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ఇంటరేే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యా ట్ 
 

ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలం నండి చెప్ప బడిన 

వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  

చేస్తతనేా ము. ఇంటర్నే షనల్ ఇన్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ంచబడిన 

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

మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; మర్యు, 

బోధ్కులు, మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం, 

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

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

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

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

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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Today’s Church Practices 

Are They Tradition or Scripture? 

Introduction 

Perhaps most of us have heard statements such as "The Worship 

Service" was dull, boring, impractical, and irrelevant, 

orchestrated and doesn't meet my needs. They have become 

frustrated and apathetic while others are satisfied. 

Since the resurrection of Christ many "learned men / Bible 

Scholars" have translated and interpreted the available 

manuscripts of the Gospels and Epistles. For years the kings and 

religious leaders allowed only a select few to have access to 

them. As years passed several earlier manuscripts were 

నేటి చర్చి  పద్ధతులు 

అవి సాంప్పదాయమా లేక ప్రాంథమా? 

పర్చచయాం 

బహుశా మనలో చాలా మంది "ది వర్షపి్ సరీ్వ స్" వంటి 

ప్రకటనలను విని ఉంటారు, ఇది నీరసమైనది, విసుగు 

పుటిటంచేది, ఆచరణాత్మ కమైనది కాదు మర్షయు అసంబద్ధం, 

ఆర్కె స్ట్రటటెడ్ మర్షయు నా అవసరాలను తీరచ లేదు. వారు 

నిరాశ మర్షయు ఉదాసీనంగా మారారు, ఇత్రులు సంత్ృప్త ి

చందారు. 



discovered producing different translations, mistranslations and 

biased interpretations.  

The teachings and practices presented in this booklet are the 

personal understandings, interpretations, by the authors which 

include disagreements between them as to meanings. The 

compiler does not endorse their opinions but presents them for 

comparison to the Bible, evaluation and interpretation based 

upon personal understanding of the scriptures.  

Interpretations of teachings are not facts as is the Gospel. 

Therefore, differing interpretations can be held. An open mind 

is needed to examine interpretations and practices, to measure 

them against the Bible. 

Is My Church Really A New Testament Church?"  

Will The Real Heretics Please Stand Up? 

Pagan Christianity? Exploring The Roots Of Our Church 

Practices  

Where Did The Christian Sermon Come From?  

Concerns about House/ Small Churches 

 
Note; Page references (xx) refer to the books page number while 

subscripts y refers to footnotes within chapters. My comments are 

identified as. 

Is My Church Really A New Testament Church? 

In his paper Darryl M. Erkel states: "Many churches claim 

to base all that they do upon the New Testament, but the 

sad fact is that most churches claiming to be "evangelical" 

practice very little of what the Scriptures have patterned 

for local assemblies." Consider his following questions: 

1. The New Testament teaches that the local church is to 

be pastored and taught by a plurality of scripturally 

qualified men known as elders (Acts 20:17,28; 1 

Thessalonians 5:12-13; 1 Timothy 5:17; Hebrews 

13:17; James 5:14; 1 Peter 5:1-4).  

This being true, why are most of our churches only 

pastored by one man (i.e., "the pastor")? Why do so 

many churches today divide their leadership into a 

hierarchy of "senior pastor," "associate pastor," and 

"board of elders" - particularly when the New 

Testament makes no such distinctions among 

congregational leaders? 

2. The New Testament teaches that church shepherds are 

to arise from the church's own rank and assembly 

(Acts 14:23; 2 Timothy 2:2; Titus 1:5).  

