోమనుు 12:3-8) 

 

వ్యయ ఖయ : “మరింత-అధకంగా” - వారికి తెలియని భాష, 

నాలుక వంటి ఫ్రరతేా క బహుమతిని కలిగ ఉనన ందున 

ఒకటి ముఖా్ ం కాదు. మనిషి యొకక  భౌతిక హృదయం 

అతని ఫ్రపేగుల కంటే ముఖా్ మైనద కాదు. కాబటిట, ఒక 

స్త్ైసవీుని రని మరొకరి కంటే ముఖా్ మైనద కాదు. 

 

వ్యయ ఖయ : "ఫంక్షనీ్ " అవసరాలు మారుతూ ఉంట్లయి 

కాబటిట ఫంక్షనుు అవసరానిన  బటిట మారుతూ ఉంట్లయి. 

ఒక ఫంక్షన్ యొకక  రనితీరు స్వమరలా ం, విదా  లేదా 

లౌకిక వృతిపీై ఆధ్యరరడి ఉండకూడదు కాన్స స్త్ైసవీ 

కుట్లంబం యొకక  అవసరాలపై ఆధ్యరరడి ఉండాలి. 

 



will they not say that you are out of your minds? But if 

all prophesy, and an unbeliever or outsider enters, he 

is convicted by all, he is called to account by all, the 

secrets of his heart are disclosed, and so, falling on his 

face, he will worship God and declare that God is 

really among you. (vs. 23-25) 

 

What then, brothers? When you come together, each 

one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an 

interpretation. Let all things be done for building up. If 

any speak in a tongue, let there be only two or at most 

three, and each in turn, and let someone interpret. But 

if there is no one to interpret, let each of them keep 

silent in church and speak to himself and to God. Let 

two or three prophets speak, and let the others weigh 

what is said. If a revelation is made to another sitting 

there, let the first be silent. For you can all prophesy 

one by one, so that all may learn and all be 

encouraged, and the spirits of prophets are subject to 

prophets. For God is not a God of confusion but of 

peace. (vs. 26-33) 

 

“As in all the churches of the saints, the women should 

keep silent in the churches. For they are not permitted 

to speak, but should be in submission, as the Law also 

says. If there is anything they desire to learn, let them 

ask their husbands at home. For it is shameful for a 

woman to speak in church. (vs. 33-35) 

“Or was it from you that the word of God came? Or 

are you the only ones it has reached? If anyone thinks 

that he is a prophet, or spiritual, he should 

acknowledge that the things I am writing to you are a 

command of the Lord. If anyone does not recognize 

this, he is not recognized. So, my brothers, earnestly 

desire to prophesy, and do not forbid speaking in 

tongues. But all things should be done decently and in 

order.” (vs. 36-40) 

  

Recap 

1. Under these conditions the Corinthian Christians 

could learn little and few, if any, were edified. 

Perhaps many felt “my function is more 

important than yours I can ____________.” 

2. Teaching was more important than being heard. 

3. Orderliness and understanding are important. 

4. Participation by all Christians important. 

5. Edification is necessary for faithfulness and 

growth so, do not abandon coming together. 

6. Respect of others enhances unity. 

7. Respect of law and customs cannot be ignored. 

8. A wife’s conduct dishonored her husband or 

someone else by their questions that appeared to 

be a challenge. 

9. Disrespect of others by trying to talk louder than 

them. 

ఫ్రీసీులో ఉనన వారు, అతని శరీరం, ప్పరం నుండి న్సతి 

వైపుకు పలువబడాారు, మారి బడిన క్షమింరబడిన ఫ్రరజలు 

మరియు ఒకే శరీరం యొకక  భాగం - అనేక భాగాలతో 

కూడిన జీవి. ఇద మానవ శరీరంతో ోలి బడుతుంద, 

దానిలోని అనేక భాగాలు స్వమరసా ంగా రనిచేసీ్వయి, ఫ్రరతి 

భాగం దాని ఫ్రరతేా క రనితీరును నిరె హసీుంద. 

 

అందువలు, ఫ్రీసీు నిరిమ ంచిన చరిి  విశెా సకులు, విధేయత 

మరియు ఫ్రరమేయం ఉనన  వా కీుల శరీరం, శరీరం వృద ి

చెందడానికి మరియు ఒకరినొకరు చూసుకోవడం దాె రా 

మరియు శరీరానికి అధరతి అయిన ఫ్రీసీు వారికి 

అందంచిన సేవలను నిరె హంచడం దాె రా దాని 

లకా్ష్య నిన  నెరవేరుి కునే విధంగా వా వరలకరించబడింద. . 

 

అయితే, కరింతస్లోని చరిి లో గందరగోళం ఉనన ట్లు 

కనిపసీోంద - అందరూ ఒకే సమయంలో మాట్లుడుకోవడం 

ఒకరినొకరు అనుసరించడం లేదు మరియు ఒకరి రటు 

మరొకరికి తకుక వ గౌరవం. 

 

1 కరింథీయులు 14ను రరిగణంచండి. 

“సోదరులారా, మీ ఆలోచనలో పలులుగా ఉండకండి. 

చెడులో శిశువులుగా ఉండండి, కాన్స మీ ఆలోచనలో 

రరిణతి చెందండి. ధరమ శాస్త్సంీలో ఇలా ఫ్రవాయబడి ఉంద, 

"అనా  భాషలు మాట్లు డేవారి దాె రా మరియు విదేశీయుల 

పెదవుల దాె రా నేను ఈ ఫ్రరజలతో మాట్లుడతాను, 

అపుా డు కూడా వారు నా మాట వినరు, ఫ్రరభువు 

చెబుతునాన డు." కాబటిట, భాషలు విశెా సులకు కాదు, 

అవిశెా సులకు సంకేతం, అయితే ఫ్రరవచనం 

అవిశెా సులకు కాదు విశెా సులకు సంకేతం.. (వరీ్స స్ట 20-

22) 

“కాబటిట, చరిి  అంతా ఒకచోట చేరి, అందరూ భాషలోు  

మాట్లుడితే, బయటివాళ్లు  లేదా అవిశెా సులు లోరలికి 

ఫ్రరవేశిసే,ీ మీరు మీ మనసీు లో లేరని వారు చెరా లేదా? 

అయితే అందరూ ఫ్రరవచించి, అవిశెా సి లేదా బయటి 

వా కి ీలోరలికి ఫ్రరవేశిసే,ీ అతను అందరిచే దోషిగా 

నిరిారించబడతాడు, అతనిని అందరిచేత 

విచారించబడతాడు, అతని హృదయ రహసా్వ లు వెలుడి 

చేయబడతాయి మరియు అతని ముఖ్ం మీద రడి, 

అతను దేవుడిని ఆరాధసీ్వడు మరియు దేవుడని 

ఫ్రరకటిసీ్వడు. నిజంగా మీ మధా  ఉంద. (వరీ్స స్ట 23-25) 

 

అపుా డు ఏమిటి సోదరులారా? మీరు కలిసి వచిి నపుా డు, 

ఫ్రరతి ఒకక రికి ఒక స్ ుకం, ఒక ప్పఠం, ఒక ఫ్రరతా క్షత, ఒక 

నాలుక లేదా ఒక వివరణ ఉంట్లంద. నిరామ ణం కోసం 

అనిన  రనులు చేయనివె ండి. ఎవరైనా ఒక భాషలో 

మాట్లుడినటుయితే, ఇదదరు లేదా గరిషటంగా ముగుగరు 

మాఫ్రతమే ఉండాలి మరియు ఫ్రరతి ఒకక రు మాఫ్రతమే 

మాట్లుడాలి మరియు ఎవరైనా అరలం చేసుకోనివె ండి. కాన్స 



10. Their actions needed to display their love for 

each other so any observing outsider would 

glorify God                             End Recap 

 

“If anyone serves, he should do it with the strength 

God provides, so that in all things God may be praised 

through Jesus Christ. To Him be the glory and the 

power forever and ever.” (1 Peter 4:11b) 

 

“Let brotherly love continue. Do not neglect to show 

hospitality to strangers, for thereby some have 

entertained angels unawares. Remember those 

[Christians] who are in prison, as though in prison with 

them, and those who are mistreated, since you also are 

in the body.” (Heb 13:1-3) 

  

Comment: “Show hospitality” is to take care of the 

needs of others, including travelers but not those who 

taught a message contrary to Christ’s Gospel. 

 

Comment: “Those in prison” – probably Christians 

persecuted by imprisonment for their belief in Christ. 

 

 “Whatever you do, work heartily, as for the Lord and 

not for men, knowing that from the Lord you will 

receive the inheritance as your reward. You are 

serving the Lord Christ.” (Colossians 3:23-24) 

 

“Keep your conduct among the Gentiles honorable, so 

that when they speak against you as evildoers, they 

may see your good deeds and glorify God on the day of 

visitation.” (1 Peter 2:12) 

  

“Above all, keep loving one another earnestly, since 

love covers a multitude of sins. Show hospitality to one 

another without grumbling. As each has received a gift 

use it to serve one another, as good stewards of God's 

varied grace whoever speaks, as one who speaks 

oracles of God; whoever serves as one who serves by 

the strength that God supplies—in order that in 

everything God may be glorified through Jesus Christ. 

To him belong glory and dominion forever and 

ever.” (1 Peter 4:8-11) 

  

Comment: “Grumbling” – “Why do I have to do 

this?” Or, “I don’t want to but, I will do it out of 

duty.”  “Gift to serve” – you receives something that 

is to be used to benefit others. 

 

“If anyone does not take care of (provide for) his own 

relatives, especially his immediate family, he has 

denied the faith and is worse than an unbeliever.” (1 

Timothy 5:8) 

  

“A religion that is pure and stainless according to God 

the Father is this: to take care of orphans and 

అరలం చేసుకోవడానికి ఎవరూ లేకుంటే, ఫ్రరతి ఒకక రూ 

చరిి లో మౌనంగా ఉండి, తనతో మరియు దేవునితో 

మాట్లుడనివె ండి. ఇదదరు లేదా ముగుగరు ఫ్రరవకలీు 

మాట్లుడనివె ండి మరియు ఇతరులు చెపా నదానిని 

తూకం వేయండి. అకక డ కూరుి నన  మరొకరికి దాో తకం 

జరిగతే, మొదటివాడు మౌనంగా ఉండనివె ండి. 

మీరందరూ ఒకక కక రుగా ఫ్రరవచించగలరు, తదాె రా 

అందరూ నేరుి కుంట్లరు మరియు అందరూ 

ఫ్రోతీ హంచబడతారు మరియు ఫ్రరవకలీ ఆతమ లు 

ఫ్రరవకలీకు లోబడి ఉంట్లయి. ఎందుకంటే దేవుడు 

గందరగోళానికి దేవుడు కాదు, శాంతికి దేవుడు.(వరీ్స స్ట 26-

33) 

 

“అనిన  రరిశుదిుల చరిి లలో వలె, స్త్రలీు చరిి లలో 

మౌనంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వారు మాట్లుడట్లనికి 

అనుమతించబడరు, కాన్స చటటం కూడా చెపా నట్లు లోబడి 

ఉండాలి. వారు ఏదైనా నేరుి కోవాలని కోరుకుంటే, ఇంట్లు  

వారి భరలీను అడగనివె ండి. ఒక స్త్ర ీచరిి లో 

మాట్లుడటం సిగుగచేట్ల.(వరీ్స స్ట 33-35) 

“లేదా దేవుని వాకా ం మీ నుండి వచిి ందా? లేక అద 

చేరింద మీకేనా? అతను ఫ్రరవక ీలేదా ఆధా్య తిమ కం అని 

ఎవరైనా అనుకుంటే, నేను మీకు ఫ్రవాసే విషయాలు 

ఫ్రరభువు ఆజన అని అతను అంీకరించాలి. ఎవరైనా దీనిన  

గురింీచకోతే, అతను గురింీచబడడు. కాబటిట, నా 

సహోదరులారా, ఫ్రరవచించాలనే కోరికతో ఉండండి 

మరియు మాతృభాషలో మాట్లుడడానిన  నిషేధంచకండి. 

అయితే అనిన  రనులు సఫ్రకమంగా, సఫ్రకమంగా 

జరగాలి.(వరీ్స స్ట 36-40) 

 

రీక్యయ ప్ 

11. ఈ రరిసిలతులలో కరింథియన్ స్త్ైసవీులు కంచెం 

నేరుి కోగలిగారు మరియు కనిన  ఉంటే, ఎడిఫైడ 

చేయబడాాయి. బహుశా చాలా మంద "మీ కంటే నా 

రని చాలా ముఖా్ మైనద ____________" అని 

భావించి ఉండవచుి . 

12. వినడం కంటే బోధనే ముఖా్ ం. 

13. ఫ్రకమబదతి మరియు అవగాహన ముఖా్ ం. 

14. స్త్ైసవీులందరూ ప్పలొగనడం ముఖా్ ం. 

15. విశెా సం మరియు ఎదుగుదలకు సవరణ అవసరం 

కాబటిట, కలిసిోవడానిన  వదులుకోవదుద. 

16. ఇతరుల గౌరవం ఐకా తను పెంచుతుంద. 

17. చటటం మరియు ఆచారాల గౌరవానిన  

విసమ రించలేము. 

18. ఒక భారా  ఫ్రరవరనీ సవాలుగా అనిపంచిన వారి 

ఫ్రరశన ల దాె రా ఆమె భరనీు లేదా మరొకరిని 

అగౌరవరరిచింద. 

19. వారి కంటే బిగ గరగా మాట్లుడట్లనికి ఫ్రరయతిన ంచడం 

దాె రా ఇతరులను అగౌరవరరచడం. 
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widows who are suffering and to keep oneself 

unstained by the world.” (James 1:27) 

  

“For God is not unjust so as to overlook your work 

and the love that you have shown for his name in 

serving the saints, as you still do. And we desire each 

one of you to show the same earnestness to have the 

full assurance of hope until the end.” (Hebrews 6:10-

11) 

 “Let us not become weary in doing good, for at the 

proper time we will reap a harvest if we do not give up. 

Therefore, as we have opportunity, let us do good to all 

people, especially to those who belong to the family of 

believers.” (Galatians 6:9-10) 

 

Questions 

1. The Bible specifies where and when to 
assemble together. 
True ___ False ___ 
 

2. The gift of teaching is more important than 
admonishing. 
True ___ False ___ 
 

3. Hospitality is having people over for 
fellowship and a meal. 
True ___ False ___ 

4. All Christians receive a gift to serve 
True ___ False ___ 
 

5. Pure religion is seeing to needs of the 
destitute unable to care for themselves. 
True ___ False ___ 
 

Chapter 2 

God’s Sowers of the Gospel  

Christ desires for the gospel message to be proclaimed 

to all mankind. On Pentecost His eyewitnesses, the 

apostles, were the first proclaimers of the Gospel.  

“But in fact, God has arranged the parts in the body, 

every one of them, just as he wanted them to be. If they 

were all one part, where would the body be? As it is, 

there are many parts, but one body. The eye cannot say 

to the hand, "I don't need you!" And the head cannot 

say to the feet, "I don't need you!" On the contrary, 

those parts of the body that seem to be weaker are 

indispensable, and the parts that we think are less 

honorable we treat with special honor. And the parts 

that are unpresentable are treated with special 

modesty, while our presentable parts need no special 

treatment. But God has combined the members of the 

body and has given greater honor to the parts that 

20. వారి చరా లు ఒకరికకరు వారి ఫ్రపేమను 

ఫ్రరదరిశ ంచాలిీ న అవసరం ఉంద, కాబటిట బయటి 

వా కి ీఎవరైనా భగవంతుని ముగంపు రీకాా పస్ను 

ీరిసీీ్వరు 

 

“ఎవరైనా సేవ చేసే,ీ దేవుడు అందంచే బలంతో అతను 

దానిని చేయాలి, తదాె రా దేవుడు య్యసుఫ్రీసీు దాె రా 

అనిన  విషయాలలో స్సీుతించబడతాడు. ఆయనకు 

మహమ మరియు శకి ీఎరా టిీ ఉంట్లంద. (1 పీటర్చ 4:11b) 

 

“సోదర ఫ్రపేమ కనస్వగనివె ండి. అరరిచితులకు ఆతిథా్ ం 

ఇవె డానిన  నిరుక్షా ం చేయవదుద, ఎందుకంటే కందరు 

తెలియకుండానే దేవదూతలను ఆదరించారు. వాటిని 

గురీుంచుకో[స్త్ైసవీులు] మీరు కూడా శరీరంలో 

ఉనన ందున వారితో ప్పట్ల చెరస్వలలో ఉనన ట్లుగా 

చెరస్వలలో ఉనన వారు మరియు దురెి నియోగం 

చేయబడినవారు. (హెఫ్రీ 13:1-3) 

 

వ్యయ ఖయ : “ఆతిథా్ ం చూపంచు” అంటే ఫ్రరయాణకులతో 

సహా ఇతరుల అవసరాలను తీరి డం, కాన్స ఫ్రీసీు 

సువారకీు విరుదంిగా సందేశానిన  బోధంచిన వారి కోసం 

కాదు. 

 

వ్యయ ఖయ : "జైలులో ఉనన వారు" - బహుశా స్త్ైసవీులు 

ఫ్రీసీుపై విశెా సం ఉంచినందుకు జైలు శిక్ష 

అనుభవించారు. 

 

“మీరు ఏమి చేసినా, ఫ్రరభువు నుండి మీకు వారసతె ం 

లభిసీుందని తెలుసుకని, ఫ్రరభువు కోసం కాకుండా, 

హృదయపూరె కంగా రని చేయండి. న్సవు ఫ్రరభువైన 

ఫ్రీసీును సేవిసీునాన వు.” (కలొసీ యులు 3:23-24) 

 

"అనా జనుల మధా  మీ ఫ్రరవరనీను గౌరవఫ్రరదంగా 

ఉంచుకోండి, తదాె రా వారు దురామ రుగలుగా మీకు 

వా తిరేకంగా మాట్లుడినపాు డు, వారు మీ మంచి రనులను 

చూసి, దరశ నం రోజున దేవుణ ిమహమరరుసీ్వరు."(1 

పేతురు 2:12) 

 

“అనిన ంటికంటే, ఉంచండిఒకరినొకరు 

ఫ్రపేమించుకోవడంహృదయపూరె కంగా, ఎందుకంటే 

ఫ్రపేమ అనేక ప్పప్పలను కపా వేసీుంద. గొణుగుడు లేకుండా 

ఒకరికకరు ఆతిథా్ మివె ండి. ఫ్రరతి ఒకక రు ఒక 

బహుమతిని అందుకునన ందున, దానిని ఒకరికకరు సేవ 

చేసుకోవడానికి ఉరయోగంచుకోండి, ఎవరైతే మాట్లుడినా 

దేవుని యొకక  విభినన మైన దయ యొకక  మంచి 

గృహనిరెా హకులుగా, దేవుని ఫ్రరవచనాలను చెపేా  

వా కిగీా; దేవుడు అందంచే శకి ీదాె రా సేవ చేసే వా కిగీా 

సేవ చేసేవాడు-అనిన టిలో దేవుడు య్యసుఫ్రీసీు దెా రా 

మహమరరచబడతాడు. అతనికి మహమ మరియు 

ఆధరతా ం ఎరా టిీ ఉంట్లంద. ”(1 పేతురు 4:8-11) 
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lacked it, so that there should be no division in the 

body, but that its parts should have equal concern for 

each other. If one part suffers, every part suffers with 

it; if one part is honored, every part rejoices with 

it.” (1 Cor 12:18-26) 

  

“For by the grace given me I say to every one of you: 

Do not think of yourself more highly than you ought, 

but rather think of yourself with sober judgment, in 

accordance with the measure of faith God has given 

you. Just as each of us has one body with many 

members, and these members do not all have the same 

function, so in Christ we who are many form one body, 

and each member belongs to all the others. We have 

different gifts, according to the grace given us. If a 

man's gift is prophesying, let him use it in proportion 

to his faith. If it is serving, let him serve; if it is 

teaching, let him teach; if it is encouraging, let him 

encourage; if it is contributing to the needs of others, 

let him give generously; if it is leadership, let him 

govern diligently; if it is showing mercy, let him do it 

cheerfully.” (Rom 12:3-8) 

 

“‘Having gone up on high he led captive captivity, and 

gave gifts to men,’ He went up, what is it except that he 

also went down first to the lower parts of the earth? He 

who went down is the same also who went up far above 

all the heavens, that He may fill all things — and He 

gave some [as] apostles, and some [as] prophets, and 

some [as] proclaimers of good news, and some [as] 

shepherds and teachers, unto the perfecting of the 

saints, for a work of ministration, for a building up of 

the body of the Christ.” YLT (Eph 4:8-13) 

 

“He who descended is the very one who ascended higher 

than all the heavens, in order to fill the whole universe. 

It was he who gave some to be apostles, some to be 

prophets, some to be evangelists, and some to be pastors 

and teachers, to prepare God's people for works of 

service, so that the body of Christ may be built up until 

we all reach unity in the faith and in the knowledge of 

the Son of God and become mature, attaining to the 

whole measure of the fullness of Christ.” NIV (Eph 

4:10-13) 

 

Comment: 

• The word “some” was from the Greek word toús 

meaning separated from. 

• To be apostles “and” prophets “and” proclaimers 

(evangelists in some translations) with the word 

“and” being translated from the Greek word dé 
meaning to distinguish difference between 

(apostles, prophets and evangelists 

• To be pastors “and” teachers with the word 

“and” being translated form the Greek word kaí, 

 

వ్యయ ఖయ : “గొణగడం” – “నేను దీనిన  ఎందుకు 

చేయాలి?” లేదా, “నాకు అకక రే ుదు కాన్స, విధ లేకుండా 

చేసీ్వను.” "సేవ చేయడానికి బహుమతి" - మీరు 

ఇతరులకు ఫ్రరయోజనం చేకూరి డానికి 

ఉరయోగంచాలిీ న దానిన  రె కరిసీ్వరు. 

 

“ఎవరైనా జాఫ్రగత ీతీసుకోకోతే (అందంచడానికి) అతని 

సె ంత బంధువులు, ముఖా్ ంగా అతని సమీర కుట్లంబం, 

అతను విశెా స్వనిన  తిరసక రించాడు మరియు అవిశాె సి 

కంటే చెడావాడు.(1 తిమోతి 5:8) 

 

"తంఫ్రడి అయిన దేవుని ఫ్రరకారం సె చఛ మైన మరియు 

స్ టయిన్స్లెస్ట మతం ఇద: అనాథ్లు మరియు 

వితంతువులు బాధలు రడుతునన  వారిని జాఫ్రగతగీా 

చూసుకోవడం మరియు లోకం నుండి తనను తాను 

కలుషితం చేయకుండా ఉంచుకోవడం."(జేమ్సీ  1:27) 

 

“మీరు ఇరా టిీ చేసీునన టేు, మీ రనిని మరియు 

రరిశుదిులకు సేవ చేయడంలో మీరు ఆయన పేరు రటు 

చూపన ఫ్రపేమను రటిటంచుకోకుండా దేవుడు అనాా యం 

చేయడు. మరియు చివరి వరకు నిరీక్షణ యొకక  పూరి ీ

హామీని కలిగ ఉండట్లనికి మీలో ఫ్రరతి ఒకక రూ అదే ఫ్రశదిను 

చూపంచాలని మేము కోరుకుంట్లనాన ము.(హెఫ్రీయులు 

6:10-11) 

“మనం మంచి చేయడంలో అలసిోకుము, ఎందుకంటే 

మనం వదులుకోకోతే సరైన సమయంలో రంటను 

కోసీ్వము. కాబటిట, మనకు అవకాశం ఉనన ందున, 

ఫ్రరజలందరిీ, ముఖా్ ంగా విశెా సుల కుట్లంబానికి చెందన 

వారికి మేలు చేదాద ం. (గలతీయులు 6:9-10) 

 

క్రపశన లు 

6. ఎకక డ మరియు ఎపాు డు కలిసి 

సమావేశమవాె లో బైబిలు నిరే దశిసీుంద. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

7. ఉరదేశించడం కంటే బోధంచే వరం చాలా 

ముఖా్ ం. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

8. ఆతిథా్ ం అనేద సహవాసం మరియు భోజనం 

కోసం ఫ్రరజలను కలిగ ఉంట్లంద. 

ఒపుా  తపుా  ___ 

9. స్త్ైసవీులందరిీ సేవ చేయడానికి బహుమతి 

లభిసీుంద 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

10. సె చఛ మైన మతం అంటే తమను తాము 

చూసుకోలేని నిరుపేదల అవసరాలను తీరి డం. 

ఒపుా  తపుా  ___ 



a word connecting pastors with teachers – that is 

pastors who teach or teaching pastors.  

                         

Since de separates, while kai connects, then pastors 

are connected with teachers but separated from the 

work of the apostles, prophets and evangelists. The 

better translation would have been pastors who 

taught or teaching pastors. Therefore, the work of 

apostles was different from the work of the prophets, 

which was different from the work of evangelists, 

which was different from the work of pastors and 

teachers. However, all can proclaim Christ in their 

work. 

Apostles 

Christ gave “some to be apostles.” Apostles comes 

from the Greek word apostólous - one sent forth with 

orders, a messenger, one set apart, to send out. 

According to Acts 1:21- 22 an apostle of Jesus was 

“one of the men who have accompanied us during all 

the time that the Lord Jesus went in and out among us, 

beginning from the baptism of John until the day when 

he was taken up from us - one of these men must 

become with us a witness to his resurrection.” 

 

 

“That which was from the beginning, which we have 

heard, which we have seen with our eyes, which we 

looked upon and have touched with our hands, 

concerning the word of life.” (1 John 1) 

 

The word apostólos is used of the Lord Jesus to 

describe His relation to God, Hebrews 3:1 “Therefore, 

holy brethren, partakers of the heavenly calling, 

consider the Apostle and High Priest of our confession, 

Christ Jesus.” 

 

 “Now many signs and wonders were regularly done 

among the people by the hands of the apostles. And 

they were all together in Solomon's Portico. None of 

the rest dared join them, but the people held them in 

high esteem. And more than ever believers were 

added to the Lord, multitudes of both men and women, 

so that they even carried out the sick into the streets 

and laid them on cots and mats, that as Peter came by 

at least his shadow might fall on some of them. The 

people also gathered from the towns around 

Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with 

unclean spirits, and they were all healed. But the high 

priest rose up, and all who were with him (that is, the 

party of the Sadducees), and filled with jealousy they 

arrested the apostles and put them in the public 

prison.” (Acts 5:12-19) 

 

“It was about this time that King Herod arrested some 

who belonged to the church, intending to persecute 

 
 
 

చాpter 2 

దేవుని స్తవ్యరు విత్తువ్యరు 

స్తవ్యరు సందేశం మానవ్యళి అందరిీ 

క్రపకటంచబడాలని క్రీస్తు కోరుకుంటున్నన డు. 

పంతెకొస్తు రోజున అతని క్రపతయ క్ష సాక్షులు, 

అపొసులులు, స్తవ్యరు యొకక  మొదట క్రపచారకులు. 

“కాన్స నిజానికి, దేవుడు శరీరంలోని భాగాలను, వాటిలో 

ఫ్రరతి ఒకక టి తాను కోరుకునన టేు అమరిా డు. అవన్సన  ఒకే 

భాగమైతే, శరీరం ఎకక డ ఉండేద? అలాగే, చాలా భాగాలు 

ఉనాన యి, కాన్స ఒక శరీరం. కనున  చేతికి, "నాకు నువుె  

అవసరం లేదు!" మరియు తల ప్పదాలతో, "నాకు మీరు 

అవసరం లేదు!" దీనికి విరుదింగా, శరీరంలో బలహీనంగా 

ఉనన ట్లు అనిపంచే భాగాలు చాలా అవసరం, మరియు 

తకుక వ గౌరవఫ్రరదంగా భావించే భాగాలను మేము ఫ్రరతేా క 

గౌరవంతో చూసీ్వము. మరియు ఫ్రరదరిశ ంచలేని భాగాలను 

ఫ్రరతేా క నఫ్రమతతో వా వహరిసీ్వరు, అయితే మా 

ఫ్రరదరిశ ంచదగన భాగాలకు ఫ్రరతేా క చికితీ  అవసరం 

లేదు. అయితే భగవంతుడు శరీరంలోని అవయవాలను 

కలిప, లేని అవయవాలకు ఎకుక వ గౌరవం ఇచిా డు, 

తదాె రా శరీరంలో విభజన జరగకూడదు, కాన్స దాని 

భాగాలు ఒకదానికకటి సమానమైన ఫ్రశది కలిగ ఉండాలి. 

ఒక భాగం బాధరడితే.. ఫ్రరతి భాగం దానితో 

బాధరడుతోంద; ఒక భాగం గౌరవించబడితే, ఫ్రరతి భాగం 

దానితో ఆనందసీుంద.(1 కరింథీ 12:18-26) 

 

“నాకు ఇచిి న దయతో నేను మీలో ఫ్రరతి ఒకక రిీ 

చెపీునాన ను: మీ గురించి మీ గురించి ఎకుక వగా 

ఆలోచించకండి, కాన్స దేవుడు మీకు ఇచిి న విశెా స్వనికి 

అనుగుణంగా మీ గురించి తెలివిగా ఆలోచించండి. మనలో 

ఫ్రరతి ఒకక రికి అనేక అవయవములతో ఒకే దేహము 

ఉనన టేు, మరియు ఈ అవయవములన్సన  ఒకే విధమైన 

రనిని కలిగయుండనటేు, ఫ్రీసీునందు అనేకులమైన 

మనము ఒకే శరీరముగా ఏరా రచుకనుచునాన ము 

మరియు ఫ్రరతి అవయవము ఇతరులందరికి చెందనద. 

మనకు ఇచిి న దయ ఫ్రరకారం మనకు వేరేె రు 

బహుమతులు ఉనాన యి. ఒక వా కి ీయొకక  బహుమతి 

ఫ్రరవచించినటుయితే, అతను దానిని తన విశెా స్వనికి 

అనులోమానుప్పతంలో ఉరయోగంచనివె ండి. అద 

వడాిసీునన టుయితే, అతను సేవ చేయనివె ండి; అద 

బోధసీునన టుయితే, అతను బోధంచనివె ండి; అద 

ఫ్రోతీా హకరంగా ఉంటే, అతను ఫ్రోతీ హంచనివె ండి; 

అద ఇతరుల అవసరాలకు తోడా డినటుయితే, అతను 

ఉదారంగా ఇవె నివె ండి; అద నాయకతె ం అయితే, 



them. He had James, the brother of John, put to death 

with the sword. When he saw that this pleased the 

Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened 

during the Feast of Unleavened Bread. After arresting 

him, he put him in prison, handing him over to be 

guarded by four squads of four soldiers each. Herod 

intended to bring him out for public trial after the 

Passover. So, Peter was kept in prison.” (Acts 12:1-5) 

 

The appointing of apostles appears to have ceased 

following the selection of Mathias except for Paul who 

was appointed by Christ as an apostle out of season. 

 

Apostle to the Gentiles 

Paul is first encountered as Saul who “approved of his 

(Stephen) execution.” (Acts 8:1) 

 

“But Saul, still breathing threats and murder against 

the disciples of the Lord, went to the high priest and 

asked him for letters to the synagogues at Damascus, 

so that if he found any belonging to the Way, men or 

women, he might bring them bound to Jerusalem. 

Now as he went on his way, he approached 

Damascus, and suddenly a light from heaven flashed 

around him. And falling to the ground he heard a 

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

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

And he said, ‘I am Jesus, whom you are persecuting.  

But rise and enter the city, and you will be told what 

you are to do.’  The men who were traveling with him 

stood speechless, hearing the voice but seeing no one. 

Saul rose from the ground, and although his eyes 

were opened, he saw nothing. So, they led him by the 

hand and brought him into Damascus. And for three 

days he was without sight, and neither ate nor drank.” 

(Acts 9:1-9) 

 

“Now there was a disciple at Damascus named 

Ananias. The Lord said to him in a vision, ‘Ananias.’ 

And he said, ‘Here I am, Lord.’ And the Lord said to 

him, ‘Rise and go to the street called Straight, and at 

the house of Judas look for a man of Tarsus named 

Saul, for behold, he is praying, and he has seen in a 

vision a man named Ananias come in and lay his 

hands on him so that he might regain his sight.’ But 

Ananias answered, ‘Lord, I have heard from many 

about this man, how much evil he has done to your 

saints at Jerusalem. And here he has authority from 

the chief priests to bind all who call on your name.’ 

But the Lord said to him, ‘Go, for he is a chosen 

instrument of mine to carry my name before the 

Gentiles and kings and the children of Israel.  For I 

will show him how much he must suffer for the sake of 

my name.’  So, Ananias departed and entered the 

house. And laying his hands on him he said, ‘Brother 

Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road 

అతను ఫ్రశదిగా రరిప్పలించనివె ండి; అద దయ చూపసే,ీ 

అతను దానిని ఉలాుసంగా చేయనివె ండి.(రోమ్స 12:3-8) 

 

"'అతడు ఉనన త స్స్వలయికి వెళ్లు బందీగా బంధంచబడాాడు 

మరియు మనుష్యా లకు బహుమతులు ఇచిా డు,' అతను 

పైకి వెళాా డు, అతను మొదట భూమి యొకక  దగువ 

ఫ్రప్పంతాలకు వెళాా డు తరా  ఏమిటి? దగ వెళ్లున వాడు 

కూడా అతడే అనిన  ఆకాశములను అధరోహంచి, అతడు 

సమసమీును నింపునట్లు - మరియు కందరిని 

అపొసలీులుగాను, కందరిని ఫ్రరవకలీుగాను, కందరిని 

సువార ీ ఫ్రరచారకులుగాను ఇచిా డు. మరియు కందరు 

కారరులుగా మరియు బోధకులుగా, రరిశుదిుల రరిపూరతి 

కరకు, రరిచరా  యొకక  రని కరకు, ఫ్రీసీు శరీరానిన  

నిరిమ ంచడం కోసం. YLT (Eph 4:8-13) 

 

“అవరోహణ చేసిన వాడు సమస ీ విశెా నిన  నింరడానికి 

అనిన  ఆకాశాల కంటే ఉనన తమైన వాడు. కందరిని 

అపొసలీులుగా, కందరిని ఫ్రరవకలీుగా, కందరిని 

సువారికీులుగా, మరికందరిని ప్పసటరుుగా, బోధకులుగా, 

దేవుని ఫ్రరజలను సేవా కారాా లకు సిదిరరచడానికి, ఫ్రీసీు 

శరీరం మనమందరం నిరిమ ంచబడే వరకు ఆయనే. 

విశెా సంలో మరియు దేవుని కుమారుని స్జాన నంలో ఐకా తను 

చేరుకోండి మరియు రరిరకె త పొందండి, ఫ్రీసీు యొకక  

సంపూరతి యొకక  పూరి ీస్స్వలయిని పొందండి. NIV(Eph 4:10-

13) 

 

వ్యయ ఖయ : 

• "కనిన " అనే రదం ఫ్రీకు రదం టూస్ట నుండి వేరు 

చేయబడింద. 

• అపొసలీులుగా "మరియు" ఫ్రరవకలీుగా "మరియు" 

ఫ్రరచారకులు (కనిన  అనువాదాలలో సువారికీులు) 

"మరియు" అనే రదం ఫ్రీకు రదం నుండి 

అనువదంచబడిందdé(అపొసలీులు, ఫ్రరవకలీు 

మరియు సువారికీులు) మధా  వా తాా స్వనిన  

గురింీచడం 

• "మరియు" అనే రదంతో ప్పసటరుుగా "మరియు" 

ఉప్పధ్యా యులుగా ఉండట్లనికి ఫ్రీకు రదం నుండి 

అనువదంచబడుతుందై,ప్పసటర్చస్లను 

ఉప్పధ్యా యులతో అనుసంధ్యనించే రదం - అంటే 

ప్పసటర్చస్లకు బోధంచే లేదా బోధంచే ప్పసటర్చ. 

  

డి విడిోతుంద కాబటిట, అయితేైకలుపుతుంద, 

అపుా డు ప్పసటరుు ఉప్పధ్యా యులతో 

అనుసంధ్యనించబడాారు కాన్స అపొసలీులు, ఫ్రరవకలీు 

మరియు సువారికీుల రని నుండి వేరు చేయబడతారు. 

మంచి అనువాదం ప్పసటర ుకు బోధంచే లేదా బోధంచే 

ప్పసటరుు. కాబటిట, అపొసలీుల రని ఫ్రరవకలీ రనికి 

భినన ంగా ఉంద, ఇద సువారికీుల రనికి భినన ంగా 

ఉంద, ఇద ప్పసటర్చ మరియు ఉప్పధ్యా యుల రనికి 



by which you came has sent me so that you may 

regain your sight and be filled with the Holy Spirit.’ 

And immediately something like scales fell from his 

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

baptized; and taking food, he was strengthened.” 

(Acts 9:10-19) 

 

“I know a man (apparently Paul) in Christ who fourteen 

years ago was caught up to the third heaven—whether 

in the body or out of the body I do not know, God 

knows. And I know that this man was caught up into 

paradise—whether in the body or out of the body I do 

not know, God knows— and he heard things that 

cannot be told, which man may not utter.” (2 Cor 

12:2-4) 

 

“Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen 

Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the 

Lord? If to others I am not an apostle, at least I am to 

you, for you are the seal of my apostleship in the 

Lord.” (1 Corinthians 9:1-2) 

 

“Now I am speaking to you Gentiles. Inasmuch then 

as I am an apostle to the Gentiles.” (Romans 11:13) 

 

Paul’s work and results 

“For I would have you know, brothers, that the gospel 

that was preached by me is not man's gospel.  For I 

did not receive it from any man, nor was I taught it, 

but I received it through a revelation of Jesus Christ. 

