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ఇుంటర్నే షనల్ఫ బైబిల్ఫ నాలెడ్జ ్ఇనిట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలుం నుండి చెప్ప బడిన 

వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ నిే  గుర్తుంచడానికి మీరు మీ బైబిల్ఫ్న అధ్ూ యనుం చేయాలని మేము సిఫారుట  

చేస్తనేా ము. ఇుంటర్నే షనల్ఫ ఇన్్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ఫ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ుంచబడిన 

"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ుంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

మర్యు ప్రరుంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ఫ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారానిే  క్నగుంటాయి; మర్యు, 

బోధ్కులు, ముంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవుని చ్చత్వతనిే  వెతక్డుం, 

తెలుస్కోవడుం మర్యు చేయడుం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అనిే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ుంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ నిే  తనిఖీ చేయడానికి, 

వివిధ్ బైబిల్ఫ అనవాదాలన చదవుండి, తెలియని ప్దాలు లేదా ప్దబుంధాల అరానిే  తెలుస్కోవడానికి 

బైబిల్ఫ నిఘుంటువులన మర్యు నిఘుంటువులన సుంప్రప్దిుంచుండి. ఏదైనా నిఘుంటువు నిరా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉుండుండి, ఎుందుక్ుంటే నిఘుంటువులు అసలు భాష నుండి ప్రప్స్తత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబుంధాల అరానిే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబుంధాల అరుాం కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుుంది. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దుంలోకి అనవదిుంచవచుి , ఇది అసలు అరానిే  

వప్రీక్ర్ుంచవచుి . 
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Silence Of The Scriptures 
 

Issue - Does Silence Prohibit or Permit 

Does the lack of any Bible instruction; (Biblical Silence) 

provide for any practices or teachings? Tertullian (ca. 150-

225) taught that “anything not taught in the Bible could not 

be practiced.” Luther espoused -- "What is not against 

Scripture is for Scripture, and Scripture for it.” Zwingli 

maintained that anything "not enjoined or taught in the 

New Testament should be unconditionally rejected” and 

others taught anything not forbidden could be practiced.  
 

Response 
The statements by Tertullian, Luther and Zwingli cannot all be 

what God desires as they are opposing views. Obviously when 

 

 

సైలెన్్స  ఆఫ్ ది స్క్రి ప్చ ర్స్  
 

సమసయ  - నిశ్శ బ్దం నిషేధిస్తంది లేదా 

అనుమతిస్తందా 

ఏదైనా బైబిల్ సూచన లేకపోవడమేనా; (బైబిల్ సైలెన్్స ) 

ఏదైనా అభా్య సాలు లేదా బోధనలను అందంచాలా? 

టెర్టులియన్స (సుమార్ట 150-225) "బైబిల్ లో 

బోధంచనిద ఆచరంచబడదు" అని బోధంచాడు. 

లూథర్ సమరథంచాడు -- "స్క్రి ప్చ ర్ కు వా తిరేకం కానిద 

స్క్రి ప్చ ర్ కోసం, మరయు స్క్రి ప్చ ర్ దాని కోసం." జ్వ ంగ్ల ీ

"స్క్ొత్త నిబంధనలో ఆజా్ఞపంచని లేదా బోధంచని ఏదైనా 

బేషరతుగా తిరసి రంచబడాలి" అని మరయు 



God has spoken, He either prohibits (condemns) or permits 

(commands) a practice. It is correct to say whatever is specified 

in a command excludes anything else in relation to what was 

specified. If this were not true then under the New Covenant there 

would be no room for one to work out his salvation in fear and 

trembling. 

 

Nothing would be expedient and there would be no room for 

trust, faith or love. This would leave one’s salvation to be attained 

by keeping all His commands perfectly, and be like the Old 

Covenant in the keeping of its requirements. 
 

Today just like the days of the “church fathers” many people 

agree with Tertullian while others disagree. Both opposing views 

cannot logically be valid. Great caution must be exercised in 

researching, analyzing and drawing conclusions about what God 

has or has not specified. 

 

The following examples should help explain the difference 

in requiring, prohibiting or being silent. 

1. Make yourself an ark of gopher (cypress) wood … 

now Noah did everything just as God commanded 

him. (Genesis 7:14, 22) What would be wrong by 

using oak? 

God specified so Noah built an ark of the wood 

God Specified. No other kind could be used.  