This being true, why do our churches always look for 

potential pastors outside of their present 

congregations? Why aren't our churches raising and 

training their own men for pastoral leadership? Is our 

current practice of forming a "pastoral search 

ప్ీసిు పునరుతా్థనం నుండి చాలా మంది "నేరుచ కొనన  

పురుషులు / బైబిల్ రండితులు" సువారలిు మర్షయు 

ఉరదేశాల యొకె  అందుబాటులో ఉనన  మానుు ప్రె ప్ ట్లను 

అనువదించారు మర్షయు అరంా చేసుకునాన రు. కొనేన ళ్లుగా 

రాజులు మర్షయు మత్ పెద్దలు ఎంప్తక చేరన కొంద్ర్షకి 

మాప్త్మే ప్రవేశం కల్ప ంచారు. సంవత్స రాలు గడిచేకొద్దద 

అనేక మునురటి మానుు ప్రె ప్ ట్లు విభినన  అనువాదాలు, 

త్పుప డు అనువాదాలు మర్షయు రక్షపాత్ వివరణలను 

ఉత్ప త్త ిచేసి్త కనుగొనబడా్డయి. 

ఈ బుక్లెట్లో సమర్షప ంచబడిన బోధనలు మర్షయు 

అభ్యు సాలు రచయిత్ల వు కిగిత్ అవగాహనలు, వివరణలు, 

ఇందులో అరాాల విషయంలో వార్ష మధు  విభేదాలు 

ఉనాన యి. కంపైలర్ వార్ష అభిప్పాయాలను ఆమోదించలేదు 

కానీ బైబిల్్తో పోలచ డం, మూలాు ంకనం మర్షయు లేఖనాల 

వు కిగిత్ అవగాహన ఆధారంగా వాు ఖ్యు నం కోసం వాటిని 

అంద్జేసిారు. 

బోధనల వివరణలు సువార ివలె వాసవిాలు కావు. అందువలు, 

భినన మైన వివరణలు ఉండవచ్చచ . వివరణలు మర్షయు 

అభ్యు సాలను రర్షశీల్ంచడ్డనికి, వాటిని బైబిల్్కు 

వు త్తరేకంగా కొలవడ్డనికి ఓపెన్ మైండ్ అవసరం. 

నా చర్షచ  నిజంగా కొత్ ినిబంధన చర్షచ నా?" 

నిజమైన మతోనామ దులు ద్యచేర నిలబడత్థరా? 

అను మత్ స్ట్ైసవిం? మా చర్షచ  అభ్యు సాల మూలాలను 

అనీే షంచడం 

స్ట్ైసవి ప్రసంగం ఎకె డ నుండి వచ్చ ంది? 

ఇలుు/ చ్నన  చర్షచ ల గుర్షంచ్ ఆందోళనలు 

 

గమనిక; పేజీ స్తచనలు (xx) పుసకిాల పేజీ సంఖు ను స్తచ్సిాయి, 

అయితే సబ్ప్రె ప్ట్లు y అధాు యాలలో ఫుట్నోట్లను స్తచ్సిాయి. 

నా వాు ఖు లు గా గుర్షంిచబడా్డయి. 

నా చరి్చ  నిజాంగా కొత్త నిబాంధన చరి్చ నా? 

డ్డర్షల్ ఎమ్. ఎరె్క ల్ త్న పేరర్్లో ఇలా పేరె్క నాన డు: 

"చాలా చర్షచ లు త్థము చేరద్ంత్థ కొత్ ినిబంధనపై 

ఆధారరడి ఉనాన యని చపుప కుంటారు, అయితే 

విచారకరమైన వాసవిం ఏమిటంటే, "సువార"ి అని 

చపుప కునే చాలా చర్షచ లు ్సాానిక సమావేశాల కోసం 

లేఖనాలు రూపందించ్న వాటిలో చాలా త్కెు వగానే 

ఆచర్షసిాయి. ." అత్ని ప్కింది ప్రశన లను 

రర్షగణంచండి: 

10. ్సాానిక చర్షచ  పెద్దలు అని ప్తలువబడే అనేక మంది 

లేఖనాల అరహత్ కల్గిన పురుషులచే పాసటర్ 

చేయబడ్డలని మర్షయు బోధంచాలని కొత్ ి

నిబంధన బోధసిుంది (అపసలిుల కారు ములు 

20:17,28; 1 థెసస లొనీకయులు 5:12-13; 1 త్తమోత్త 



committee" based on Scripture or the traditions of 

men? 