For you have heard of my former life in Judaism, how 

I persecuted the church of God violently and tried to 

destroy it. And I was advancing in Judaism beyond 

many of my own age among my people, so extremely 

zealous was I for the traditions of my fathers. But 

when he who had set me apart before I was born, and 

who called me by his grace, was pleased to reveal his 

Son to me, in order that I might preach him among the 

Gentiles, I did not immediately consult with anyone; 

nor did I go up to Jerusalem to those who were 

apostles before me, but I went away into Arabia, and 

returned again to Damascus.” (Galatians 1:11-17) 

 

“Now those who were scattered because of the 

persecution that arose over Stephen traveled as far as 

Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word 

to no one except Jews.” (Acts 11:19) 

 

The church in Jerusalem sent Barnabas to Antioch, of 

Syria. “When he came and saw the grace of God, he 

was glad, and he exhorted them all to remain faithful 

to the Lord with steadfast purpose, for he was a good 

man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great 

many people were added to the Lord. So, Barnabas 

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

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

భినన ంగా ఉంట్లంద. అయితే, అందరూ తమ రనిలో 

ఫ్రీసీును ఫ్రరకటించగలరు. 

ఉరదేశకులు 

ఫ్రీసీు “కందరిని అపొసలీులుగా” ఇచిా డు. అపొసలీులు 

అనే రదం ఫ్రీకు రదం నుండి వచిి ందఅోసటలస్ట- ఒకటి 

ఆరరా్చస్లతో రంరబడింద, ఒక మెెంజర్చ, ఒకటి విడిగా, 

రంరడానికి. అపొసలీుల కారా ములు 1:21-22 ఫ్రరకారం, 

య్యసు ఫ్రరభువు యోహాను బాపసీమ ం తీసుకునన రా టి 

నుండి ఆయన తీసుకోబడిన రోజు వరకు మన మధా కు 

వెళ్లునంతకాలం మనతో ప్పట్లగా ఉనన వారిలో ఒకడు. మన 

నుండి - ఈ మనుష్యా లలో ఒకరు మనతో ప్పట్ల అతని 

పునరుతాలనానికి స్వక్షగా మారాలి. 

 

 

"ఫ్రప్పరంభమునుండి ఉనన ద, మనము వినన ద, మన 

కళుతో చూసినద, మనము చూచినద మరియు మన 

చేతులతో తాకినద, జీవ వాకా మును గూరిి ."(1 జాన్ 1) 

 

ఆ రదంapostólosదేవునితో అతని సంబంధ్యనిన  

వివరించడానికి ఫ్రరభువైన య్యసును ఉరయోగంచారు, 

హెఫ్రీయులు 3:1 "కాబటిట, రవిఫ్రత సోదరులారా, రరలోక 

పలుపులో భాగసె్వ ములు, మన ఒపుా కోలు యొకక  

అపొసలీుడు మరియు ఫ్రరధ్యన యాజకుడైన ఫ్రీసీు 

య్యసును రరిగణంచండి." 

 

“ఇపుా డు అపొసలీుల దెా రా ఫ్రరజలలో అనేక 

సూచకకారాా లు మరియు అదుు తాలు ఫ్రకమంగా 

జరిగాయి. మరియు వారందరూ కలిసి సోలమన్ ోరిటకోలో 

ఉనాన రు. మిగలిన వార్సవరూ వారితో చేరడానికి 

స్వహసించలేదు, కాన్స ఫ్రరజలు వారిని ఎంతో గౌరవించారు. 

మరియు మునుపెనన డూ లేనంతగా విశెా సులు 

ఫ్రరభువునకు చేరి బడాారు, పురుష్యలు మరియు స్త్రలీు 

పెదద సంఖా్ లో ఉనాన రు, తదాె రా వారు రోగులను 

వీధులోు కి తీసుకువెళాురు మరియు వారిని మంచం 

మరియు చారలపై రడుకోబెట్లటరు, పేతురు 

వచిి నపుా డు కన్ససం అతని న్సడ కంతమందపై 

రడవచుి . వారిద. ఫ్రరజలు యెరూషలేము చుట్లటరకక ల 

ఉనన  రటటణాల నుండి కూడా వచిి , రోగులను మరియు 

అరవిఫ్రతాతమ లతో బాధరడుతునన  వారిని 

తీసుకువచిా రు మరియు వారందరూ సె సలత పొందారు. 

అయితే ఫ్రరధ్యన యాజకుడు లేచి అతనితో ఉనన  

వారందరూ (అంటే సదూద కయాు ల రక్షం) అసూయతో 

నిండిోయి, అపొసలీులను బంధంచి బహరంగ 

చెరస్వలలో వేశారు. (చట్లటలు 5:12-19) 

 

“ఈ సమయంలోనే హేరోదు రాజు చరిి కి చెందన 

కందరిని హంసించాలనే ఉదేదశంతో అర్ససుట చేశాడు. 

అతను యోహాను సోదరుడైన జేమ్సీ స్ను కతితీో చంప్పడు. 

ఇద యూదులకు సంతోషానిన  కలిగంచిందని అతను 



year they met with the church and taught a great 

many people. And in Antioch the disciples were first 

called Christians.” (Acts 11:22-26) 

 

In Antioch, “while they were worshiping the Lord and 

fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me 

Barnabas and Saul for the work to which I have called 

them." Then after fasting and praying they laid their 

hands on them and sent them off.” (Acts 13:2-3) 

 

“Then some Jews came from Antioch (of Pisidis) and 

Iconium and won the crowd over. They stoned Paul 

and dragged him outside the city, thinking he was 

dead.” (Acts 14:19) 

 

“They seized Paul and Silas and dragged them into 

the marketplace before the rulers. And when they had 

brought them to the magistrates, they said, "These 

men are Jews, and they are disturbing our city. They 

advocate customs that are not lawful for us as 

Romans to accept or practice." The crowd joined in 

attacking them, and the magistrates tore the garments 

off them and gave orders to beat them with rods. And 

when they had inflicted many blows upon them, they 

threw them into prison, ordering the jailer to keep 

them safely. Having received this order, he put them 

into the inner prison and fastened their feet in the 

stocks.” (Acts 16:19-24) 

 

In Philippi “they seized Paul and Silas and dragged 

them into the marketplace before the rulers. And when 

they had brought them to the magistrates, they said, 

"These men are Jews, and they are disturbing our 

city. They advocate customs that are not lawful for us 

as Romans to accept or practice." The crowd joined in 

attacking them, and the magistrates tore the garments 

off them and gave orders to beat them with rods. And 

when they had inflicted many blows upon them, they 

threw them into prison, ordering the jailer to keep 

them safely. Having received this order, he put them 

into the inner prison and fastened their feet in the 

stocks.” (Acts 16:19-24) 

 

As a devout Jew, Saul (Paul) believing Christians were 

blaspheming God, persecuted them. But, now, as 

Christ’s apostle to the Gentiles, the Jews begin 

persecuting him. Thinking Paul had defiled their 

Temple, “The whole city was aroused, and the people 

came running from all directions. Seizing Paul, they 

dragged him from the temple, and immediately the gates 

were shut. While they were trying to kill him, news 

reached the commander of the Roman troops that the 

whole city of Jerusalem was in an uproar. He at once 

took some officers and soldiers and ran down to the 

crowd. When the rioters saw the commander and his 

soldiers, they stopped beating Paul.” (Acts 21:30-32) 

చూసినపుా డు, అతను పేతురును కూడా రట్లటకోవడానికి 

వెళాుడు. ఇద పులియని రొట్టటల రండుగ సందరు ంగా 

జరిగంద. అతనిని అర్ససుట చేసిన తరువాత, అతను 

అతనిన  జైలులో ఉంచాడు, ఒకక కక రికి నలుగురు 

సైనికులు చొపుా న నాలుగు బృందాలు కారలాగా 

ఉండేందుకు అతనికి అరా గంచాడు. హేరోదు రస్వక  

తరెా త అతనిని బహరంగ విచారణకు తీసుకురావాలని 

అనుకునాన డు. కాబటిట పేతురు చెరస్వలలో 

ఉంచబడాాడు.”(చట్లటలు 12:1-5) 

 

ఫ్రీసీుచేత అపొసలీునిగా నియమించబడిన ప్పల్ మినహా 

మథియాస్ట ఎంపక తరెా త అపొసలీుల నియామకం 

ఆగోయినట్లు కనిపసీోంద. 

 

అనా జనులకు అపొసలీుడు 

పౌలు మొదట సౌలుగా ఎదురొక నాన డు, అతను "అతని 

(అతని)స్రటనన్) అమలు." (చట్లటలు 8:1) 

 

“అయితే సౌలు, ఫ్రరభువు శిష్యా లకు వా తిరేకంగా 

బెదరింపులు మరియు హతా లను ఊపరి పీలుి కుంటూ, 

ఫ్రరధ్యన యాజకుని వదదకు వెళ్లు, దమాసక స్టస్లోని సమాజ 

మందరాలకు లేఖ్లు అడిగాడు, తదాె రా అతను 

మారాగనికి చెందన పురుష్యలు లేదా స్త్రలీు ఎవరైనా 

కనిపసే,ీ అతను తీసుకురావచుి . వారు యెరూషలేముకు 

కట్లటబడి ఉనాన రు. ఇపుా డు అతను తన దారిలో 

వెళ్లతుండగా, అతను డమాసక స్ట దగ గరికి చేరుకునాన డు, 

మరియు అకస్వమ తీుగా ఆకాశం నుండి ఒక కాంతి అతని 

చుటూట  మెరుసీుంద. అతడు నేలమీద రడి, 'సౌలా, సౌలా, 

ననున  ఎందుకు హంసిసీునాన వు?' అని అతనితో ఒక 

సె రం వినిపంచింద. మరియు అతడు, 'ఫ్రరభూ, న్సవు 

ఎవరు?' మరియు అతడు, 'నేను య్యసును, న్సవు 

హంసిసీునాన ను. అయితే లేచి రటటణంలోకి 

ఫ్రరవేశించండి, మీరు ఏమి చేయాలో మీకు 

తెలియజేయబడుతుంద. అతనితో ఫ్రరయాణసీునన  

మనుష్యా లు గొంతు విని ఎవరూ చూడకుండా 

నిశ్చి ష్యట లయాా రు. సౌలు నేల నుండి లేచాడు, మరియు 

అతని కళ్లా  తెరవబడినరా టిీ, అతనికి ఏమీ 

కనిపంచలేదు. కాబటిట, వారు అతనిని చేయి రట్లటకని 

డమాసక స్టస్కు తీసుకువచిా రు.(చట్లటలు 9:1-9) 

 

“ఇపుా డు డమసక స్టస్లో అనన్సయ అనే శిష్యా డు 

ఉనాన డు. ఫ్రరభువు అతనికి దరశ నంలో, 'అననియాస్ట' 

అని చెపా్ప డు. మరియు అతను, 'ఇదగో, ఫ్రరభూ' 

అనాన డు. మరియు ఫ్రరభువు అతనితో ఇలా అనాన డు: 

"లేచి స్త్ెటయిట్ అనే వీధకి వెళ్లా , యూదా ఇంట్లు  సౌలు 

అనే తారుీ  వా కి ీకోసం వెతకండి, అతను ఫ్రప్పరిలసీునాన డు, 

మరియు అతను అనన్సయ అనే వా కినీి దరశ నంలో 

చూశాడు. లోరలికి వచిి  అతని మీద చేతులు పెట్లట, 

అపుా డు అతనికి చూపు వసీుంద. అయితే అనన్సయ 



 

After the routing crowd called down Paul spoke to 

them stating “I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but 

brought up in this city. Under Gamaliel I was 

thoroughly trained in the law of our fathers and was 

just as zealous for God as any of you are today. I 

persecuted the followers of this Way (Christians) to their 

death, arresting both men and women and throwing 

them into prison, as also the high priest and all the 

Council can testify. I even obtained letters from them to 

their brothers in Damascus, and went there to bring 

these people as prisoners to Jerusalem to be 

punished.” (Acts 22:3-5) 

“About noon as I came near Damascus, suddenly a 

bright light from heaven flashed around me. I fell to 

the ground and heard a voice say to me, 'Saul! Saul! 

Why do you persecute me?' ‘Who are you, Lord? I 

asked. ‘I am Jesus of Nazareth, whom you are 

persecuting,’ he replied. My companions saw the light, 

but they did not understand the voice of him who was 

speaking to me. ‘What shall I do, Lord?’ I asked. ‘Get 

up,' the Lord said, ‘and go into Damascus. There you 

will be told all that you have been assigned to do.’  My 

companions led me by the hand into Damascus, 

because the brilliance of the light had blinded me.” 

(Acts 22:6-11) 

  

“And one Ananias, a devout man according to the 

law, well-spoken of by all the Jews who lived there, 

came to me, and standing by me said to me, 'Brother 

Saul, receive your sight.' And at that very hour I 

received my sight and saw him. And he said, 'The God 

of our fathers appointed you to know his will, to see 

the Righteous One and to hear a voice from his 

mouth; for you will be a witness for him to everyone 

of what you have seen and heard.” (Acts 22:12-16) 

  

“When I returned to Jerusalem and was praying at the 

temple, I fell into a trance and saw the Lord speaking. 

'Quick!' he said to me. 'Leave Jerusalem immediately, 

because they will not accept your testimony about me.' 

'Lord,' I replied, 'these men know that I went from one 

synagogue to another to imprison and beat those who 

believe in you.  And when the blood of your martyr 

Stephen was shed, I stood there giving my approval 

and guarding the clothes of those who were killing 

him.' Then the Lord said to me, 'Go; I will send you far 

away to the Gentiles.’” (Acts 22:17-20) 

 

“The crowd listened to Paul until he said this. Then 

they raised their voices and shouted, ‘Rid the earth of 

him! He's not fit to live!’ As they were shouting and 

throwing off their cloaks and flinging dust into the air, 

the commander ordered Paul to be taken into the 

barracks. He directed that he be flogged and 

questioned in order to find out why the people were 

ఇలా జవాబిచిా డు, 'ఫ్రరభూ, ఈ వా కి ీయెరూషలేములో న్స 

రరిశుదిులకు ఎంత ీడు చేస్వడో నేను చాలా మంద 

నుండి వినాన ను. మరియు ఇకక డ న్స పేరు మీద ఫ్రప్పరలన 

చేసే వారందరిన్స కటటబెటటడానికి ఫ్రరధ్యన యాజకుల 

నుండి అతనికి అధకారం ఉంద. అయితే యెహోవా 

అతనితో ఇలా అనాన డు: “వెళ్లా , అతను నా పేరును 

అనా జనుల ముందు, రాజుల ముందు మరియు 

ఇఫ్రశాయ్యలు ఫ్రరజల ముందు ఉంచడానికి నేను 

ఎంచుకునన  స్వధనం. నా పేరు కోసం వాడు ఎనిన  కషాటలు 

రడాలో నేను అతనికి చూపసీ్వను. కాబటిట, అనన్సయ 

బయలుదేరి ఇంట్లు కి ఫ్రరవేశించాడు. మరియు అతని మీద 

చేతులు వేసి, 'సహోదరుడు సౌలు, న్సవు వచిి న దారిలో 

న్సకు కనిపంచిన ఫ్రరభువైన య్యసు న్సవు తిరిగ చూపు 

పొంద రరిశుదిాతమ తో నింరబడునట్లు ననున  

రంపయునాన డు' అని చెపా్ప డు. మరియు వెంటనే 

అతని కళా  నుండి పొలుసుల వంటిద రడిోయింద 

మరియు అతను తన దృషిటని తిరిగ పొందాడు. అపుా డు 

అతను లేచి బాపసీమ ం తీసుకునాన డు; మరియు ఆహారం 

తీసుకునన పాు డు అతను బలరడాాడు.(చట్లటలు 9:10-19) 

 

"నాకు ఒక వా కి ీతెలుసు (సా షటంగా ప్పల్) ఫ్రీసీులో 

రదాన లుగు సంవతీ రాల ఫ్రకితం మూడవ సె ర గం వరకు 

రట్లటబడాాడు - శరీరంలో లేదా శరీరం నుండి నాకు 

తెలియదు, దేవునికి తెలుసు. మరియు ఈ వా కి ీ

సె ర గంలోకి బంధంచబడాాడని నాకు తెలుసు-శరీరంలో 

ఉనాన  లేదా శరీరం నుండి బయట్ల అనేద నాకు 

తెలియదు, దేవునికి తెలుసు- మరియు మనిషి చెరా లేని 

వాటిని అతను వినాన డు. (2 కరిం 12:2-4) 

 

“నేను సేె చఛ గా లేనా? నేను అపొసలీుడను కాదా? మన 

ఫ్రరభువైన య్యసును నేను చూడలేదా? న్సవు ఫ్రరభువులో నా 

రనితనము కాదా? ఇతరులకు నేను అపొసలీుడిని 

కానటుయితే, కన్ససం నేను మీకు ఉనాన ను, ఎందుకంటే 

మీరు ఫ్రరభువులో నా అపొసలీులతెా నికి ముఫ్రద.(1 

కరింథీయులు 9:1-2) 

 

“ఇపుా డు నేను అనా జనులారా, మీతో 

మాట్లుడుతునాన ను. కాబటిట నేను అనా జనులకు 

అపొసలీుడను.”(రోమనుు 11:13) 

 

ప్పల్ యొకక  రని మరియు ఫలితాలు 

“సహోదరులారా, నేను ఫ్రరకటించిన సువార ీమనుష్యా ల 

సువార ీకాదని మీకు తెలియాలని నేను 

కోరుకుంట్లనాన ను. ఎందుకంటే నేను దానిని ఏ మనిషి 

నుండి పొందలేదు, మరియు నేను దానిని బోధంచలేదు, 

కాన్స నేను య్యసుఫ్రీసీు యొకక  ఫ్రరతా క్షత దాె రా దానిని 

పొందాను. నేను జుడాయిజంలో నా పూరె పు జీవితానిన , 

నేను దేవుని చరిి ని హంస్వతమ కంగా ఎలా హంసించానో 

మరియు దానిని నాశనం చేయడానికి ఫ్రరయతిన ంచానో 



shouting at him like this. As they stretched him out to 

flog him, Paul said to the centurion standing there, "Is 

it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even 

been found guilty?” (Acts 22:22-25) 

 

The Centurium in Jerusalem sent him to Caesarea to 

stand trial. Paul answered the charges against him before 

Felix, Festus, King Agrippa and finally the Emperor. 

Prophets 

“Some to be prophets” from Greek 

word profeétas – one through whom God speaks, a 

foreteller, an inspired speaker. The "prophet" 

proclaimed the message given to him, as the "seer" 

beheld the vision of God. (See Numbers 12:6, 8) Thus, 

a prophet was a spokesman for God; he spoke in God's 

name and by his authority. (Exodus 7:1) He is the 

mouth by which God spoke to men. (Jeremiah 1:9; 

Isaiah 51:16) 1 Corinthians 13:8 states that the need for 

prophecies, thus prophets, would cease: “Love never 

fails. But where there are prophecies, they would 

cease.” 

  

Comment: “Cease” is from the Greek 

word katargeo meaning to render entirely idle, 

useless. (P C Bible Study, Biblesoft) 

Evangelists 

“Some to be evangelists” from the Greek 

word euangelistás - one who proclaims good tidings, 

good news, the gospel. Only Philip and Timothy were 

specifically called evangelists. Philip taught the gospel 

and Timothy assisted Paul in teaching the Gospel. One 

who goes forth to proclaim may go far or near and he 

could stay for a longer period of time in one location 

than another, as in the case of Paul. No doubt the 

receptivity of hearers was a criterion to determine 

whether to stay or go. One may also feel compelled to 

remain in one area, perhaps even longer than originally 

intended, until they have completed the task(s) they set 

out to accomplish. 

  

On Pentecost Day those who accepted God’s message 

delivered by Peter and the other apostles were immersed 

and “devoted themselves to the apostles’ teaching and 

to the fellowship, to the breaking of bread and to 

prayer.” (Acts 2:42-43) 

 

Paul evangelized, taught the gospel: "I planted the 

seed, Apollos watered it, but God made it grow." (1 

Corinthians 3:6-7) The seed is the Word which Paul 

taught to those who did not know Christ - the Non-

Christian. Apollos taught Christians the way of the 

Lord, perhaps like Priscilla and Aquila who explained 

to him the way of God more adequately. (Acts 18:26) 

“Then Philip, the evangelist, opened his mouth, and 

beginning with this Scripture he told, him, the 

మీరు వినాన రు. మరియు నేను నా ఫ్రరజలలో నా సె ంత 

వయసీు లో చాలా మందకి మించి జుడాయిజంలో 

ముందుకు స్వగుతునాన ను, నా తంఫ్రడుల సంఫ్రరదాయాల 

రటు నేను చాలా ఉతీా హంగా ఉనాన ను. కాన్స నేను 

పుటటకముందే ననున  వేరు చేసి, తన కృరతో ననున  

పలిచినవాడు, తన కుమారుని నాకు బహరగతం 

చేయడానికి సంతోషించినపుా డు, నేను అనా జనుల 

మధా  అతనిని బోధంచట్లనికి, నేను వెంటనే ఎవరితోనూ 

సంఫ్రరదంచలేదు; నాకంటే ముందు అపొసలీులుగా 

ఉనన  వారి దగ గరికి నేను యెరూషలేముకు వెళులేదు, కాన్స 

నేను అరేబియాకు వెళ్లు, మళ్లు డమాసక స్టస్కు తిరిగ 

వచిా ను.(గలతీయులు 1:11-17) 

 

"ఇపుా డు స్ ఫీను మీద వచిి న హంస కారణంగా 

చెలాు చెదురైన వారు యూదులతో తరా  మర్సవరితోనూ 

మాట మాట్లుడకుండా ననిసియా, సైఫ్రరస్ట మరియు 

అంతియోకియా వరకు ఫ్రరయాణంచారు." (చట్లటలు 11:19) 

 

జెరూసలేంలోని చరిి  బరన బాస్టస్ను సిరియాలోని 

అంతియోకస్కు రంపంద. "అతను వచిి  దేవుని కృరను 

చూసినపుా డు, అతను సంతోషించాడు, మరియు అతను 

రవిఫ్రతాతమ  మరియు విశెా సంతో నిండిన మంచి వా కి ీ

కాబటిట, స్సిలరమైన ఉదేదశా ంతో ఫ్రరభువుకు నమమ కంగా 

ఉండమని అందరిన్స ఫ్రోతీ హంచాడు. మరియు చాలా 

మంద ఫ్రరజలు ఫ్రరభువుకు చేరి బడాారు. కాబటిట, బరన బా 

సౌలు కోసం వెతకడానికి తారుీ కు వెళాుడు, మరియు 

అతను సౌలును కనుగొని, అంతియొకయకు 

తీసుకువచిా డు. ఒక సంవతీ రం మొతంీ వారు చరిి తో 

సమావేశమయాా రు మరియు చాలా మందకి బోధంచారు. 

మరియు అంతియోకస్లో శిష్యా లను మొదట స్త్ైసవీులు 

అని పలిచేవారు. (చట్లటలు 11:22-26) 

 

అంతియోకస్లో, “వారు ఫ్రరభువును ఆరాధసీూ, 

ఉరవాసముండగా, రరిశుదిాతమ  ఇలా అనాన డు, 

“బరన బాస్ట మరియు సౌలులను నేను పలిచిన రని కోసం 

నా కోసం ఫ్రరతేా కించండి.” ఉరవాసముండి ఫ్రప్పరని చేసి 

వారి మీద చేతులు వేసి రంపవేస్వరు.” (చట్లటలు 13:2-3) 

 

“అపుా డు కంతమంద యూదులు అంతియోక నుండి 

వచాి రు (యొకక పసిడిస్ట) మరియు Iconium మరియు 

ఫ్రపేక్షకులను గెలుచుకుంద. వారు పౌలును రాళుతో కటిట, 

అతడు చనిోయాడని భావించి రటటణం వెలురలికి 

ఈడిు క్వళాురు.”(చట్లటలు 14:19) 

 

“వారు పౌలును, రలను రట్లటకని, ప్పలకుల యెదుట 

బజారులోకి ఈడిు క్వళాురు. మరియు వారు వారిని 

నాా యాధకారుల వదదకు తీసుకువెళా్ల నపుా డు, వారు "ఈ 

మనుష్యా లు యూదులు, మరియు వారు మన నగరానికి 

భంగం కలిగసీునాన రు. రోమనుమైన మనం 



Ethiopian eunuch, the good news, Jesus - the 

Christ.” (Acts 8:35) 

 

Comment: “Watered,” is from the Greek 

word epótisen, – the source for growth. 

 

Evangelists and preachers generally proclaim the Good 

News. Mature Christians and elders/watchmen/ 

sentinels/shepherds/overseers skilled in instructing, 

taught them how to live sacrificial lives pleasing to God 

helping them to mature into the nature of God.  

  

Comment: “Told” is from the Greek word  

eueengelísato meaning to proclaim, evangelize. 

 

Questions 

1. A Biblical apostle must have accompanied 
Jesus while He was on earth. 
True ___ False___ 
 

2. A prophet is one to whom God gave His 
message until Gospel fully revealed. 
True ___ False___ 
 

3. Evangelists are proclaimers of God’s message 
of forgiveness and salvation to those not in 
Christ. Thus, not today’s pulpit preachers who 
deliver a message of their choosing to a body 
of assembled Christians. 
True ___ False___ 

Chapter 3 

Pastors and Teachers Serving the 

Congregation 

In 1 Timothy and Titus Paul tells us about the character 

traits of these teaching pastors who are to a perform 

specific function within the Body. They are also known 

as: 

Elders (presbuteros) – an adjective to denote 

seniority, older man.  

Shepherds (poimen) – a provider of nourishment 

and protector against dangers (a feeder). 

Overseer/watchman/guardian/sentinel (eepiskope
és) - one who alerts others of pending danger, 

watches over, guards, inspects, visits (with visit 

meaning to take care of their needs) and teaches. 

(Thayer) 

  

Is the elder/shepherd/overseer/watchman/guardian 

function the most important function of the Body? NO 

– Every function is equally important; e.g., the human 

body will cease to function if the colon and intestines 

cease to function. So, Christ’s Body will cease where the 

అంీకరించడానికి లేదా ఆచరించడానికి చటటవిరుదిమైన 

ఆచారాలను వారు సమరిలసీునాన రు." గుంపు వారిపై దాడి 

చేయడంలో చేరారు, మరియు నాా యాధకారులు వారిపై 

ఉనన  వస్త్సీ్వలను చింప, రాడుతో కటటమని ఆదేశించారు. 

మరియు వారు వారిపై చాలా దెబబ లు వేసిన తరువాత, 

వారు వారిని చెరస్వలలో రడవేసి, వారిని సురక్షతంగా 

ఉంచమని చెరస్వల అధకారికి ఆజాన పంచారు. ఈ ఆజనను 

పొంద, వారిని లోరలి చెరస్వలలో ఉంచి, వారి ప్పదాలను 

గడాంగలో బిగంచాడు.”(చట్లటలు 16:19-24) 

 

ఫిలిపాీ లో “వారు పౌలును రలలను రట్లటకని బజారులోకి 

ఈడిు క్వళాురు. మరియు వారు వారిని నాా యాధకారుల 

వదదకు తీసుకువెళా్ల నపాు డు, వారు "ఈ మనుషా్య లు 

యూదులు, మరియు వారు మన నగరానికి భంగం 

కలిగసీునాన రు. రోమనుమైన మనం అంీకరించడానికి 

లేదా ఆచరించడానికి చటటవిరుదమిైన ఆచారాలను వారు 

సమరిలసీునాన రు." గుంపు వారిపై దాడి చేయడంలో 

చేరారు, మరియు నాా యాధకారులు వారిపై ఉనన  

వస్త్సీ్వలను చింప, రాడుతో కటటమని ఆదేశించారు. 

మరియు వారు వారిపై చాలా దెబబ లు వేసిన తరువాత, 

వారు వారిని చెరస్వలలో రడవేసి, వారిని సురక్షతంగా 

ఉంచమని చెరస్వల అధకారికి ఆజాన పంచారు. ఈ ఆజనను 

పొంద, వారిని లోరలి చెరస్వలలో ఉంచి, వారి ప్పదాలను 

గడంాగలో బిగంచాడు.” (చట్లటలు 16:19-24) 

 

భకీుడైన యూదుడిగా, స్వల్ (ప్పల్) నమిమ న స్త్ైసవీులు 

దేవుణ ిదూషించారు, వారిని హంసించారు. కాన్స, ఇపుా డు, 

అనా జనులకు ఫ్రీసీు అపొసలీునిగా, యూదులు అతనిని 

హంసించడం ఫ్రప్పరంభించారు. పౌలు తమ ఆలయానిన  

అరవిఫ్రతం చేశాడని అనుకుంటూ, “నగరమంతా 

ఉలికిక రడింద, ఫ్రరజలు అనిన  దకుక ల నుండి రరుగులు 

తీశారు. పౌలును రట్లటకని, వారు అతనిని ఆలయం నుండి 

ఈడిు క్వళాురు, వెంటనే దాె రాలు మూసివేయబడాాయి. 

వారు అతనిని చంరడానికి ఫ్రరయతిన సీునన పుా డు, 

జెరూసలేం నగరం మొతంీ అలుకలోులంగా ఉందని రోమా 

సైనాా ధరతికి వార ీఅందంద. అతను వెంటనే కంతమంద 

అధకారులను మరియు సైనికులను తీసుకని గుంపుపైకి 

రరుగెతీాడు. అలురిమూకలు సైనాా ధరతిని, అతని 

సైనికులను చూడగానే పౌలును కటటడం మానేశారు.” 

(చట్లటలు 21:30-32) 

 

రౌటింగ్ గుంపును పలిచిన తరెా త పౌలు వారితో ఇలా 

అనాన డు: “నేను యూదుడిని, సిలిసియాలోని ట్లరీ స్టస్లో 

పుట్లటను, కాన్స ఈ నగరంలో పెరిగాను. గమలీయ్యలు ఫ్రకింద 

నేను మా తంఫ్రడుల ధరమ శాస్త్సంీలో పూరిగీా శిక్షణ 

పొందాను మరియు ఈ రోజు మీలో ఎవరైనా ఉనన టేు 

దేవుని రటు ఆసకితీో ఉనాన ను. నేను ఈ మారాగనిన  

అనుసరించేవారిని హంసించాను (స్త్ైసవీులు) వారి 

మరణానికి, పురుష్యలను మరియు స్త్రలీను అర్ససుట చేసి 



Gospel of Christ is not proclaimed or works abandoned 

or obedience becomes unnecessary. 

  

Perhaps an understanding of shepherding sheep and 

goats will provide the key to understanding the function 

of shepherding spiritual sheep. 

  

A good shepherd cares for his sheep and wants to take 

on the responsibility of their wellbeing. He will 

constantly be with them calling them by name for they 

must recognize his voice [trust] in order to follow. It is 

the shepherd’s responsibility to locate pastures near still 

or slow-moving water but away from danger. He must 

have knowledge of and remove toxic plants in pastures 

so they won’t be able to eat them and become sick and 

die. He must be physically strong to protect them from 

thieves and predators. It is not a job for anyone who just 

needs a job or money. Recall David’s 23 Psalm “The 

Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie 

down in green pastures. He leads me beside still waters. 

… You prepare a table before me in the presence of mine 

enemies.” 

  

On the other hand, goats are independent, inquisitive 

and difficult to herd whereas sheep are followers and 

require continual care and protection. 

  

As a young Jewish boy your father has decided it is time 

for you to assume the responsibilities of a shepherd. You 

have been with him or your older sibling while they 

were shepherding. Are you prepared? 

a. Do you know the sheep by name so they will 

follow you? 

b. Do you know how to lead or are you a driver; 

e.g., a cowboy? 

c. Do you know where to find green pastures and 

still water? 

d. Can you identify and remove food they must 

not eat? 

e. Can you recognize predators that are intent on 

killing or rustling? 

f. Are you physically strong enough to fend off 

the enemy? 

g. Do you have the tools necessary for tending 

the sheep and taking care of your safety such 

as a sling, pouch, stones, rod, staff and tunic? 

Are you proficient in their use? 

 

Consider biblical shepherds 

A biblical 

elder/shepherd/overseer/watchman/guardian needs to 

have: 

a. A close relationship with God and Christians 

in his congregation. 

b. A good knowledge and understanding of the 

teachings of Christ and the teachings of His 

జైలులో రడవేయడం, ఫ్రరధ్యన పూజారి మరియు కౌనిీ ల్ 

అంతా కూడా స్వక్షా మివె వచుి . నేను వారి నుండి 

డమాసక స్టస్లోని వారి సోదరులకు ఉతరీాలు కూడా 

సంప్పదంచాను మరియు శిక్షంచబడట్లనికి ఈ ఫ్రరజలను 

ఖైదీలుగా యెరూషలేముకు తీసుకురావడానికి అకక డికి 

వెళాా ను.(చట్లటలు 22:3-5) 

“మధా్య హన ం నేను డమాసక స్ట దగ గరికి వచిి నపాు డు, 

అకస్వమ తీుగా సె ర గం నుండి ఫ్రరకాశవంతమైన కాంతి నా 

చుటూట  మెరుసీుంద. నేను నేలమీద రడి, 'సౌలా! సౌలు! 

ననున  ఎందుకు హంసిసీునాన వు?' 'ఎవరు ఫ్రరభూ? నేను 

అడిగాను. 'నువుె  హంసిసీునన  నజరేయుడైన య్యసును 

నేను' అని జవాబిచిా డు. నా సహచరులు కాంతిని 

చూశారు, కాని నాతో మాట్లుడుతునన  అతని సె రం అరలం 

కాలేదు. 'ఏం చేసీ్వను ఫ్రరభూ?' నేను అడిగాను. లేచి 

దమసక స్టస్కి వెళ్లు’ అని ఫ్రరభువు చెపా్ప డు. అకక డ న్సకు 

అరా గంచబడినదంతా చెరా బడుతుంద.' నా 

సహచరులు ననున  చేతితో డమాసక స్టస్కు నడిపంచారు, 

ఎందుకంటే కాంతి యొకక  ఫ్రరకాశం ననున  అంధుడిని 

చేసింద.(చట్లటలు 22:6-11) 

  

“మరియు అకక డ నివసించే యూదులందరి గురించి 

బాగా మాట్లు డే ధరమ శాస్త్సంీ ఫ్రరకారం భకీుడైన అనన్సయస్ట 

నా దగ గరకు వచిి , నా దగ గర నిలబడి, ‘సోదరుడు సౌలూ, 

న్సకు చూపు దొరుకుతుంద’ అని నాతో అనాన డు. 

మరియు అదే గంటలో నేను నా దృషిటని పొందాను 

మరియు అతనిని చూశాను. మరియు అతను ఇలా 

అనాన డు: 'మా పతరుల దేవుడు తన చితీానిన  

తెలుసుకునేందుకు, న్సతిమంతుడిని చూడడానికి 

మరియు అతని నోటి నుండి ఒక సె రం వినడానికి 

మిమమ లిన  నియమించాడు. ఎందుకంటే మీరు 

చూసినవాటికి మరియు వినన వాటికి ఫ్రరతి ఒకక రిీ మీరు 

అతనికి స్వక్షగా ఉంట్లరు.(చట్లటలు 22:12-16) 

  

“నేను యెరూషలేముకు తిరిగ వచిి  ఆలయంలో ఫ్రప్పరలన 

చేసీునన పాు డు, నేను ఫ్రట్లనీ్ స్లో రడిోయాను మరియు 

ఫ్రరభువు మాట్లుడటం చూశాను. 'శీఫ్రర!' అతను నాకు 

చెపా్ప డు. 'వెంటనే యెరూషలేము విడిచి వెళ్లా , 

ఎందుకంటే వారు ననున  గూరిి న మీ స్వకా్ష్య నిన  

అంీకరించరు.' 'ఫ్రరభూ, నినున  నమిమ న వారిని 

చెరస్వలలో వేయడానికి మరియు కటటడానికి నేను ఒక 

సమాజ మందరం నుండి మరొక సమాజానికి వెళాునని ఈ 

మనుష్యా లకు తెలుసు. మరియు మీ అమరవీరుడు స్రటనన్ 

రకంీ చిందనపుా డు, నేను నా ఆమోదం తెలిప, అతనిని 

చంపే వారి దుసీులకు కారలాగా నిలబడి ఉనాన ను. 

అపుా డు ఫ్రరభువు నాతో, 'వెళ్లా ; నేను నినున  దూరంగా 

అనా జనుల దగ గరికి రంపుతాను.(చట్లటలు 22:17-20) 

 

“పౌలు ఈ మాట చెపేా వరకు జనం ఆయన మాట 

వినాన రు. అపుా డు వారు తమ సె రం పెంచి, 'అతని 



apostles to prepare Christians for ministry 

(serving) and to bring them to maturity into 

God’s nature. 

c. Ability to recognize false teachings and 

provide opportunity for those under their care 

to learn, recognize and acquire ability to refute 

such teachings. For example, in their time a 

prevalent teaching was all flesh is evil. Jesus 

could not have been in an evil human flesh; 

therefore, He was just a phantom – 

Gnosticism. 

d. Knowledge of difference between an 

understanding/opinion and a false teaching. 

e. Ability to lead without forcing opinions on 

others. 

f. A clear understanding of the spiritual tools 

needed for performing the shepherding 

functions and proficient in their use to defend 

those under his care, to lead fellow Christians 

to spiritual food, to mature them into the 

likeness of Christ and to defend them from 

spiritual predators. 

 If “qualifications” were viewed as “character traits” or 

tools to accomplish the shepherding work, then they 

take on a different meaning; e.g., not combative, not a 

loose cannon, not contentious; but gentle when 

expressing concerns. 