 

2. The Lord spoke to Moses … he (Aaron) is to take a 

censer full of burning coals from the altar before 

the Lord … Aaron’s sons Nadab and Abihu took 

their censers, put fire, fire not from the altar as 

God required, in them and added incense and 

they offered unauthorized, or strange, fire before 

the Lord contrary to His commandment. (Leviticus 

16:12, 10:1) Why were Nadab & Abihu 

condemned? 

Nadab and Abihu each put fire in their censers and 

laid incense on it, unauthorized, not the specified, 

fire. God specified that the coals of fire for the 

censers were to come from the altar before the 

Lord.  

 

3. Paul had a vision of a man of Macedonia standing 

and begging him “Come over to Macedonia and 

help us.” … From Troas we put out to sea and 

sailed … we traveled to Philippi, a Roman colony 

and the leading city of that district of Macedonia.  

(Acts 16:9, 11-12) Could Paul have gone to 

Macedonia some way other than sailing? 

Paul sailed from Troas to Macedonia God did not 

specify how to go [nothing was said so the Bible 

was silent] so any mode of transportation was 

ఇత్ర్టలు నిషేధంచని వాటిని ఆచరంచవచచ ని 

బోధంచార్ట. 
 

స్క్ప్తిసప ందన 

టెర్టులియన్స, లూథర్ మరయు జ్వ ంగ్ల ీ యొకి  స్క్ప్కటనలు 

అన్నీ  దేవుడు కోర్టకునేవి కావు, ఎందుకంటే వార్ట వా తిరేక 

అభిస్క్ాయాలు. సప షుంగా దేవుడు మాటీ్లడినప్పప డు, అత్ను 

ఒక అభా్య సానిీ  నిషేధసాత డు (ఖండిసాత డు) లేదా అనుమతి 

(ఆదేశిసాత డు). కమాండ లో పేరి్క నీ దానికి సంబంధంచి 

ఏదైనా మినహాయంచి చెప్ప డం సరైనద. ఇద నిజం కాకపోతే, 

ొత్త ఒడంబడిక స్క్కింద ఒక వా కి త భయంతో మరయు వణుకుతో 

త్న మోక్షానికి ప్నికి రాడు. 

 

ఏదీ స్క్ప్యోజనకరంగా ఉండదు మరయు విశ్వవ సం, విశ్వవ సం 

లేదా స్క్పేమకు  సథలం ఉండదు. ఇద అత్ని ఆజలానిీ ంటిన్న 

సంపూరణంగా ాటించడం దావ రా ఒక వా కి త యొకి  మోక్షానిీ  

పందట్లనికి వదలివేసుతంద మరయు దాని అవసరాలను 

ాటించడంలో ాత్ ఒడంబడిక వలె ఉంటంద. 
 

నేడు "చరచ  ఫాదర్్ " రోజుల మాదరగానే చాలా మంద 

టెర్టులియన్స తో ఏకీభవిసాత ర్ట, మరొందర్ట ఏకీభవించర్ట. 

రండు వా తిరేక అభిస్క్ాయాలు తారి కంగా చెలీుబాట కావు. 

దేవుడు కలిగి ఉనీ  లేదా పేరి్క నని వాటి గురంచి 

ప్రశోధంచడం, విశ్లషీంచడం మరయు తీరాా నాలు 

చేయడంలో చాలా జ్ఞస్క్రత్తగా ఉండాలి. 

 

కింద ఉదాహరణలు అవసరం, నిషేధంచడం లేదా 

మౌనంగా ఉండటంలో తేడాను వివరంచడంలో 

సహాయప్డతాయ. 

5. గోఫర్ (సైస్క్ప్స్) చెకి తో ఓడను త్యార్ట 

చేసుకోండి … ఇప్పప డు నోవహు దేవుడు 

ఆజా్ఞపంచినటే ీ అన్నీ  చేశ్వడు. (ఆదకాండము 

7:14, 22) ఓక ను ఉప్యోగించడం వల ీ ఏమి 

త్ప్పప  అవుతుంద? 

దేవుడు పేరి్క నా్న డుకాబటిు నోవహు దేవుడు 

నిరేశేించిన చెకి తో ఓడను నిరా ంచాడు. ఇత్ర 

రకాలను ఉప్యోగించలేర్ట. 

 

6. స్క్ప్భువు మోషేతో మాటీ్లడాడు ... అత్డు (ఆరోన్స) 

బలిపీఠం నుండి నిండుగా ధూప్స్క్దవము 

తీసుకుని యెహోవా ముందు ఉంచాలి ... 