3. The New Testament teaches that the congregational 

meeting is to be a place where Christians exercise 

their spiritual gifts and encourage one another to love 

and good deeds (Romans 12:6-8; 1 Corinthians 12:4-

14; 14:12,26; Colossians 3:16; Hebrews 10:24-25; 1 

Peter 4:10-11).  

This being true, why do most of us not say or do 

anything within the church service? Why is coming to 

church primarily a spectator event instead of a 

participating event? Why have we placed our 

responsibility of mutual edification and ministry into 

the hands of professional clergymen? 

4. The New Testament teaches that the local church is to 

be edified and ministered to by all the members 

present - "for the body is not one member, but many" 

(1 Corinthians 12:14; cf. 14:12,26-31; Ephesians 

4:16).  

This being true, why do our church services focus on 

only one part of the body (i.e., "the pastor")? Where, 

in the New Testament, is it taught that one's man 

ministry or sermon is to be the focal-point of church 

gatherings?  

5. The New Testament teaches that every Christian is a 

minister [diakonos ] and priest before God (1Peter 

2:5,9; Revelation 1:6).  

This being true, why do we continue to make such 

distinctions as "clergy" and "laity"? On what 

scriptural basis do we divide the body of Christ into 

two classes of people: "clergy" and "laity"? Moreover, 

if every Christian is a minister, why are we not 

allowed to minister to one another within the church 

service?  

6. The New Testament records examples where the 

Lord's Supper was a full-on meal within the context of 

joyous, brotherly fellowship (Acts 2:46; 1 Corinthians 

10:16-22; 11:18-34).  

This being true, why have we turned the Lord's 

Supper into an elaborate and even mystical ritual? 

Why is our current practice of the Lord's Supper more 

like a funeral than a festival? Why do we believe that 

only the "ordained" clergy have the right to 

"administer the sacraments" when the New Testament 

does not teach this? 

5:17; హెప్ీయులు 13:17 ; జేమ్స  5:14; 1 పేతురు 

5:1-4). 

ఇది నిజం అయితే, మన చర్షచ లలో చాలా వరకు 

ఒకె  వు కి ి(అంటే "పాసటర్") మాప్త్మే ఎందుకు 

పాసటర్ చేసిునాన రు? నేడు చాలా చర్షచ లు త్మ 

నాయకతీ్థ నిన  "సీనియర్ పాసటర్," "అసోరయేట 

పాసటర్," మర్షయు "బోరాు ఆఫ్ ఎలరా్స "గా ఎందుకు 

విభజిసిునాన యి - ప్రతేు కించ్ కొత్ ినిబంధన సంఘ 

నాయకుల మధు  అలాంటి వు త్థు సాలు 

లేనపుప డు? 

11. చర్షచ  గొప్ర్కల కారరులు చర్షచ  యొకె  సంత్ రాు ంక 

మర్షయు అసంీు నుండి ఉత్ప నన మవుత్థరని కొత్ ి

నిబంధన బోధసిుంది (చటాటలు 14:23; 2 త్తమోత్త 

2:2; తీతు 1:5). 

ఇది నిజం, మన చర్షచ లు త్మ ప్రసిుత్ 

సమేమ ళనాల వెలురల సంభ్యవు  పాసటర్్ల కోసం 

ఎందుకు వెతుకుతునాన యి? మన చర్షచ లు 

మత్రరమైన నాయకత్ీ ం కోసం వార్ష సీ ంత్ 

పురుషులను ఎందుకు పెంచడం మర్షయు శిక్షణ 

ఇవీ డం లేదు? మన ప్రసిుత్ అభ్యు సం "పాసోటరల్ 

సర్చ  కమిటీ"ని ఏరాప టు చేయడం ప్రె రచ ర్ లేదా 

పురుషుల సంప్రదాయాల ఆధారంగా ఉందా? 