  

Functions shepherds are to perform: 

a. Teach, feed, equip and bring to maturity. 

b. Exhort, admonish, edify and strengthen. 

c. Convict false teachers and their false 

teachings: 

1) One who denies Christ as God in human 

body. 

2) One is saved without being cleansed by 

Christ’s blood. 

3) Salvation is earned by what a person 

accomplishes. 

d. Promote unity and harmony. 

e. Comfort the physically but primarily 

spiritually weak and sick. 

f. Seek and restore those who have drifted or are 

drifting away. 

g. Pray for self, brethren under your care and the 

lost. 

h. Warn of dangers lurking in the pathway of life. 

i. Prepare God’s saints for work of service (show 

& tell). 

(1 Timothy 3:2-7; Titus 1:6-11; 1 Peter 5:2-4; 

Acts: 20:28-30; Ephesians 4:11-15; Ezekiel 

34:2-5; 1 Thessalonians 5:12-14; James 5:14 

and Luke 15:3) 

  

నుండి భూమిని తొలగంచండి! అతను జీవించడానికి 

తగనవాడు కాదు!' వారు కేకలు వేసీూ, తమ అంీలను 

విసిరివేసి, గాలిలోకి ధూళ్లని ఎగరవేసీుండగా, సైనాా ధరతి 

ప్పల్స్ను బాా రకస్లోకి తీసుక్వళుమని ఆదేశించాడు. జనం 

తనపై ఎందుకు ఇలా అరుసీునాన రో తెలియాలంటే 

కరడాలతో కట్లట లని, ఫ్రరశిన ంచాలని ఆదేశించారు. వారు 

అతనిని కరడాలతో కటటడానికి అతనిని చాచినపాు డు, 

పౌలు అకక డ నిలబడి ఉనన  శతాధరతితో, "నిరోదషి అని 

కూడా కనుగొనబడని రోమన్ పౌరుడిని కరడాలతో కటటడం 

మీకు చటటమా?"(చట్లటలు 22:22-25) 

 

జెరూసలేంలోని ెంచూరియం అతనిని విచారించడానికి 

సిజేరియాకు రంపంద. పౌలు తనపై వచిి న ఆరోరణలకు 

నలికీ , నసటస్ట, అఫ్రగరా  రాజు మరియు చివరకు చఫ్రకవరి ీ

ముందు సమాధ్యనమిచిా డు. 

ఫ్రరవకలీు 

ఫ్రీకు రదం నుండి "కందరు ఫ్రరవకలీు 

అవుతారు"profeétas–దేవుడు మాట్లుడే వా కి,ీ ఫ్రరవచనకర,ీ 

ఫ్రపేరేపత వక.ీ "ఫ్రరవక"ీ తనకు ఇచిి న సందేశానిన  

ఫ్రరకటించాడు, "దరశ కుడు" దేవుని దరశ నానిన  చూశాడు. 

(సంఖా్య కాండము 12:6, 8 చూడండి) కాబటిట, ఒక ఫ్రరవక ీ

దేవునికి ఫ్రరతినిధ; అతను దేవుని పేరు మరియు అతని 

అధకారం దాె రా మాట్లుడాడు. (నిరగమకాండము 7:1) 

దేవుడు మనుష్యా లతో మాట్లుడిన నోరు ఆయన. 

(యిరీమ యా 1:9; యెషయా 51:16) 1 కరింథీయులు 13:8 

ఫ్రరవచనాల అవసరం, ఆ విధంగా ఫ్రరవకలీు ఆగోతాయని 

చెబుతోంద: “ఫ్రపేమ ఎనన టిీ విఫలం కాదు. కాన్స 

ఫ్రరవచనాలు ఉనన  చోట అవి నిలిచిోతాయి. 

 

వ్యయ ఖయ :"నిలుపుదల" అనేద ఫ్రీకు రదం కాట్లరియిో 

నుండి వచిి ంద, దీని అరలం పూరిగీా రనికిరానిద, 

రనికిరానిద. (PC బైబిల్ స్సటీ , బైబిల్ స్వఫ్టట) 

సువారికీులు 

ఫ్రీకు రదం నుండి "కందరు సువారికీులుగా 

ఉండాలి"euangelistás- శుభవార,ీ శుభవార,ీ సువార ీ

ఫ్రరకటించేవాడు. ఫిలిప మరియు తిమోతి మాఫ్రతమే 

ఫ్రరతేా కంగా సువారికీులు అని పలవబడాారు. ఫిలిప సువార ీ

బోధంచాడు మరియు తిమోతి సువార ీ బోధంచడంలో 

ప్పల్స్కు సహాయం చేశాడు. ఫ్రరకటించడానికి బయలుదేరే 

వా కి ీచాలా దూరం లేదా సమీరంలోకి వెళువచిు  మరియు 

అతను ప్పల్ విషయంలో వలె ఒక ఫ్రరదేశంలో కాకుండా 

మరొక ఫ్రరదేశంలో ఎకుక వ కాలం ఉండగలడు. 

నిసీ ందేహంగా వినేవారి ఫ్రగహణశీలత ఉండాలా లేదా 

వెళాులా అని నిరయిించడానికి ఒక ఫ్రరమాణం. ఒక వా కి ీ

తాము చేయాలనుకునన  రని(లు) పూరి ీ చేసే వరకు, 

బహుశా అసలు ఉదేదశించిన దానికంటే ఎకుక వ సమయం 

కూడా ఒకే ఫ్రప్పంతంలో ఉండవలసిందగా భావించవచుి . 

 



“Here is a trustworthy saying: If anyone sets his 

heart on being an overseer, he desires a noble task. 

Now the overseer must be above reproach, the 

husband of but one wife, temperate, self-controlled, 

respectable, hospitable, able to teach, not given to 

drunkenness, not violent but gentle, not 

quarrelsome, not a lover of money. He must 

manage his own family well and see that his 

children obey him with proper respect. (If anyone 

does not know how to manage his own family, how 

can he take care of God's church?) He must not be 

a recent convert, or he may become conceited and 

fall under the same judgment as the devil. He must 

also have a good reputation with outsiders, so that 

he will not fall into disgrace and into the devil's 

trap.” (1 Tim 3:1-7) Some early translations have 

“office of a bishop” rather than being an overseer. 

 

 Begin “overseer” “office of bishop” Comments: 

a. Faithful and “Trustworthy” – (Thayer - one 

who is convinced that Jesus is the Messiah 

and the atoning sacrifice; Strong - sure, 

true and faithful). 

b. “Overseer” or office of bishop is translated 

from the Greek word episkopeés meaning 

watchman, sentinel, guardian or one who 

watches over thus an overseer. Sentinels 

are to watch; guardians are to protect and 

another term is shepherds who are to feed. 

Bishop was a title for various government 

officials, later used for positions in the 

Catholic and Angelicin organizations 

(etymonline.com). The word “office” is 

not in the Greek text. 

c. A “noble task,” a good work, is a function 

not an office. It is a work or task from the 

Greek word érgou - an act, deed or a thing 

done. 

d. “Overseer” is from the Greek 

word episkopeés, in biblical Greek it is the 

act by which God looks into and searches out 

the ways, deeds, character, of men, in order 

to adjudge them their lot accordingly, 

whether joyous or sad; inspection, 

investigation, visitation when he shall search 

the souls of men; i.e., in the time of divine 

judgment. (Thayer's)                                                                                 

End “office of overseer” Comment 

God gave the character, qualifications, of men He 

desired to fulfill the important functions of instructing, 

training and guarding His people. Paul addressed these 

in 1 Timothy and Titus as shown below. A personal 

understanding is provided in the second column next to 

the Bible text. 

  

పెంతెకసీు రోజున పేతురు మరియు ఇతర అపొసలీులు 

అందంచిన దేవుని సందేశానిన  అంీకరించిన వారు 

మునిగోయారు మరియు "అపొసలీుల బోధనకు మరియు 

సహవాస్వనికి, రొట్టటలు విరగొగటటడానికి మరియు ఫ్రప్పర లనకు 

తమను తాము అంకితం చేసుకునాన రు." (చట్లటలు 2:42-

43) 

 

ప్పల్ సువార ీఫ్రరకటించాడు, సువారనీు బోధంచాడు: "నేను 

వితనీానిన  నాట్లను, అపొలోు  న్సరు ోశాడు, కాన్స దేవుడు 

దానిని పెంచాడు." (1 కరింథీయులకు 3:6-7) వితనీం 

అనేద ఫ్రీసీును తెలియని వారికి - స్త్ైసవీేతరులకు పౌలు 

బోధంచిన వాకా ం. అోలోస్ట స్త్ైసవీులకు ఫ్రరభువు 

మారాగనిన  బోధంచాడు, బహుశా ఫ్రపసిక లాు  మరియు అకిె లా 

లాగా అతనికి దేవుని మారాగనిన  మరింత తగనంతగా 

వివరించాడు. (అపొసలీుల కారా ములు 18:26) "అపుా డు 

ఫిలిప, సువారికీుడు, నోరు తెరిచి, ఈ లేఖ్నంతో 

ఫ్రప్పరంభించి, ఇథియోపయన్ నపుంసకుడు, శుభవార,ీ 

య్యసు - ఫ్రీసీు అని చెపా్ప డు." (చట్లటలు 8:35) 

 

వ్యయ ఖయ : "వాట్టర్చ"ా అనేద ఫ్రీకు రదం 

నుండిఎోటిెన్,- వృదకిి మూలం. 

 

సువారికీులు మరియు బోధకులు స్వధ్యరణంగా సువార ీ

ఫ్రరకటిసీ్వరు. రరిణతి చెందన స్త్ైసవీులు మరియు 

పెదదలు/కారలాదారులు/ ెంటినెల్స్లు/గొఫ్రర్సల 

కారరులు/రరా వేక్షకులు బోధంచడంలో నైపుణా ం 

కలిగనవారు, దేవుని సె భావానికి రరిణతి చెందేందుకు 

వారికి సహాయం చేసీూ దేవునికి నచిే లా తాా గపూరిత 

జీవితాలను ఎలా గడప్పలో వారికి నేరాి ంచారు. 

 

వ్యయ ఖయ : "చెరా బడింద" అనేద ఫ్రీకు రదం 

నుండిeueengelísatoఫ్రరకటించడం, సువార ీ

ఫ్రరకటించడం అని అరలం. 

 

క్రపశన లు 

4. ఒక బైబిల్ అపొసలీుడు య్యసు భూమిపై 

ఉనన పుా డు అతనితో ప్పట్ల ఉండాలి. 

ఒపుా  తపుా ___ 
 

5. సువార ీపూరిగీా వెలుడి అయ్యా  వరకు దేవుడు తన 

సందేశానిన  ఇచిి న వా కి ీఫ్రరవక.ీ 

ఒపుా  తపుా ___ 
 

6. సువారికీులు ఫ్రీసీులో లేని వారికి క్షమారణ 

మరియు మోక్ష్యనికి సంబంధంచిన దేవుని 

సందేశానిన  ఫ్రరకటించేవారు. కాబటిట, సమావేశమైన 

స్త్ైసవీుల బృందానికి తాము ఎంచుకునన  

సందేశానిన  అందంచే నేటి రలిా ట్ బోధకులు 

కాదు. 

ఒపుా  తపుా ___ 



1 Timothy 3 and Titus 1.     Personal understanding 

hold firmly to the 

message  

hold      be faithful to Christ - toknow Him and His apostles’ 

teachings 

above reproach not open to censure 

good reputation, 

blameless 

good reputation with 

outsiders 

the husband of one wife Not a polygamist, and not still 

married to a “sent away” wife 

without a certificate of 

divorcement 

temperate, sober minded uses good judgment 

self-controlled disciplined, not a loose cannon 

respectable orderly, good behavior 

hospitable  takes care of the needs of 

others 

able to teach [apt 

KJV] 

powerful in communicating 

not given to 

drunkenness 

not drink excessively, no 

brawler 

not a striker (violent) not combative or quick 

tempered 

gentle kind and considerate of others 

not quarrelsome not contentious – argue; e.g., 

“my understanding is from the 

Bible” 

not greedy does not put material things 

first 

manage his own 

family 

family lives within income  

not a spendthrift 

not be a recent 

convert 

needs to face trials as 

Christian 

Children-not open to 

the charge of being 

wild and disobedient 

children not rebellious 

whether a 

Christian or not a Christian 

  

  

Paul wrote during the persecution of Christians by the 

Jews and Romans. Therefore, those desiring the work of 

shepherding were willing to put their lives on the line to 

protect his fellow brethren. The spiritual wellbeing of 

the brethren was more important than his physical body. 

It was not a position of honor, power or prestige but a 

dangerous work which requires: 

1. The desire to protect your brethren even if it 

cost your life. 

2. Able to teach or apt means communicate 

effectively (from the Greek 

word didaktikos meaning skillful in teaching -

Thayer). 

3. Patience - not to fly off the handle or quick to 

judge. 

4. Compassion. 

5. Men known in an intimate relationship as 

righteous men, not pretenders. 

అధ్యా యం 3 

సంఘానికి సేవ చేస్తునన  పాసటరుు మరియు 

ఉపాధ్యయ యులు 

1లో తిమోతి మరియు టైటస్ట ప్పల్ ఈ బోధంచే ప్పసటర ు 

లక్షణ లక్షణాల గురించి చెబుతారు, వారు శరీరంలో ఒక 

నిరిదషట విధని నిరె రిసీీ్వరు. వారు కూడా అంట్లరు: 

పదదలు(ఫ్రపెసుబ ట్టరోస్ట) – రనియారిటీని సూచించే 

విశ్చషణం, పెదద మనిషి. 

క్యపరులు(ప్పయిమెన్) – ోషణను అందంచేవాడు 

మరియు ఫ్రరమాదాల నుండి రక్షకుడు (ీడర్చ). 

పరయ వేక్షకుడు/క్యపలాదారు/సంరక్షకుడు/సంటనెల్

(ఎపసోక పీస్ట) - పెండింగ్స్లో ఉనన  ఫ్రరమాదం గురించి 

ఇతరులను హెచి రించేవాడు, కారలాగా ఉండేవాడు, 

కారలాదారుడు, తనిఖీ చేసేవాడు, సందరశ నలు (వారి 

అవసరాలను చూసుకోవడానికి సందరశ న అరలంతో) 

మరియు బోధంచేవాడు. (థాయర్చ) 

 

పెదద/గొఫ్రర్సల 

కారరి/రరా వేక్షకుడు/కారలాదారు/సంరక్షకుడు శరీరం 

యొకక  అతి ముఖా్ మైన రనినా? NO - ఫ్రరతి ఫంక్షన్ 

సమానంగా ముఖా్ మైనద; ఉదా, పెదదఫ్రపేగు మరియు 

ఫ్రపేగులు రనిచేయడం మానేసే ీ మానవ శరీరం 

రనిచేయడం మానేసీుంద. కాబటిట, ఫ్రీసీు సువార ీ

ఫ్రరకటించబడనపుా డు లేదా రనిని 

వదలివేయబడినపాు డు లేదా విధేయత అనవసరమైతే 

ఫ్రీసీు శరీరం ఆగోతుంద. 

 

గొఱ్ఱలెు మరియు మేకలను కారడం గురించిన అవగాహన, 

ఆధా్య తిమ క గొఫ్రర్సలను కారడం యొకక  రనిని అరలం 

చేసుకోవడానికి ీని అందసీుంద. 

 

ఒక మంచి కారరి తన గొఫ్రర్సల రటు ఫ్రశద ివహసీ్వడు మరియు 

వాటి సంక్షేమానికి బాధా త వహంచాలని కోరుకుంట్లడు. 

అతను నిరంతరం వారితో ఉంట్లడు, వారిని పేరు పెటిట 

పలుసీ్వడు, ఎందుకంటే వారు అనుసరించడానికి అతని 

సె రానిన  [నమమ కం] గురింీచాలి. నిశి లమైన లేదా 

నెమమ దగా కదులుతునన  న్సటికి సమీరంలో రచిి క 

బయళును గురింీచడం గొఫ్రర్సల కారరి బాధా త. రచిి క 

బయళులో విషపూరితమైన మొకక ల గురించి అతనికి 

అవగాహన ఉండాలి మరియు వాటిని తొలగంచాలి కాబటిట 

అవి వాటిని తిని జబుబ రడి చనిోవు. దొంగలు మరియు 

దోపీదారుల నుండి వారిని రక్షంచడానికి అతను 

శారీరకంగా బలంగా ఉండాలి. కేవలం ఉదాో గం లేదా 

డబుబ  అవసరమయ్యా  ఎవరిైనా ఇద ఉదాో గం కాదు. డేవిడ 

యొకక  23 ీరనీను గురీుచేసుకోండి “ఫ్రరభువు నా కారరి; 

నేను కోరుకోను. రచి ని రచిి క బయళులో ననున  

రడుకోబెడతాడు. నిశి ల జలాల రకక న ననున  



6.  

Warning to Teaching Pastors  

The words spoken by Ezekiel long ago to God's 

shepherds of Israel under the Old Covenant are also 

applicable to His spiritual shepherds under the New 

Covenant who are not performing the tasks given to 

them by God. 

 

"The word of the LORD came to me: "Son of man, 

prophesy against the shepherds of Israel (their 

leaders); prophesy and say to them: 'This is what the 

Sovereign LORD says: Woe to the shepherds of Israel 

who only take care of themselves! Should not 

shepherds take care of the flock? You eat the curds, 

clothe yourselves with the wool and slaughter the 

choice animals, but you do not take care of the flock. 

You have not 

a. strengthened the weak 

b. healed the sick 

c. bound up the injured. 

d. brought back the strays 

e. searched for the lost.” 

Isn’t this the work or function that New Testaments 

shepherds should be performing? 

Christ made these decisions for all congregations – His 

Church. 

• Be faithful to Christ and the Apostles teaching. 

• Do good works that glorify Christ. 

• Make disciples by teaching Christ crucified. 

If the above are the Shepherds’ functions, then decision 

making is not included as the congregation as a whole 

has that function. In the following is it the individual, 

shepherds or the congregation? 

• What teaching is scriptural or false opinions? 

• Who approves or authorizes where one can 

teach? 

a. In a Bible class in the “church building” 

b. Home Bible study 

c. Using correspondence courses 

d. Individual or one-on-one studies 

• Where is the Body to assemble? 

• Is assembling together for the purpose of 

edifying one another, fellowship, or is the 

purpose to conduct acts of worship as a 

“worship service?” 

• Are acts of worship identified and 

commanded? 

• Are examples of acts of worship required, if 

so, is there a specific order? 

• Who is to take care of widows and orphans? 

• Who decides how and where contributions are 

to be spent? Can one give to a specific work; 

నడిపసీ్వడు. … నువుె  నా శఫ్రతువుల సమక్షంలో నా 

ముందు బలు సిదంి చేయి.” 

 

మరోవైపు, మేకలు సె తంఫ్రతంగా ఉంట్లయి, 

రరిోధనాతమ కంగా ఉంట్లయి మరియు గొఫ్రర్సలు 

అనుచరులుగా ఉంట్లయి మరియు నిరంతర సంరక్షణ 

మరియు రక్షణ అవసరం. 

 

యూదు యువకుడిగా మీ తంఫ్రడి మీరు గొఫ్రర్సల కారరి 

బాధా తలను రె కరించడానికి ఇద సమయం అని 

నిరయిించారు. మీరు అతనితో లేదా మీ పెదద తోబుట్లటవులు 

కారరి చేసీునన పుా డు వారితో ఉనాన రు. మీరు సిదంిగా 

ఉనాన రా? 

h. గొఫ్రర్సల పేరు మీకు తెలుస్వ, అవి మిమమ లిన  

అనుసరిసీ్వయి? 

i. మీరు ఎలా నడిపంచాలో మీకు తెలుస్వ లేదా 

మీరు స్త్డైవరాు ; ఉదా, ఒక కౌబాయ్? 

j. రచి ని రచిి క బయళ్లా  మరియు నిశి ల న్సరు 

ఎకక డ దొరుకుతుందో మీకు తెలుస్వ? 

k. వారు తినకూడని ఆహారానిన  మీరు గురింీచి 

తీసివేయగలరా? 

l. చంరడం లేదా తుపుా  రటటడం కోసం ఉదేదశించిన 

వేట్లడే జంతువులను మీరు గురింీచగలరా? 

m. మీరు శఫ్రతువును తరిమికటేటంత శారీరకంగా 

బలంగా ఉనాన రా? 

n. గొఫ్రర్సలను మేరడానికి మరియు మీ భఫ్రదతను 

చూసుకోవడానికి అవసరమైన స్సిుంగ్, రరుీ , రాళ్లు, 

రాడ, స్స్వట ఫ్ట మరియు టాూ నిక వంటి ఉరకరణాలు 

మీ వదద ఉనాన యా? మీరు వాటిని 

ఉరయోగంచడంలో ఫ్రప్పవీణా ం కలిగ ఉనాన రా? 

 

బైబిల్ గొక్రెల క్యపరులను పరిగణంచండి 

బైబిల్ పెదద/గొఫ్రర్సల 

కారరి/రరా వేక్షకుడు/కారలాదారు/సంరక్షకుడు కలిగ 

ఉండాలి: 

g. దేవునితో మరియు అతని సంరంలోని 

స్త్ైసవీులతో సనిన హత సంబంధం. 

h. స్త్ైసవీులను రరిచరా  (సేవ చేయడం) కోసం సిదంి 

చేయడానికి మరియు దేవుని సె భావంలోకి 

రరిరకె తకు తీసుకురావడానికి ఫ్రీసీు బోధలు 

మరియు అతని అపొసలీుల బోధనల గురించి 

మంచి స్జాన నం మరియు అవగాహన. 

i. తపుా డు బోధనలను గురింీచే స్వమరలా ం మరియు 

వారి సంరక్షణలో ఉనన వారికి అలాంటి 

బోధనలను నేరుి కునేందుకు, గురింీచడానికి 

మరియు వాటిని తిరసక రించే స్వమరాల ా నిన  

పొందేందుకు అవకాశం కలిా ంచడం. 

ఉదాహరణకు, వారి కాలంలో ఫ్రరబలంగా ఉనన  

బోధ అంతా మాంసమే చెడదా. య్యసు ఒక దుషట 



e.g., a mission work rather than to the “church 

treasury?” 

• Who exercises “oversite” (whatever that is) of 

a mission work? 

• What should be done when one is caught up in 

a sin? 

a. Excessive drinking 

b. Divorcing 

c. Forsaking assembling together 

d. Fornication 

e. Greedy, liar, drunkard, gossiper, not 

providing for family. 

Paul warned the Ephesian elders “Be shepherds of the 

church of God, which he bought with his own blood. I 

know that after I leave, savage wolves will come in 

among you and will not spare the flock. Even from 

your own number (among elder/shepherds) men will 

arise and distort the truth in order to draw away 

disciples after them. So be on your guard!” (Acts 

20:28-31) 

  

Comment: “Wolves,” people pretending to be 

Christians for the purpose of betrayal and destroying 

faith. "Watch out for false prophets. They come to 

you in sheep's clothing, but inwardly they are 

ferocious wolves.” (Matt 7:15) 

 

How could elders in sheep’s clothing "from your 

number" come in? 

a. The process of selecting them. 

b. The body of Christians is not being involved 

with each other such that their beliefs and 

opinions are unknown. 

c. The training and equipping method is faulty, 

insufficient or turned over to others. 

d. Not hearing the concerns of the spiritual meek 

and gentle while paying attention to voices of 

the vocal or are large contributors. 

e. Some men may campaign for the work they 

believe to be a position of power and honor. 

Spiritual wolves are people within the assembly 

professing to be Christians but have a non-biblical 

agenda. How can they be prevented from drawing 

Christians away after their teachings? It is to equip and 

train the Body with knowledge by open discussion of 

prevalent teachings comparing them to biblical truths. 

Christians need to be able to recognize their teaching as 

false. Christians must cease being hearers, “pew 

warmers” only and become serious students of God's 

Word while receiving and participating in much 

instruction, discussion and edification by their, 

watchmen/shepherds and others knowledgeable in the 

Word. 

 

మానవ మాంసంలో ఉండలేడు; అందువలన, 

అతను కేవలం ఒక ఫంటమ్స - నాసిటసిజం. 

j. అవగాహన/అభిఫ్రప్పయం మరియు తపాు డు 

బోధనల మధా  వా తాా సం గురించిన స్జాన నం. 

k. ఇతరులపై బలవంతంగా అభిఫ్రప్పయాలు 

లేకుండా నడిపంచే స్వమరలా ం. 

l. కారరి విధులను నిరె రింీచడానికి అవసరమైన 

ఆధా్య తిమ క స్వధనాల గురించి సా షటమైన 

అవగాహన మరియు అతని సంరక్షణలో 

ఉనన వారిని రక్షంచడానికి, తోటి స్త్ైసవీులను 

ఆధా్య తిమ క ఆహారం వైపు నడిపంచడానికి, వారిని 

ఫ్రీసీు ోలికలోకి రరిరకె ం చేయడానికి మరియు 

ఆధా్య తిమ క వేటగాళా  నుండి రక్షంచడానికి వాటిని 

ఉరయోగంచడంలో నైపుణా ం. 

"అరహతలు" అనేద "లక్షణ లక్షణాలు" లేదా కారరి రనిని 

స్వధంచే స్వధనాలుగా రరిగణంచబడితే, అవి వేరే అరాలనిన  

సంతరించుకుంట్లయి; ఉదా, ోరాటం కాదు, వదులుగా 

ఉండే ఫిరంగ కాదు, వివాదాసా దమైనద కాదు; కాన్స 

ఆందోళనలు వా కంీ చేసేటపుా డు సునిన తంగా. 

 

గొఫ్రర్సల కారరులు చేయవలసిన విధులు: 

j. బోధంచండి, తినిపంచండి, సనన దంి చేయండి 

మరియు రరిరకె తకు తీసుకురండి. 

k. బోధంచండి, ఉరదేశించండి, మెరుగురరచండి 

మరియు బలోపేతం చేయండి. 

l. తపుా డు ఉప్పధా్య యులు మరియు వారి తపుా డు 

బోధనలను దోష్యలుగా నిరిారించండి: 

1) మానవ శరీరంలో ఫ్రీసీును దేవుడు అని 

తిరసక రించేవాడు. 

2) ఫ్రీసీు రకమీు దాె రా శుద ి చేయబడకుండానే 

రక్షంరబడతాడు. 

3) ఒక వా కి ీ స్వధంచిన దాని దాె రా మోక్షం 

లభిసీుంద. 

m. ఐకా త మరియు స్వమరసా్వ నిన  ఫ్రోతీ హంచండి. 

n. శారీరకంగా కాన్స ఫ్రరధ్యనంగా ఆధా్య తిమ కంగా 

బలహీనంగా మరియు అనారోగా ంతో ఉనన వారిని 

ఓదారి ండి. 

o. కూరుకుోయిన లేదా దూరంగా కూరుకుోతునన  

వారిని వెతకండి మరియు పునరుదరిించండి. 

p. మీ సంరక్షణలో ఉనన  సోదరులారా, కోలాో యిన 

వారి కోసం మీ కోసం ఫ్రప్పరి లంచండి. 

q. జీవిత మారగంలో పొంచి ఉనన  ఫ్రరమాదాల గురించి 

హెచి రించండి. 

r. సేవ యొకక  రని కోసం దేవుని రరిశుదిులను సిదంి 

చేయండి (చూరండి & చెరా ండి). 

(1 తిమోతి 3:2-7; తీతు 1:6-11; 1 పేతురు 5:2-4; 

అపొసలీుల కారా ములు: 20:28-30; ఎనరయులు 



"You have ruled them harshly and brutally. So, they 

were scattered because there was no shepherd, and 

when they were scattered, they became food for all the 

wild animals. My sheep wandered over all the 

mountains and on every high hill. They were scattered 

over the whole earth, and no one searched or looked 

for them." (Ezekiel 34:1-6) 

 

“‘'Therefore, you shepherds, hear the word of the 

LORD: As surely as I live, declares the Sovereign 

LORD, because my flock lacks a shepherd and so has 

been plundered and has become food for all the wild 

animals, and because my shepherds did not search for 

my flock but cared for themselves rather than for my 

flock, therefore, O shepherds, hear the word of the 

LORD: This is what the Sovereign LORD says: I am 

against the shepherds and will hold them accountable 

for my flock. I will remove them from tending the flock 

so that the shepherds can no longer feed themselves. I 

will rescue my flock from their mouths, and it will no 

longer be food for them.” (Ezekiel 34:7-10) 

 

“Son of man, I have made you a watchman for the 

house of Israel; so, hear the word I speak and give 

them warning from me. When I say to a wicked man, 

'You will surely die,' and you do not warn him or speak 

out to dissuade him from his evil ways in order to save 

his life, that wicked man will die for his sin, and I will 

hold you accountable for his blood. But if you do warn 

the wicked man and he does not turn from his 

wickedness or from his evil ways, he will die for his 

sin; but you will have saved yourself.” (Ezekiel 3:17-

19) 

 

“My people come … to listen to your words, but they 

do not put them into practice. With their mouths they 

express devotion, but their hearts are greedy for unjust 

gain. Indeed, to them you are nothing more than one 

who sings love songs with a beautiful voice and plays 

an instrument well, for they hear your words but do not 

put them into practice.” (Ezekiel (33:31-32) 

 

Questions 

1. An elder/shepherd is a decision maker for a 
congregation rather than one to teach and 
admonish. 
True ___ False ___  
 

2. Elders are church position not something 
they are to do, a work.  
True ___ False ___  
 

3. Spiritual wolves are people professing to be 
“Christians” who have a non-biblical agenda. 
True ___ False ___  
 

4:11-15; యెహెజేక లు 34:2-5; 1 థెసీ లొన్సకయులు 

5: 12-14; జేమ్సీ  5:14 మరియు లూకా 15:3) 

 

“ఇకక డ నమమ దగన స్వమెత ఉంద: ఎవరైనా 

రరా వేక్షకునిగా తన హృదయానిన  ఏరా రచుకుంటే, 

అతను ఒక గొరా  రనిని కోరుకుంట్లడు. ఇపుా డు 

రరా వేక్షకుడు నిందలకు అతీతంగా ఉండాలి, ఒక 

భారా కు మాఫ్రతమే భర,ీ నిఫ్రగహం, రె య-నియంఫ్రతణ, 

గౌరవఫ్రరదమైన, ఆతిథా్ మిచేి వాడు, 

బోధంచగలవాడు, ఫ్రతాగుబోతుగా ఉండకూడదు, 

హంస్వతమ కంగా ఉండడు, కాన్స సౌముా డు, గొడవలు 

లేనివాడు, డబుబ ను ఫ్రపేమించేవాడు కాదు. అతను 

తన సె ంత కుట్లంబానిన  చకక గా నిరె హంచాలి 

మరియు అతని పలులు సరైన గౌరవంతో అతనికి 

లోబడేలా చూడాలి. (ఎవరిైనా తన సె ంత 

కుట్లంబానిన  ఎలా నిరె హంచాలో తెలియకోతే, 

అతను దేవుని చరిి ని ఎలా చూసుకోగలడు?) అతను 

ఇటీవలి మతమారాి డు కాకూడదు, లేదా అతను 

అహంకారంతో మరియు దెయా ం వలె అదే తీరుా లో 

రడవచుి . అతను అవమానంలో రడకుండా మరియు 

దెయాా ల ఉచుి లో రడకుండా ఉండట్లనికి, అతను 

బయటి వా కీులతో మంచి పేరు కూడా కలిగ 

ఉండాలి.(1 తిమో 3:1-7) కనిన  తొలి అనువాదాలకు 

పైవిచారణకరగీా కాకుండా “బిషప కారాా లయం” 

ఉంద. 

 

“రరా వేక్షకుడు” “బిషప కారాా లయం” వాా ఖా్ లు 

ఫ్రప్పరంభించండి: 

e. నమమ కమైన మరియు “నమమ కమైన” – 

(థాయర్చ - య్యసు మెరీ య అని మరియు 

ఫ్రప్పయశిి తంీ చేసే తాా గం; బలమైన - 

ఖ్చిి తంగా, నిజమైన మరియు నమమ కమైన). 

f. "రరా వేక్షకుడు" లేదా బిషప కారాా లయం 

ఫ్రీకు రదం నుండి 

అనువదంచబడిందఎపసోక పీలు అంటే 

కారలాదారు, ెంటినెల్, సంరక్షకుడు లేదా 

రరా వేక్షకునిగా చూసేవాడు. ెంటినెలీస్ట 

చూడవలసి ఉంట్లంద; సంరక్షకులు 

రక్షంచడానికి మరియు మరొక రదం మేత 

ఎవరు గొఫ్రర్సల కారరులు. బిషప అనేద వివిధ 

ఫ్రరభుతె  అధకారులకు బిషప, తరువాత 

కాథ్లిక మరియు ఏంజెలిసిన్ సంసలలలో 

(etymonline.com) రదవులకు 

ఉరయోగంచబడింద. "ఆీస్ట" అనే రదం 

ఫ్రీకు ప్పఠంలో లేదు. 

g. ఒక "ఉతమీ రని", ఒక మంచి రని, ఒక ఫంక్షన్ 

కాదు కారాా లయం. ఇద ఫ్రీకు రదం నుండి 

వచిి న రని లేదా రనిergou-ఒక చరా , 

దసీ్వవేజు లేదా చేసిన రని. 



4. Only elders/shepherds are to be aware of 
Satan’s wolves. 
True ___ False ___  
 

 

Chapter 4 

Men Servants (Diakonos)  

Deacons 

“Deacons, likewise, are to be men worthy of respect, 

sincere, not indulging in much wine, and not pursuing 

dishonest gain. They must keep hold of the deep truths 

of the faith with a clear conscience. They must first be 

tested; and then if there is nothing against them, let 

them serve as deacons. In the same way, their wives 

are to be women worthy of respect, not malicious 

talkers but temperate and trustworthy in everything. A 

deacon must be the husband of but one wife and must 

manage his children and his household well. Those 

who have served well gain an excellent standing and 

great assurance in their faith in Christ Jesus.” (1 Tim 

3:8-13) 

  

Comment: 

a. “Deacons” (Greek diakónous - gender neutral) 

- vs. 8 

b. “Women” (Greek gunaíkas) – (universally, a 

woman of any age, whether a virgin, or 

married, or a widow or wife depending on 

context from Strong’s). vs. 11 

c. “Their wives”- idíous is the Greek word for 

their. It is not in the Greek text only has 

gunaíkas, woman not idíous gunaíkas. Youngs 

Literal translation reads “Women — in like 

manner grave, not false accusers, vigilant, 

faithful in all things.” By adding “their” to the 

English translation the meaning was changed 

from women servants, diakónous, to wives of 

men servants. vs. 11 

d. “A deacon must be the husband of but one 

wife” excludes polygamist and men who put 

away a wife without a certificate of 

divorcement consequently they are still 

married to the put away wife. Here deacon is 

from the Greek word diakonos, (nominative 

singular masculine per Vines). vs. 12 

Comment: Unfortunately, the word deacon 

represented a position or office in the church of 

England. If the Greek word had been translated as 

servant there would be less confusion. 

  

Comment: All Christians are priests to serve God. 

Thus, all are diakonos, servants, man and woman, 

h. "రరా వేక్షకుడు” అనేద ఫ్రీకు రదం 

నుండిఎపసోక పీలు, బైబిల్ ఫ్రీకులో ఇద 

సంతోషకరమైన లేదా దుుఃఖ్కరమైనా, 

తదనుగుణంగా వారి భాగాా నిన  నిరయిించడానికి, 

దేవుడు వారి మారాగలను, ఫ్రకియలను, 

సె భావానిన , ోధంచే చరా ; తనిఖీ, విచారణ, 

అతను మనుష్యా ల ఆతమ లను ోధంచినపుా డు 

సందరిశ ంచడం; అనగా, దైవిక తీరుా  

సమయంలో. (థాయరీ్చ ) ముగంపు 

“రరా వేక్షకుల కారాా లయం” వాా ఖా్  

భగవంతుడు పాక్రత, అరహతలు ఇచాా డు,అతను తన 

ఫ్రరజలకు బోధంచడం, శిక్షణ ఇవె డం మరియు 

రక్షంచడం వంటి ముఖా్ మైన విధులను నెరవేరిా లని 

కోరుకునాన డు. ఫ్రకింద చూపన విధంగా పౌలు 1 తిమోతి 

మరియు తీతులో వీటిని ఫ్రరసీ్వవించాడు. బైబిల్ వచనం 

రకక న ఉనన  ర్సండవ కాలమ్సస్లో వా కిగీత అవగాహన 

అందంచబడింద. 

 
 

 

1 తిమోతి 3 మరియు టైటస్ 1. వయ కి ుగత అవగాహన 

సందేశానిన  గటిటగా 

రట్లటకోండి 

ఫ్రీసీుకు నమమ కంగా ఉండండి - ఆయనను మరియు ఆయన 

అపొసలీుల బోధలను 

తెలుసుకోవడం 

నింద పైన నిందకు తెరవలేదు 

మంచి పేరు, 

దోషరహతుడు 

బయటి వా కీులతో మంచి 

పేరు 

ఒక భారా  యొకక  భర ీ బహుభారాా తె వేత ీ కాదు, 

మరియు విడాకుల సరి టఫికేట్ 

లేకుండా "రంరబడిన" భారా తో 

ఇరా టిీ వివాహం చేసుకోలేదు 

నిఫ్రగహము, హుందాగా 

బుద ికలవాడు 

మంచి తీరుా ను 

ఉరయోగసీుంద 

రె య-నియంఫ్రతణ ఫ్రకమశిక్షణతో, వదులుగా ఉండే 

ఫిరంగ కాదు 

గౌరవన్సయమైనద ఫ్రకమబదమిైన, మంచి ఫ్రరవరనీ 

ఆతిథా్ మిచుి  ఇతరుల అవసరాలు తీరుసీ్వడు 

బోధంచగలడు కమాూ నికేట్ చేయడంలో 

శకివీంతమైనద 

తాగుడుకి 

ఇవె లేదు 

అతిగా ఫ్రతాగకూడదు, గొడవలు 

చేసేవాడు కాదు 

స్త్ెర టకర్చ కాదు 

(హంస్వతమ క) 

ోరాట లేదా శీఫ్రర సె భావం కాదు 

సౌముా డు ఇతరుల రటు దయ మరియు 

ఫ్రశదగిల 



performing the same type functions God 

commanded Adam and Eve to do but spiritual rather 

than physical. Such as: 

Obey – If you love Me, you will keep my 

command -- do not eat of the fruit of the 

tree of the knowledge of good and evil. 