అహరోను కుమార్టలు నాదాబ్ మరయు అబీహు 

త్మ ధూప్స్క్దవాా లను తీసుకునాీ ర్ట, దేవుడు 

కోరనటీగా బలిపీఠం నుండి అగిీ ని వేయలేదు, 

వాటిలో మరయు ధూప్ం జోడించార్ట మరయు 

వార్ట అత్ని ఆజకాు విర్టదధంగా స్క్ప్భువు ముందు 

అనధకార లేదా వింతైన అగిీ ని అరప ంచార్ట. 



permitted and none was prohibited. But he was 

required to go. 

 

4. “Whoever believes and is baptized will be saved” 

(Mark 16:15).  

“Arise and be baptized, and wash away your sins, 

calling on his name” (Acts 22:16). 

Peter stated “...God's patience waited in the days of 

Noah, while the ark was being prepared, in which 

a few, that is, eight persons, were brought safely 

through water. “…Baptism, which corresponds to 

this, now saves you, not as a removal of dirt from 

the body but as an appeal to God for a good 

conscience, through the resurrection of Jesus 

Christ.” (1 Peter 3:21) Why should or should not 

infants or children be baptized? 

 

Infant baptism has been practiced for years. 

Radical reformers and Restorationists rejected it as 

not authorized in the Bible. God excluded their 

baptism by specifying believers were to be 

baptized while calling on God; i.e., pleading to 

God to forgive by dying to sinful life, and being 

buried into Christ, by immersion, baptism. 
 

Conclusion: 

When God speaks, He either requires one to perform some 

action or to refrain from performing some action.  

 

When He has not spoken one must make a judgment based 

upon his understanding of what God desires without 

violating their conscience. His understanding may be 

flawed due to lack of study, human weakness, some type of 

bias or by putting self-first; e.g., fame, fortune, honor, 

ahead of a desire to please God.  

 

No one has a perfect understanding of God’s will; if he did, 

he would be God. In fact, the more one studies the greater 

the probability they will revise, alter or change to some 

extent a previous understanding. Such is the nature of the 

acquisition of knowledge.  

 

Jesus told his disciples "Now I am going to him who sent 

me, yet none of you asks me, 'Where are you going?' 

Because I have said these things, you are filled with grief. 

But I tell you the truth: It is for your good that I am going 

away. Unless I go away, the Counselor will not come to 

you; but if I go, I will send him to you. When he comes, he 

will convict the world of guilt in regard to sin and 

righteousness and judgment: in regard to sin, because men 

do not believe in me; in regard to righteousness, because I 

am going to the Father, where you can see me no longer; 

and in regard to judgment, because the prince of this world 

now stands condemned. I have much more to say to you, 

more than you can now bear” (John 16:5-12).  

(లేవీయకాండము 16:12, 10:1) నాదాబ్ & 

అబీహు ఎందుకు ఖండించబడాార్ట? 

నాదాబు మరయు అబీహు స్క్ప్తి ఒకి ర్ట త్మ 

ధూప్స్క్దవాా లలో నిప్పప  పెటిు దానిపై ధూప్ం 

వేశ్వర్ట, అనధకారకంగా, నిరేశేించిన అగిీ ని 

కాదు. ధూప్స్క్దవాా ల కోసం అగీి  బొగుులు 

స్క్ప్భువు ముందు బలిపీఠం నుండి రావాలని 

దేవుడు పేరి్క నీా డు. 

 

7. మారడోనియాకు చెందన ఒక వా కి త నిలబడి, 

“మారడోనియకు వచిచ  మాకు సహాయం చెయా ” 

అని వేడుకునీ టీ పౌలుకు దరశ నమిచాచ ర్ట. … 

మేము స్క్తోయస్ నుండి సముస్క్దంలోకి 

బయలుదేరాము మరయు ఓడలో 

స్క్ప్యాణంచాము ... మేము రోమన్స కాలన్న 

మరయు మారడోనియా జ్లీాలోని స్క్ప్ముఖ 

నరరమైన ఫిలిపీప కి స్క్ప్యాణంచాము. 

(అపసతలుల కారా ములు 16:9, 11-12) పౌలు 

నౌకాయానం కాకుండా వేరే మారుంలో 

మారడోనియాకు వెళ్రీలడా? 