12. స్ట్ైసవిులు త్మ ఆతీమ య బహుమతులను 

ఉరయోగించ్చకునే మర్షయు ఒకర్షనొకరు ప్పేమ 

మర్షయు మంచ్ రనులకు ప్పోత్స హంచే ప్రదేశంగా 

సంఘ కూటం ఉండ్డలని కొత్ ినిబంధన 

బోధసిుంది (రోమనుు 12:6-8; 1 కొర్షంథీయులు 12:4-

14; 14:12,26; కొలొరస యనుు 3:16; హెప్ీయులు 

10:24-25; 1 పేతురు 4:10-11). 

ఇది నిజం అయితే, మనలో చాలామంది చర్షచ  

రవలో ఎందుకు ఏమీ చరప రు లేదా చేయరు? 

చర్షచ కి రావడం అనేది పాలొొనే ఈవెంట్కు 

బదులుగా ప్పేక్షక కారు ప్కమంగా ఎందుకు ఉంది? 

రరసప ర సవరణ మర్షయు రర్షచరు కు 

సంబంధంచ్న మన బాధు త్ను వృత్తరిరమైన 

మత్థధకారుల చేతులోు  ఎందుకు ఉంచాము? 

13. ప్కొత్ ినిబంధన ్సాానిక చర్షచ  బోధంచబడుతుంద్ని 

బోధసిుంది - "దేహము ఒక అవయవము కాదు, 

అనేకమైనది" (1 కొర్షంథీయులు 12:14; cf. 14:12,26-

31; ఎఫెసీయులు 4:16). 

ఇది నిజం అయితే, మన చర్షచ  రవలు శర్వరంలోని 

ఒక భ్యగం (అంటే "పాసటర్")పై మాప్త్మే ఎందుకు 



7. Jesus taught that His people were not to give or take 

upon themselves honorific titles which set them apart 

from the rest of the Christian brotherhood (Matthew 

23:6-12; Mark 10:35-45).  

This being true, why do so many church leaders today 

give themselves such lofty titles as "Reverend," 

"Minister," "Bishop," "Pastor," "Senior Pastor" [or 

"Brother" ]? Why do they feel it necessary to preface 

their names with such titles - particularly when the 

New Testament forbids it? 

8. The New Testament teaches that Christians are to 

practice hospitality towards both fellow believers and 

outsiders (Matthew 25:34-40; Romans 12:13; 1 

Timothy 6:18; Titus 3:8, 14; Hebrews 13:2; 1 Peter 

4:9).  

This being true, why do most of us rarely open our 

homes to others? Why do so many Christians ignore 

the physical needs of one another? Why is hospitality 

a forgotten virtue in most churches? With such an 

evident lack of love and concern towards others, is it 

any wonder why so many of our churches are cold and 

dying? [But, hospitality is not restricted to something 

occurring in one's home.] 

9. The early church met almost exclusively in homes as 

opposed to large, religious edifices (Acts 20:20; 

Romans 16:5; 1 Corinthians 16:19; Colossians 4:15; 

Philemon v.2; 2 John v.10). [The practice of meeting 

in homes was not commanded and may have been all 

that was available.]  

This being true, why do we feel it necessary to spend 

large sums of the Lord's money on church buildings 

and cathedrals which might only be used once or 

twice a week? Is this being a good steward of the 

financial resources which God provides? Why do so 

many churches have a larger budget for building 

projects, staff salaries, and maintenance than for 

missions, the poor, and people-oriented ministries? 

What does this reveal about our priorities? 

Erkel concludes: "The truth is, we have inherited 

traditions and practices within our churches which simply 

have no basis in the New Testament. Sadly, most of us 

have never bothered to question or investigate these 

traditions. But if we are to see genuine church renewal, we 

must rethink this whole thing called "church" and seek to 

conform all that we say and do in light of New Testament 

patterns and principles. [Letters to the seven churches of 

Asia in Revelation of the Apostle John lets us know that 

not all patterns and practices of the early churches should 

be followed.]  