Work – As you see opportunity do good – tend 

the garden. 

Reproduce – plant the gospel seed as it is the 

power of salvation – be fruitful and multiply and 

fill the earth. 

  

Since these diakonos having similar character traits and 

qualifications as shepherds, their work must be closely 

related. 

 

Christ’s church is compared to our physical body, it also 

has many working parts performing different functions. 

If these “church” body parts do not function, the 

“church” body in a weakened condition. It will wither 

and die. 

  

The work of men having the character traits similar to 

shepherds is not specified so any understanding is an 

interpretation or opinion. 

 

The following is quoted from a lesson by Joe McKinney: 

“In certain context the term ‘diakonos’ takes on 

additional specific meaning and significance 

when it refers to a group of servants with unique 

spiritual qualifications as in 1 Timothy 3 where it 

was transliterated deacon. In a sense, this was a 

helpful practice, since it calls attention that certain 

Christians are chosen to do a special service 

probably assisting the overseeing watchmen in 

their spiritual function. 

  

“While we do have a certain conviction about the 

work of Christians having these special 

qualifications, we should never be so dogmatic to 

think that this is the last word on the subject. We 

must keep in mind certain Biblical truths about the 

Body of Christ so that any interpretation will be 

consistent with these truths. Since their 

qualifications of character and experience are 

already proven, it is reasonable to assume they 

assist the elders in their spiritual work of taking 

care of the spiritual needs of the church, especially 

those needs that are urgent. Deacons are not 

"junior elders" although their work would be 

similar to some work the shepherds perform and 

the experience could be good training for these 

men to one day may desire or aspire to the 

function of guardian, watchman, sentinel. 

  

తగాదా కాదు వివాదాసా ద కాదు - వాదంచండి; 

ఉదా, “నా అవగాహన బైబిల్ 

నుండి” 

అతాా శ కాదు భౌతిక విషయాలకు మొదటి 

స్స్వల నం ఇవె దు 

తన సె ంత 

కుట్లంబానిన  

నిరె హంచండి 

ఆదాయంలో కుట్లంబం 

జీవిసీుంద 

ఖ్రిు పెటేటవాడు కాదు 

ఇటీవల మారిన 

వా కి ీకాకూడదు 

స్త్ైసవీుడిగా రరీక్షలను 

ఎదురోక వాలి 

పలులు-అడవి 

మరియు 

అవిధేయులు అనే 

ఆరోరణకు 

తెరవబడరు 

పలులు తిరుగుబాట్ల చేయరు a 

స్త్ైసవీుడు లేదా స్త్ైసవీుడు కాదు  

 

యూదులు మరియు రోమనుు స్త్ైసవీులను హంసించిన 

సమయంలో ప్పల్ రాశాడు. కాబటిట, గొఫ్రర్సల కారరి రనిని 

కోరుకునేవారు తన తోటి సహోదరులను కాప్పడేందుకు 

తమ ఫ్రప్పణాలను రణంగా పెటేటందుకు సిదరిడాారు. అతని 

భౌతిక శరీరం కంటే సోదరుల ఆధా్య తిమ క ఫ్రశ్చయసీు  చాలా 

ముఖా్ మైనద. ఇద గౌరవం, అధకారం లేదా ఫ్రరతిషట యొకక  

స్స్వల నం కాదు కాన్స ఫ్రరమాదకరమైన రని అవసరం: 

7. మీ ఫ్రప్పణాలను బలిగొనన రా టిీ మీ సోదరులను 

రక్షంచాలనే కోరిక. 

8. బోధంచగల స్వమరలా ం లేదా సముచితం అంటే 

సమరలవంతంగా కమాూ నికేట్ చేయడం (ఫ్రీకు 

రదం నుండిడిదకి టకోరటచింగ్స్లో నేరా రి అని అరలం 

-థాయర్చ). 

9. సహనం - హాా ండిల్ నుండి ఎగరడం లేదా తె రగా 

తీరుా  చెరా డం కాదు. 

10. కరుణ. 

11. సనిన హత సంబంధంలో ఉనన  పురుష్యలు 

న్సతిమంతులుగా పలుసీ్వరు, నటించేవారు కాదు. 

బోధంచే పాసటరుకు హెచా రిక 

ప్పత ఒడంబడిక ఫ్రకింద ఇఫ్రజాయెల్ యొకక  దేవుని గొఫ్రర్సల 

కారరులకు చాలా కాలం ఫ్రకితం యెహెజేక లు చెపా న 

మాటలు, దేవుడు వారికి ఇచిి న రనులను చేయని కత ీ

ఒడంబడిక ఫ్రకింద ఉనన  అతని ఆధా్య తిమ క కారరులకు 

కూడా వరిసీీ్వయి. 

 

"యెహోవా వాకుక  నాకు వచిి ంద: "నరపుఫ్రతుడా, 

ఇఫ్రశాయ్యలు కారరులకు (వారి నాయకులకు) వా తిరేకంగా 

ఫ్రరవచించు; ఫ్రరవచించండి మరియు వారితో ఇలా 

చెరా ండి: 'సరెో నన త ఫ్రరభువైన యెహోవా ఇలా 

అంట్లనాన డు: తమను తాము మాఫ్రతమే చూసుకునే 

ఇఫ్రశాయ్యలు గొఫ్రర్సల కారరులకు అయాో ! గొఫ్రర్సల కారరులు 

మందను జాఫ్రగతగీా చూసుకోకూడదా? మీరు పెరుగు 

తింట్లరు, ఉనిన తో బటటలు వేసుకుంట్లరు మరియు 



“The Body of Christ a living, growing and battling 

kingdom - a living organism - has many dynamic 

needs that are constantly changing. 

“Problems arise, needs appear, emergencies 

occur: someone gets sick, another loses his job, 

families have squabbles, parents have problems 

with children, people die and families must be 

consoled, important ministries need to be 

developed. Not all the needs in a church are 

dynamic but many are and, at times, they are 

unforeseeable or even emergencies. When these 

needs appear, they must be met, and met right 

now! Who is going to meet these needs of the 

church? Who will serve? Who are the servants of 

the church? 

  

“Consider that during the first century whenever a 

Christian failed to assemble all were concerned. 

Did the Roman authorities arrest him for his faith? 

Did a sect of the Jews do physical harm to him? If 

so, it would have been appropriate for the 

Christian family, or their watchmen to ask a 

brother living in close proximity to go by and 

check on his well-being and supply any missing 

need. 

  

“All Christians are servants. All are called to 

serve. The church can call on anyone to meet a 

need (to serve). It depends on the situation. For 

example, in the area of finances, the church ought 

to choose someone with a good knowledge of 

accounting, who is trustworthy and has the 

integrity and honesty necessary to do that job. But 

is it really necessary for that person to be married 

with children in order to be the treasurer of the 

church? Does that person have these spiritual 

qualifications? Any Christian can serve and 

should serve in some area, independently of the 

special qualifications. He just needs to be 

qualified to do that particular job. But all 

Christians, man or woman, should and can serve 

in some area. 

  

“Now when dynamic needs arise; that is, when 

emergencies occur, normally, there is neither time 

nor opportunity to research the talents and 

investigate the character of the brethren in order 

to discover who can serve that particular need at 

that moment. The church needs a group of 

servants, already spiritually qualified; proven and 

identified who are available to be called upon to 

assist the shepherds/ elders/ watchmen in 

unforeseen situations where the need is of an 

emergency nature and must be handled 

immediately.”  (End quote from Joe McKinney.) 

 

ఎంపక చేసిన జంతువులను వధసీ్వరు, కాన్స మీరు 

మందను జాఫ్రగతగీా చూసుకోరు. మీకు లేదు 

f. బలహీనులను బలరరిచాడు 

g. రోగులను సె సలరరిచాడు 

h. గాయరడిన వారిని బంధంచాడు. 

i. దారితపా న వారిని తిరిగ తీసుకువచిి ంద 

j. ోగొట్లటకునన  వాటి కోసం వెతికాడు. 

ఇద కత ీనిబంధనల కారరులు చేయవలసిన రని లేదా 

రని కాదా? 

ఫ్రీసీు అనిన  సమేమ ళనాల కోసం ఈ నిరయిాలు 

తీసుకునాన డు - అతని చరిి . 

• ఫ్రీసీుకు మరియు అపొసలీుల బోధనకు 

నమమ కంగా ఉండండి. 

• ఫ్రీసీును మహమరరచే మంచి రనులు చేయండి. 

• సిలువ వేయబడిన ఫ్రీసీును బోధంచడం దాె రా 

శిష్యా లను చేయండి. 

పైన పేరొక నన వి గొఫ్రర్సల కారరుల విధులు అయితే, 

సంరం మొతంీ ఆ విధని కలిగ ఉనన ందున నిరయిం 

తీసుకోవడం చేరి బడదు. కింద వాటిలో వా కి,ీ గొఫ్రర్సల 

కారరులు లేదా సమాజమా? 

• ఏ బోధన అనేద లేఖ్నాల లేదా తపాు డు 

అభిఫ్రప్పయాలు? 

• ఎకక డ బోధంచవచిో  ఎవరు ఆమోదసీ్వరు లేదా 

అధకారం ఇసీ్వరు? 

e. “చరిి  భవనం”లో బైబిలు తరగతిలో 

f. గృహ బైబిలు అధా యనం 

g. కరసా్వ ండెనీ్  కోరీు లను ఉరయోగంచడం 

h. వా కిగీత లేదా ఒకరిపై ఒకరు అధా యనాలు 

• శరీరానిన  సమీకరించడానికి ఎకక డ ఉంద? 

• ఒకరినొకరు ఉదరిించుకోవడం, సహవాసం కోసం 

కలిసి సమీకరించడం లేదా ఆరాధనలను 

నిరె హంచడం "ఆరాధన సేవ?" 

• ఆరాధనా చరా లు గురింీచబడి 

ఆదేశించబడతాయా? 

• ఆరాధనా చరా లకు ఉదాహరణలు అవసరమా, 

అలా అయితే, నిరిదషట ఫ్రకమం ఉందా? 

• వితంతువులు, అనాథ్లను ఎవరు చూసుకోవాలి? 

• విరాళాలను ఎలా మరియు ఎకక డ ఖ్రిు  

చేయాలో ఎవరు నిరయిిసీ్వరు? ఒక నిరిదషట రనికి 

ఇవె గలరా; ఉదా, "చరిి  ఫ్రట్టజరీ?"కి బదులుగా ఒక 

మిషన్ రని 

• మిషన్ రనిలో "ఓవర్చస్సైట్" (అద ఏమైనా) ఎవరు 

చేసీ్వరు? 

• ఒక ప్పరంలో చికుక కునన పుా డు ఏమి చేయాలి? 

f. అతిగా మదా ప్పనం 

g. విడాకులు తీసుకుంట్లనాన రు 

h. కలిసి సమీకరించడానిన  విడిచిపెటటడం 

i. వా భిచారం 



 The diakonosus qualifications given above include 

being husband of one wife and managing his children 

and household well cannot apply to all diakonosus as all 

Christian men and women are diakonos servants. 

Therefore, the function of men with these qualifications 

must be different from other men or women diakonosus. 

 

Some people infer that the seven selected by the 

Jerusalem church in Acts to take care of the Grecian 

widows’ needs were deacons. But they are not referred 

to as diakonos nor are their qualifications given neither 

is it known if all the seven met the character traits in 1 

Timothy.  

 

Many today consider the work of elders as men over 

spiritual matters while deacons are men over physical 

matters. This appears to be an incorrect understanding, 

for by doing so, the work of all other members of the 

Body, man or woman, is grossly restricted. In fact, if 

elders do the spiritual and deacons perform the physical, 

there is no work left for non-deacon servants. But this 

cannot be the case for Peter writing to the exiles of the 

Dispersion states in 1 Peter 4:10 “As each has received 

a gift, use it to serve one another, as good stewards of 

God's varied grace.” The word “each” includes men or 

women with and without the special qualifications. If 

“each” does not include women then Paul was in error 

by stating in Romans 16:1 that Phebe was a diakonon, a 

servant. 

  

The contemporary concept that deacons take care of the 

physical needs of the congregation, such as upkeep on 

the building and grounds, is not derived from New 

Testament practice since there is no record in the New 

Testament of any assembly of Christians owning or 

maintaining physical facilities. The church’s needs 

during the period of persecution were people needs not 

property or things. This is true today as the church is 

people not property. 

 

Men mentioned by name 

“Barnabas (which means son of encouragement), a 

Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to 

him and brought the money and laid it at the apostles' 

feet.” (Acts 4:36-37) 

“So, Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and 

when he had found him, he brought him to Antioch. 

For a whole year they met with the church and taught 

a great many people.” (Acts 11:25-26) 

“Now there were in the church at Antioch prophets 

and teachers, Barnabas, Simeon who was called Niger, 

Lucius of Cyrene, Manaen a member of the court of 

Herod the tetrarch, and Saul. While they were 

worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, 

j. అతాా శ, అబదాదలు, తాగుబోతులు, కబురుు 

చెపాే వారు, కుట్లంబానిన  ోషించరు. 

పౌలు ఎనర పెదదలను హెచి రించాడు, “అతను తన 

సె ంత రకంీతో కనన  దేవుని సంఘానికి కారరులుగా 

ఉండండి. నేను వెళా్ల న తరెా త, ఫ్రకూరమైన తోడేళ్లా  మీ 

మధా లోకి వసీ్వయన్స, మందను విడిచిపెటటవని నాకు 

తెలుసు. మీ సె ంత నంబర్చ నుండి కూడా (పెదదలు/గొఫ్రర్సల 

కారరుల మధా ) శిష్యా లను తమ వెంట రడేసేందుకు 

మనుష్యలు లేచి సతాా నిన  వఫ్రీకరిసీ్వరు. కాబటిట జాఫ్రగతగీా 

ఉండు!”(చట్లటలు 20:28-31) 

 

వ్యయ ఖయ : "తోడేళ్లా ," నమమ కఫ్రదోహం మరియు నాశనం 

చేసే ఉదేదశా ంతో స్త్ైసవీులుగా నటిసీునన  వా కీులు. 

"అబద ిఫ్రరవకలీ రటు జాఫ్రగత ీవహంచండి, వారు గొఫ్రర్సల 

దుసీులు ధరించి మీ వదదకు వసీ్వరు, కాన్స లోరల వారు 

ఫ్రకూరమైన తోడేళ్లా ." (మతయీి 7:15) 

 

"మీ నంబర్చ నుండి" గొఫ్రర్సల దుసీులలో పెదదలు ఎలా 

రావచుి ? 

f. వాటిని ఎంపక చేసే ఫ్రరఫ్రకియ. 

g. స్త్ైసవీుల శరీరం వారి నమమ కాలు మరియు 

అభిఫ్రప్పయాలు తెలియనంతగా రరసా రం 

ప్పలురంచుకోవడం లేదు. 

h. శిక్షణ మరియు సనన దంి చేసే రదతిి తపుా గా 

ఉంద, సరిోదు లేదా ఇతరులకు 

అరా గంచబడింద. 

i. సె ర సె రాలకు ఫ్రశద ిచూపుతునన పాు డు లేదా 

పెదదగా కంఫ్రటిూా టరుుగా ఉనన  ఆధా్య తిమ క సౌమా  

మరియు సౌముా ల ఆందోళనలను వినడం లేదు. 

j. కంతమంద పురుష్యలు అధకారం మరియు 

గౌరవం యొకక  స్స్వల నంగా భావించే రని కోసం 

ఫ్రరచారం చేయవచుి . 

ఆధా్య తిమ క తోడేళ్లా  అెంీులో స్త్ైసవీులమని చెపుా కునే 

వా కీులు, కాన్స బైబిల్ కాని ఎజెండాను కలిగ ఉంట్లరు. వారి 

బోధనల తరెా త స్త్ైసవీులను దూరం చేయకుండా వారిని 

ఎలా నిరోధంచవచుి ? ఇద ఫ్రరబలమైన బోధనలను బైబిల్ 

సతాా లతో ోలి డం దెా రా బహరంగంగా చరిి ంచడం 

దాె రా శరీరానిన  స్జాన నంతో సనన దంి చేయడం మరియు 

శిక్షణ ఇవె డం. స్త్ైసవీులు తమ బోధ అబదమిని 

గురింీచగలగాలి. స్త్ైసవీులు వినేవారు, “పాూ  వారమ రీ్చ ” 

మాఫ్రతమే మరియు వారి, కారలాదారులు/గొఫ్రర్సల కారరులు 

మరియు ఇతరులచే చాలా బోధనలు, చరి లు మరియు 

మెరుగుదలలను రె కరిసీూ, దేవుని వాకా ం యొకక  

తీఫ్రవమైన విదాా రులలుగా మారాలి. 

 

"నువుె  వారిని కఠినంగా మరియు ఫ్రకూరంగా 

రరిప్పలించావు, కాబటిట, గొఫ్రర్సల కారరి లేనందున అవి 

చెలాు చెదురుగా ఉనాన యి, మరియు అవి 

చెదరగొటటబడినపుా డు, అవి అనిన  అడవి జంతువులకు 



‘Set apart for me Barnabas and Saul for the work to 

which I have called them.’ Then after fasting and 

praying they laid their hands on them and sent them 

off.” (Acts 13:1-3) 

“Sometime later Paul (Saul) said to Barnabas, ‘Let us 

go back and visit the brothers in all the towns where 

we preached the word of the Lord and see how they are 

doing.’ Barnabas wanted to take John, also called 

Mark, with them, but Paul did not think it wise to take 

him, because he had deserted them in Pamphylia and 

had not continued with them in the work. They had 

such a sharp disagreement that they parted company. 

Barnabas took Mark and sailed for Cyprus.” (Acts 

15:36-40) 

“My fellow prisoner Aristarchus sends you his 

greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas.” (Col 

4:10) 

“Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends 

you greetings. And so do Mark, Aristarchus, Demas 

and Luke, my fellow workers.” (Philemon 23-24) 

“Do your best to come to me quickly, for Demas, 

because he loved this world, has deserted me and has 

gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, 

and Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark 

and bring him with you, because he is helpful to me in 

my ministry.” (2 Tim 4:9-12) 

“We came to Derbe and then to Lystra, where a 

disciple named Timothy lived, whose mother was a 

Jewess and a believer, but whose father was a Greek. 

The brothers at Lystra and Iconium spoke well of him.” 

(Acts 16:1-3) 

“When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul 

devoted himself exclusively to preaching, testifying to 

the Jews that Jesus was the Christ.” (Acts 18:5) 

“He sent two of his helpers, Timothy and Erastus, to 

Macedonia, while he stayed in the province of Asia a 

little longer.” (Acts 19:22) 

“Therefore, I urge you to imitate me. For this reason, I 

am sending to you Timothy, my son whom I love, who 

is faithful in the Lord. He will remind you of my way of 

life in Christ Jesus, which agrees with what I teach 

everywhere in every church” (1 Cor 4:16-17) 

“I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, 

that I also may be cheered when I receive news about 

you. I have no one else like him, who takes a genuine 

interest in your welfare. For everyone looks out for his 

ఆహారంగా మారాయి, నా గొఫ్రర్సలు అనిన  రరె తాలలో 

మరియు ఫ్రరతి ఎతెరనీ కండపై సంచరించాయి. భూమి 

అంతట్ల చెలాు చెదురుగా ఉంద, మరియు ఎవరూ వాటిని 

వెతకలేదు లేదా వెతకలేదు.(యెహెజేక లు 34:1-6) 

 

"'కాబటిట, కారరులారా, యెహోవా మాట వినండి: నా 

మందకు గొఫ్రర్సల కారరి లేడు కాబటిట దోచుకుని అడవి 

జంతువులనిన ంటిీ ఆహారంగా మారినందున, నా 

జీవనాధ్యరంగా ఫ్రరభువైన యెహోవా ఇలా అంట్లనాన డు. 

గొఫ్రర్సల కారరులు నా మంద కోసం వెతకలేదు కాన్స నా 

మంద కోసం కాకుండా తమను తాము చూసుకునాన రు, 

కాబటిట ఓ గొఫ్రర్సల కారరులారా, యెహోవా మాట వినండి: 

ఫ్రరభువైన యెహోవా ఇలా అంట్లనాన డు: నేను గొఫ్రర్సల 

కారరులకు విరుదిని మరియు నా మంద కోసం వారిని 

లెకిక సీ్వను. . గొఫ్రర్సల కారరులు ఇకపై తమను తాము 

ోషించుకోకుండా మందను మేరకుండా నేను వారిని 

తొలగసీ్వను. నేను వారి నోటి నుండి నా మందను 

రక్షసీ్వను, అద ఇకపై వారికి ఆహారంగా 

ఉండదు.(యెహెజేక లు 34:7-10) 

 

“నరపుఫ్రతుడా, నేను నినున  ఇఫ్రశాయ్యలు ఇంటివారికి 

కారలాదారునిగా చేస్వను; కాబటిట, నేను మాట్లుడే మాట 

విని, నా నుండి వారికి హెచి రిక ఇవె ండి. నేను ఒక 

దుష్యట నితో, 'నువుె  తరా కుండా చనిోతావు' అని 

చెపా నపాు డు మరియు అతని ఫ్రప్పణాలను కాప్పడట్లనికి 

అతని చెడు మారాగల నుండి అతనిని విడనాడడానికి 

మీరు అతనిని హెచి రించకోయినా లేదా 

మాట్లుడకోయినా, ఆ దురామ రుగడు తన ప్పరం కోసం 

చనిోతాడు మరియు నేను చేసీ్వను. అతని రకీానికి మీరు 

జవాబుదారీగా ఉండండి. అయితే మీరు దుష్యట ని 

హెచి రించిన యెడల అతడు తన దుషటతె మునుండి 

గాని తన దుషటమారగమునుండి గాని మరలనటుయితే, 

అతడు తన ప్పరమునుబటిట మరణసీ్వడు; అయితే నినున  

నువుె  రక్షంచుకునాన వు.”(యెహెజేక లు 3:17-19) 

 

“నా ఫ్రరజలు మీ మాటలు వినడానికి వచిా రు, కాన్స వారు 

వాటిని ఆచరణలో పెటటరు. వారి నోటితో వారు భకినీి వా కంీ 

చేసీ్వరు, కాన్స వారి హృదయాలు అనాా యమైన లాభం 

కోసం అతాా శతో ఉంట్లయి. నిజమే, వారికి మీరు 

అందమైన సె రంతో ఫ్రపేమీతాలు ప్పడేవారు మరియు 

చకక గా వాయిదా ం వాయించే వారు తరా  మరొకరు కాదు, 

ఎందుకంటే వారు మీ మాటలు వింట్లరు కాన్స వాటిని 

ఆచరణలో పెటటరు. (యెహెజేక లు (33:31-32) 

 

క్రపశన లు 

5. ఒక పెదద/గొఫ్రర్సల కారరి బోధంచడానికి మరియు 

హెచి రించడానికి కాకుండా ఒక సంఘానికి 

నిరయిం తీసుకునే వా కి.ీ 

ఒపుా  తపుా  ___ 



own interests, not those of Jesus Christ. But you know 

that Timothy has proved himself, because as a son with 

his father he has served with me in the work of the 

gospel.” (Phil 2:19-22) 

“But God, who comforts the downcast, comforted us by 

the coming of Titus, and not only by his coming but 

also by the comfort you had given him. He told us 

about your longing for me, your deep sorrow, your 

ardent concern for me, so that my joy was greater than 

ever.” (2 Cor 7:6-7) 

“As for Titus, he is my partner and fellow worker 

among you; as for our brothers, they are 

representatives of the churches and an honor to 

Christ.” (2 Cor 8:23) 

“In those days when the number of disciples was 

increasing, the Grecian Jews among them complained 

against the Hebraic Jews because their widows were 

being overlooked in the daily distribution of food. So, 

the Twelve gathered all the disciples together and said, 

‘It would not be right for us to neglect the ministry of 

the word of God in order to wait on tables. Brothers, 

choose seven men from among you who are known to 

be full of the Spirit and wisdom. We will turn this 

responsibility over to them and will give our attention 

to prayer and the ministry of the word.’ This proposal 

pleased the whole group. They chose Stephen, a man 

full of faith and of the Holy Spirit; also, Philip, 

Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolas 

from Antioch, a convert to Judaism.” (Acts 6:1-6) 

“Now Stephen, a man full of God's grace and power, 

did great wonders and miraculous signs among the 

people. Opposition arose, however, from members of 

the Synagogue of the Freedmen (as it was called)-Jews 

of Cyrene and Alexandria as well as the provinces of 

Cilicia and Asia. These men began to argue with 

Stephen, but they could not stand up against his 

wisdom or the Spirit by whom he spoke.” (Acts 6:8-10) 

“But Saul began to destroy the church. Going from 

house to house, he dragged off men and women and 

put them in prison. Those who had been scattered 

preached the word wherever they went. Philip went 

down to a city in Samaria and proclaimed the Christ 

there.” (Acts 8:3-6) 

“In Damascus there was a disciple named Ananias.” 

… “Ananias went to the house and entered it. Placing 

his hands on Saul, he said, ‘Brother Saul, the Lord-

Jesus, who appeared to you on the road as you were 

coming here — has sent me so that you may see again 

and be filled with the Holy Spirit.’ Immediately, 

something like scales fell from Saul's eyes, and he 

 

6. పెదదలు చరిి  స్స్వల నం వారు చేయవలసిన రని 

కాదు. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

7. ఆధా్య తిమ క తోడేళ్లా  బైబిల్ కాని ఎజెండాను కలిగ 

ఉనన  "స్త్ైసవీులు" అని చెపుా కునే వా కీులు. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

8. స్వతాను తోడేళా  గురించి పెదదలు/గొఫ్రర్సల 

కారరులు మాఫ్రతమే తెలుసుకోవాలి. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

 

 

అధ్యా యం 4 

పురుషుల సేవకులు (డయాకోనోస్) 

ీకనుు 

“ీకనుు, అలాగే, గౌరవానికి అరహమైన పురుష్యలు, 

నిజాయితీగలవారు, ఎకుక వ ఫ్రదాక్ష్యరసంలో 

మునిగోకుండా మరియు నిజాయితీ లేని లాభం 

పొందకుండా ఉండాలి. వారు సా షటమైన మనస్వీ క్షతో 

విశెా సంలోని లోతైన సతాా లను రట్లటకోవాలి. వారు 

మొదట రరీక్షంచబడాలి; ఆపై వారికి వా తిరేకంగా ఏమీ 

లేకుంటే, వారు ీకన్స్లుగా రనిచేయనివె ండి. అదే 

విధంగా, వారి భారా లు గౌరవానికి అరహమైన స్త్రలీుగా 

ఉండాలి, హానికరమైన మాటలు మాట్లు డేవారు కాదు, కాన్స 

అనిన  విషయాలలో నిఫ్రగహం మరియు నమమ దగనవారు. 

ీకన్ తరా నిసరిగా ఒక భారా కు భర ీఅయి ఉండాలి 

మరియు అతని పలులను మరియు అతని ఇంటిని చకక గా 

నిరె హంచాలి. బాగా సేవ చేసిన వారు ఫ్రీసీు య్యసుపై తమ 

విశెా సంలో అదుు తమైన స్సిలతిని మరియు గొరా  హామీని 

పొందుతారు.(1 తిమో 3:8-13) 

 

వ్యయ ఖయ : 

e. "ీకనుు" (ఫ్రీకుడయాకోనస్ట- జెండర్చ నాూ ఫ్రటల్) - 

vs. 8 

f. "మహళలు" (ఫ్రీకుగుణములు) – (స్వరె ఫ్రతికంగా, 

స్త్స్వట ంగ్స్ల నుండి సందరాు నిన  బటిట కనా , లేదా 

వివాహతులు, లేదా వితంతువు లేదా భారా  ఏదైనా 

వయసీు  గల స్త్ర)ీ. వరీ్స స్ట 11 

g. "వారి భారా లు"-విచిఫ్రతమైనఅనేద వారి ఫ్రీకు 

రదం. ఇద ఫ్రీకు వచనంలో మాఫ్రతమే 

లేదుగుణములు,స్త్ర ీకాదువిచిఫ్రతమైన 

గుణములు.యంగ్ీ  లిటరల్ అనువాదం "స్త్రలీు - 

అదే విధంగా సమాధ, తపుా డు ఆరోరణలు 

చేసేవారు కాదు, అఫ్రరమతంీగా ఉంట్లరు, అనిన  



could see again. He got up and was baptized, and after 

taking some food, he regained his strength.” (Acts 

9:10…17-19) 

“During this time some prophets came down from 

Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, 

stood up and through the Spirit predicted that a severe 

famine would spread over the entire Roman world.” 

(Acts 11:27-28) 

“Philip the evangelist, one of the Seven. He had four 

unmarried daughters who prophesied. After we had 

been there a number of days, a prophet named Agabus 

came down from Judea. Coming over to us, he took 

Paul's belt, tied his own hands and feet with it and 

said, ‘The Holy Spirit says, 'In this way the Jews of 

Jerusalem will bind the owner of this belt and will 

hand him over to the Gentiles.’” (Acts 21:8-11) 

“They (Paul and Barnabas) had such a sharp 

disagreement that they parted company. Barnabas took 

Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas and 

left, commended by the brothers to the grace of the 

Lord. He went through Syria and Cilicia, strengthening 

the churches.” (Acts 15:39-41) 

“To Philemon our dear friend and fellow worker, to 

Apphia our sister, to Archippus our fellow soldier and 

to the church that meets in your home: Grace to you 

and peace from God our Father and the Lord Jesus 

Christ. … I hear about your faith in the Lord Jesus and 

your love for all the saints.” (Philemon 1-3, 5) 

“I appeal to you (Philemon) for my son Onesimus, who 

became my son while I was in chains. Formerly he was 

useless to you, but now he has become useful both to 

you and to me.” (Philemon 10-11) 

“My fellow prisoner Aristarchus sends you his 

greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas.” (Col 

4:10) 

“Epaphras, who is one of you and a servant of Christ 

Jesus, sends greetings. He is always wrestling in 

prayer for you, that you may stand firm in all the will 

of God, mature and fully assured.” (Col 4:12-14) 

Questions 

1. Since all Christians are priests their function is 
to serve God. 
True ___ False ___ 
 

2. Christians who receive gifts to serve 
a. ___ Preachers 
b. ___ Missionaries 

విషయాలలో విశెా సప్పఫ్రతులు." ఆంగ ు 

అనువాదానికి "వారి"ని జోడించడం దాె రా 

మహళా సేవకులు నుండి అరలం 

మారి బడింద,డయాకోనస్ట,పురుష్యల సేవకుల 

భారా లకు. వరీ్స స్ట 11 

h. విడాకుల ధృవీకరణ రఫ్రతం లేకుండా భారా ను 

దూరంగా ఉంచే బహుభారాా తె వేత ీమరియు 

పురుష్యలను మినహాయించి, "ీకన్ తరా నిసరిగా 

ఒక భారా కు మాఫ్రతమే భర ీఅయి ఉండాలి. ఇకక డ 

ీకన్ ఫ్రీకు రదం నుండి వచిి ందడయాకోనోస్ట, 

(నామినేటివ్ ఏకవచనం ఫ్రరతి వైనీ్ ). వరీ్స స్ట 12 

వ్యయ ఖయ : దురదృషటవశాతీూ, ీకన్ అనే రదం 

ఇంగాుండ చరిి లో స్స్వల నం లేదా కారాా లయానిన  

సూచిసీుంద. ఫ్రీకు రదానిన  సేవకుడిగా 

అనువదంచినటుయితే, అకక డ గందరగోళం 

తగుగతుంద. 

 

వ్యయ ఖయ : స్త్ైసవీులందరూ దేవుణ ిసేవించడానికి 

పూజారులు. అందువలన, అనిన  

ఉనాన యిడయాకోనోస్ట,సేవకులు, పురుష్యడు మరియు 

స్త్ర,ీ ఒకే రకమైన విధులను నిరె రింీచడం దేవుడు 

ఆడమ్స మరియు ఈవ్స్లను భౌతికంగా కాకుండా 

ఆధా్య తిమ కంగా చేయమని ఆదేశించాడు. వంటి: 

పాటంచటానికి– మీరు ననున  ఫ్రపేమిసే,ీ మీరు నా 

ఆజనను ప్పటిసీ్వరు -- మంచి చెడలా 

తెలివినిచేి  చెట్లట ఫలాలను తినవదుద. 

పని– మీరు చూసే విధంగా అవకాశం మంచి 

చేయండి – తోటను చూసుకోండి. 

పునరుతప తిు- సువార ీవితనీానిన  మోక్ష్యనికి శకిగీా 

నాటండి - ఫలించండి మరియు గుణంచండి 

మరియు భూమిని నింరండి. 

 

వీటి నుండిడయాకోనోస్గగ ఫ్రర్సల కారరుల వలె స్వరూరా మైన 

లక్షణ లక్షణాలు మరియు అరహతలు కలిగ, వారి రనికి దగ గరి 

సంబంధం కలిగ ఉండాలి. 

 

ఫ్రీసీు చరిి  మన భౌతిక శరీరంతో ో లి బడింద, ఇద వివిధ 

విధులను నిరె రింీచే అనేక రని భాగాలను కూడా కలిగ 

ఉంద. ఈ "చరిి " శరీర భాగాలు రనిచేయకోతే, 

బలహీనమైన స్సిలతిలో "చరిి " శరీరం. అద వాడిోయి 

చచిి ోతుంద. 

 

గొఫ్రర్సల కారరుల మాదరిగానే ప్పఫ్రత లక్షణాలను కలిగ ఉనన  

పురుష్యల రని పేరొక నబడలేదు కాబటిట ఏదైనా అవగాహన 

అనేద ఒక వివరణ లేదా అభిఫ్రప్పయం. 

 

కిందవి జో మెకినేన  ప్పఠం నుండి కోట్ చేయబడాాయి: 



c. ___ Elders/Shepherds 
d. ___ Men  
e. ___ Women 
f. ___ All the above 

 
3. Servants having identified character traits 

appear to assist shepherds in performing 
their function of encouraging and 
admonishing. 
True ___ False ___ 
 

 

Women Servants (Diakonos) 

“For as many of you as were baptized into Christ have 

put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is 

neither slave nor free, there is neither male nor female; 

for you are all one in Christ Jesus” (Galatians 3:26-

28). God is not partial. (Acts 10:34) All are priests to 

serve God. (Revelation 5:10) 

  

The Greek word diakonos is a gender-neutral, either 

male or female. The Latin word for diakonos is minister, 

while the English word is servant. Diakonos or its 

variants occur 28 times in the New Testament, one of 

which refers to Phebe, a female servant (diákonon) and 

twice as deacon in Philippians 1:1, 1 Timothy 3:8-13 

and Rom 16:1. 

  

“Now you are the body of Christ and individually 

members of it. And God has appointed in the church 

first apostles, second prophets, third teachers, then 

miracles, then gifts of healing, helping, administrating, 

and various kinds of tongues.” (1 Cor 12:27-29) 

  

God through Paul set forth character traits for the 

shepherding function. Following the character or 

qualifications of these men Paul discusses character 

traits, qualifications of servants who apparently help in 

this important work of the overseers watchmen, 

guardians, sentinels. Functions by other members of the 

Body are just as important, necessary, essential and 

indispensable whether performed by man or woman. 

Women Identified by Name 

In the New Testament several women are identified by 

name while inclusive words such as, all, each, everyone, 

include men and women. By examining activities of 

God’s diakonos one should be able to determine if there 

are any functions Christian women are required to do or 

are prohibited from doing. 

  

“But a man named Ananias, with his wife Sapphira, 

sold a piece of property, and with his wife's knowledge 

"నిరిదషట సందరు ంలో రదం 'డయాకోనోస్ట'1 తిమోతి 

3లో ీకన్స్గా లిరా ంతరీకరించబడినట్లుగా 

ఫ్రరతేా కమైన ఆధా్య తిమ క అరహతలు కలిగన సేవకుల 

సమూహానిన  సూచించినపుా డు అదనపు నిరిదషట 

అరాలనిన  మరియు ఫ్రప్పముఖా్ తను పొందుతుంద. ఒక 

రకంగా చెపా్ప లంటే, ఇద ఒక సహాయకరమైన 

అభాా సం, ఎందుకంటే కంతమంద స్త్ైసవీులు తమ 

ఆధా్య తిమ క రనిలో రరా వేక్షసీునన  వాచస్మెన్స్లకు 

బహుశా సహాయం చేయడానికి ఫ్రరతాే క సేవ 

చేయడానికి ఎంపక చేయబడతారు. 