పౌలు స్క్తోయస్ నుండి మారడోనియాకు 

స్క్ప్యాణంచాడు, ఎలా వెళీ్లలో దేవుడు 

పేరి్క నలేదు [ఏమీ చెప్ప లేదు కాబటిు బైబిల్ 

నిశ్శ బంేగా ఉంద] కాబటిు ఏదైనా రవాణా విధానం 

అనుమతించబడింద మరయు ఏదీ 

నిషేధంచబడలేదు. కాన్న అత్ను వెళ్ళ వలర 

వచిచ ంద. 

 

8. "ఎవర్ట విశ్వ రంచి బాపతసా ం తీసుకుంట్లరో 

వార్ట రక్షంప్బడతార్ట" (మార్టి  16:15). 

"లేచి బాపతసా ము పంద, ఆయన 

నామమునుబటిు స్క్ార థన చేర మీ ాప్ములను 

కడుొి నుము" (అపసతలుల కారా ములు 22:16). 

పేతుర్ట ఇలా పేరి్క నీా డు “...నోవహు కాలంలో 

ఓడ రదధమవుతునీ ప్పప డు, అందులో 

ొంత్మంద అంటే ఎనిమిద మందని 

సురక్షత్ంగా న్నళ్ ీదావ రా తీసుొచాచ ర్ట. "...దీనికి 

అనుగుణంగా ఉనీ  బాపుజం, ఇప్పప డు 

మిమా లిీ  రక్షసుతంద, శ్రీరం నుండి మురకిని 

తొలగించడం కాదు, యేసుస్క్కీసుత ప్పనర్టతాథ నం 

దావ రా మంచి మనసా్ క్ష కోసం దేవునికి విజపాత." 

(1 పేతుర్ట 3:21) శిశువులు లేదా పలలీు 

ఎందుకు బాపతసా ం తీసుకోవాలి లేదా ఎందుకు 

తీసుకోకూడదు? 

 



Paul wrote to the Corinthians “Brothers, I could not address 

you as spiritual but as worldly — mere infants in Christ. I 

gave you milk, not solid food, for you were not yet ready 

for it. Indeed, you are still not ready” (1 Corinthians 3:1-2) 

and to the Romans “faith comes from hearing the message, 

and the message that is heard is what Christ spoke (Romans 

10:17) 

 

Therefore, as one’s knowledge increased so should his faith 

and as faith and knowledge increases ones understanding 

changes.  

 

The apostles warned about the time when people would 

turn away from sound doctrine and follow their own 

desires. This was evident by John’s letters to the churches 

of Asia.  

 

In the years following the apostolic era (after 100 AD) the 

writings of the “church fathers” begin following their own 

opinions based upon a faulty conclusion about Bible 

silence which neither requires nor prohibits an action. Over 

the years their teachings and practices became so bad or 

corrupt that Catholic Bible scholars rejected the practices 

and teachings of the Catholic Church at the risk of life and 

livelihood. Some wanted only to reform some of the worst 

practices rather than a complete return to the Bible for all 

teachings and practices.  
 

You may find the following thebiblewayonline.com 

lessons interesting 

• Teachings & Practice following the Resurrection 

of Christ 

• Compiling and Translating the Bible 

Comments: 

1. One’s salvation must not rest in another’s 

personal interpretation.  They must be diligent in 

studying God’s Word in order to reach their own 

understanding. 

2. When God speaks, He either requires or prohibits 

an action. 

3. The more one studies the greater the probability 

he will revise, or alter a previous understanding; 

such is the nature of acquisition of knowledge. 

4. One’s personal interpretation of scripture when 

nothing is specified must not be forced upon 

others as a test of fellowship. It is God who puts 

one into Christ and into His fellowship. 

5. The apostles warned that people will turn away 

from sound teachings and follow their own 

desires. 

Question 

Bible Silence on a teaching or doctrine 

శిశు బాపుజం సంవత్్ రాలుగా 

ఆచరంచబడింద. రాడికల్ సంసి ర తలు 

మరయు ప్పనర్టదధరణవాదులు దీనిని బైబిలీో 

అధీకృత్ం చేయలేదని తిరసి రంచార్ట. దేవుణణ 

పలిచేటప్పప డు విశ్వవ సులు బాపుజం పందాలని 

పేరి్క నడం దావ రా దేవుడు వార బాపుజంను 

మినహాయంచాడు; అనగా, ాప్భరత్మైన 

జీవితానికి చనిపోవడం మరయు స్క్కీసుతలో 

ాతిపెటుడం దావ రా, ఇమా ర షన్స, బాపుజం దావ రా 

క్షమించమని దేవునికి వేడుకోవడం. 
 