ద్ృషట సార్షసిాయి? ప్కొత్ ినిబంధనలో, చర్షచ  

సమావేశాలకు ఒకర్ష మనిష రర్షచరు  లేదా 

ఉరనాు సం కంప్ద్ బిందువుగా ఉండ్డలని ఎకె డ 

బోధంచబడింది? 

14. ప్రత్త స్ట్ైసవిుడు దేవుని యెదుట రర్షచారకుడని 

[డైకోనోస్ ] మర్షయు పూజార్ష అని ప్కొత్ ినిబంధన 

బోధసిుంది (1పేతురు 2:5,9; ప్రకటన 1:6). 

ఇది నిజం అయితే, మనం "మత్థచారుు లు" 

మర్షయు "లౌకికులు" వంటి వు త్థు సాలను 

ఎందుకు కొనసాగిసిాము? ఏ లేఖనాల ఆధారంగా 

మనం ప్ీసిు శర్వరానిన  "మత్థచారుు లు" మర్షయు 

"లౌకికులు" అనే ర్కండు త్రగతులుగా 

విభజించాము? అంతేకాకుండ్డ, ప్రత్త స్ట్ైసవిుడు 

రర్షచారకుడైతే, చర్షచ  రవలో ఒకర్షకొకరు రర్షచరు  

చేయడ్డనికి మనం ఎందుకు 

అనుమత్తంచబడము? 

15. సంతోషకరమైన, సహోద్ర సహవాసం 

(అపసలిుల కారు ములు 2:46; 1 కొర్షంథీయులు 

10:16-22; 11:18-34)లో ప్రభువు రాప్త్త భోజనం చేరన 

ఉదాహరణలను కొత్ ినిబంధన నమోదు చేసిుంది. 

ఇది నిజం అయితే, మనం ప్రభువు రాప్త్త 

భోజనానిన  ఎందుకు విసృిత్మైన మర్షయు 

ఆధాు త్తమ క ఆచారంగా మారాచ ము? మన ప్రసిుత్ 

ప్రభువు రాప్త్త ఆచారం రండుగ కంటే 

అంత్ు ప్కియలలా ఎందుకు ఉంది? ప్కొత్ ినిబంధన 

ద్దనిని బోధంచనపుప డు "నిర్షమ ంచబడిన" 

మత్థధకారులకు మాప్త్మే "సంసెా రాలను 

నిరీ హంచే" హకెు  ఉంద్ని మనం ఎందుకు 

నముమ తునాన ము? 

16. యేసు త్న ప్రజలు త్మకు త్థముగా 

గౌరవప్రద్మైన బిరుదులను ఇవీ కూడద్ని 

బోధంచాడు, అది వార్షని మిగిల్న స్ట్ైసవి సోద్రుల 

నుండి వేరుగా ఉంచ్చతుంది (మత్యిి 23:6-12; 

మారుె  10:35-45). 

ఇది నిజం అయితే, నేడు చాలా మంది చర్షచ  

నాయకులు త్మకు త్థము "ర్కవర్కండ్," "మినిసటర్," 

"బిషప్," "పాసటర్," "సీనియర్ పాసటర్" [లేదా 

"ప్బద్ర్" ] వంటి గొరప  బిరుదులను ఎందుకు 

పెటుటకుంటారు? అటువంటి శీర్షకిలతో త్మ పేరును 

ముందుమాట వేయాల్స న అవసరం వార్షకి 

ఎందుకు అనిప్తసిుంది - ప్రతేు కించ్ కొత్ ినిబంధన 

దానిని నిషేధంచ్నపుప డు? 



"Are you ready for the challenge and willing to "put 

everything to the test and hold fast to that which is true" (1 

Thessalonians 5:21; cf. Acts 17:11)? . . . There is a better 

way!" (www.5solas.org/media.php?id=82) 

 

Will the Real Heretics Please Stand Up? 

David Bercot in Will the Real Heretics Please Stand Up? 