 

“ఈ ఫ్రరతాే క అరహతలను కలిగ ఉనన  స్త్ైసవీుల రని 

గురించి మనకు ఒక నిరిదషట నమమ కం ఉనన రా టిీ, ఈ 

విషయంపై ఇదే చివరి మాట అని మనం ఎనన డూ 

పడివాదంగా ఉండకూడదు. ఫ్రీసీు శరీరం గురించిన 

కనిన  బైబిల్ సతాా లను మనం గురీుంచుకోవాలి, 

తదాె రా ఏదైనా వివరణ ఈ సతాా లకు అనుగుణంగా 

ఉంట్లంద. వారి ప్పఫ్రత మరియు అనుభవం యొకక  

అరహతలు ఇరా టికే నిరూపంచబడినందున, చరిి  

యొకక  ఆధా్య తిమ క అవసరాలను, ముఖా్ ంగా 

అతా వసరమైన అవసరాలను తీరి డంలో పెదదలకు 

వారి ఆధా్య తిమ క రనిలో వారు సహాయం చేసీ్వరని 

భావించడం సహేతుకమైనద. ీకన్స్లు "జూనియర్చ 

పెదదలు" కాదు, అయితే వారి రని గొఫ్రర్సల కారరులు 

చేసే కనిన  రనిని ోలి ఉంట్లంద మరియు 

అనుభవం ఈ పురుష్యలకు మంచి శిక్షణగా 

ఉంట్లంద, ఒక రోజు సంరక్షకుడు, కారలాదారు, 

ెంటినెల్ యొకక  రనితీరును కోరుకోవచుి  లేదా 

ఆశించవచుి . 

 

“ఫ్రీసీు శరీరం సజీవంగా, పెరుగుతునన  మరియు 

ోరాడుతునన  రాజా ం - ఒక జీవి - నిరంతరం 

మారుతునన  అనేక డైనమిక అవసరాలను కలిగ 

ఉంద. 

“సమసా లు తలెతీుతాయి, అవసరాలు కనిపసీ్వయి, 

అతా వసర రరిసిలతులు తలెతీుతాయి: ఎవరైనా 

అనారోగాా నికి గురవుతారు, మరొకరు ఉదాో గం 

కోలోా తారు, కుట్లంబాలకు గొడవలు ఉనాన యి, 

తలిుదంఫ్రడులకు పలులతో సమసా లు ఉనాన యి, 

ఫ్రరజలు చనిోతారు మరియు కుట్లంబాలను 

ఓదారిా లి, ముఖా్ మైన మంఫ్రతితె  శాఖ్లను 

అభివృద ి చేయాలి. చరిి లోని అనిన  అవసరాలు 

డైనమికస్గా ఉండవు కాన్స చాలా ఉనాన యి మరియు 

కనిన స్వరుు, అవి ఊహంచలేనివి లేదా అతా వసర 

రరిసిలతులు కూడా. ఈ అవసరాలు 

కనిపంచినపుా డు, వాటిని తీరిా లి మరియు ఇపుా డే 

కలుసుకోవాలి! చరిి  యొకక  ఈ అవసరాలను ఎవరు 

తీరి బోతునాన రు? ఎవరు సేవ చేసీ్వరు? చరిి  

సేవకులు ఎవరు? 



he kept back for himself some of the proceeds … about 

three hours his wife came in, not knowing what had 

happened. And Peter said to her, ‘Tell me whether you 

sold the land for so much.’ And she said, ‘Yes, for so 

much.’ But Peter said to her, "How is it that you have 

agreed together to test the Spirit of the Lord?” (Acts 

5:1-2; 7-9) 

  

Comment: Sapphira and Ananias lied to the Holy 

Spirit, an intentional sin. 

  

“Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, 

which, translated, means Dorcas. She was full of good 

works and acts of charity.” (Acts 9:36) 

  

Comment: Tabitha, Dorcas, helped the poor by 

doing good and charitable works. An activity done 

outside the assembly. 

  

“He (Peter) went to the house of Mary, the mother of 

John whose other name was Mark, where many were 

gathered together and were praying.” (Acts 12:12) 

  

Comment: Mary used her house for saints to come 

together. In this case the gathering was for the 

purpose of praying for safety of all Christians but 

especially for Peter, as a short time earlier Herod 

beheaded James. 

  

“And after she (Lydia) was baptized she urged us 

saying ‘If you have judged me to be faithful to the 

Lord, come to my house and stay.’ And she prevailed 

upon us.” (Acts 16:15) 

 

Comment: Lydia used her possessions to take 

care of the needs of Paul and those accompanying 

him. 

“And some of them were persuaded and joined Paul 

and Silas, as did a great many of the devout Greeks 

and not a few of the leading women.” … “Now these 

Jews (men and women) were more noble than those in 

Thessalonica; they received the word with all 

eagerness, examining the Scriptures daily to see if 

these things were so. Many of them therefore believed, 

with not a few Greek women of high standing as well 

as men.” … “But some men joined him and believed, 

among whom also were Dionysius the Areopagite and 

a woman named Damaris and others with them.” (Acts 

17:4, 11-12, 34) 

  

Comment: Damaris believed. She was perhaps a 

prominent Athenian woman as she was in 

attendance at the Areopagus when Paul spoke. 

  

“After this Paul left Athens and went to Corinth. And he 

found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently 

 

“మొదటి శతాబదంలో ఒక స్త్ైసవీుడు అందరిన్స 

సమీకరించడంలో విఫలమైనపుా డలాు  ఆందోళన 

చెందాడు. అతని విశెా సం కోసం రోమన్ అధకారులు 

అతనిన  అర్ససుట చేశారా? యూదులలోని ఒక వరగం 

అతనికి శారీరక హాని చేసిందా? అలాగైతే, స్త్ైసవీ 

కుట్లంబం లేదా వారి కారలాదారులు దగ గరోు 

నివసిసీునన  ఒక సహోదరుడిని వెళ్లు అతని క్షేమానిన  

రరిశీలించి, తపా ోయిన ఏదైనా అవసరానిన  

తీరి మని అడగడం సముచితంగా ఉండేద. 

 

“స్త్ైసవీులందరూ సేవకులే. అందరు సేవ చేయాలని 

పలుపునిచిా రు. ఒక అవసరానిన  తీరి డానికి (సేవ 

చేయడానికి) చరిి  ఎవరినైనా పలుసీుంద. ఇద 

రరిసిలతిపై ఆధ్యరరడి ఉంట్లంద. ఉదాహరణకు, 

ఆరిలక రంగంలో, చరిి  అకౌంటింగ్స్పై మంచి 

రరిజాననం ఉనన , విశె సన్సయమైన మరియు ఆ రని 

చేయడానికి అవసరమైన చితశీుద ి మరియు 

నిజాయితీ ఉనన  వా కినీి ఎంచుకోవాలి. అయితే చరిి  

కోశాధకారిగా ఉండాలంటే ఆ వా కి ీపలులతో వివాహం 

చేసుకోవడం నిజంగా అవసరమా? ఆ వా కికీి ఈ 

ఆధా్య తిమ క అరహతలు ఉనాన యా? ఏ స్త్ైసవీుడైనా 

ఫ్రరతేా క అరహతలతో సంబంధం లేకుండా ఏదో ఒక 

ఫ్రప్పంతంలో సేవ చేయవచుి  మరియు సేవ 

చేయాలి. అతను ఆ నిరిదషట ఉదాో గం చేయడానికి 

కేవలం అరహత కలిగ ఉండాలి. అయితే 

స్త్ైసవీులందరూ, పురుష్యడు లేదా స్త్ర,ీ ఏదో ఒక 

ఫ్రప్పంతంలో సేవ చేయాలి మరియు సేవ 

చేయవచుి . 

 

“ఇపుా డు డైనమిక అవసరాలు తలెతినీపాు డు; అంటే 

అతా వసర రరిసిలతులు వచిి నపుా డు, స్వధ్యరణంగా, 

ఫ్రరతిభను రరిోధంచడానికి మరియు ఆ సమయంలో ఆ 

నిరిదషట అవసరానిన  ఎవరు తీరి గలరో తెలుసుకోవడానికి 

సోదరుల ప్పఫ్రతను రరిోధంచడానికి సమయం లేదా 

అవకాశం ఉండదు. చరిి కి ఇరా టికే ఆధా్య తిమ కంగా అరహత 

కలిగన సేవకుల సమూహం అవసరం; అతా వసర 

సె భావం ఉనన  మరియు తక్షణమే నిరె హంచాలిీ న 

అవసరం ఉనన  ఊహంచలేని రరిసిలతులోు  గొఫ్రర్సల 

కారరులు / పెదదలు / వాచస్మెన్స్లకు సహాయం చేయడానికి 

ఎవరు అందుబాట్లలో ఉనాన రో నిరూపంచబడింద 

మరియు గురింీచబడింద. (జో మెకినేన  నుండి ముగంపు 

కోట్.) 
 

పైన ఇవె బడిన డయాకోనోసస్ట అరహతలు ఒకే భారా కు భర ీ

కావడం మరియు అతని పలులను మరియు ఇంటిని 

చకక గా నిరె హంచడం అనేద అనిన  డయాకోనోసస్టస్లకు 

వరింీచదు ఎందుకంటే అందరు స్త్ైసవీ పురుష్యలు 

మరియు మహళలు డయాకోనోస్ట సేవకులు. అందువలు, 



come from Italy with his wife Priscilla. … Now a Jew 

named Apollos, a native of Alexandria, came to 

Ephesus. He was an eloquent man, competent in the 

Scriptures. He had been instructed in the way of the 

Lord. And being fervent in spirit, he spoke and taught 

accurately the things concerning Jesus (as recorded in 

the Old Testament), though he knew only the baptism of 

John. He began to speak boldly in the synagogue, but 

when Priscilla and Aquila heard him, they took him and 

explained to him the way of God more 

accurately.” (Acts 18:1-2; 24-26) 

  

Comment: “They,” Aquila and his wife 

Priscilla, taught Apollos not just Aquila. 

“On the next day we departed and came to Caesarea, 

and we entered the house of Philip the evangelist, who 

was one of the seven, and stayed with him. He had four 

unmarried daughters, who prophesied.” (Acts 21:8-9) 

  

Comment: Philip’s daughters prophesied. From 1 

Corinthians 14:21 we learn that prophesies are for 

believers. There is no indication that they prophesied 

only to women or only when not assembled. 

  

“I commend to you our sister Phebe, a servant in the 

church in Cenchreae.” (Romans 16:1) 

  

Comment: Some Bibles transliterate diákonon as 

deaconess. But every person, male or female, in 

Christ is a servant, diakono, in the Body of Christ as 

well as priests to serve God. The Bible is silent about 

the type of service Phebe rendered. All we know is 

she served. We also know she did not meet the 

unique qualifications for the work of servants having 

a wife translated as deacons in 1 Timothy 3:12. 

  

“Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in 

Christ Jesus, who risked their necks for my life, to 

whom not only I give thanks but all the churches of the 

Gentiles give thanks as well. Greet also the church in 

their house. Greet my beloved Epaenetus, who was the 

first convert to Christ in Asia. Greet Mary, who has 

worked hard for you. Greet Andronicus and Junia, my 

kinsmen and my fellow prisoners.” (Romans 16:3-7) 

  

Comment: We do not know what work Mary 

performed. However, we know she was not lazy as 

she worked hard. 

 

 “The churches of Asia send you greetings. Aquila and 

Prisca (Priscilla), together with the church in their 

house, send you hearty greetings in the Lord.” (1 

Corinthians 16:19) 

 

ఈ అరహతలు కలిగన పురుష్యల రనితీరు తరా నిసరిగా 

ఇతర పురుష్యలు లేదా స్త్రలీ డయాకోనోసస్ట నుండి 

భినన ంగా ఉండాలి. 
 

ఫ్రీషియన్ వితంతువుల అవసరాలను తీరి డానికి 

చట్లట లలో జెరూసలేం చరిి  ఎంపక చేసిన ఏడుగురు 

ీకన్స్లు అని కందరు ఊహంచారు. కాన్స వారు 

డయాకోనోస్టస్గా పేరొక నబడలేదు లేదా వారి అరహతలు 

ఇవె బడలేదు లేదా 1 తిమోతిలోని ఏడుగురు ప్పఫ్రత 

లక్షణాలను కలిగ ఉనాన రో తెలియదు. 
 

నేడు చాలా మంద పెదదల రనిని ఆధా్య తిమ క విషయాలపై 

పురుష్యలుగా భావిసీ్వరు, అయితే ీకనుు భౌతిక 

విషయాలపై పురుష్యలు. ఇద తపాు  అవగాహనగా 

కనిపసీుంద, ఎందుకంటే ఇలా చేయడం దాె రా 

శరీరంలోని ఇతర సభుా లందరి రని, పురుష్యడు లేదా స్త్ర,ీ 

స్సూల లంగా రరిమితం చేయబడింద. వాసవీానికి, పెదదలు 

ఆధా్య తిమ కం మరియు ీకనుు భౌతికంగా చేసే,ీ ీకన్ కాని 

సేవకులకు ఎట్లవంటి రని ఉండదు. కాన్స పేతురు 1 

పేతురు 4:10లో "ఫ్రరతి ఒకక రు బహుమానం పొందనట్లు, 

దేవుని వైవిధా భరితమైన కృరకు మంచి 

గృహనిరెా హకులుగా ఒకరికకరు సేవ చేయడానికి దానిని 

ఉరయోగంచుకోండి" అని చెదరగొటటబడిన ఫ్రరవాసులకు 

ఫ్రవాసీునన పుా డు పీటర్చ ఈ విధంగా ఉండకూడదు. "ఫ్రరతి" 

అనే రదంలో ఫ్రరతేా క అరహతలు ఉనన  మరియు లేని 

పురుష్యలు లేదా మహళలు ఉంట్లరు. "ఫ్రరతి" స్త్రలీను 

కలిగ ఉండకోతే, ప్పల్ రోమనుు 16: 1 లో నబే ఒక డైకోనన్, 

ఒక సేవకుడు అని చెరా డం దాె రా తపుా లో ఉనాన డు. 
 

భవనం మరియు మైదానాల నిరె హణ వంటి సమాజ 

భౌతిక అవసరాలను ీకన్స్లు చూసుకుంట్లరనే 

సమకాలీన భావన కత ీనిబంధన అభాా సం నుండి 

ఉదు వించింద కాదు ఎందుకంటే స్త్ైసవీులు భౌతిక 

సౌకరాా లను కలిగ ఉనన  లేదా నిరె హంచే స్త్ైసవీుల 

సమావేశానికి సంబంధంచిన రికారాు లేదు. . హంస 

సమయంలో చరిి  యొకక  అవసరాలు ఫ్రరజలకు ఆసి ీ

లేదా వసీువులు కాదు. చరిి  ఫ్రరజలు ఆసి ీకాదు కాబటిట ఇద 

నేడు నిజం. 
 

పేరు దాె రా ఫ్రరసీ్వవించబడిన పురుష్యలు 

“సైఫ్రరస్ట దేశసులడైన లేవీయుడైన బరన బాస్ట (దీని అరలం 

ఫ్రోతీా హపు కుమారుడు) తనకు చెందన పొలానిన  అమిమ , 

డబుబ  తెచిి  అపొసలీుల ప్పదాల దగ గర వేశాడు.”(చట్లటలు 
4:36-37) 

“కాబటిట, బరన బాస్ట సౌలు కోసం వెతకడానికి తారుీ కు 

వెళాుడు, మరియు అతను సౌలును కనుగొని, 

అంతియొకయకు తీసుకువచిా డు. ఒక సంవతీ రం 

మొతంీ వారు చరిి ని కలుసుకునాన రు మరియు చాలా 

మందకి బోధంచారు.(చట్లటలు 11:25-26) 



 Comment: Priscilla and Aquila’s home was open for 

Christians to assemble. 

“I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in 

the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help 

these women, who have labored side by side with me in 

the gospel together with Clement.” (Philippians 4:2-3) 

  

Comment: These women were apparently from 

Philippi. They helped Paul in teaching the Gospel. 

They did more than just being present to remove 

any appearance of impropriety. They taught the 

gospel as they labored with Paul and Clement. 

  

“I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt 

first in your grandmother Lois and your mother Eunice 

and now, I am sure, dwells in you as well.” (2 Timothy 

1:5) 

  

Comment: They passed their faith on to their family. 

  

“To Philemon our beloved fellow worker 

and Apphia our sister and Archippus our fellow 

soldier, and the church in your house.” (Philemon 1-2) 

  

Comment: “Apphia” a Christian woman known to 

Paul and Philemon. 

  

Women by Inclusive Words - All, Each and Everyone 

 

“So those who received his word were baptized, and 

there were added that day about three thousand souls.” 

(Acts 2:41) 

  

Comment: “Those who received His Word” 

include men and women. 

  

“The disciples determined, everyone according to his 

ability, to send relief to the brothers living in 

Judea.” (Acts 11:29) 

 

Comment: “Everyone” includes women, so 

women helped in determining. 

  

“Then it seemed good to the apostles and the elders, 

with the whole church, to choose men from among 

them and send them to Antioch with Paul and 

Barnabas.” (Acts 15:22) 

 

Comment: The “whole church” includes women. 

Therefore, women participated in choosing. 

  

“So, when they were sent off, they went down to 

Antioch, and having gathered 

the congregation together, they delivered the letter. 

And when they had read it, they rejoiced because of its 

encouragement.” (Acts 15:30-31) 

“ఇపుా డు అంతియోకా లోని చరిి లో ఫ్రరవకలీు మరియు 

బోధకులు ఉనాన రు, బరన బాస్ట, నైగర్చ అని పలువబడే 

సిమియోన్, సిర్సన్ యొకక  లూసియస్ట, ట్టఫ్రట్లర్చక  హేరోదు 

ఆస్వల న సభుా డు మానేన్ మరియు సౌలు ఉనాన రు. వారు 

ఫ్రరభువును ఆరాధంచి ఉరవాసముండగా, రరిశుదిాతమ , 

'బరన బాను మరియు సౌలును నేను పలిచిన రని కరకు 

నాకు ఫ్రరతేా కించుము' అని చెపా్ప డు. ఉరవాసముండి 

ఫ్రప్పరని చేసి వారి మీద చేతులు వేసి 

రంపవేస్వరు.”(చట్లటలు 13:1-3) 

“కంతకాలం తరెా త ప్పల్(సౌలు) బరన బాతో, 'మనం 

తిరిగ వెళ్లు, మనం ఫ్రరభువు వాకాా నిన  ఫ్రరకటించిన అనిన  

రటటణాలోుని సోదరులను సందరిశ ంచి, వారు ఎలా 

చేసీునాన రో చూదాద ం' అని చెపా్ప డు. బరన బాస్ట మారుక  

అని కూడా పలువబడే యోహానును తమతో తీసుక్వళాు లని 

అనుకునాన డు, కాని పౌలు అతనిన  తీసుక్వళుడం తెలివైన 

రని అని అనుకోలేదు, ఎందుకంటే అతను వారిని 

రంపలియాలో విడిచిపెట్లటడు మరియు వారితో ప్పట్ల 

రనిలో కనస్వగలేదు. వారు చాలా తీఫ్రవమైన విభేదాలను 

కలిగ ఉనాన రు, వారు విడిోయారు. బరన బాస్ట మారుక ను 

తీసుకని సైఫ్రరసుక  ఓడలో వెళాా డు. (చట్లటలు 15:36-40) 

"బరన బాస్ట బంధువైన మారుక లాగే నా తోటి ఖైదీ 

అరిస్వట రక స్ట కూడా మీకు శుభాకాంక్షలు 

తెలియజేసీునాన డు." (కోల్ 4:10) 

“ఫ్రీసీు య్యసులో నా తోటి ఖైదీ అయిన ఎరఫ్రఫ న్సకు 

వందనాలు రంపుతునాన డు. అలాగే నా తోటి రనివారైన 

మార్చక , అరిస్వటరుక , దేమా, లూకా కూడా అలాగే ఉనాన రు.” 

(ఫిలేమోను 23-24) 

“దేమాస్ట ఈ లోకానిన  ఫ్రపేమించి, ననున  విడిచిపెటిట 

థెసీ లొన్సకకు వెళ్లుో యాడు కాబటిట తె రగా నా దగ గరకు 

రావడానికి మీ వంతు కృషి చేయండి. ఫ్రక్వెనీ్  గలతీయకు, 

టైటస్ట డాలామ టియాకు వెళాురు. లూకా మాఫ్రతమే నాతో 

ఉనాన డు. మారుక ను తీసుకని మీతో తీసుకురండి, 

ఎందుకంటే అతను నా రరిచరా లో నాకు సహాయం 

చేసీ్వడు.(2 తిమో 4:9-12) 

“మేము డెరేబ కి మరియు తరువాత లుస్త్స్వట కు వచిా ము, 

అకక డ తిమోతి అనే శిష్యా డు నివసించాడు, అతని తలిు 

యూదురాలు మరియు విశాె సి, కాన్స అతని తంఫ్రడి ఫ్రీకు 

దేశసులడు. లుస్త్స ీమరియు ఈకనియలోని సహోదరులు 

అతని గురించి బాగా మాట్లుడారు.(చట్లటలు 16:1-3) 

"సిలాస్ట మరియు తిమోతి మాసిడోనియా నుండి 

వచిి నపుా డు, పౌలు య్యసే ఫ్రీసీు అని యూదులకు 

స్వక్షా మిసీూ, బోధంచడానికి పూరిగీా తనను తాను అంకితం 

చేసుకునాన డు."(చట్లటలు 18:5) 

"అతను ఆసియా ఫ్రప్పవినీ్ స్లో మరికంత కాలం ఉండగానే 

తన ఇదదరు సహాయకులైన తిమోతి మరియు ఎరాసటస్టస్లను 

మాసిడోనియాకు రంప్పడు." (చట్లటలు 19:22) 

“కాబటిట, ననున  అనుకరించమని నేను మిమమ లిన  

కోరుతునాన ను. అందుచేతనే, నేను ఫ్రపేమించే, ఫ్రరభువులో 



 

Comment: The “congregation” included women 

who heard and rejoiced. 

  

“Then he gave orders to the centurion that he should 

be kept in custody but have some liberty, and that none 

of his friends should be prevented from attending to his 

needs.” (Acts 24:23) 

  

Comment: “Friends” included men and women 

who attended to Paul’s needs. 

  

“There will be tribulation and distress for every 

human being who does evil, the Jew first and also the 

Greek, but glory and honor and peace 

for everyone who does good, the Jew first and also the 

Greek. For God shows no partiality.” (Romans 2:9-11) 

  

Comment: “Every human” makes no distinction 

between men and women who do good or evil. 

  

“For in Christ Jesus you are all sons a of God, through 

faith. For as many of you as were baptized into Christ 

have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, 

there is neither slave nor free, there is no male and 

female, for you are all one in Christ Jesus.” (Galatians 

3:26-29) 

  

Comment: A son had a legal right of a father’s 

inheritance. But “As many of you” who were 

baptized included women. Then women in Christ 

acquired the right of inheritance Paul then mentions 

that those in Christ are one. No one in Christ is a 

second-class Christian for all are servants and priest 

to serve of God. (1 Peter 2:16 and Revelation 1:6) 

  

“She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends 

you greetings.” (1 Peter 5:13) 

  

Comment: “She” could either be a Christian woman 

or an assembly of Christians – don’t know. 

 

 “The elder to the elect lady and her children, whom I 

love in truth, and not only I, but also all who know the 

truth.” (2 John 1:1) 

 

 Comment: “The elect lady” could either be a 

Christian woman or an assembly of Christians – 

don’t know. 

 

The terms all, each and every includes women. 

Therefore, Women are to participate for the Body of 

Christ to function as a united body otherwise part of the 

body is considered a drag on the body or dead. 

  

 

నమమ కమైన నా కడుకు తిమోతిని మీ దగ గరికి 

రంపుతునాన ను. ఫ్రరతి చరిి లో ఫ్రరతిచోట్ల నేను 

బోధంచేవాటితో ఏీభవించే ఫ్రీసీు య్యసులోని నా జీవన 

విధ్యనానిన  ఆయన మీకు గురీు చేసీ్వడు” (1 కరింథీ 4:16-
17) 

“తిమోతిని తె రలో మీ దగ గరకు రంప్పలని ఫ్రరభువైన 

య్యసులో నేను ఆశిసీునాన ను, నేను మీ గురించిన 

వారలీను అందుకునన పాు డు నేను కూడా సంతోషిసీ్వను. 

మీ సంక్షేమం రటు నిజమైన ఫ్రశది చూపే ఆయనలా నాకు 

మర్సవరూ లేరు. ఎందుకంటే ఫ్రరతి ఒకక రూ య్యసుఫ్రీసీు 

ఫ్రరయోజనాల కోసం కాకుండా తన స్గంత ఫ్రరయోజనాల 

కోసం చూసీ్వరు. అయితే తిమోతి తనున  తాను 

నిరూపంచుకునాన డని మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే 

అతను తన తంఫ్రడితో కుమారుడిగా సువార ీరనిలో నాతో 

కలిసి రనిచేశాడు.(ఫిల్ 2:19-22) 

“అయితే అణగారినవారిని ఓదారేి  దేవుడు, తీతు రాకడ 

దాె రా మమమ లిన  ఓదారిా డు, మరియు అతని రాకడ 

దాె రా మాఫ్రతమే కాదు, మీరు అతనికి ఇచిి న ఓదారుా  

దాె రా కూడా. నా రటు మీకునన  వాంఛ, మీ ఫ్రరగాఢ దుుఃఖ్ం, 

నా రటు మీకునన  ఫ్రరగాఢమైన ఫ్రశది గురించి ఆయన మాకు 

చెపా్ప రు, తదాె రా నా ఆనందం గతంలో కంటే ఎకుక వగా 

ఉంద.(2 కరిం 7:6-7) 

“టైటస్ట విషయానికసే,ీ అతను నా భాగసె్వ మి మరియు 

మీలో తోటి రనివాడు; మన సోదరుల విషయానికసే,ీ వారు 

చరిి లకు ఫ్రరతినిధులు మరియు ఫ్రీసీుకు గౌరవం.(2 కరి 
8:23) 

“శిష్యా ల సంఖా్  పెరుగుతునన  ఆ రోజులోు , రోజువారీ ఆహార 

రంపణీలో వారి వితంతువులను నిరుక్షా ం చేసీునన ందున 

వారిలో ఫ్రీకు యూదులు హెఫ్రబాయిక యూదులపై ఫిరాా దు 

చేశారు. కాబటిట, రనెన ండు మంద శిషా్య లందరిన్స ఒకచోట 

చేరిి , 'మేము బలుల మీద వేచి ఉండట్లనికి దేవుని వాకా  

రరిచరా ను నిరుక్షా ం చేయడం సరికాదు. సోదరులారా, 

మీలో నుండి ఆతమ  మరియు స్జాన నముతో నిండిన 

ఏడుగురిని ఎనున కోండి. మేము ఈ బాధా తను వారికి 

అరా గసీ్వము మరియు ఫ్రప్పరలన మరియు వాకా  రరిచరా పై 

మా దృషిటని కేంఫ్రదీకరిసీ్వము.' ఈ ఫ్రరతిప్పదన మొతంీ 

బృందానిన  సంతోషపెటిటంద. వారు స్రటననున  

ఎనున కునాన రు, విశెా సం మరియు రరిశుదిాతమ తో నిండిన 

వా కి;ీ అలాగే, ఫిలిప, ఫ్రోకోరస్ట, నికానోర్చ, టిమోన్, రర్సమ నాస్ట 

మరియు నికోలస్ట ఆంటియోచ నుండి, జుడాయిజంలోకి 

మారారు.(చట్లటలు 6:1-6) 

“ఇపుా డు స్రటనన్, దేవుని దయ మరియు శకితీో నిండిన 

వా కి,ీ ఫ్రరజల మధా  గొరా  అదుు తాలు మరియు 

అదుు తాలు చేశాడు. అయితే, సిరిన్ మరియు 

అలెగిాంఫ్రడియాలోని యూదులు అలాగే సిలిసియా 

మరియు ఆసియా ఫ్రప్పవినీు ల నుండి సినాగోగ్ ఆఫ్ట ద 

ఫ్రీడస్మెన్ (దీనిని పలిచేవారు) సభుా ల నుండి వా తిరేకత 

వచిి ంద. ఈ మనుష్యా లు స్రటనన్స్తో వాదంచడం 



Women’s Activity and Attitude 

“So, whether you (male or female) eat or drink, or 

whatever you do, do all to the glory of God. Give no 

offense to Jews or to Greeks or to the church of God, 

just as I try to please everyone in everything I do, not 

seeking my own advantage, but that of many, that they 

may be saved. Be imitators of me, as I am of Christ. 

Now I commend you because you remember me in 

everything and maintain the traditions even as I 

delivered them to you. But I would have you know, that 

the head of every man is Christ; and the head of the 

woman is the man and the head of Christ is God. Every 

man praying or prophesying, having his head covered, 

dishonoreth his head (Christ). But every 

woman praying or prophesying (neither prohibited) 

with her head unveiled dishonoreth her head; for it is 

one and the same thing as if she were shaven. For if a 

woman is not veiled let her also be shorn: but if it is a 

shame to a woman to be shorn or shaven, let her be 

veiled.” (1 Corinthians 10:31– 11:6) 

 

Comment: 

• always seek the other person’s well-being – 

10:24  

• whatever you do, glorify God – 10:31  

• men and women, do not dishonor your head – 

11:4 

• do not treat the financial poor Christian as 

inferior – 11:21 

• don’t consider your spiritual gift more 

important – 12: 

• love is most important – it last forever. – 

12:31-13:13 

• encourage, respect, honor one another and 

especially those  

having responsibility for your well-being, avoid 

confusion – 14.  

 

Comment: “Give no offense to Jews or to Greeks” 

means do not be the cause of a Christian brother or 

sister to lose faith by ignoring their customs and 

traditions. 

  

Comment: “Tradition” from the Greek 

word paradóseis meaning substance of the teaching. 

(Thayer’s) 

  

Comment: “Prophesying” from the Greek 

word profeeteuoo meaning foretelling future events 

pertaining to the kingdom of God or to utter forth, 

declare, a thing which can only be known by divine 

revelation. (Thayer's) 

 

Comment: “Every Man” from the Greek 

word andrós meaning either man or husband 

depending on contacts. 

మొదలుపెట్లటరు, కాన్స వారు అతని స్జాననానికి లేదా అతను 

మాట్లుడిన ఆతమ కు వా తిరేకంగా 

నిలబడలేకోయారు.(చట్లటలు 6:8-10) 

“అయితే సౌలు చరిి ని నాశనం చేయడం 

ఫ్రప్పరంభించాడు. ఇంటింటికి తిరుగుతూ స్త్ర ీపురుష్యలను 

ఈడిు క్వళ్లు జైలులో పెట్లటడు. చెలాు చెదురైన వారు ఎకక డికి 

వెళ్లునా వాకాా నిన  బోధంచారు. ఫిలిపుా  సమరయలోని ఒక 

రటటణానికి వెళ్లు అకక డ ఫ్రీసీును ఫ్రరకటించాడు.(చట్లటలు 
8:3-6) 

"డమసక స్టస్లో అనన్సయ అనే శిష్యా డు ఉనాన డు." … 

“అననియాస్ట ఇంటికి వెళ్లు దానిలోకి ఫ్రరవేశించాడు. సౌలు 

మీద చేతులు వేసి, 'సోదరుడు సౌలు, న్సవు ఇకక డికి 

వసీుండగా దారిలో న్సకు కనిపంచిన ఫ్రరభువైన య్యసు - న్సవు 

మరల చూచి రరిశుదిాతమ తో నింరబడునట్లు ననున  

రంపెను' అని చెపా్ప డు. వెనువెంటనే, సౌలు కళునుండి 

పొలుసుల వంటిద రడింద, అతను మళ్లు చూడగలిగాడు. 

అతను లేచి బాపసీమ ం తీసుకునాన డు మరియు కంచెం 

ఆహారం తీసుకునన  తరెా త అతను తన శకినీి తిరిగ 

పొందాడు.(చట్లటలు 9:10...17-19) 

“ఈ కాలంలో కంతమంద ఫ్రరవకలీు యెరూషలేము నుండి 

అంతియోకియకు వచిా రు. వారిలో అగబస్ట అనే పేరుగల 

ఒకడు లేచి నిలబడి, రోమన్ ఫ్రరరంచమంతట్ల తీఫ్రవమైన 

కరువు వాా ప ీచెందుతుందని ఆతమ  దాె రా 

ఊహంచాడు.(చట్లటలు 11:27-28) 

“ఫిలిప సువారికీుడు, ఏడుగురిలో ఒకడు. అతనికి 

ఫ్రరవచించే నలుగురు పెళ్లుకాని కుమార్సలీు ఉనాన రు. 

మేము అకక డ చాలా రోజులు గడిపన తరెా త, యూదయ 

నుండి అగబు అనే ఫ్రరవక ీవచిా డు. మా దగ గరకు వచిి , 

అతను పౌలు రటీటని తీసుకని, దానితో తన చేతులను 

మరియు కాళా ను కటిట, రరిశుదిాతమ  ఇలా చెపా్ప డు, 

'యెరూషలేములోని యూదులు ఈ రటీట యజమానిని 

బంధంచి, అనా జనులకు అరా గసీ్వరు. .'”(చట్లటలు 21:8-
11) 

"వాళ్లా (ప్పల్ మరియు బరన బాస్ట) చాలా తీఫ్రవమైన 

విభేదాలను కలిగ ఉనాన రు, వారు విడిోయారు. బరన బాస్ట 

మారుక ను తీసుకని సైఫ్రరసుక  ఫ్రరయాణంచాడు, కాని పౌలు 

రలసున  ఎంచుకుని, ఫ్రరభువు కృరకు సోదరులచే 

ఫ్రరశంసించబడాాడు. అతను సిరియా మరియు సిలికియా 

గుండా వెళ్లు చరిి లను బలరరిచాడు. (చట్లటలు 15:39-41) 

“మా ఫ్రపయమైన సేన హతుడు మరియు తోటి ఉదాో గ 

అయిన ఫిలేమోనుకు, మా సోదరి అపి యాకు, మా తోటి 

సైనికుడు అరిి రా స్టస్కు మరియు మీ ఇంటిలో కలిసే 

చరిి కి: మన తంఫ్రడి అయిన దేవుని నుండి మరియు 

ఫ్రరభువైన య్యసుఫ్రీసీు నుండి మీకు దయ మరియు శాంతి. 

... ఫ్రరభువైన య్యసుపై మీకునన  విశెా సం మరియు 

రరిశుదిులందరి రటు మీకునన  ఫ్రపేమ గురించి నేను 

వినాన ను.(ఫిలేమోను 1-3, 5) 

https://www.thebiblewayonline.com/HTML/Women.html
https://www.thebiblewayonline.com/HTML/Women.html


  

Comment: “Every Woman” from the Greek 

word gunaikós meaning either woman or wife. 

  

Comment: “Shorn or shaven” - Women who had 

their hair shorn indicated punishment of whoredom, 

or adultery. (Adam Clarke) 

  

Comment: Paul is reminding the Corinthians that 

respect and honor is of utmost importance probably 

more than custom when praying or prophesying. The 

custom of the time was for men to remove their head 

covering in the presence of a superior and for women 

not to be seen in public without a head covering. So, 

was the head covering an act of righteousness or a 

custom of respect and honor? A husband could 

divorce his wife for such disrespect, not having her 

head covered. Paul’s condemnation appears to be the 

dishonoring of God by a man who does not remove 

his head covering and by a woman dishonoring the 

man responsible for her wellbeing (husband, father or 

eldest brother) by not having her head covered by a 

veil. Both violate tradition and custom of respect in 

their society, or legal rights possibly imply 

acceptance of pagan practices. This does not prohibit 

either men or women from praying or prophesying. 

But one’s freedom and liberty in Christ must never 

result in or lead to disrespect of others. 

  

“A wife ought (under obligation) to have a symbol of 

authority (power) on her head, because of the angels. 

Nevertheless, in the Lord woman is not independent of 

man nor man of woman; for as woman was made from 

man, so man is now born of woman. And all things are 

from God. Judge for yourselves: is it proper for a wife 

to pray to God with her head uncovered? Does not 

nature itself teach you that if a man wears long hair it 

is a disgrace for him, but if a woman has long hair, it 

is her glory? For her hair is given to her for a 

covering. If anyone is inclined to be contentious, we 

have no such practice, nor do the churches” of 

God.” (1 Corinthians 11:10-16) 

  

 

  

Comment: Actions of a woman who disrespects her 

husband, her head, is not proper. 

  

Comment: During the times before and after Christ 

when Rome ruled the world, most women were 

considered under the authority or power of men. For 

married women the veil covering their hair, 1) 

signified her marital status, 2) her submission to the 

husband’s status as head, 3) an indication of modesty 

and purity and 4) protected her from men’s 

solicitations. Women without a veil were considered 

“నేను మీకు విజనప ీచేసీునాన ను(ఫిలేమోను) నా కడుకు 

ఒనేసిమస్ట కోసం, నేను బంధంలో ఉనన పుా డు నా కడుకు 

అయాా డు. పూరె ం అతను న్సకు రనికిరానివాడు, కాన్స 

ఇపుా డు న్సకు మరియు నాకు ఉరయోగరడేవాడు.” 