ముగంపు: 

దేవుడు మాటీ్లడినప్పప డు, అత్ను ఒక వా కి తని ఏదో ఒక 

చరా  చేయమని లేదా ొనిీ  చరా  చేయకుండా 

ఉండమని కోరతాడు. 

 

అత్ను మాటీ్లడనప్పప డు వార మనసా్ క్షని 

ఉలంీఘంచకుండా దేవుడు ఏమి కోర్టకుంటనీా డో 

అత్ని అవగాహనపై ఆధారప్డి తీర్టప  ఇవావ లి. 

అధా యనం లేకపోవడం, మానవ బలహీనత్, ొనిీ  

రకాల ప్క్షాత్ం లేదా స్వవ య-మొదట పెటుడం వల ీ

అత్ని అవగాహన లోప్భూయషుంగా ఉండవచ్చచ ; ఉదా, 

కీర త, అదృషుం, గౌరవం, దేవుణణ సంతోషపెట్లు లనే కోరక 

కంటే ముందుగా. 

 

దేవుని చిత్తం గురంచి ఎవరకీ ప్రపూరణ అవగాహన లేదు; 

అత్ను చేస్తత, అత్ను దేవుడు. వాసతవానికి, ఒకర్ట ఎంత్ 

ఎకిు వ అధా యనం చేస్తత వార్ట మునుప్టి 

అవగాహనను సవరంచడం, మారచ డం లేదా ొంత్ 

వరకు మారచ డం వంటి సంభ్యవా త్ పెర్టగుతుంద.  జా్ఞన 

సముారజన యొకి  సవ భ్యవం అలాంటిద. 

 

యేసు త్న శిష్యా లతో "ఇప్పప డు నేను ననీు  

ప్ంపనవాని దర ురకు వెళ్తతనీా ను, అయతే మీరవరూ 

'ఎకి డికి వెళ్తతనీా ర్ట' అని ననీు  అడరర్ట. నేను ఈ 

మాటలు చె పా ను కాబటిు మీర్ట దుుఃఖంతో 

నిండిపోయార్ట, కాన్న నేను మీకు నిజం చెప్పతనీా ను: ఇద 

మీ మంచి కోసం నేను వెళ్లపీోతునీా ను, నేను 

వెళ్ళ కపోతే, సలహాదార్ట మీ వదకేు రాడు, నేను వెళ్తత, 

నేను అత్నిని మీ దర ురకు ప్ంప్పతాడు, అత్ను 

వచిచ నప్పప డు, ాప్ం మరయు ధరా ం మరయు తీర్టప  

గురంచి లోకానికి అప్రాధం చూపసాత డు: ాప్ం 

విషయంలో, ఎందుకంటే ప్పర్టష్యలు ననీు  నమా ర్ట; 

ధరాా నికి సంబంధంచి, ఎందుకంటే నేను అకి డకు 

వెళ్తతనీా ను. త్ంస్క్ీ, మీర్ట ననీు  ఎకి డ చూడలేర్ట; 

మరయు తీర్టప  విషయంలో, ఈ లోకప్ప యువరాజు 

ఇప్పప డు శిక్షంచబడాాడు, నేను మీకు చెప్ప డానికి చాలా 

ఎకిు వ ఉంద, మీర్ట ఇప్పప డు భరంచరలిగే దానికంటే 

చాలా ఎకిు వ ”(జ్ఞన్స 16: 5-12) . 
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a. ___ Requires the teaching to be accepted 

b. ___ Prevents the doctrine from being believed or 

practice 

c. ___ Allows acceptance and action without 

violating conscience  

 

 

 

 
 

 

పౌలు ొరంథీయులకు ఇలా స్క్వాశ్వడు, “సోదర్టలారా, 

నేను మిమా లీి  ఆధాా తాి కంగా సంబోధంచలేను, కాన్న 

స్క్ాప్ంచికమైనద - స్క్కీసుతలో కేవలం శిశువులు. నేను 

మీకు ాలు ఇచాచ ను, ఘనమైన ఆహారం కాదు, 

ఎందుకంటే మీర్ట దానికి ఇంకా రదధంగా లేర్ట. నిజమే, 

మీర్ట ఇంకా రదధంగా లేర్ట" (1 ొరంథీయులు 3:1-2) 

మరయు రోమనకీు "సందేశ్వనిీ  వినడం దావ రా 

విశ్వవ సం వసుతంద, మరయు వినబడే సందేశ్ం స్క్కీసుత 

చెపప నద (రోమనీు 10:17) 

 

అందువల,ీ ఒకర  జా్ఞనం పెరగిన ొదీ ే అత్ని విశ్వవ సం 

పెర్టగుతుంద మరయు విశ్వవ సం మరయు  జా్ఞనం 

పెరగేొదీ ేఅవగాహన మార్టతుంద. 