Third Edition, 1989, Scroll Publishing, Amberson, PA 

examines some teachings in the New Testament that first 

century Christians believed and practiced. He states "Early 

Christianity was a revolution that swept through the 

ancient world like a fire through dry timber. It was a 

counterculture movement that challenged the pivotal 

institutions of Roman society. As Tertullian wrote: "Our 

contest lies against the institutions of our ancestors, 

against the authority of tradition, against man-made laws, 

against the reasonings of the worldly wise, against 

antiquity and against customs." 1 (pg. 25) 

Some distinguishing marks of the early faithful followers 

were:  

a. Separation from the world 

b. Unconditional love 

c. Obedient trust (pg. 15) 

"How strange it is, therefore, that the modern evangelical 

church claims that the Christians of the first few centuries 

were merely teaching and practicing the culture of the 

day. That is particularly ironic since the Romans bitterly 

criticized the Christians for just the opposite - for not 

following the culture norms of the day." (pg. 25) 

Many Christians today appear no different than 

conservative non-Christians except they attend church 

regularly. For instance, they:  

a. Watch the same entertainment. 

b. Are concerned about the same problems of the 

world. 

c. Are just as involved in the world’s materialistic 

pursuits. (pg. 16) 

Most of the cultural issues facing the twentieth - century 

Christians are the very same issues that faced the early 

church.  

a. Divorce 

b. Abortion 

c. High fashion - low modesty 

d. R-rated entertainment 

e. Evolution theories 

f. Inequality of persons 

g. Role of women in religion (pgs. 26-38) 

17. స్ట్ైసవిులు తోటి విశీా సులకు మర్షయు బయటి 

వు కిులకు ఆత్తథ్ు ం ఇవీా లని కొత్ ినిబంధన 

బోధసిుంది (మత్యిి 25:34-40; రోమనుు 12:13; 1 

త్తమోత్త 6:18; తీతు 3:8, 14; హెప్ీయులు 13:2; 1 

పేతురు 4 :9). 

ఇది నిజం అయితే, మనలో చాలామంది మన 

ఇళును ఇత్రులకు ఎందుకు తెరవడం చాలా 

అరుదు? చాలామంది స్ట్ైసవిులు ఒకర్ష భౌత్తక 

అవసరాలను ఎందుకు విసమ ర్షసిారు? చాలా 

చర్షచ లలో ఆత్తథ్ు ం ఎందుకు మరచ్పోయిన 

ధరమ ం? ఇత్రుల రటు ఇంత్ సప షటంగా ప్పేమ 

మర్షయు ప్శద్ధ లేకపోవడంతో, మన చర్షచ లోు  చాలా 

వరకు ఎందుకు చలుగా ఉండి చనిపోవడంలో 

ఆశచ రు ం ఉందా? [కానీ, ఆత్తథ్ు ం అనేది ఒకర్ష 

ఇంట్లు  జర్షగే వాటికి మాప్త్మే రర్షమిత్ం కాదు.] 

18. ప్పారంభ చర్షచ  పెద్ద, మత్రరమైన భవనాలకు 

విరుద్ధంగా దాదాపు ప్రతేు కంగా ఇళులో 

సమావేశమైంది (చటాటలు 20:20; రోమనుు 16:5; 1 

కొర్షంథీయులు 16:19; కొలరస యనుు 4:15; ఫిలేమోన్ 

v.2; 2 జాన్ v.10). [ఇళళ లో కలుసుకునే అభ్యు సం 

ఆదేశించబడలేదు మర్షయు అందుబాటులో 

ఉనన ద్ంత్థ అయి ఉండవచ్చచ .] 

ఇది నిజం అయితే, వారానికి ఒకటి లేదా 

ర్కండుసారుు మాప్త్మే ఉరయోగించబడే చర్షచ  

భవనాలు మర్షయు కథ్ప్డల్్ల కోసం ప్రభువు 

డబుు లో పెద్ద మొత్ంిలో ఖరుచ  చేయడం 

ఎందుకు అవసరమని మనం భ్యవిసిునాన ము? 