(ఫిలేమోను 10-11) 

"బరన బాస్ట బంధువైన మారుక లాగే నా తోటి ఖైదీ 

అరిస్వట రక స్ట కూడా మీకు శుభాకాంక్షలు 

తెలియజేసీునాన డు."(కోల్ 4:10) 

“మీలో ఒకడు, ఫ్రీసీుయ్యసు సేవకుడు అయిన ఎరఫ్రఫ 

వందనాలు రంపుతునాన డు. మీరు రరిరకె తతో మరియు 

పూరి ీనిశి యతతో దేవుని చితంీ అంతటిలో స్సిలరంగా 

నిలబడాలని అతను ఎలుపుా డూ మీ కోసం ఫ్రప్పరలనలో 

ోరాడుతూ ఉంట్లడు.(కోల్ 4:12-14) 

ఫ్రరశన లు 

స్త్ైసవీులందరూ కాబటిటపూజారులు అయితే వారి రని 

దేవునికి సేవ చేయడమే. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

4. సేవ చేయడానికి బహుమతులు పొందన 

స్త్ైసవీులు 

a. ___ బోధకులు 

b. ___ మిషనరీలు 

c. ___ పెదదలు/గొఫ్రర్సల కారరులు 

d. ___ పురుష్యలు 

e. ___ మహళలు 

f. ___ పైవన్సన  
 

5. లక్షణ లక్షణాలను గురింీచిన సేవకులు గొఫ్రర్సల 

కారరులను ఫ్రోతీ హంచడం మరియు 

హెచి రించడంలో వారికి సహాయరడతారు. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

అధ్యయ యం 5 

మహిళా సేవకులు (డయాకోనోస్) 

“మీలో ఫ్రీసీులోనికి బాపసీమ ం పొందనంత మంద ఫ్రీసీును 

ధరించారు. అకక డ యూదుడు లేదా ఫ్రీకువాడు లేడు, 

బానిస లేదా సె తంఫ్రతుడు లేడు, పురుష్యడు లేదా స్త్ర ీఅని 

ఎవరూ లేరు; ఎందుకంటే మీరందరూ ఫ్రీసీు య్యసులో 

ఒకక టే"(గలతీయులు 3:26-28). దేవుడు రక్షప్పతుడు కాదు. 

(అపొసలీుల కారా ములు 10:34) దేవుణ ి సేవించడానికి 

అందరూ యాజకులే. (ఫ్రరకటన 5:10) 

 

ఫ్రీకు రదండయాకోనోసాు రుష్యడు లేదా స్త్ర ీ లింగ-

తటసలంగా ఉంట్లంద. లాటిన్ రదండయాకోనోస్టమంఫ్రతి, 

ఇంీ ుష్య రదం సేవకుడు.డయాకోనోసేుదా దాని వైవిధ్యా లు 

కత ీ నిబంధనలో 28 స్వరుు కనిపసీ్వయి, వాటిలో ఒకటి 



rebellious often prostitutes with hair cut short, shorn 

or shaven heads. Customs in one culture are not 

binding as law in other cultures. Today in some areas 

of the world; e.g., India, women wear symbols of 

their marital status. After a Hindu marriage is 

consummated, the wife is never supposed to leave 

her arms bare. She must always wear bangles to 

signify that she is married. 

  

Comment: The veil (Greek palla) was the symbol of 

a married woman, and in their culture a mark of 

husband’s authority. 

 

Comment: Those in Christ ‘not independent of’ 

suggest not superior or inferior but equal in value to 

God and needed in His kingdom. Equal in Christ does 

not alter God’s directive that the man has the 

responsibility for the family unit and that the woman 

by creation was his helper and companion, not his 

servant. Any action she does that is against the 

teachings of Christ and His apostles or against local 

customs such that the community consider her 

actions out of place, she dishonors her husband and 

does not promote the cause of Christ. 

  

Comment: Daily activities must display respect and 

honor which promotes unity in all relationships 

whether in the family, community, work place, 

government or church whether assembled or not. 

Everyone in Christ, man or woman, has equal 

spiritual status before God. 

  

“What then, brothers when you come together, each 

one has a hymn, 1 a lesson, a revelation, a tongue, 2 or 

an interpretation. Let all things be done for building up 

(encouragement). If any (man or woman) speak in a 

tongue, let there be only two or at most three, and each 

in turn (in sequence), and let someone (man or woman) 

interpret. But if there is no one to interpret, let each of 

them (man or woman) keep silent in church (the 

assembled body of Christ) and speak to himself (not 

gender specific) and to God. Let two or three 

prophets (not gender specific) speak, and let the 

others (not gender specific) weigh 3 what is said. If a 

revelation is made to another sitting there, let the first 

be silent. For you can all prophesy one by one, so that 

all may learn and all be encouraged, and the spirits of 

prophets are subject to prophets. For God is not a God 

of confusion but of peace. As in all the churches 

(congregations or assemblies) of the saints, the 

women (your women, wife – KJV, NKJV, YLT) should keep 

silent in the churches (ekkleesíais – assemblies). For they 

are not permitted to speak,4 but should be in 

submission, as the Law also says. If there is anything 

they desire to learn, let them ask their 

husbands (ándras - any male person, a man – P C Bible 

మహళా సేవకురాలైన ఫేబస్ని సూచిసీుంద (diákonon) 

మరియు ఫిలిపాీ యులు 1:1, 1 తిమోతి 3:8-13 మరియు 

రోమ్స 16:1లో ర్సండుస్వరుు ీకన్స్గా ఉనాన రు. 

 

“ఇపుా డు మీరు ఫ్రీసీు శరీరం మరియు వా కిగీతంగా దాని 

సభుా లు. మరియు దేవుడు చరిి లో మొదటి 

అపొసలీులను, ర్సండవ ఫ్రరవకలీను, మూడవ బోధకులను, 

తరువాత అదుు తాలను, ఆపై సె సలత, సహాయం, 

రరిప్పలన మరియు వివిధ రకాల భాషల బహుమతులను 

నియమించాడు.(1 కరింథీ 12:27-29) 

 

పౌలు దాె రా దేవుడు గొఱ్ఱలె కారరి ఫంక్షన్ కోసం ప్పఫ్రత 

లక్షణాలను నిరే దశించాడు. ఈ పురుష్యల ప్పఫ్రత లేదా 

అరహతలను అనుసరించి ప్పల్ ప్పఫ్రత లక్షణాలు, 

రరా వేక్షకుల వాచస్మెన్, సంరక్షకులు, ె ంటినెల్ీ  యొకక  

ఈ ముఖా్ మైన రనిలో సా షటంగా సహాయరడే సేవకుల 

అరహతలను చరిి సీ్వడు. శరీరంలోని ఇతర సభుా ల విధులు 

పురుష్యడు లేదా స్త్ర ీ చేసినా అంతే ముఖా్ మైనవి, 

అవసరమైనవి, అవసరమైనవి మరియు అనివారా మైనవి. 

పేరు దాె రా గురింీచబడిన మహళలు 

ఫ్రకస్త ీ నిబంధనలో అనేకమంద స్త్రలీు పేరుతో 

గురింీచబడాారు, అయితే అందరూ, ఫ్రరతి ఒకక రూ, 

పురుష్యలు మరియు స్త్రలీను కలిగ ఉంట్లరు. దేవుని 

కారా కలాప్పలను రరిశీలించడం దాె రాడయాకోనోస్త్సైక సవీ 

స్త్రలీు చేయవలసిన విధులు ఏవైనా ఉనాన యా లేదా 

చేయకూడదని నిషేధంచబడిందా అని ఒకరు 

గురింీచగలగాలి. 

 

“అయితే అననియాస్ట అనే వా కి ీతన భారా  సపిీ రాతో 

కలిసి ఒక ఆసినీి అమిమ , తన భారా కు తెలియడంతో 

వచిి న డబుబ లో కంత మొతీానిన  తన కోసం తిరిగ 

ఉంచుకునాన డు... దాదాపు మూడు గంటలకు అతని 

భారా  ఏం జరిగందో తెలియక లోరలికి వచిి ంద. మరియు 

పేతురు ఆమెతో, ‘నువుె  ఆ భూమిని ఇంతకి అమామ వో 

చెపుా ’ అనాన డు. మరియు ఆమె, 'అవును, చాలా కోసం' 

అని చెపా ంద. అయితే పేతురు ఆమెతో, “ఫ్రరభువు 

ఆతమ ను రరీక్షంచడానికి మీరు కలిసి ఎలా 

అంీకరించారు?” అని అడిగాడు.(చట్లటలు 5:1-2; 7-9) 

 

వ్యయ ఖయ :సపాీ రా మరియు అననియాస్ట 

ఉదేదశపూరె కంగా చేసిన ప్పరమైన రవిఫ్రతాతమ తో అబదంి 

చెపా్ప రు. 

 

“ఇపుా డు యొపాే లో తబితా అనే శిష్యా రాలు ఉంద, దీని 

అరలం దొరాక స్ట. ఆమె మంచి రనులు మరియు దాతృతె  

చరా లతో నిండి ఉంద.(చట్లటలు 9:36) 

 



Study Biblesoft) at home. For it is shameful for a woman 

to speak in church.” (1 Corinthians 14:26-36) 

  

 

Comment: “Brothers” Greek adelphos male and 

female. (Vine’s) 

  

Comment: “In submission” means being respectful 

by not embarrassing him in public. She can ask him 

at home. 

  

Comment: “Not permitted to speak… as law also 

says” – “‘In Jesus’ time, women participated fully in 

the religious life of the community. This included 

participation in synagogue services and in the regular 

study sessions that were conducted in house studies 

(bet midrash).  There was no separation of the sexes 

in synagogue and women could be counted as part of 

the required congregational quorum of ten adults. 

There was, however, one inequality. For social 

reasons, women were not allowed to read the 

Scriptures publicly.  
academia.edu/35099564/ 

The_Place_of_Women_in_First_century_Synagogues_ 

They_were_much_more_active_in_religious_life_than_t

hey_are_today. 

  

Comment: In the Babylonian Talmud and the 

Tosefta, we find an early rabbinic (tannaic) ruling: 

“All are qualified to be among the seven [who read 

from the Torah in the synagogue on the Sabbath], 

even a minor or a woman; however, the sages ruled 

that a woman should not read from the Torah out of 

respect for the congregation.” [Babylonian Talmud. 

Megillah 23] This is apparently a reference to the 

same social custom or decorum that we find in Paul’s 

letter to the 

Corinthians.  https://www.academia.edu/35099564 

 

 Comment: Some have interpreted “in submission” 

to refer to Genesis 3:16 “To the woman he said, ‘I 

will surely multiply your pain in childbearing; in 

pain you shall bring forth children. Your desire shall 

be for your husband, and he shall rule over you.’” 

They then draw the conclusion that women are 

prohibited completely from any appearance of 

rejecting their submissive role to man. They must 

remain silent in all public instructive situations 

especially in the church assemblies. Others believe it 

refers to Corinthian custom or some tradition of the 

Jews. 

  

Comment: The Christians in Corinth were 

assembled together as Christ’s Body where they 

sang, taught (didacheén), 5 gave revelations and 

spoke in other languages through interpreters. The 

వ్యయ ఖయ :తబితా, దొరాక స్ట, మంచి మరియు దాతృతె  

రనులు చేసీూ పేదలకు సహాయం చేస్వరు. అెంీు 

వెలురల చేసిన కారాా చరణ. 

 

"అతను(పేతురు) మారుక  అనే యోహాను తలిు మరియ 

ఇంటికి వెళాుడు, అకక డ చాలామంద గుమిగూడి 

ఫ్రప్పరి లసీునాన రు.” (చట్లటలు 12:12) 

 

వ్యయ ఖయ :మేరీ తన ఇంటిని రరిశుదిులు కలిసి 

రావడానికి ఉరయోగంచుకుంద. ఈ సందరు ంలో, 

స్త్ైసవీులందరి భఫ్రదత కోసం ఫ్రప్పరి లంచే ఉదేదశా ంతో 

సమావేశం జరిగంద, కాన్స ముఖా్ ంగా పీటర్చ కోసం, 

కదదసేరటి ఫ్రకితం హేరోదు జేమ్సీ  తల నరికాడు. 

 

"మరియు ఆమె (లిడియా) బాపసీమ ం తీసుకునన  తరెా త, 

'మీరు ననున  ఫ్రరభువుకు నమమ కంగా ఉనాన రని 

నిరిారించినటుయితే, నా ఇంటికి వచిి  ఉండండి' అని 

ఆమె మమమ లిన  కోరింద. మరియు ఆమె మాపై విజయం 

స్వధంచింద.(చట్లటలు 16:15) 

 

వ్యయ ఖయ :ప్పల్ మరియు అతనితో ప్పట్ల ఉనన  వారి 

అవసరాలను తీరి డానికి లిడియా తన ఆసీులను 

ఉరయోగంచింద. 

"మరియు వారిలో కందరు ఒపా ంచబడాారు మరియు 

పౌలు మరియు రలస్టస్తో చేరారు, అలాగే చాలా మంద 

భకీులైన ఫ్రీకులు మరియు కంతమంద ఫ్రరముఖ్ స్త్రలీు 

కాదు." … “ఇపుా డు ఈ యూదులు (పురుష్యలు మరియు 

స్త్రలీు) థెసీ లొన్సకలోని వారి కంటే గొరా వారు; వారు పూర ి

ఆఫ్రతుతతో వాకాా నిన  రె కరించారు, ఈ విషయాలు అలా 

ఉనాన యో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఫ్రరతిరోజూ లేఖ్నాలను 

రరిశీలించారు. అందువలు వారిలో చాలామంద నమామ రు, 

కంతమంద ఫ్రీకు స్త్రలీు మరియు పురుష్యలతో సమానంగా 

ఉనన త స్స్వలయికి చేరుకునాన రు. … "కాన్స కంతమంద 

పురుష్యలు అతనితో చేరారు మరియు విశె సించారు, 

వారిలో ఆరియోప్పగట్ అయిన డయోనిసియస్ట మరియు 

డమారిస్ట అనే స్త్ర ీమరియు ఇతరులు కూడా 

ఉనాన రు."(చట్లటలు 17:4, 11-12, 34) 

 

వ్యయ ఖయ :డమరిస్ట నమామ డు. పౌలు 

మాట్లుడుతునన పాు డు ఆమె అరియోప్పగస్టస్లో 

హాజరైనందున ఆమె బహుశా ఫ్రరముఖ్ ఎథీనియన్ 

మహళ కావచుి . 

 

“దీని తరెా త పౌలు ఏథెనీు ను విడిచి కరింథు వెళాుడు. 

మరియు అతను ఇటీవలే ఇటలీ నుండి తన భారా  

ఫ్రపసిక లాు తో కలిసి వచిి న పొంటస్టస్కు చెందన అకిె లా 

అనే యూదుడిని కనుగొనాన డు. … ఇపుా డు 

అలెగిాంఫ్రడియాకు చెందన అోలోస్ట అనే యూదుడు 

ఎనసుకు వచిా డు. అతను వాగిాటిగల వా కి,ీ లేఖ్నాలోు  

http://www.academia.edu/35099564/The_Place_of_Women_in_First_century_Synagogues_They_were_much_more_active_in_religious_life_than_they_are_today
http://www.academia.edu/35099564/The_Place_of_Women_in_First_century_Synagogues_They_were_much_more_active_in_religious_life_than_they_are_today
http://www.academia.edu/35099564/The_Place_of_Women_in_First_century_Synagogues_They_were_much_more_active_in_religious_life_than_they_are_today
http://www.academia.edu/35099564/The_Place_of_Women_in_First_century_Synagogues_They_were_much_more_active_in_religious_life_than_they_are_today
https://www.academia.edu/35099564


purpose of assembling together was to encourage 

Christians to remain faithful and do good works. 

Speakers, men or women, who were not able to be 

understood because an interpreter was not present, 

were to keep quiet. Chaos and confusion caused by 

all at the same time praying, speaking or singing 

would cause visitors to think “you are out of your 

mind” and preventing God’s message from being 

heard. Allowing everyone speak or sing in 

succession, one following another, is respectful to 

God and one’s fellow man. 

  

Comment: “Two or three prophets speak” – a 

prophet is a male or female through whom God 

speaks. (From Thayer's Greek Lexicon) 

 

 Comment: While still on the subject of maintaining 

orderliness, Paul instructs the Corinthian women to 

keep silent and not interrupt their (idíous – one’s 

own) husband but wait and ask him when you get 

home. Paul’s instructions would not apply to 

Christian women whose husbands were pagans, dead 

or had abandoned them. The key is to respect their 

husband who was teaching and to respect others – 

men, women or visitors. So, “the law” probably 

refers to synagogue rules or traditions. 

  

Comment: When assembled together all Christians 

are to participate in an orderly manner while 

respecting others, not all speak at the same time 

creating confusion and chaos. Women are not to 

question or challenge comments of the man 

responsible for their wellbeing, whether their 

husbands, father or brother or display a 

disrespectable attitude especially toward any man. 

 

“Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, 

compassionate hearts, kindness, humility, meekness, 

and patience, … Let the word of Christ dwell in you 

richly, teaching and admonishing one another in all 

wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, 

with thankfulness in your hearts to God.” (Colossians 

3:12, 16) 

 

 Comment: The “chosen ones” include women and 

men. Both are to teach and admonish in wisdom, 

knowledge. The instruction is silent as to whether 

this is to be done in private or assembly. The text 

states the teaching and admonishing is done in song 

in the heart unto God. But teaching and admonishing 

one another requires one to speak from their 

heart whether written word or spoken. 

 

Footnotes: 
Psalmón Strong’s NT#:1568; Vine's Expository Dictionary - 

primarily denoted "a striking or twitching with the fingers (on 

musical strings)"; then, "a sacred song, sung to musical 

సమరులడు. అతను ఫ్రరభువు మారగంలో ఉరదేశించబడాాడు. 

మరియు అతను ఆతమ లో ఉతీా హంతో, య్యసుకు 

సంబంధంచిన విషయాలను ఖ్చిి తంగా మాట్లుడాడు 

మరియు బోధంచాడు(ప్పత నిబంధనలో నమోదు 

చేయబడినట్లుగా), అతనికి జాన్ యొకక  బాపటజం మాఫ్రతమే 

తెలుసు. అతను సమాజ మందరంలో ధైరా ంగా 

మాట్లుడటం మొదలుపెట్లటడు, కాన్స ఫ్రపసిక లాు  మరియు 

అకుల అతని మాటలు వినన పాు డు, వారు అతనిని 

తీసుకని దేవుని మారాగనిన  మరింత ఖ్చిి తంగా అతనికి 

వివరించారు. (చట్లటలు 18:1-2; 24-26) 

 

వ్యయ ఖయ :“వారు,” అకులా మరియు అతని భారా  

ఫ్రపసిక లాు , అకులాకు మాఫ్రతమే కాకుండా అపొలోు కి 

బోధంచారు. 

“మరుసటి రోజు మేము బయలుదేరి ైసరయకు వచిి , ఆ 

ఏడుగురిలో ఒకరైన ఫిలిప సువారికీుని ఇంట్లు కి ఫ్రరవేశించి, 

అతనితో ఉండిోయాము. అతనికి నలుగురు పెళ్లుకాని 

కుమార్సలీు ఉనాన రు, వారు ఫ్రరవచించారు.(చట్లటలు 21:8-

9) 

 

వ్యయ ఖయ : ఫిలిప కుమార్సలీు జోసా ం చెపా్ప రు. 1 

కరింథీయులు 14:21 నుండి ఫ్రరవచనాలు విశెా సుల 

కోసం అని మనకు తెలుసు. వారు స్త్రలీకు మాఫ్రతమే 

ఫ్రరవచించారని లేదా సమావేశమైనపుా డు మాఫ్రతమే 

ఫ్రరవచించారని ఎట్లవంటి సూచన లేదు. 

 

"ెంఫ్రకేయలోని చరిి లో సేవకురాలైన మా సోదరి ఫేబెను 

నేను మీకు అభినందసీునాన ను."(రోమనుు 16:1) 

 

వ్యయ ఖయ :కనిన  బైబిళ్లు  లిరా ంతరీకరణdiákononీకనెస్ట 

గా. అయితే ఫ్రీసీులో మగ లేదా ఆడ ఫ్రరతి వా కి ీ

సేవకుడే,డయాకోనో, ఫ్రీసీు శరీరంలో అలాగే పూజారులు 

దేవునికి సేవ చేసీ్వరు. ఫేబే చేసిన సేవ గురించి బైబిల్ 

మౌనంగా ఉంద. మాకు తెలిసినద ఆమె సేవ చేయడమే. 

1 తిమోతి 3:12లో భారా ను ీకన్స్లుగా అనువదంచిన 

సేవకుల రనికి ఆమె ఫ్రరతేా కమైన అరహతలను 

పొందలేదని కూడా మాకు తెలుసు. 

 

“ఫ్రీసీు య్యసులో నా తోటి రనివారాలైన ఫ్రపసిక లాు  మరియు 

అకిె లా, నా ఫ్రప్పణాల కోసం తమ మెడను రణంగా పెట్లటరు, 

వారికి నేను కృతజనతలు చెరా డమే కాదు, అనా జనుల 

చరిి లన్సన  కూడా కృతజనతలు తెలుపుతాయి. వారి ఇంట్లు  

ఉనన  చరిి కి కూడా నమస్వక రం చేయండి. ఆసియాలో 

ఫ్రీసీును రె కరించిన మొదటి వా కి ీఅయిన నా ఫ్రపయమైన 

ఎపెనెటస్టస్కు వందనాలు. మీ కోసం కషటరడి రనిచేసిన 

మేరీని రలకరించండి. నా బంధువులు మరియు నా తోటి 

ఖైదీలైన ఆంఫ్రడోనికస్ట మరియు జునియాలకు 

నమస్వక రము చెరా ండి.”(రోమనుు 16:3-7) 

 



accompaniment, a psalm. Strong's Numbers and Concordance - a 

set piece of music; i.e., a sacred ode (accompanied with the 

voice, harp or other instrument; a "psalm"); collectively, the 

book of the Psalms. Thayer’s Lexicon - a striking, twanging. 
2 Gloossa, gloóssee, Strong's NT#:1100 - 1. the tongue, a member 

of the body, the organ of speech: Mark 7:33,35. 2.       a 

tongue, i. e. the language used by a particular people in 

distinction from that of other nations (Thayer’s Lexicon); i.e., 

“Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the 

wonderful works of God Acts” (2:11 KJV). 
3 Diakrinétoosan Strong's NT#:1252 – Thayer’s Greek Lexicon - 

make a distinction, discriminate, distinguish.  
4 laleoo NT#:2980 - Thayer's Greek Lexicon - to use words in order 

to declare one's 

mind and disclose one's thoughts;  
5 Didaskalos (didacheén) - Strong's NT#:1321, - appears 97 times - 

83 relating to the teachings of Jesus, Holy Spirit or the Apostles, 5 

times to the Pharisees, 1 time each to John the Baptizer, women [1 

Timothy 2], Jezebel and Balaam and 3 other times. 

Didáskein Strong’s NT#: 1320, occurs 59 times – 46 as master in the 

Gospels, once as doctor in Luke, 1 time in the epistles as teacher and 

once as master in James. 

  

Opinions Of A Few Commentaries: 

 

Albert Barnes Notes 

“‘They were not to teach the people, nor were they to 

interrupt those who were speaking’ Rosenmuller. It 

is probable that, on pretense of being inspired, the 

women had assumed the office of public teachers.” 

  

Comment: They held to the didactic teaching 

method of lecturing / sermonizing. 

  

Adam Clarke Commentary 

“There was ‘a Jewish ordinance (note the statement 

“as the law also says”); women were not permitted to 

teach in the assemblies, or even to ask questions. The 

rabbis taught that ‘a woman should know nothing but 

the use of her distaff (a tool used in spinning).’ And 

the sayings of Rabbi Eliezer, as delivered, Bammidbar 

Rabba, sec. 9, fol. 204, are both worthy of remark and 

of execration; they are these: ‘Let the words of the law 

be burned, rather than that they should be delivered to 

women.’” 

  

Roy C Deaver 

“The meeting in 1 Corinthians 14:26-40 was for the 

purpose of exercising and receiving the benefits of 

spiritual gifts. Prophets were exercising their gift of 

prophecy. ‘The prophets’ wives were instructed to 

‘keep silent in the churches.’ They were not permitted 

to speak [break their silence]. They were to be in 

subjection. If they would learn anything (with regard 

to the message coming through the husband/prophet) 

they were not to interrupt the prophecy, but were to 

wait and ask their husbands at home. It was ‘shameful’ 

for the woman (wife) to speak in that 

meeting.” From Contending for the 

Faith October/1995, p. 2; Guy N. Woods, Questions 

వ్యయ ఖయ : మేరీ చేసిన రని ఏమిట్ల మాకు తెలియదు. 

అయితే, ఆమె కషటరడి రనిచేయడం వలు ఆమె 

సోమరితనం కాదని మాకు తెలుసు. 

 

“ఆసియా చరిి లు మీకు శుభాకాంక్షలు 

తెలియజేసీునాన యి. అకెి లా మరియు ఫ్రపస్వక  (ఫ్రపసిక లాు ), 

వారి ఇంట్లు  ఉనన  చరిి తో కలిసి మీకు ఫ్రరభువులో 

హృదయపూరె క శుభాకాంక్షలు తెలియజేసీునాన రు. (1 

కరింథీయులు 16:19) 

 

వాా ఖా్ : ఫ్రపసిక లాు  మరియు అకిె లాల ఇలుు స్త్ైసవీులు 

సమావేశానికి తెరిచి ఉంద. 

“నేను యుయోడియాను వేడుకుంట్లనాన ను మరియు 

ఫ్రరభువులో ఏీభవించమని నేను సింటీకేను 

వేడుకుంట్లనాన ను. అవును, నేను నినున  కూడా 

అడుగుతునాన ను, నిజమైన సహచరుడు, స్క్వ ుమెంట్స్తో 

కలిసి సువారలీో నాతో కలిసి రనిచేసిన ఈ మహళలకు 

సహాయం చేయి.(ఫిలిపాీ యులు 4:2-3) 

 

వ్యయ ఖయ :ఈ స్త్రలీు సా షటంగా ఫిలిపాీ కి చెందనవారు. 

వారు సువార ీబోధంచడంలో పౌలుకు సహాయం 

చేశారు. వారు అనుచితంగా కనిపంచకుండా 

ఉండటమే కాకుండా ఎకుక వ చేస్వరు. ప్పల్ మరియు 

స్క్వ ుమెంట్స్లతో కలిసి రనిచేసినపాు డు వారు సువారనీు 

బోధంచారు. 

 

"మీ యథారలమైన విశెా సం, మీ అమమ మమ  లోయిస్ట 

మరియు మీ తలిు యూనిస్టస్లలో మొదట నివసించిన 

విశెా సం నాకు గురీుకు వచిి ంద మరియు ఇపుా డు, 

మీలో కూడా నివసిసీుందని నేను ఖ్చిి తంగా 

అనుకుంట్లనాన ను.(2 తిమోతి 1:5) 

 

వ్యయ ఖయ :వారు తమ విశెా స్వనిన  తమ కుట్లంబానికి 

అందంచారు. 

 

"మా ఫ్రపయమైన తోటి రనివాడైన ఫిలేమోనుకు మరియు 

మా సోదరి అపి యాకు మరియు మా తోటి సైనికుడు 

అరిి రా సుక  మరియు మీ ఇంటిలోని చరిి కి." (ఫిలేమోన్ 

1-2) 

 

వ్యయ ఖయ :ప్పల్ మరియు ఫిలేమోన్స్లకు తెలిసిన 

“అఫియా” స్త్ైసవీ స్త్ర.ీ 

 

కలుపుకని ఉనన  రదాల దాె రా మహళలు - అందరూ, 

ఫ్రరతి ఒకక రూ 

 

"కాబటిట ఆయన మాటను రె కరించినవారు బాపసీమ ము 

పొందరి మరియు ఆ దనమున దాదాపు మూడు వేల మంద 

ఆతమ లు చేరి బడాారు." (చట్లటలు 2:41) 

 



and Answers OPEN FORUM Freed Hardeman 

College Henderson, TN: 1976), pp. 106-109. 

  

Guy N. Woods 

“Who were the women required to keep silent in the 

passage under study (1 Corinthians 14:34, 35)? They 

were the wives of the prophets considered in the 

foregoing paragraph (his comments on previous 

verses). Forbidden to interrupt, or to make inquiry, 

during the process of revelation, the apostle laid down 

the very sensible rule that they should wait a more 

opportune occasion to propound the question; i.e., 

until they were able to ask their husbands at home. 

These women were married, they had husbands; their 

husbands were capable of answering their inquiries at 

home.” From Contending for the Faith, October 

/1995, p. 10; from Roy C Deaver, The Role of Women 

(Wellington, Texas: Copyright, No Date), pp.13-15. 

  

Others 

“In world in the early days of the (Roman) Republic 

women were not even allowed to make suggestions, 

but by the beginning of the Empire many men were 

seeking and even following the advice of their 

wives.  It was all right to do so, provided the advice 

was given in private. The Athenians men considered 

women not much better than property.” Power rest 

with the strongest. 

 

Questions 

1. Phebe was a diaconos, a servant. 
True ___ False ___ 
 

2. According to 1 Corinthians 14, Christians 
assemble together for the purpose of 

a. ___ Conducting a worship service 
b. ___ Encouraging and admonishing 

one another 
 
Chapter 6  

Servants (in General) 

Teachers 

“For though by this time you (man or woman) ought to 

be teachers, you need someone to teach you again the 

basic principles of the oracles of God. You need milk, 

not solid food, for everyone who lives on milk is 

unskilled in the word of righteousness, since he is a 

child. But solid food is for the mature, for those who 

have their powers of discernment trained by constant 

practice to distinguish good from evil.” (Hebrews 

5:12-14) 

  

వ్యయ ఖయ :“ఆయన వాకాా నిన  రె కరించినవారిలో” 

పురుష్యలు మరియు స్త్రలీు ఉనాన రు. 

 

"యూదయలో నివసిసీునన  సహోదరులకు 

ఉరశమనానిన  రంప్పలని శిష్యా లు ఫ్రరతి ఒకక రూ తమ 

తమ స్వమరాల ా నిన  బటిట నిరయిించుకునాన రు."(చట్లటలు 

11:29) 

 

వ్యయ ఖయ :"ఫ్రరతి ఒకక రూ" స్త్రలీను కలిగ ఉంట్లరు, కాబటిట 

మహళలు నిరయిించడంలో సహాయం చేస్వరు. 

 

"అపాు డు అపొసలీులకు మరియు పెదదలకు, మొతంీ 

చరిి కి, వారిలో నుండి మనుష్యా లను ఎనున కని, పౌలు 

మరియు బరన బాలతో అంతియొకయకు రంరడం 

మంచిద."(చట్లటలు 15:22) 

 

వ్యయ ఖయ :"మొతంీ చరిి " స్త్రలీను కలిగ ఉంట్లంద. 

అందువలు, ఎంపక చేయడంలో మహళలు 

ప్పలొగనాన రు. 

 

“కాబటిట, వారు రంరబడినపుా డు, వారు అంతియొకయకు 

వెళ్లు, సమాజానిన  సమీకరించి, వారు లేఖ్ను అందజేశారు. 

మరియు వారు దానిని చదవినపుా డు, దాని ఫ్రోతీా హానిన  

బటిట వారు ఆనందంచారు.(చట్లటలు 15:30-31) 

 

వ్యయ ఖయ :“సమాజం”లో విని సంతోషించిన స్త్రలీు 

ఉనాన రు. 

 

"అపాు డు అతను శతాధరతికి ఆజన ఇచిా డు, అతనిని 

నిరబ ంధంలో ఉంచాలని, అయితే కంత సేె చఛ ను కలిగ 

ఉండాలని మరియు అతని సేన హతులు ఎవరూ అతని 

అవసరాలకు హాజరుకాకుండా 

నిరోధంచకూడదని."(చట్లటలు 24:23) 

 

వ్యయ ఖయ :“సేన హతులోు ” ప్పల్ అవసరాలను తీరిి న 

పురుష్యలు మరియు స్త్రలీు ఉనాన రు. 

 

“చెడు చేసే ఫ్రరతి మానవునికి ఫ్రశమ మరియు బాధ 

ఉంట్లంద, మొదట యూదునికి మరియు ఫ్రీకువాడికి, కాన్స 

మంచి చేసే ఫ్రరతి ఒకక రిీ ీరి ీమరియు గౌరవం మరియు 

శాంతి ఉంట్లంద, యూదుకు మరియు ఫ్రీకుకు కూడా. 

ఎందుకంటే దేవుడు రక్షప్పతం చూరడు.”(రోమనుు 2:9-11) 

 

వ్యయ ఖయ :"ఫ్రరతి మానవుడు" మంచి లేదా చెడు చేసే 

స్త్రపీురుష్యల మధా  ఎట్లవంటి భేదం చూరడు. 

 

“ఫ్రీసీు య్యసులో మీరందరూ విశెా సం దాె రా దేవుని 

కుమారులు. మీలో ఫ్రీసీులోనికి బాపసీమ ం పొందనంత 

మంద ఫ్రీసీును ధరించారు. యూదుడు లేదా ఫ్రీకువాడు 

లేడు, దాసుడని లేదా సె తంఫ్రతుడు లేడు, మగ మరియు 



The common theme throughout the New Testament is to 

proclaim the Gospel to the lost. First century evangelists 

performed the function of teaching the gospel to the lost 

according to Acts 8:4. The Christians, man or woman, 

who were scattered from Jerusalem preached the Word 

wherever they went. 

  

These went on ahead and were waiting for us at Troas, 

but we sailed away from Philippi after the days of 

Unleavened Bread, and in five days we came to them at 

Troas, where we stayed for seven days. On the first day 

of the week, when we were gathered together to break 

bread, Paul talked with them, intending to depart on the 

next day, and he prolonged his speech until midnight. 

(Acts 20:5-8) 

 

Comment: The Greek word dialegomai translated 

talked (mistranslated preached in the KJV) means, 

to converse, discourse, argue or discuss. So, Paul 

did not preach a “pulpit” sermon but discussed the 

results God gave from his proclaiming Christ. 

 

Today preachers primarily present their interpretation of 

some Biblical subject of their choosing to those in Christ 

without any opportunity for questioning or discussing. 

However, some preachers teach directly from the Bible 

by directing their thoughts to the passage under 

consideration. There is no mention of proclaiming the 

Gospel, death, burial and resurrection, again to those 

already in Christ, the saved.  

  

God relies on Christians within His kingdom to teach 

and proclaim the gospel so that none perish and all 

remain faithful as a living sacrifice. The mission of the 

living Body of Christ, men and women is to: 

(a) go into all the world and proclaim the Gospel 

(Mark 16:15). 

(b) do good to all people, especially to believers (Gal. 

6:9-10). 

(c) encourage, edify, members of the Body (1 

Corinthians 14). 

(d) speak to one another in psalms and hymns 

(Ephesians 5:19). 

(e) offer your bodies to God as living sacrifices 

(Romans 12:1). 

  

The most effective method of evangelizing is on an 

individual basis. It would be rare if conversions 

occurred from mass communications, a method used to 

create awareness and to provide a source for obtaining 

additional information. 

  

If the gospel is to be preached to the entire world, then 

congregations of Christians must place more emphasis 

on evangelism regardless of the English name 

associated with the activity; e.g., teacher, minister, 

ఆడ లేరు, ఎందుకంటే మీరందరూ ఫ్రీసీుయ్యసులో 

ఒకక టే. ”(గలతీయులు 3:26-29) 

 

వ్యయ ఖయ :తంఫ్రడి వారసతె ంపై కడుకుకు చటటబదమిైన 

హకుక  ఉంద. అయితే బాపసీమ ం తీసుకునన  “మీలో 

చాలామంద” స్త్రలీు కూడా ఉనాన రు. అపాు డు 

ఫ్రీసీులోని స్త్రలీు వారసతె పు హకుక ను పొందారు, 

అపుా డు పౌలు ఫ్రీసీులో ఉనన వారు ఒకక టే అని 

పేరొక నాన డు. ఫ్రీసీులో ఎవరూ ర్సండవ-తరగతి 

స్త్ైసవీులు కాదు, ఎందుకంటే అందరూ దేవుని సేవ 

చేయడానికి సేవకులు మరియు పూజారులు. (1 పేతురు 

2:16 మరియు ఫ్రరకటన 1:6) 

 

"బబులోనులో ఉనన , అలాగే ఎంపక చేయబడిన ఆమె 

మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసీుంద.(1 పేతురు 5:13) 

 

వ్యయ ఖయ :“ఆమె” స్త్ైసవీ స్త్ర ీ కావచుి  లేదా స్త్ైసవీుల 

సమేమ ళనం కావచిు  – తెలియదు. 

 

"ఎనున కునన  మహళ మరియు ఆమె పలులకు పెదదద, 

నేను సతా ంగా ఫ్రపేమిసీునాన ను, నేను మాఫ్రతమే కాదు, 

నిజం తెలిసిన వారందరిీ కూడా." (2 యోహాను 1:1) 

 

వాా ఖా్ : "ఎనున కునన  మహళ" స్త్ైసవీ మహళ కావచుి  

లేదా స్త్ైసవీుల సమేమ ళనం కావచుి  – తెలియదు. 

 

నిబంధనలు అన్సన , ఫ్రరతి ఒకక టి స్త్రలీను కలిగ ఉంట్లయి. 

కావున, స్త్రలీు ఫ్రీసీు శరీరము ఐకా  శరీరముగా 

రనిచేయుటకు ప్పలురంచుకోవాలి, లేకుంటే శరీర 

భాగము శరీరముపైన లాగబడినట్లు లేదా చనిోయినట్లు 

రరిగణంచబడుతుంద. 

 

మహళల కారాా చరణ మరియు వైఖ్రి 

“కాబటిట, మీరు అయినా(మగ లేదా ఆడ) తినండి లేదా 

ఫ్రతాగండి, లేదా మీరు ఏమి చేసినా, ఫ్రరతిదీ దేవుని మహమ 

కోసం చేయండి. నేను చేసే ఫ్రరతి రనిలో ఫ్రరతి ఒకక రిన్స 

సంతోషపెటటడానికి ఫ్రరయతిన ంచినట్లుగా, యూదులకు 

లేదా ఫ్రీకులకు లేదా దేవుని చరిి కి ఎట్లవంటి నేరం 

చేయవదుద, నా సె ంత ఫ్రరయోజనం కోసం కాదు, చాలా 

మంద రక్షంచబడతారు. నేను ఫ్రీసీును అనుకరించినట్లు 

ననున  అనుకరించుడి. ఇపుా డు నేను మిమమ లిన  

అభినందసీునాన ను ఎందుకంటే మీరు ఫ్రరతి 

విషయంలోనూ ననున  గురీుంచుకుంట్లరు మరియు నేను 

మీకు అందంచిన సంఫ్రరదాయాలను కనస్వగసీునాన రు. 