 

అపసతలులు స్క్ప్జలు సరైన రదాధ ంతానికి దూరంగా 

మరయు వార సవ ంత్ కోరకలను అనుసరంచే సమయం 

గురంచి హెచచ రంచార్ట. ఆరయా చరచ లకు జ్ఞన్స 

రారన లేఖల దావ రా ఇద సప షుమైంద. 

 

అపోసోు లిక యురం త్రావ త్ సంవత్్ రాలలో (స్క్కీ.శ్. 100 

త్రావ త్) "చరచ  ఫాదర్్ " యొకి  రచనలు బైబిల్ 

నిశ్శ బంే గురంచి త్ప్పప  ముగింప్ప ఆధారంగా వార 

సవ ంత్ అభిస్క్ాయాలను అనుసరంచడం 

స్క్ారంభించాయ, ఇద చరా  అవసరం లేదు లేదా 

నిషేధసుతంద. సంవత్్ రాలు రడిచేొదీ ేవార బోధనలు 

మరయు అభా్య సాలు చాలా చెడవాి లేదా అవిన్నతికరంగా 

మారాయ, కాథలిక బైబిల్ ప్ండితులు కాథలిక చరచ  

యొకి  అభా్య సాలు మరయు బోధనలను జీవిత్ం 

మరయు జీవనోాధని ప్ణంగా పెటిు తిరసి రంచార్ట. 

ొంత్మంద అనిీ  బోధనలు మరయు అభా్య సాల కోసం 

బైబిల్ కు పూరతగా తిరగి రావడానికి బదులుగా ొనిీ  చెత్త 

ప్దధతులను సంసి రంచాలని మాస్క్త్మే కోర్టకునీా ర్ట. 
 

మీర్ట స్క్కింద thebiblewayonline.com ాఠాలు 

ఆసకి తకరంగా ఉండవచ్చచ  

• స్క్కీసుత ప్పనర్టతాథ నం త్ర్టవాత్ బోధనలు & 

అభా్య సం 

• బైబిల్ కంపైలింగ్ మరయు అనువాదం 

వ్యయ ఖ్య లు: 

6. ఒకర మోక్షం మర్కకర వా కి తరత్ వివరణలో 

ఉండకూడదు. వార్ట త్మ సవ ంత్ 

అవగాహనను చేర్టకోవడానికి దేవుని వాకాా నిీ  

అధా యనం చేయడంలో స్క్శ్దధగా ఉండాలి. 

7. దేవుడు మాటీ్లడినప్పప డు, అత్ను ఒక చరా ను 

కోరతాడు లేదా నిషేధసాత డు. 

8. ఒకర్ట ఎంత్ ఎకిు వ అధా యనం చేస్తత అంత్ 

ఎకిు వ సంభ్యవా త్ను అత్ను సవరంచరలడు 
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లేదా మునుప్టి అవగాహనను 

మార్టచ కుంట్లడు;  జా్ఞన సముారజన సవ భ్యవం 

అలాంటిద. 

9. ఏదీ పేరి్క నబడనప్పప డు ఒక వా కి త యొకి  

వా కి తరత్ వివరణను సహవాసానికి ప్రీక్షగా 

ఇత్ర్టలపై బలవంత్ంగా ర్టదకేూడదు. ఒకరని 

స్క్కీసుతలోనికి మరయు అత్ని సహవాసములోనికి 

చేర్టచ వాడు దేవుడే. 

10. స్క్ప్జలు మంచి బోధలకు దూరంగా త్మ సంత్ 

కోరకలను అనుసరసాత రని అపసతలులు 

హెచచ రంచార్ట. 

స్క్ప్శీ్  

బోధన లేదా రదాధ ంత్ంపై బైబిల్ నిశ్శ బంే 

d. ___ బోధనను ఆమోదంచడం అవసరం 

e. ___ రదాధ ంతానీి  విశ్వ రంచకుండా లేదా 

ఆచరంచకుండా నిరోధసుతంద 

f. ___ మనసా్ క్షని ఉలంీఘంచకుండా 

అంగ్లకారం మరయు చరా ను అనుమతిసుతంద 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