అయితే ఫ్రరతి మనుష్యా నికి శిరసీు  ఫ్రీసే ీఅని మీరు 

తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంట్లనాన ను. మరియు స్త్రకీి 

శిరసీు  పురుష్యడు మరియు ఫ్రీసీుకు శిరసీు  దేవుడు. తల 

కపుా కుని ఫ్రప్పరి లంచే లేదా ఫ్రరవచించే ఫ్రరతి వా కి ీతన 

తలను (ఫ్రీసీు) అవమానరరుసీ్వడు. కాన్స ఫ్రరతి స్త్ర ీతన 

తలను కపుా కని ఫ్రప్పర లన చేయడం లేదా ఫ్రరవచించడం 



missionary, evangelist, preacher, servant, pastor, elder, 

watchman or disciple - but using Bible names will 

prevent confusion. 

What is to be taught? 

o Gospel – Mark 15:16 

o Power of God unto salvation – Romans 

1:16 

o Death, burial, resurrection and ascension 

of Christ 

o Word - Acts 13:1-5 

o Apostles’ Doctrine – Acts 

o Everything I commanded – Matt 28:19 

Who is to teach? 

o Evangelists – 2 Timothy 4:5 

o Disciples – Mark 15:16 

o Christians scattered abroad – Acts 8:4 

How is the teaching to be done? 

o No particular method is to be excluded, nor 

is any specific method required. 

To whom is God’s message to be taught? 

o All creation – Mark 15:16 

When are His servants to teach? 

o Teach as opportunity becomes available. 

Where are those in Christ to take the Gospel? 

o Wherever they went. Acts 8:4 

o Where and when a person is interested. 

Acts 13:7 

o When assembled together. Acts 20:7 

o In foreign countries- Acts 13:2-3 

o All the world – Mark 16:15       

 “In the church at Antioch there were prophets and 

teachers (Greek didáskaloi): Barnabas, Simeon called 

Niger, Lucius of Cyrene, Manaen (who had been 

brought up with Herod the tetrarch) and Saul. While 

they were worshiping the Lord and fasting, the Holy 

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

the work to which I have called them.’” (Acts 13:1-2) 

 

“But if you call yourself a Jew and rely on the law and 

boast in God 18 and know his will and approve what is 

excellent, because you are instructed from the law; 19 

and if you are sure that you yourself are a guide to the 

blind, a light to those who are in darkness, 20 an 

instructor of the foolish, a teacher of children, having 

in the law the embodiment of knowledge and truth— 21  

you then who teach others, do you not teach 

yourself?”(Rom 2:17-22) 

   

Comment “nstructor” from the Greek word 

paideuteén meaning one who instructs another. 

(నిషిదంి కాదు) ఆమె తలను అగౌరవరరుసీుంద; 

ఎందుకంటే ఆమె గుండు చేయించుకునన ట్లుగా ఉంద. 

కోసంఉంటేఒక స్త్ర ీముసుగు వేయబడలేదుఆమె కూడా 

కతిరీించబడనివె ండి: కాన్స ఒక స్త్రకీి కతిరీించబడటం 

లేదా గుండు చేయించుకోవడం అవమానకరమైతే, ఆమె 

ముసుగు వేయనివె ండి.(1 కరింథీయులు 10:31–11:6) 

 

వ్యయ ఖయ : 

• ఎలుపుా డూ అవతలి వా కి ీఫ్రశ్చయసీు ను 

కోరుకుంట్లరు - 10:24 

• మీరు ఏమి చేసినా, దేవుని మహమరరచండి - 

10:31 

• స్త్ర ీపురుష్యలారా, మీ తలను అవమానించకండి - 

11:4 

• ఆరిలక పేద స్త్ైసవీులను తకుక వ వారిగా 

రరిగణంచవదుద - 11:21 

• మీ ఆధా్య తిమ క బహుమతిని మరింత 

ముఖా్ మైనదగా రరిగణంచవదుద - 12: 

• ఫ్రపేమ చాలా ముఖా్ మైనద - ఇద ఎరా టిీ 

ఉంట్లంద. – 12:31-13:13 

• ఒకరినొకరు ఫ్రోతీ హంచండి, గౌరవించండి, 

గౌరవించండి మరియు ముఖా్ ంగా వారిని 

మీ ఫ్రశ్చయసీు కు బాధా త వహంచి, గందరగోళానిన  

నివారించండి - 14. 

 

వ్యయ ఖయ : “యూదులకు లేదా ఫ్రీకులకు ఎట్లవంటి 

నేరం చేయవదుద” అంటే స్త్ైసవీ సోదరుడు లేదా సోదరి 

వారి ఆచారాలు మరియు సంఫ్రరదాయాలను 

విసమ రించడం దాె రా విశెా సం కోలాో వడానికి కారణం 

కావదుద. 

 

వ్యయ ఖయ :ఫ్రీకు రదం నుండి 

"సంఫ్రరదాయం"ప్పరడోసిసోబ ధన యొకక  అరలం. 

(థాయరీ్చ ) 

 

వ్యయ ఖయ :ఫ్రీకు రదం నుండి 

"ఫ్రరవచించడం"profeeteuooఅంటే దేవుని రాజాా నికి 

సంబంధంచిన భవిషా తీు సంరటనలను ముందుగా 

చెరా డం లేదా దైవిక దాో తకం దాె రా మాఫ్రతమే 

తెలుసుకునే విషయానిన  ఫ్రరకటించడం, ఫ్రరకటించడం. 

(థాయరీ్చ ) 

 

వ్యయ ఖయ :ఫ్రీకు రదం నుండి "ఫ్రరతి 

మనిషి"ఆంఫ్రడోసా రిచయాలను బటిట మనిషి లేదా భర ీ

అని అరలం. 

 

వ్యయ ఖయ :ఫ్రీకు రదం నుండి "ఫ్రరతి స్త్ర"ీగుణాయికోఫ్రరీ ీ 

లేదా భారా  అని అరలం. 

 

https://www.thebiblewayonline.com/HTML/Women.html


  

Comment: “Teacher” from the Greek word 

didáskalous, didáskoon or didáskeis meaning one 

who instructs 

 

“Not many of you should presume to be teachers, my 

brothers, because you know that we who teach will be 

judged more strictly.” (James 3:1-2) 

  

“But there were also false prophets among the people, 

just as there will be false teachers among you. They 

will secretly introduce destructive heresies, even 

denying the sovereign Lord who bought them — 

bringing swift destruction on themselves. Many will 

follow their shameful ways and will bring the way of 

truth into disrepute. In their 

greed (Greek pleonexia) these teachers will exploit you 

with stories they have made up.” (2 Peter 2:1-3) 

  

Comment: “False teacher” from Greek pseudo-

didáskaloi with  pseudo meaning false 

and didáskaloi meaning instructor or teacher. 

  

Comment: Greed generally refers to an unsatisfied 

desire for more money but can also include an 

inordinate desire for power or prestige. 

  

“And in the church God has appointed first of all 

apostles, second prophets, third teachers, then workers 

of miracles, also those having gifts of healing, those 

able to help others, those with gifts of administration, 

and those speaking in different kinds of tongues. Are all 

apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all 

have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all 

interpret?” (1 Corinthians 12:28-30) 

  

“The man Christ Jesus, who gave himself as a ransom 

for all men — the testimony given in its proper time. 

And for this purpose, I was appointed a herald and an 

apostle — I am telling the truth, I am not lying — and a 

teacher of the true faith to the Gentiles.” (1 Timothy 

2:5-7) 

 

 “But it has now been revealed through the appearing 

of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death 

and has brought life and immortality to light through 

the gospel. And of this gospel I was appointed 

a herald and an apostle and a teacher. That is why I 

am suffering as I am. Yet I am not ashamed, because I 

know whom I have believed, and am convinced that he 

is able to guard what I have entrusted to him for that 

day.” (2 Timothy 1:10-12) 

 

 Comment: “Herald,” or “preach” is from the Greek 

word keerux. 

  

వ్యయ ఖయ :"కరివి లేదా గుండు" - జుట్లట కతిరీించిన స్త్రలీు 

వా భిచారం లేదా వా భిచారం యొకక  శిక్షను సూచిసీ్వరు. 

(ఆడమ్స స్కాుర్చక ) 

 

వ్యయ ఖయ : ఫ్రప్పర లన చేసేటపాు డు లేదా 

ఫ్రరవచించేటపుా డు ఆచారం కంటే గౌరవం మరియు 

గౌరవం చాలా ముఖా్ మైనదని పౌలు కరింథీయులకు 

గురీు చేసీునాన డు. ఉనన తాధకారి సమక్షంలో 

పురుష్యలు తమ తలపై కపా  ఉంచడం, స్త్రలీు తలకు 

ముసుగు లేకుండా బహరంగంగా కనిపంచకూడదనేద 

ఆనాటి ఆచారం. కాబటిట, తల కపుా కోవడం న్సతి కారా మా 

లేక గౌరవం మరియు గౌరవ ఆచారమా? అలాంటి 

అగౌరవం కోసం భర ీ తన భారా కు విడాకులు 

ఇవె వచిు , ఆమె తలపై కరా లేదు. ప్పల్ యొకక  

ఖ్ండన అనేద ఒక పురుష్యడు తన తలపై కపా  ఉంచని 

వా కి ీ దాె రా మరియు ఒక స్త్ర ీ తన ఫ్రశ్చయసీు కు 

కారణమైన పురుష్యడిని (భర,ీ తంఫ్రడి లేదా పెదద 

సోదరుడు) తన తలపై ముసుగు వేయకుండా 

అగౌరవరరచడం దాె రా దేవుడిని అవమానించడంగా 

కనిపసీుంద. ఇదదరూ తమ సమాజంలో సంఫ్రరదాయం 

మరియు గౌరవ ఆచారాలను ఉలుంఘిసీ్వరు లేదా 

చటటరరమైన హకుక లు బహుశా అనా మత రదతిులను 

అంీకరించడానిన  సూచిసీ్వయి. ఇద పురుష్యలు లేదా 

మహళలు ఫ్రప్పర లన చేయడం లేదా ఫ్రరవచించడం 

నిషేధంచదు. కాన్స ఫ్రీసీులో ఒకరి సేె చఛ  మరియు 

సేె చఛ  ఎపాు డూ ఇతరులకు అగౌరవం 

కలిగంచకూడదు లేదా దారి తీయకూడదు. 

 

“ఒక భారా  (బాధా త కింద) తన తలపై దేవదూతల 

కారణంగా అధకార (శకి)ీ చిహాన నిన  కలిగ ఉండాలి. 

అయినరా టిీ, ఫ్రరభువులో స్త్ర ీపురుష్యని నుండి లేదా స్త్ర ీ

పురుష్యని నుండి సె తంఫ్రతమైనద కాదు; స్త్ర ీపురుష్యని 

నుండి ఏలాగు సృషిటంచబడిందో, పురుష్యడు ఇపుా డు స్త్ర ీ

నుండి పుట్లటడు. మరియు అనిన  విషయాలు దేవుని 

నుండి. మీరే తీరుా  చెరా ండి: భారా  తన తలపై 

కరా కుండా దేవుడిని ఫ్రప్పరి లంచడం సరైనదేనా? పురుష్యడు 

పొడవాటి వెంఫ్రట్లకలను ధరిసే ీఅద అతనికి అవమానం, 

కాన్స స్త్రకీి పొడవాటి జుట్లట ఉంటే అద ఆమె ీరి ీఅని 

ఫ్రరకృతి సె యంగా మీకు బోధంచలేదా? ఆమె జుట్లట కోసం 

ఆమె ఒక కవర్చ కోసం ఇవె బడుతుంద. ఎవరైనా 

వివాదాసా దంగా ఫ్రరవరిసీే,ీ మనకు అలాంటి ఆచారం 

లేదు, అలాగే దేవుని చరిి లు కూడా లేవు. (1 

కరింథీయులు 11:10-16) 

 

వ్యయ ఖయ : తన భరనీు, తలని అగౌరవరరిచే స్త్ర ీచరా లు 

సరికాదు. 

 

వ్యయ ఖయ : రోమ్స ఫ్రరరంచానిన  రరిప్పలించిన ఫ్రీసీుకు 

ముందు మరియు తరువాత కాలంలో, చాలా మంద 



“And the Lord's servant must not quarrel; instead, he 

must be kind to everyone, able to teach, not resentful. 

Those who oppose him he must gently instruct, in the 

hope that God will grant them repentance leading them 

to a knowledge of the truth, and that they will come to 

their senses and escape from the trap of the devil, who 

has taken them captive to do his will.” (2 Timothy 

2:24-26) 

  

Every Christians should be involved in teaching in some 

manner, Hebrews 5:11. One of the requirements for 

shepherds, guardians, sentinels, from the Greek word 

episkopeés is to be skillful in communicating, so they 

can exhort and rebuke those God has assigned to their 

care. Shepherds who pass their teaching function to a 

paid professional does not appear to be a biblical 

concept. According to Ephesians 4:12, they are to 

“equip the saints for the work of ministry (diakonia), for 

building up the body of Christ.” 

 

Examples of some servant’s actions 

So, every Christian is a servant performing a work 

necessary to keep the body of Christ vibrant. Therefore, 

the following scriptures provide a few examples of their 

actions.  

  

“Let all the house of Israel therefore know for certain 

that God has made him both Lord and Christ, this 

Jesus whom you crucified."37 Now when they heard 

this they were cut to the heart, and said to Peter and 

the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" 

38 And Peter said to them, "Repent and be baptized 

every one of you in the name of Jesus Christ for the 

forgiveness of your sins, and you will receive the gift of 

the Holy Spirit. 39 For the promise is for you and for 

your children and for all who are far off, everyone 

whom the Lord our God calls to himself." 40 And with 

many other words he bore witness and continued to 

exhort them, saying, "Save yourselves from this 

crooked generation." 41 So those who received his 

word were baptized, and there were added that day 

about three thousand souls. The Fellowship of the 

Believers. 42 And they devoted themselves to the 

apostles' teaching and fellowship, to the breaking of 

bread and the prayers. 43 And awe came upon every 

soul, and many wonders and signs were being done 

through the apostles. 44 And all who believed were 

together and had all things in common.” (Acts 2:36-

45) 

స్త్రలీు పురుష్యల అధకారం లేదా అధకారం కింద 

రరిగణంచబడాారు. వివాహత మహళలకు, వారి జుట్లటను 

కపా  ఉంచే ముసుగు, 1) ఆమె వైవాహక స్సిలతిని 

సూచిసీుంద, 2) భర ీ యొకక  తల హోదాకు ఆమె 

సమరాి ంచడం, 3) వినయం మరియు సె చఛ తకు 

సూచన మరియు 4) పురుష్యల వినన ప్పల నుండి 

ఆమెను రక్షంచింద. ముసుగు లేని స్త్రలీు తరచుగా 

జుట్లటను చినన గా కతిరీించి, కతిరీించిన లేదా గుండుతో 

ఉనన  వేశా లుగా రరిగణంచబడతారు. ఒక 

సంసక ృతిలోని ఆచారాలు ఇతర సంసక ృతులలో 

చటటం వలె కట్లటబడి ఉండవు. నేడు ఫ్రరరంచంలోని 

కనిన  ఫ్రప్పంతాలలో; ఉదా, భారతదేశం, మహళలు తమ 

వైవాహక స్సిలతికి సంబంధంచిన చిహాన లను ధరిసీ్వరు. 

హందూ వివాహం పూరయీిన తరెా త, భారా  తన 

చేతులను ఎపుా డూ వదలకూడదు. వివాహత అని 

సూచించడానికి ఆమె ఎపాు డూ కంకణాలు ధరించాలి. 

 

వ్యయ ఖయ : ద వీల్ (ఫ్రీకురలాు ) వివాహత స్త్రకీి చిహన ం, 

మరియు వారి సంసక ృతిలో భర ీఅధకారానికి చిహన ం. 

 

వ్యయ ఖయ : ఫ్రీసీులో ఉనన వారు 'సె తంఫ్రతంగా లేనివారు' 

ఉనన తమైనవారు లేదా తకుక వవారు కాదు కాన్స దేవునికి 

సమానమైన విలువను మరియు ఆయన రాజా ంలో 

అవసరమని సూచించారు. ఫ్రీసీులో సమానం అనేద 

కుట్లంబానికి సంబంధంచిన బాధా త పురుష్యనికి 

ఉందని మరియు సృషిట దాె రా స్త్ర ీ అతనికి 

సహాయకురాలు మరియు సహచరురాలు, తన 

సేవకురాలు కాదని దేవుని నిరే దశానిన  మారి దు. ఆమె 

చేసే ఏదైనా చరా  ఫ్రీసీు మరియు అతని అపొసలీుల 

బోధనలకు విరుదంి లేదా స్స్వల నిక ఆచారాలకు విరుదంి, 

అంటే సంరం తన చరా లను తపాు గా భావించి, ఆమె 

తన భరనీు అవమానిసీుంద మరియు ఫ్రీసీు కారణానిన  

ఫ్రోతీ హంచదు. 

 

వ్యయ ఖయ :రోజువారీ కారా కలాప్పలు తరా నిసరిగా గౌరవం 

మరియు గౌరవానిన  ఫ్రరదరిశ ంచాలి, ఇద కుట్లంబం, 

సంరం, రని స్సలలం, ఫ్రరభుతె ం లేదా చరిి లో 

సమావేశమైనా లేదా సమావేశమైనా అనిన  

సంబంధ్యలలో ఐకా తను ఫ్రోతీ హసీుంద. ఫ్రీసీులో 

ఉనన  ఫ్రరతి ఒకక రిీ, పురుష్యడు లేదా స్త్ర,ీ దేవుని 

ముందు సమానమైన ఆధా్య తిమ క స్సిలతిని కలిగ ఉంట్లరు. 

 

“ఏమిటి, సోదరులారా, మీరు కలిసి వచిి నపుా డు, ఫ్రరతి 

ఒకక రికి ఒక స్ ుకం, 1 ఒక ప్పఠం, ఒక ఫ్రరకటన, ఒక భాష, 2 

లేదా ఒక వివరణ ఉంట్లంద. నిరిమ ంచడానికి అనిన  

రనులు చేయనివె ండి (ఫ్రోతీా హం) ఏదైనా ఉంటే 

(రరుష్యడు లేదా మహళ) ఒక నాలుకలో మాట్లుడండి, ఇదదరు 

లేదా గరిషటంగా మూడు మాఫ్రతమే ఉండనివె ండి మరియు 

ఫ్రరతి ఒకక టి ఫ్రకమంగా ఉండాలి(ఫ్రకమంలో), మరియు 



“And there arose on that day a great persecution 

against the church in Jerusalem, and they were all 

scattered throughout the regions of Judea and 

Samaria, except the apostles. 2 Devout men buried 

Stephen and made great lamentation over him. 3 But 

Saul was ravaging the church, and entering house after 

house, he dragged off men and women and committed 

them to prison. 4 Now those who were scattered went 

about preaching the word.” (Acts 8:1-5) 

 “Now those who had been scattered by the persecution 

in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, 

Cyprus and Antioch, telling the message only to Jews. 

20 Some of them, however, men from Cyprus and 

Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks 

also, telling them the good news about the Lord Jesus. 

21 The Lord's hand was with them, and a great number 

of people believed and turned to the Lord.” (Acts 11:19-

21) 

  

“Now in these days prophets came down from 

Jerusalem to Antioch. 28 And one of them named 

Agabus stood up and foretold by the Spirit that there 

would be a great famine over all the world (this took 

place in the days of Claudius). 29 So the disciples 

determined, everyone according to his ability, to send 

relief to the brothers living in Judea. 30 And they did 

so, sending it to the elders by the hand of Barnabas 

and Saul.” (Acts 11:27-30) 

 

“On the Sabbath we went outside the city gate to the 

river, where we expected to find a place of prayer. We 

sat down and began to speak to the women who had 

gathered there. 14 One of those listening was a woman 

named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of 

Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord 

opened her heart to respond to Paul's message. 15 

When she and the members of her household were 

baptized, she invited us to her home. ‘If you consider 

me a believer in the Lord,’ she said, ‘come and stay at 

my house.’ And she persuaded us.” (Acts 12:12-13) 

  

“He (Herod) proceeded to arrest Peter also. This was 

during the days of Unleavened Bread. 4 And when he 

had seized him, he put him in prison, delivering him 

over to four squads of soldiers to guard him, intending 

after the Passover to bring him out to the people. 5 So 

Peter was kept in prison, but earnest prayer for him 

was made to God by the church. … he (Peter) went to 

the house of Mary, the mother of John whose other 

ఎవరైనా అనుమతించండి (రరుష్యడు లేదా మహళ) అరలం 

చేసుకోండి. కాన్స అరలం చేసుకోవడానికి ఎవరూ లేకుంటే, 

ఫ్రరతి ఒకక రిన్స అనుమతించండి (రరుష్యడు లేదా 

మహళచరిి లో మౌనంగా ఉండండి (ఫ్రీసీు యొకక  

సమావేశమైన శరీరం) మరియు సె యంగా 

మాట్లుడండి(నిరి దషట లింగం కాదు)మరియు దేవునికి. ఇదదరు 

లేదా ముగుగరు ఫ్రరవకలీను అనుమతించండి(నిరి దషట లింగం 

కాదు) మాట్లుడండి మరియు ఇతరులను అనుమతించండి 

(నిరి దషట లింగం కాదు) చెరా బడిన దాని బరువు 3. అకక డ 

కూరుి నన  మరొకరికి దాో తకం జరిగతే, మొదటివాడు 

మౌనంగా ఉండనివె ండి. మీరందరూ ఒకక కక రుగా 

ఫ్రరవచించగలరు, తదాె రా అందరూ నేరుి కుంట్లరు 

మరియు అందరూ ఫ్రోతీ హంచబడతారు మరియు 

ఫ్రరవకలీ ఆతమ లు ఫ్రరవకలీకు లోబడి ఉంట్లయి. 

ఎందుకంటే దేవుడు గందరగోళానికి దేవుడు కాదు, శాంతికి 

దేవుడు. అనిన  చరిి లలో వలె (సమేమ ళనాలు లేదా 

సమావేశాలు) స్వధువులు, స్త్రలీు(మీ మహళలు, భారా  - KJV, 

NKJV, YLTచరిి లలో మౌనంగా ఉండాలి (ekkleesíais - 

సమావేశాలు) ఎందుకంటే వారు మాట్లుడట్లనికి 

అనుమతించబడరు, 4 కాన్స చటటం కూడా చెపా నట్లు 

లోబడి ఉండాలి. వారు ఏదైనా నేరుి కోవాలని కోరుకుంటే, 

వారు తమ భరలీను అడగనివె ండి(ఆంఫ్రడాస్ట - ఏదైనా మగ 

వా కి,ీ ఒక మనిషి – PC బైబిల్ స్సటీ  బైబిల్ స్వఫ్టట) ఇంటి వదద. ఒక 

స్త్ర ీచరిి లో మాట్లుడటం సిగుగచేట్ల." (1 కరింథీయులు 

14:26-36) 

వ్యయ ఖయ : కరింథులోని స్త్ైసవీులు ఫ్రీసీు శరీరంగా 

సమావేశమయాా రు, అకక డ వారు ప్పడారు, బోధంచారు 

(డిడాచెన్), 5 దాో తకాలు ఇచిా డు మరియు వాా ఖా్య తల 

దాె రా ఇతర భాషలలో మాట్లుడాడు. స్త్ైసవీులు 

విశెా సప్పఫ్రతంగా ఉంటూ మంచి రనులు చేయమని 

ఫ్రోతీ హంచడమే కలిసి సమావేశమయ్యా  ఉదేదశా ం. 

వాా ఖా్య తలు, పురుష్యలు లేదా స్త్రలీు, వాా ఖా్య త 

లేనందున అరలం చేసుకోలేని వారు మౌనంగా 

ఉండవలసి ఉంట్లంద. ఒకే సమయంలో ఫ్రప్పర లన 

చేయడం, మాట్లుడడం లేదా ప్పడడం వలు కలిగే 

గందరగోళం మరియు గందరగోళం సందరశ కులు 

"మీకు బుద ిలేదు" అని భావించేలా చేసీుంద మరియు 

దేవుని సందేశం వినబడకుండా చేసీుంద. ఫ్రరతి ఒకక రూ 

మాట్లుడట్లనికి లేదా ప్పడట్లనికి అనుమతించడం, 

ఒకరినొకరు అనుసరించడం, దేవునికి మరియు ఒకరి 

తోటి మనిషికి గౌరవం. 

 

వ్యయ ఖయ : "ఇదదరు లేదా ముగుగరు ఫ్రరవకలీు 

మాట్లుడతారు" - ఒక ఫ్రరవక ీఅంటే దేవుడు మాట్లుడే మగ 

లేదా ఆడ. (థాయరీ్చ  ఫ్రీక లెకీి కాన్ నుండి) 

 

వాా ఖా్ : ఫ్రకమబదతిను కనస్వగంచే విషయంపై 

ఇరా టిీ, ప్పల్ కరింథియన్ స్త్రలీను మౌనంగా 

ఉండమని మరియు వారి (అదుు తమైన – ఒకరి సె ంత) 



name was Mark, where many were gathered together 

and were praying.” (Acts 12:3-6 … 13-15) 

  

“He (Paul) was accompanied by Sopater son of 

Pyrrhus from Berea, Aristarchus and Secundus from 

Thessalonica, Gaius from Derbe, Timothy also, and 

Tychicus and Trophimus from the province of Asia. 5 

These men went on ahead and waited for us at Troas. 6 

But we sailed from Philippi after the Feast of 

Unleavened Bread, and five days later joined the 

others at Troas, where we stayed seven days. 7 On the 

first day of the week, we came together to break bread. 

Paul spoke to the people and, because he intended to 

leave the next day, kept on talking until midnight.” 

(Acts 20:4-8) 

  

“After three months we set sail in a ship that had 

wintered in the island, a ship of Alexandria, with the 

twin gods as a figurehead. Putting in at Syracuse, we 

stayed there for three days. And from there we made 

a circuit and arrived at Rhegium. And after one day a 

south wind sprang up, and on the second day we 

came to Puteoli. There we found brothers and were 

invited to stay with them for seven days. And so, we 

came to Rome. And the brothers there, when they 

heard about us, came as far as the Forum of Appius 

and Three Taverns to meet us. On seeing them, Paul 

thanked God and took courage.” (Acts 28:11-16) 

  

 

Warning to all Christians 

Peter issued a warning to all Christians, "there were 

also false prophets among the people, just as there will 

be false teachers among you. They will secretly 

introduce destructive heresies even denying the 

sovereign Lord who bought them - bringing swift 

destruction on themselves. Many will follow their 

shameful ways and will bring the way of truth into 

disrepute. In their greed (for money, power, control or 

prestige) these teachers will exploit you with stories 

they have made up.” (2 Peter 2:1-3) 

 

Comment: The prevention of false teaching can be 

obtained by a better knowledge and understanding of 

the teachings of Christ and the apostles. Another 

possibility of a false teaching can come from 

preacher whose personal opinions and interpretations 

are unknown by not having been fully disclosed 

before hiring, (a hireling) – a wolf in sheep's clothing 

- see 2 Timothy 4:3-5. 

 

The Holy Spirit through the apostle John in Revelation 

2 and 3 warned the Christians in six of the churches in 

Asia to repent as they had fallen away or were 

gradually falling away from Christ. 

భరకీు అంతరాయం కలిగంచకుండా ఉండమని 

ఆదేశిసీ్వడు, అయితే మీరు ఇంటికి వచిి నపాు డు వేచి 

ఉండి అతనిని అడగండి. అనా మతసులలు, చనిోయిన 

లేదా విడిచిపెటిటన స్త్ైసవీ స్త్రలీకు ప్పల్ సూచనలు 

వరింీచవు. బోధంచే వారి భరనీు గౌరవించడం మరియు 

ఇతరులను - పురుష్యలు, మహళలు లేదా 

సందరశ కులను గౌరవించడం ఫ్రరధ్యనం. కాబటిట, 

“చటటం” బహుశా యూదుల ఫ్రప్పర లనా మందర 

నియమాలు లేదా సంఫ్రరదాయాలను సూచిసీుంద. 

 

వ్యయ ఖయ :స్త్ైసవీులందరూ కలిసి సమావేశమైనపాు డు 

ఇతరులను గౌరవిసీూ ఫ్రకమరదతిిలో ప్పలొగనాలి, 

అందరూ ఒకే సమయంలో గందరగోళం మరియు 

గందరగోళానిన  సృషిటంచకూడదు. స్త్రలీు తమ భరలీు, 

తంఫ్రడి లేదా సోదరుడు లేదా ఫ్రరతేా కించి ఏ పురుష్యని 

రటు అగౌరవ వైఖ్రిని ఫ్రరదరిశ ంచినా, వారి ఫ్రశ్చయసీు కు 

బాధా త వహంచే వా కి ీ యొకక  వాా ఖా్ లను 

ఫ్రరశిన ంచకూడదు లేదా సవాలు చేయకూడదు. 

 

“అలాగైతే, దేవుడు ఎనున కునన వారు, రవిఫ్రతులు మరియు 

ఫ్రపయమైనవారు, కరుణా హృదయాలు, దయ, వినయం, 

స్వతిె కం మరియు సహనం ధరించండి, … ఫ్రీసీు వాకా ం 

మీలో సమృదిగా నివసిసీుంద, అనిన  స్జాన నంతో ఒకరినొకరు 

బోధసీూ, ీరనీలు మరియు ీరనీలు ప్పడండి. మరియు 

ఆధా్య తిమ క ప్పటలు, మీ హృదయాలలో దేవునికి 

కృతజనతతో."(కలొసీ యులు 3:12, 16) 

 

వాా ఖా్ : "ఎంచుకునన  వారిలో" మహళలు మరియు 

పురుష్యలు ఉనాన రు. ర్సండూ స్జాననానిన , స్జాననానిన  

బోధంచడం మరియు ఉరదేశించడం. దీనిన  స్త్పైవేట్స్గా 

చేయాలా లేదా అెంీులో చేయాలా అనే దానిపై 

సూచన మౌనంగా ఉంద. దేవునికి హృదయంలో ప్పటలో 

బోధన మరియు ఉరదేశించడం జరుగుతుందని 

వచనం పేరొక ంద. కాన్స ఒకరినొకరు బోధంచడం 

మరియు హెచి రించడం అనేద ఫ్రవాతపూరె కమైనా 

లేదా మాట్లుడినా వారి హృదయం నుండి మాట్లుడటం 

అవసరం. 

 
స్వలమ న్ స్త్స్వట ంగ్ యొకక  NT#:1568; వైనీ్  ఎకీ స్ జిటరీ డిక్షనరీ - 

ఫ్రరధ్యనంగా "వేళుతో కటటడం లేదా మెలితిరా డం (మూా జికల్ 

స్త్సిటంగీ్ స్పై)"; అపాు డు, "ఒక రవిఫ్రతమైన ప్పట, సంీత 

సహవాయిదాా నికి ప్పడారు, ఒక ీరనీ. స్త్స్వట ంగీ్  నంబరీ్చ  మరియు 

కానాక ర్సనా్ీ  - సంీతం యొకక  ెట్ భాగం; అంటే, ఒక రవిఫ్రతమైన 

ీతం (గాఫ్రతం, వీణ లేదా ఇతర వాయిదా ంతో ప్పట్లగా; ఒక "ీరనీ"); 

సమిషిటగా, థాయర్చీ  లెకిీ కాన్ - ఒక అదుు తమైన, మెలితిపా నట్లు. 
2Gloossa, gloóssee, Strong's NT#:1100 - 1. నాలుక, శరీరంలోని ఒక 

అవయవం, ఫ్రరసంగం యొకక  అవయవం: మార్చక  7:33,35. 2. ఒక 

నాలుక, అనగా ఇతర దేశాల నుండి భినన ంగా ఒక నిరి దషట ఫ్రరజలు 

ఉరయోగంచే భాష (థాయర్చీ  లెకిీ కాన్); అంటే, "ఫ్రీట్ీ  మరియు 

అరేబియనుు, వారు మా భాషలలో దేవుని చరా ల అదుు తమైన 

రనులను మాట్లుడటం మేము వింట్లము" (2:11 KJV). 



 

Questions 

1. Who are to be teachers? 

a. __  Men 

b. ___Women 

c. ___ Both – all Christians 

 

2. What is the function of New Testament pulpit 

preacher? 

a. ___ Deliver a sermon of his choosing 

when church came together 

b. ___ Visit members especially widows 

and orphans 

c. ___ Proclaim Gospel 

d. ___ Debate 

e. ___ __ Not mentioned nor examples   

 

3. Peter warned of false teachers 

a. ___ Outside the Body of Christ 

b. ___ Within or among those in the 

Body of Christ 

 

4. What did Paul do when he returned to Troas 

a. ___ Preach a sermon 

b. ___ Conduct a discussion 

 

5. Who are the servants who are not to quarrel? 

a. ___ Preachers 

b. ___ Elders 

c. ___ Women 

d. ___ Men 

e. ___ All the above 

 

 

3డయాఫ్రకినేటూసన్ స్త్స్వట ంగ్ యొకక  NT#:1252 – థాయర్చీ  ఫ్రీక లెకిీ కాన్ - 

వా తాా స్వనిన  గురింీచండి, వివక్ష చూరండి, వేరు చేయండి. 
4laleoo NT#:2980 - థాయర్చీ  ఫ్రీక లెకిీ కాన్ - ఒకరిని ఫ్రరకటించడానికి 

రదాలను ఉరయోగంచడం 

మనసుీ  మరియు ఒకరి ఆలోచనలను బహరగతం చేయండి; 
5Didaskalos (didacheén) - Strong's NT#:1321, - 97 స్వరుు కనిపసుంీద - 83 

య్యసు, రవిఫ్రతాతమ  లేదా అపొసలీుల బోధనలకు సంబంధంచి, 5 స్వరుు 

రరిసయుా లకు, 1 స్వరుు జాన్ ద బాపటజర్చ, మహళలు [1 తిమోతి 2] , 

జెజెబెల్ మరియు బిలామ్స మరియు 3 ఇతర స్వరుు. డిడారక న్ స్త్స్వట ంగ్ 

యొకక  NT#: 1320, 59 స్వరుు సంభవించింద – 46 సువారలీలో మాసటర్చస్గా, 

ఒకస్వరి లూకాలో వైదుా డిగా, లేఖ్లలో 1 స్వరి ఉప్పధ్యా యుడిగా 

మరియు ఒకస్వరి జేమీ్స స్లో మాసటర్చస్గా. 

 

కనిన  వాా ఖా్య నాల అభిఫ్రప్పయాలు: 

 

ఆలబ ర్చ ట బర్చన ీ  నోట్ీ  

"'వారు ఫ్రరజలకు బోధంచడానికి కాదు, లేదా మాట్లుడే 

వారికి అంతరాయం కలిగంచడానికి కాదు' రోెనుమ లుర్చ. 

ఫ్రపేరణ పొందనట్లు నెరంతో మహళలు ఫ్రరభుతె  

ఉప్పధ్యా యుల రదవిని చేరటిట ఉండవచుి . 

 

వ్యయ ఖయ : వారు ఉరనాా సం / ఉరనాా సం చేసే ఉరదేశ 

బోధనా రదతిికి కట్లటబడి ఉనాన రు. 

 

ఆడమ్స స్కాుర్చక  వాా ఖా్య నం 

"ఒక యూదు శాసనం ఉంద ("చటటం కూడా చెపా నట్లు" 

అనే ఫ్రరకటనను గమనించండి); మహళలు అెంీులలో 

బోధంచడానికి లేదా ఫ్రరశన లు అడగడానికి కూడా 

అనుమతించబడలేదు. రీబ లు 'స్త్రకీి తన డిస్వట ఫ్ట 

(సాి నిన ంగ్స్లో ఉరయోగంచే స్వధనం) తరా  మరేమీ 

తెలియకూడదు' అని బోధంచారు. మరియు రీబ  

ఎలియ్యజర్చ సూకీులు, బమిమ దాబ ర్చ రబాబ , ెక. 9, ఫోల్. 

204, వాా ఖా్య నానికి మరియు నిరూమ లనకు తగనవి; అవి 

ఇవే: ‘ధరమ శాస్త్సంీలోని మాటలు స్త్రలీకు 

అందజేయబడడం కంటే వాటిని కాలిి వేయాలి. 

 

రాయ్ సి ీవర్చ 

“1 కరింథీయులకు 14:26-40లోని సమావేశం 

వాా యామం చేయడం మరియు ఆధా్య తిమ క 

బహుమతుల ఫ్రరయోజనాలను పొందడం కోసం 

జరిగంద. ఫ్రరవకలీు తమ ఫ్రరవచన బహుమతిని 

ఉరయోగంచారు. 'చరిి లలో మౌనంగా ఉండమని' 

ఫ్రరవకలీ భారా లకు సూచించబడింద. వారు 

మాట్లుడట్లనికి అనుమతించబడలేదు [వారి నిశశ బాదనిన  

విచిఛ నన ం చేయండి]. వారు లోబడి ఉండాలి. వారు 

ఏదైనా నేరుి కుంటే (భర/ీఫ్రరవక ీదాె రా వచేి  సందేశానికి 

సంబంధంచి) వారు ఫ్రరవచనానికి అంతరాయం 

కలిగంచకూడదు, కాన్స ఇంట్లు  వారి భరలీను వేచి ఉండి 

అడగాలి. ఆ సమావేశంలో ఆ మహళ (భారా ) మాట్లుడటం 

'అవమానకరం'. నుండివిశెా సం కోసం 

ోరాడుతునాన రుఅకోటబర్చ/1995, p. 2; గై N. వుడీ , 



ఫ్రరశన లు మరియు సమాధ్యనాలు ఓపెన్ ఫోరం ఫ్రీడ 

హార్సమాాన్ కాలేజ్ హెండరీ న్, TN: 1976), pp. 106-109. 

 

గై N. వుడీ  

“అధా యనంలో ఉనన  భాగంలో (1 కరింథీయులు 14:34, 

35) మౌనంగా ఉండాలిీ న స్త్రలీు ఎవరు? వారు పైన 

పేరొక నన  పేరాలో రరిగణంచబడిన ఫ్రరవకలీ భారా లు 

(మునురటి స్ ుకాలపై అతని వాా ఖా్ లు). దాో తకం 

ఫ్రరఫ్రకియలో అంతరాయం కలిగంచడం లేదా విచారణ 

చేయడం నిషేధంచబడింద, వారు ఫ్రరశన ను 

ఫ్రరతిప్పదంచడానికి మరింత అనుకూలమైన సందరు ం 

కోసం వేచి ఉండాలని అపొసలీుడు చాలా తెలివైన 

నియమానిన  వేశాడు; అంటే, వారు ఇంట్లు  తమ భరలీను 

అడగగలిగే వరకు. ఈ స్త్రలీు వివాహం చేసుకునాన రు, 

వారికి భరలీు ఉనాన రు; వారి భరలీు ఇంట్లు  వారి 

విచారణలకు సమాధ్యనం ఇవె గల స్వమరలా ం కలిగ 

ఉనాన రు. కంట్టండింగ్ ఫర్చ ద నయిత నుండి, అకోటబర్చ 

/1995, p. 10; రాయ్ సి ీవర్చ నుండి, ద రోల్ ఆఫ్ట ఉమెన్ 

(వెలిుంగ టన్, ట్టకాీ స్ట: కాపీరైట్, తేదీ లేదు), pp.13-15. 

 

ఇతరులు 

"ఫ్రరరంచంలో (రోమన్) రిరబిుక యొకక  ఫ్రప్పరంభ 

రోజులలో మహళలు సూచనలు చేయడానికి కూడా 

అనుమతించబడలేదు, కాన్స స్వఫ్రమాజా ం ఫ్రప్పరంభం 

నాటికి చాలా మంద పురుష్యలు తమ భారా ల సలహాలను 

కోరుతూ మరియు అనుసరించారు. స్త్పైవేట్స్గా సలహా 

ఇసే ీ అలా చేయడం సరైందే. ఎథీనియన్ పురుష్యలు 

స్త్రలీను ఆసి ీ కంటే గొరా వారు కాదని భావించారు. శకి ీ

బలమైన వారితో విఫ్రశాంతి. 

 

క్రపశన లు 

3. ఫేబ ఒక డయాకోనోస్ట, ఒక సేవకుడు. 

ఒపుా  తపుా  ___ 
 

4. 1 కరింథీయులు 14 ఫ్రరకారం, స్త్ైసవీులు 

ఫ్రరయోజనం కోసం కలిసి సమావేశమవుతారు 

a. ___ ఆరాధన సేవను నిరె హంచడం 

b. ___ ఒకరినొకరు ఫ్రోతీ హంచడం 

మరియు హెచి రించడం 

అధ్యా యం 6 

సేవకులు (సాధ్యరణంగా) 

ఉప్పధ్యా యులు 

“అయితే ఈ సమయానికి మీరు(రరుష్యడు లేదా మహళ) 

ఉప్పధ్యా యులు అయి ఉండాలి, దేవుని ఫ్రరవచనాల 

యొకక  ఫ్రప్పథ్మిక సూఫ్రతాలను మీకు మళ్లు బోధంచడానికి 

ఎవరైనా అవసరం. న్సకు ప్పలు కావాలి, రనమైన ఆహారం 

కాదు, ఎందుకంటే ప్పలతో జీవించే ఫ్రరతి ఒకక రూ 



చినన రా టి నుండి న్సతి వాకా ంలో నైపుణా ం లేనివాడు. 

కాన్స రనమైన ఆహారం రరిరకె త కోసం, మంచి నుండి 

చెడు నుండి వేరు చేయడానికి నిరంతర అభాా సం దాె రా 

శిక్షణ పొందన వారి వివేచన శకీుల కోసం. (హెఫ్రీయులు 

5:12-14) 

 

కత ీనిబంధన అంతట్ల స్వధ్యరణ ఇతివృతంీ కోలాో యిన 

వారికి సువారనీు ఫ్రరకటించడం. మొదటి శతాబదపు 

సువారికీులు చట్లటలు 8:4 ఫ్రరకారం కోలాో యిన వారికి 

సువారనీు బోధంచే రనిని నిరె హంచారు. జెరూసలేం 

నుండి చెలాు చెదురుగా ఉనన  స్త్ైసవీులు, పురుష్యలు లేదా 

స్త్రలీు ఎకక డికి వెళ్లునా వాకాా నిన  బోధంచారు. 

 

వారు ముందుకు స్వగ ఫ్రతోయలో మా కోసం ఎదురుచూసీూ 

ఉనాన రు, కాని మేము పులియని రొట్టటల రోజుల తరెా త 

ఫిలిపాీ  నుండి బయలుదేరాము, ఐదు రోజులలో మేము 

ఫ్రతోయలో వారి వదదకు వచిా ము, అకక డ మేము ఏడు 

రోజులు ఉండిోయాము. వారంలోని మొదటి రోజున, 

మేము రొట్టటలు విరిచేందుకు సమావేశమైనపుా డు, పౌలు 

వారితో మాట్లుడాడు, మరుసటి రోజు బయలుదేరాలని 

అనుకునాన డు మరియు అతను తన ఫ్రరసంగానిన  

అరరిాఫ్రతి వరకు పొడిగంచాడు. (చట్లటలు 20:5-8) 

 

వ్యయ ఖయ :డయలెగోమై అనే ఫ్రీకు రదం ట్లక్వడ (KJVలో 

తపుా గా బోధంచబడింద) అని అనువదంచబడింద 

అంటే, సంభాషించడం, ఉరనాా సం చేయడం, 

వాదంచడం లేదా చరిి ంచడం. కాబటిట, పౌలు 

“రలిా ట్” ఉరనాా సం బోధంచలేదు కాన్స ఫ్రీసీును 

ఫ్రరకటించడం వలు దేవుడు ఇచిి న ఫలితాలను 

చరిి ంచాడు. 

 

నేడు బోధకులు ఫ్రప్పథ్మికంగా తాము ఎంచుకునన  కనిన  

బైబిల్ విషయానికి సంబంధంచిన వివరణను ఫ్రీసీులోని 

వారికి ఫ్రరశిన ంచడానికి లేదా చరిి ంచడానికి ఎట్లవంటి 

అవకాశం లేకుండానే అందజేసీునాన రు. అయితే, 

కంతమంద బోధకులు తమ ఆలోచనలను రరిశీలనలో 

ఉనన  భాగానికి మళ్లుంచడం దాె రా బైబిల్ నుండి నేరుగా 

బోధసీ్వరు. సువార,ీ మరణం, ఖ్ననం మరియు 

పునరుతాలనం, ఫ్రీసీులో ఇరా టికే ఉనన వారికి, రక్షంచబడిన 

వారికి ఫ్రరకటించడం గురించి ఫ్రరసీ్వవన లేదు. 

 

సువారనీు బోధంచడానికి మరియు ఫ్రరకటించడానికి 

దేవుడు తన రాజా ంలో ఉనన  స్త్ైసవీులపై ఆధ్యరరడతాడు, 

తదాె రా ఎవరూ నశించరు మరియు అందరూ సజీవ 

తాా గం వలె నమమ కంగా ఉంట్లరు. సజీవమైన ఫ్రీసీు శరీరం, 

పురుష్యలు మరియు స్త్రలీ లక్షా ం: 

(ఎ) ఫ్రరరంచమంతట్ల వెళ్లు సువారనీు ఫ్రరకటించండి 

(మారుక  16:15). 



(బి) ఫ్రరజలందరిీ, ముఖా్ ంగా విశెా సులకు మేలు 

చేయండి (గల. 6:9-10). 

(సి) శరీర సభాు లను ఫ్రోతీ హంచండి, మెరుగురరచండి 

(1 కరింథీయులు 14). 

(d) ీరనీలు మరియు ీరనీలలో ఒకరితో ఒకరు 

మాట్లుడుకోండి (ఎనరయులకు 5:19). 

(ఇ) మీ శరీరాలను సజీవ బలులుగా దేవునికి 

అరాి ంచండి (రోమనుు 12:1). 

 

సువార ీ ఫ్రరకటించే అతా ంత ఫ్రరభావవంతమైన రదతిి ఒక 

వా కి ీ ఆధ్యరంగా. అవగాహన కలిా ంచడానికి మరియు 

అదనపు సమాచారానిన  పొందేందుకు మూలానిన  

అందంచడానికి ఉరయోగంచే మాస్ట కమాూ నికేషన్స్ల 

నుండి మారాి డులు జరిగతే అద చాలా అరుదు. 

 

సువార ీమొతంీ ఫ్రరరంచానికి బోధంచబడాలంటే, స్త్ైసవీుల 

సమేమ ళనాలు ఆ కారా కలాప్పలకు సంబంధంచిన ఆంగ ు 

పేరుతో సంబంధం లేకుండా సువార ీ ఫ్రరచారానికి ఎకుక వ 

ఫ్రప్పధ్యనా త ఇవాె లి; ఉదా, గురువు, మంఫ్రతి, మిషనరీ, 

సువారికీుడు, బోధకుడు, సేవకుడు, ప్పసటర్చ, పెదద, 

కారలాదారు లేదా శిషా్య డు - కాన్స బైబిల్ పేరును 

ఉరయోగంచడం గందరగోళానిన  నివారిసీుంద. 

ఏమి బోధంచాలి? 

o సువార ీ- మారుక  15:16 

o మోక్ష్యనికి దేవుని శకి ీ- రోమనుు 1:16 

o ఫ్రీసీు మరణం, ఖ్ననం, పునరుతాలనం మరియు 

ఆరోహణం 

o వాకా ము - అపొసలీుల కారా ములు 13:1-5 

o అపొసలీుల సిదిాంతం - చట్లటలు 

o నేను ఆజాన పంచినవన్సన  - మతయీి 28:19 

ఎవరు బోధంచాలి? 

o సువారికీులు - 2 తిమోతి 4:5 

o శిష్యా లు - మారుక  15:16 

o స్త్ైసవీులు విదేశాలలో చెలాు చెదురుగా 

ఉనాన రు - అోసలీుల కారా ములు 8:4 

బోధన ఎలా చేయాలి? 

o నిరిదషట రదతిిని మినహాయించాలిీ న అవసరం 

లేదు, లేదా ఏదైనా నిరిదషట రదతిి అవసరం 

లేదు. 

దేవుని సందేశం ఎవరికి బోధంచాలి? 

o సమస ీసృషిట - మారుక  15:16 

ఆయన సేవకులు ఎపుా డు బోధంచాలి? 

o అవకాశం దొరికిన కదీద బోధంచండి. 



సువార ీ తీసుకోవడానికి ఫ్రీసీులో ఉనన వారు ఎకక డ 

ఉనాన రు? 

o ఎకక డిక్వళ్లునా. అపొసలీుల కారా ములు 8:4 

o ఒక వా కి ీఎకక డ మరియు ఎపుా డు ఆసకి ీకలిగ 

ఉంట్లడు. అపొసలీుల కారా ములు 13:7 

o కలిసి సమావేశమైనపుా డు. అపొసలీుల 

కారా ములు 20:7 

o విదేశాలలో- చట్లటలు 13:2-3 

o ఫ్రరరంచమంతా - మారుక  16:15 

“అంటియోచస్లోని చరిి లో ఫ్రరవకలీు మరియు 

ఉప్పధ్యా యులు ఉనాన రు (ఫ్రీకుచేసింద): బరన బాస్ట, 

సిమియోన్ అని నైజర్చ, లూసియస్ట ఆఫ్ట సిరేన్, మానేన్ 

(ఇతను ట్టఫ్రట్లర్చక  హేరోదు దగ గర పెరిగాడు) మరియు 

సౌలు. వారు ఫ్రరభువును ఆరాధసీూ, ఉరవాసముండగా, 

రరిశుదిాతమ , 'బరన బాస్ట మరియు సౌలులను నేను 

పలిచిన రని కోసం నాకు ఫ్రరతేా కించండి' అని చెపా్ప డు." 

(అపొసలీుల కారా ములు 13:1-2) 

 

“కాన్స మీరు మిమమ లిన  మీరు యూదునిగా పలుచుకుని, 

ధరమ శాస్త్సీ్వనిన  ఆఫ్రశయించి, దేవునిలో ఫ్రరగలాు లు 

రలుకుతూ ఉంటే, 18 మరియు ఆయన చితీానిన  

తెలుసుకుని, ఫ్రశ్చషఠమైన వాటిని ఆమోదంచినటుయితే, 

మీరు చటటం నుండి బోధంచబడాారు; 19 మరియు 

ఫ్రగుడాివారికి మారగదరిశ , అంధకారంలో ఉనన వారికి వెలుగు, 

20 బుదిహీనులకు బోధకుడు, పలులకు బోధకుడు, 

ధరమ శాస్త్సంీలో స్జాన నం మరియు సతా ం యొకక  

సె రూపులుగా ఉనాన రని మీకు నమమ కం ఉంటే- 21 మీరు 

అపుా డు ఇతరులకు ఎవరు బోధసీ్వరు, మీరే 

నేరాి ంచలేదా?రోమ్స 2:17-22) 

 

వ్యయ ఖయ ఫ్రీకు రదం నుండి 

"బోధకుడు"చెలిుంచినమరొకరికి బోధంచేవాడు అని 

అరలం. 

 

వ్యయ ఖయ : ఫ్రీకు రదం నుండి 

"గురువు"చేసింద,చేసిందలేదాడిడారక సోబ ధంచేవాడు 

అని అరలం 

 

"నా సోదరులారా, మీలో చాలా మంద ఉప్పధ్యా యులుగా 

భావించకూడదు, ఎందుకంటే బోధంచే మనం మరింత 

కఠినంగా తీరుా  తీరి బడతామని మీకు తెలుసు."(జేమీ్స  

3:1-2) 

 

“అయితే మీలో అబది బోధకులు ఉనన టేు ఫ్రరజలలో కూడా 

అబది ఫ్రరవకలీు ఉనాన రు. వారు రహసా ంగా విధె ంసక 

మతవిశెా శాలను ఫ్రరవేశపెడతారు, తమను కనుగోలు 

చేసిన స్వరె భౌమ ఫ్రరభువును కూడా తిరసక రిసీ్వరు - 

తమపై వేగంగా విధె ంసం తెచుి కుంట్లరు. చాలామంద 



వారి అవమానకరమైన మారాగలను అనుసరిసీ్వరు మరియు 

సతా  మారాగనికి చెడాపేరు తెసీ్వరు. వారి దురాశలో(ఫ్రీకు 

స్పీ ునెకిీ యా) ఈ ఉప్పధ్యా యులు వారు రూపొందంచిన 

కథ్లతో మిమమ లిన  దోపీ చేసీ్వరు. (2 పేతురు 2:1-3) 

 

వ్యయ ఖయ : ఫ్రీకు నుండి "ఫల్ీ  టీచర్చ"నకిలీ-తో 

చేస్వడుసూడో అంటే తపాు డు 

మరియుచేసిందబోధకుడు లేదా ఉప్పధ్యా యుడు 

అని అరలం. 

 

వ్యయ ఖయ : దురాశ స్వధ్యరణంగా ఎకుక వ డబుబ  కోసం 

సంతృప ీచెందని కోరికను సూచిసీుంద కాన్స అధకారం 

లేదా ఫ్రరతిషట కోసం విరరీతమైన కోరికను కూడా కలిగ 

ఉంట్లంద. 

 

“మరియు చరిి లో దేవుడు మొదటగా అపొసలీులను, 

ర్సండవ ఫ్రరవకలీను, మూడవ బోధకులను, తరువాత 

అదుు తాలు చేసేవారిని, అలాగే సె సలరరిచే 

బహుమతులు ఉనన వారిని, ఇతరులకు సహాయం 

చేయగల వారిని, రరిప్పలనలో బహుమతులు ఉనన వారిని 

మరియు వివిధ రకాలుగా మాట్లు డేవారిని నియమించాడు. 

నాలుకలు. అందరూ అపొసలీులేనా? అందరూ 

ఫ్రరవకలీేనా? అందరూ ఉప్పధ్యా యులేనా? అందరిీ 

వైదా ం యొకక  బహుమతులు ఉనాన యా? అందరూ 

భాషలు మాట్లుడతారా? అందరూ అరలం 

చేసుకుంట్లరా?"(1 కరింథీయులు 12:28-30) 

 

“మనుష్యా లందరిీ విమోచన ఫ్రకయధనంగా తనను తాను 

అరాి ంచుకునన  మనిషి ఫ్రీసీుయ్యసు - సరైన సమయంలో 

ఇచిి న స్వక్షా ం. మరియు ఈ ఫ్రరయోజనం కోసం, నేను 

దూతగా మరియు అపొసలీునిగా నియమించబడాాను - 

నేను నిజం చెబుతునాన ను, నేను అబదిం చెరా ను - 

మరియు అనా జనులకు నిజమైన విశెా సం యొకక  

బోధకుడిగా నియమించబడాాను.(1 తిమోతి 2:5-7) 

 

“కాన్స మరణానిన  నాశనం చేసి, సువార ీదాె రా జీవానిన  

మరియు అమరతెా నిన  వెలుగులోకి తెచిి న మన 

రక్షకుడైన ఫ్రీసీు య్యసు ఫ్రరతా క్షత దాె రా ఇపుా డు 

వెలుడైంద. మరియు ఈ సువారలీో నేను హెరాల్సా్గా, 

అపొసలీుడిగా మరియు బోధకుడిగా నియమించబడాాను. 

అందుకే నేనలా బాధ రడుతునాన ను. అయినా నేను 

సిగుగరడలేదు, ఎందుకంటే నేను ఎవరిని నముమ తునాన నో 

నాకు తెలుసు, మరియు ఆ రోజు కోసం నేను అతనికి 

అరా గంచిన దానిని అతను కాప్పడగలడని 

నముమ తునాన ను. (2 తిమోతి 1:10-12) 

 

వాా ఖా్ : “హెరాల్,ా” లేదా “బోధంచు” అనేద ఫ్రీకు రదం 

ీరకీ  నుండి వచిి ంద. 

 



“మరియు ఫ్రరభువు సేవకుడు కలహంచకూడదు; 

బదులుగా, అతను ఫ్రరతి ఒకక రి రటు దయతో ఉండాలి, 

బోధంచగలడు, కోరంగా ఉండకూడదు. తనను ఎదరించే 

వారికి దేవుడు రశిా తీాప్పనిన  ఫ్రరస్వదసీ్వడనే ఆశతో మెలుగా 

ఉరదేశించాలి, తదాె రా వారు తమ సా ృహలోకి వచిి  

వారిని బందీలుగా రట్లటకునన  దెయా ం ఉచిు  నుండి 

తపా ంచుకుంట్లరు. అతని చితమీు చేయండి."(2 తిమోతి 

2:24-26) 

 

ఫ్రరతి స్త్ైసవీుడు ఏదో ఒక రదతిిలో బోధంచడంలో 

ప్పలురంచుకోవాలి, హెఫ్రీయులు 5:11. ఫ్రీకు రదం నుండి 

గొఫ్రర్సల కారరులు, సంరక్షకులు, కారలాదారుల 

అవసరాలలో ఒకటిఎపసోక పీలుకమాూ నికేట్ చేయడంలో 

నైపుణా ం కలిగ ఉండాలి, కాబటిట వారు తమ సంరక్షణకు 

దేవుడు నియమించిన వారిని ఫ్రరబోధంచగలరు మరియు 

మందలించగలరు. కారరులు తమ బోధనా విధని చెలిుంపు 

వృతికీి రంరడం బైబిల్ భావనగా కనిపంచదు. 

ఎనరయులు 4:12 ఫ్రరకారం, వారు “ఫ్రీసీు శరీరానిన  

నిరిమ ంచడానికి రరిచరా  (డయాకోనియా) రని కోసం 

రరిశుదిులను సిదంి చేయాలి. 

 

కనిన  సేవకుల చరా లకు ఉదాహరణలు 

కాబటిట, ఫ్రరతి స్త్ైసవీుడు ఫ్రీసీు శరీరానిన  ఉతీా హంగా 

ఉంచడానికి అవసరమైన రనిని చేసీునన  సేవకుడు. 

కాబటిట, ఈ ఫ్రకింద ఫ్రగంథాలు వారి చరా లకు కనిన  

ఉదాహరణలను అందసీ్వయి. 

 

"కాబటిట మీరు సిలువవేయబడిన ఈ య్యసును దేవుడు 

ఆయనను ఫ్రరభువుగాను ఫ్రీసీుగాను నియమించాడని 

ఇఫ్రశాయ్యలు ఇంటివారందరు నిశి యముగా 

తెలిసికనవలెను." 37 అద విని వారు గుండెలు బాదుకని 

పేతురుతోను మిగలిన వారితోను ఇలా అనాన రు. 

అపొసలీులు, “సోదరులారా, మనం ఏమి చేయాలి?” 38 

మరియు పేతురు వారితో ఇలా అనాన డు: “రశిా తీారరడి, 

మీ ప్పర క్షమారణ కోసం మీలో ఫ్రరతి ఒకక రూ య్యసుఫ్రీసీు 

నామంలో బాపసీమ ం తీసుకోండి, అపుా డు మీరు 

రరిశుదిాతమ  బహుమతిని పొందుతారు. . 39 ఎందుకంటే 

వాగాదనం మీ కోసం, మీ పలుల కోసం మరియు దూరంగా 

ఉనన  వారందరిీ, మన దేవుడైన యెహోవా తనను తాను 

పలిచే ఫ్రరతి ఒకక రిీ ఉంద." 40 ఇంకా చాలా మాటలతో 

అతను స్వక్షా మిచిి , "మిమమ లిన  మీరు రక్షంచుకోండి" 

అని వారికి ఉదోబ ధసీూనే ఉనాన డు. ఈ వంకర తరం 

నుండి.” 41 కాబటిట అతని మాటను రె కరించిన వారు 

బాపసీమ ం తీసుకునాన రు మరియు ఆ రోజు దాదాపు మూడు 



వేల మంద చేరి బడాారు. ద నలోషిప ఆఫ్ట ద బిలీవరీ్చ . 

42 మరియు వారు అపొసలీుల బోధ మరియు సహవాసం, 

రొట్టటలు విరిచేందుకు మరియు ఫ్రప్పరలనలకు తమను 

తాము అంకితం చేసుకునాన రు. 43 అపొసలీుల దాె రా 

ఎనోన  అదుు తాలు, సూచక ఫ్రకియలు జరుగుతూ 

ఉనాన యి. 44 మరియు విశె సించిన వారందరూ కలిసి 

ఉనాన రు మరియు అనిన  విషయాలను ఉమమ డిగా కలిగ 

ఉనాన రు.(చట్లటలు 2:36-45) 

“మరియు ఆ రోజున యెరూషలేములోని చరిి కి 

వా తిరేకంగా గొరా  హంస తలెతింీద, మరియు 

అపొసలీులు తరా  వారందరూ యూదయ మరియు 

సమరయ ఫ్రప్పంతాలలో చెలాు చెదురుగా ఉనాన రు. 2 

భకిగీల మనుష్యా లు స్ ఫీనును ప్పతిపెటిట, అతని గురించి 

గొరా గా విలపంచారు. 3 అయితే సౌలు చరిి ని ధె ంసం 

చేసీూ, ఇంటింటికి ఫ్రరవేశిసీూ స్త్ర ీపురుష్యలను ఈడిు క్వళ్లు 

చెరస్వలలో వేయించాడు. 4 చెలాు చెదురుగా ఉనన వారు 

వాకాా నిన  ఫ్రరకటిసీూ వెళాురు.”(చట్లటలు 8:1-5) 

“ఇపుా డు స్రటనన్స్కు సంబంధంచిన హంసల వలు 

చెలాు చెదురైన వారు యూదులకు మాఫ్రతమే సందేశం 

చెబుతూ ఫోనిసియా, సైఫ్రరస్ట మరియు అంతియోకియా 

వరకు ఫ్రరయాణంచారు. 20 అయితే వారిలో కందరు సైఫ్రరస్ట 

మరియు కురేనే నుండి అంతియొకయకు వెళ్లు, ఫ్రీకులకు 

కూడా య్యసు ఫ్రరభువు గురించిన శుభవార ీ చెరా డం 

మొదలుపెట్లటరు. 21 ఫ్రరభువు హసమీు వారికి 

తోడైయుండెను గనుక అనేకమంద ఫ్రరజలు విశె సించి 

ఫ్రరభువు వైపు తిరిగరి.” (చట్లటలు 11:19-21) 

 

“ఈ రోజులోు  ఫ్రరవకలీు యెరూషలేము నుండి 

అంతియొకయకు వచాి రు. 28 మరియు వారిలో అగబు 

అనే ఒక వా కి ీలేచి నిలబడి, ఫ్రరరంచమంతట్ల గొరా  

కరువు రాబోతుందని ఆతమ  దాె రా ఫ్రరవచించాడు (ఇద 

స్కాుడియస్ట కాలంలో జరిగంద). 29 కాబటిట శిష్యా లు, 

యూదయలో నివసిసీునన  సహోదరులకు తమ శకి ీ

మేరకు సహాయానిన  రంప్పలని నిరయిించుకునాన రు. 30 

వారు అలా చేసి, బరన బా సౌలు దాె రా పెదదలకు 

రంపంచారు.”(చట్లటలు 11:27-30) 

 

“విఫ్రశాంతి రోజున మేము నగర దాె రం వెలురల నదకి 

వెళాా ము, అకక డ ఫ్రప్పరలనా స్సలలం దొరుకుతుందని మేము 

ఆశించాము. మేము కూరిు ని అకక డ గుమిగూడిన స్త్రలీతో 

మాట్లుడటం ఫ్రప్పరంభించాము. 14 వింట్లనన వారిలో ఒకరు 

దేవుని ఆరాధకురాలైన తుయతీరా రటటణానికి చెందన 



ఊదారంగు వస్త్సీ్వల వాా ప్పరి లిడియా అనే స్త్ర.ీ ప్పల్ 

సందేశానికి ఫ్రరతిసా ందంచడానికి ఫ్రరభువు ఆమె 

హృదయానిన  తెరిచాడు. 15 ఆమె మరియు ఆమె ఇంటి 

సభుా లు బాపసీమ ం తీసుకునన పుా డు, ఆమె మమమ లిన  

తన ఇంటికి ఆహెా నించింద. 'మీరు ననున  ఫ్రరభువును 

నమిమ న వా కిగీా భావిసే,ీ ' వచిి  నా ఇంటికి ఉండండి' అని 

ఆమె చెపా ంద. మరియు ఆమె మమమ లిన  

ఒపా ంచింద.(చట్లటలు 12:12-13) 

 

"అతను (హేరోదు) పేతురును కూడా బంధంచాడు. ఇద 

పులియని రొట్టటల రోజులోు  జరిగంద. 4 మరియు అతడు 

అతనిని రట్లటకని చెరస్వలలో వేసి, రస్వక  రండుగ 

తరువాత అతనిని ఫ్రరజలయొదదకు రపా ంచుటకు 

ఉదేదశించి, అతనిని కారలాగా ఉండుటకు నాలుగు 

సైనికుల బృందాలకు అరా గంచెను. 5 కాబటిట పేతురు 

చెరస్వలలో ఉంచబడాాడు, అయితే అతని కోసం చరిి  

దేవునికి హృదయపూరె కంగా ఫ్రప్పర లన చేసింద. … అతను 

(పీటర్చ) మరియ ఇంటికి వెళాా డు, జాన్ యొకక  మరొక 

పేరు మారుక  తలిు, అకక డ చాలా మంద గుమిగూడి 

ఫ్రప్పర లనలు చేసీునాన రు. (చట్లటలు 12:3-6 … 13-15) 

 

"అతను (ప్పల్) బెరియా నుండి పఫ్రరస్ట కుమారుడు 

సోప్పటర్చ, థెసీ లోనికా నుండి అరిస్వట రక స్ట మరియు 

ెకండస్ట, డెరేబ  నుండి గైస్ట, తిమోతి మరియు ఆసియా 

ఫ్రప్పవినీ్  నుండి టైచికస్ట మరియు ఫ్రట్లఫిమస్ట కూడా 

ఉనాన రు. 5 ఈ మనుష్యా లు ముందుగా వెళ్లు ఫ్రతోయలో మా 

కోసం వేచి ఉనాన రు. 6 అయితే మేము పులియని రొట్టటల 

రండుగ తరెా త ఫిలిపాీ  నుండి ఓడలో ఫ్రరయాణంచి, 

ఐదు రోజుల తరెా త ఫ్రతోయస్టస్లో ఇతరులతో చేరాము, 

అకక డ మేము ఏడు రోజులు ఉండిోయాము. 7 వారంలో 

మొదటి రోజున మేము రొట్టటలు విరచడానికి కలిసి 

వచిా ము. పౌలు ఫ్రరజలతో మాట్లుడాడు మరియు అతను 

మరుసటి రోజు బయలుదేరాలని అనుకునాన డు కాబటిట, 

అరరిాఫ్రతి వరకు మాట్లుడాడు.(చట్లటలు 20:4-8) 

 

“మూడు నెలల తరెా త మేము దెీ రంలో చలికాలం 

గడిపన ఓడలో ఫ్రరయాణంచాము, అలెగిాంఫ్రడియా ఓడ, 

జంట దేవుళును తలపసీుంద. సిరకూా స్టస్లో ఉంచి, 

మేము మూడు రోజులు అకక డే ఉనాన ము. మరియు 

అకక డ నుండి మేము ఒక సరూక ా ట్ చేస్వము మరియు 

Rhegium చేరుకునాన ము. మరియు ఒక రోజు తరెా త 

దక్షణ గాలి వచిి ంద, ర్సండవ రోజు మేము పుట్టయోలికి 

వచిా ము. అకక డ మేము సహోదరులను కనుగొనాన ము 

మరియు వారితో ఏడు రోజులు ఉండమని 

 



ఆహెా నించబడాాము. కాబటిట, మేము రోమ్సస్కు వచిా ము. 

మరియు అకక డునన  సహోదరులు, మా గురించి 

వినన పుా డు, మమమ లిన  కలవడానికి ఫోరమ్స ఆఫ్ట 

అపా యస్ట మరియు ఫ్రతీ ట్లవెర్చన ీ  వరకు వచాి రు. 

వారిని చూసిన పౌలు దేవునికి కృతజనతలు తెలిప 

ధైరాా నిన  తెచుి కునాన డు.”(చట్లటలు 28:11-16) 

  

స్త్ైసవీులందరిీ హెచి రిక 

పేతురు స్త్ైసవీులందరిీ ఒక హెచి రిక ఇచిా డు, "మీలో 

తపుా డు బోధకులు ఉనన టేు ఫ్రరజలలో కూడా తపాు డు 

ఫ్రరవకలీు ఉనాన రు. వారు తమను కనుగోలు చేసిన 

స్వరె భౌమ ఫ్రరభువును కూడా ఖ్ండిసీూ విధె ంసక 

మతవిశెా శాలలను రహసా ంగా ఫ్రరవేశపెడతారు. వారి 

అవమానకరమైన మారాగలను అనుసరిసీ్వరు మరియు 

సతా  మారాగనికి చెడపాేరు తెసీ్వరు, వారి దురాశ (డబుబ , 

అధకారం, నియంఫ్రతణ లేదా ఫ్రరతిషట కోసం) ఈ 

ఉప్పధ్యా యులు వారు రూపొందంచిన కథ్లతో మిమమ లిన  

దోపీ చేసీ్వరు. (2 పేతురు 2:1-3) 

 

వ్యయ ఖయ : ఫ్రీసీు మరియు అపొసలీుల బోధల యొకక  

మెరుగైన స్జాన నం మరియు అవగాహన దాె రా తపుా డు 

బోధనల నివారణను పొందవచుి . ఒక తపాు డు బోధన 

యొకక  మరొక అవకాశం బోధకుని నుండి రావచుి , 

అతని వా కిగీత అభిఫ్రప్పయాలు మరియు వివరణలు 

పూరిగీా నియామకానికి ముందు బహరగతం 

చేయబడలేదు, (ఒక కిరాయి) - గొఫ్రర్సల దుసీులలో 

తోడేలు - 2 తిమోతి 4:3-5 చూడండి. 

 

రివిలేషన్ 2 మరియు 3లో అపొసలీుడైన యోహాను దాె రా 

రవిఫ్రతాతమ  ఆసియాలోని ఆరు చరిి లలోని స్త్ైసవీులు ఫ్రీసీు 

నుండి దూరంగా రడిోయినందున లేదా ఫ్రకమంగా 

దూరంగా రడిోతునన ందున రశిా తీారరడమని 

హెచి రించాడు. 

 

క్రపశన లు 

6. ఎవరు ఉప్పధ్యా యులుగా ఉండాలి? 

a. __ పురుష్యలు 

b. ___ మహళలు 

c. ___ ఇదదరూ - అందరూ స్త్ైసవీులు 

 

7. కత ీనిబంధన రలిా ట్ బోధకుని రని ఏమిటి? 

a. ___ చరిి  కలిసి వచిి నపాు డు అతను 

ఎంచుకునన  ఫ్రరసంగానిన  అందంచండి 

b. ___ సభుా లను ఫ్రరతేా కంగా వితంతువులు 

మరియు అనాథ్లను సందరిశ ంచండి 

c. ___ సువార ీఫ్రరకటించండి 

d. ___ చరి  

e. _____ ఫ్రరసీ్వవించబడలేదు లేదా 

ఉదాహరణలు లేవు 



 

8. పేతురు తపాు డు బోధకుల గురించి 

హెచి రించాడు 

a. ___ ఫ్రీసీు శరీరం వెలురల 

b. ___ ఫ్రీసీు శరీరంలో లేదా వారిలో 

 

9. పౌలు ఫ్రతోయకు తిరిగ వచిి నపుా డు ఏమి చేశాడు 

a. ___ ఉరనాా సం బోధంచండి 

b. ___ చరి ను నిరె హంచండి 

 

10. కలహంచని సేవకులు ఎవరు? 

a. ___ బోధకులు 

b. ___ పెదదలు 

c. ___ మహళలు 

d. ___ పురుష్యలు 

___ పైవన్సన  
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ఇంటరేన షనల్ బైబిల్ నాలెడ ిఇనీి ిటూా ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరియు ఆయన సంకలప ం గురించి మరింత తెలుస్తకోవ్యలనే ఆసకి ు ఉనన  ఎవరికైన్న బైబిల్ పాఠాలను అందుబాటులో 

ఉంచడం ఇనిట ిట్యయ ట్ యొకక  లక్షయ ం పాఠాలను క్రరంట్ చేయడానికి డౌన్లోడ్ చేస్తకోవచా్చ , ఆన్లైన్లో అధ్య యనం 

చేయవచా్చ  లేదా వయ కుులు లేదా చరిా ల దాా రా ఇమెయిల్ మంక్రతితా  శాఖలో ఉపయోగంచవచా్చ . ఇంటర్నన షనల్ బైబిల్ న్నలెడ్ ్

ఇనిట ిట్యయ ట్ (IBKI) నుండి డిపొుమా సంపాదంచడానికి ఒక విదాయ రి ితపప నిసరిగా న్నలుగు అవసరమైన కోరుట లు మరియు 7 ఎంరక 

పాఠాలను పూరిు చేసి ఉండాలి. అడాా నట ్డ్ ్సటసస్ "BKS" (బైబిల్ న్నలెడ్ ్సాక లర్) అవ్యరుును అందుకోవడానికి, ఒక విదాయ రి ిడిపొుమా 

సంపాదంచడంతో పాటు అనిన  ఎలకి టవ్ పాఠాలు మరియు 7 అదనపు అధ్య యన్నలను పూరిు చేసి ఉండాలి.  

Course One - The Message | మొదట కోరుట  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ ఫ్రరతిదీ ఎలా వచిి ంద?  

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మనిషి 

Christ, The Mystery of God |  ఫ్రీసీు - దేవుని రహసా ం  

Myths About God |  దేవుని గురించిన అోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుట  ెండు - అతని సందేశానికి విధేయత 

Time Before Christ   ఫ్రీసీుకు ముందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై ఫ్రీసీు సమయం  

Time After Christ   ఫ్రీసీు తరెా త సమయం  

Time To Decide    నిరయిించే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మరణం నుండి సిలువ జీవితానికి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుట  మూడు -క్రీస్తులో కొతు ఆధ్యయ తిమ క జీవితం  

Baptism into Christ   |  ఫ్రీసీులోకి బాపటజం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతులతో చేయని రాజా ం 

Servants In The Kingdom   | రాజా ంలో సేవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపసటలీ్  నుండి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరియు సతా ంతో దేవుణ ిఆరాధంచండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుట  న్నలుగు - క్రీస్తులో పరిపకా త 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన య్యసు 

Life Of Christ |  ఫ్రీసీు జీవితం 

United In Christ   ఫ్రీసీులో ఐకా ం 

Spiritual Milk |  ఆధా్య తిమ క ప్పలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేట్టడ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  య్యసు ఫ్రీసీు యొకక  ఫ్రరతా క్షత 

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

ఎకక డికి వెళతారు?         
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ఈ చిరునామాలో మీ న్నయమించబడిన ఉపాధాాయుడికి్ పంపండి. 
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