దేవుడు అందించే ఆర్షకా వనరులకు ఇది మంచ్ 

సారథిగా ఉందా? మిషన్్లు, పేద్లు మర్షయు 

ప్రజల-ఆధార్షత్ మంప్త్తతీ్  శాఖల కంటే చాలా 

చర్షచ లు నిరామ ణ ప్పాజెకుటలు, రబు ంది జీత్థలు 

మర్షయు నిరీ హణ కోసం ఎందుకు ఎకెు వ 

బడ్జటె్ను కల్గి ఉనాన యి? ఇది మన ప్పాధాను త్ల 

గుర్షంచ్ ఏమి వెలుడిసిుంది? 

ఎరె్క ల్ ఇలా ముగించాడు: "నిజం ఏమిటంటే, మన 

చర్షచ లలో కొత్ ినిబంధనలో ఎటువంటి ఆధారం లేని 

సంప్రదాయాలు మర్షయు అభ్యు సాలు మనకు 

వారసత్ీ ంగా ఉనాన యి. పారం, మనలో చాలా మంది 

ఈ సంప్రదాయాలను ప్రశిన ంచడ్డనికి లేదా 

రర్షశోధంచడ్డనికి ఎపుప డూ బాధరడలేదు. కానీ మనం 

నిజమైన చర్షచ ని చూడ్డలంటే పునరుద్ధరణ, "చర్షచ " 

అని ప్తలువబడే ఈ మొత్ంి విషయానిన  మనం 

పునరాలోచ్ంచాల్ మర్షయు కొత్ ినిబంధన నమూనాలు 

మర్షయు స్తప్త్థల వెలుగులో మనం చపేప  మర్షయు 

చేర ప్రత్తదానిీ అనుగుణంగా ఉండ్డల్. ప్పారంభ 



"First century Christians had a completely different set of 

principles and values as they rejected entertainment, 

honors and riches as they considered themselves to be 

sojourners in this world." (pg. 17) "Their lifestyle was 

their primary means of witnessing." (pg. 39) 

The testimony (witnessing) and lifestyle of the early 

Christians was an absolute surrender made possible by:  

1. The supportive role of the church 

The church [those put into Christ by God ] is those 

with whom you constantly associated, who held the 

same values and attitude and who always encouraged 

and edified you to remain faithful. They were a 

disciplined body but they did not attempt to legislate 

or regulate righteousness. Instead they relied upon 

sound teaching, example and the transforming power 

of the Holy Spirit. (pg. 42) Converts must change 

from within by changing their heart not complying to 

some rigid requirement. (pg. 43) 

Their leaders called overseers, sentinels, guardians, 

elders and pastors (shepherds) were from within their 

local assembly. Their strengths and weaknesses were 

known by all. These men taught by word and example 

even before assuming the function of guiding and 

leading. (pg. 45) Their sole concern was the spiritual 

well-being of each person within their congregation. 

In fact, they may have spent their full time performing 

this most important function. If so, they were probably 

supported on the same basis as that of the widows and 

orphans.9 (pg. 47)  

2. The message of the cross - Their most powerful means 

of evangelizing was their endurance of suffering and 

death because they refused to deny Christ. (pg.49) 

Clement wrote that to the average Christian, "The 

cross might be represented by enduring marriage to an 

unbelieving spouse, obeying unbelieving parents, or 

suffering as a slave under a pagan master. All of those 

situations could entail much emotion and physical 

suffering; they were rather mild form of the cross for 

anyone who had already committed himself to endure 

torture and death for Christ (Rom. 8:17; Rev. 12:11)." 

(pg. 50) 

3. The belief that obedience was a joint venture between 

man and God - Initially, a new Christian walks closely 

with God depending on His power. But as time 

passes, they often begin to pull away from that 

dependency. (pg. 52) Martin Luther taught that one is 

totally incapable of doing any good by one's self and 

that both desire and power to obey God came from 

Him alone.15 Early Christians believed just the 

opposite. Origen wrote "He [God] makes himself 

known to those who, after doing all that their power 

చర్షచ ల యొకె  అనిన  నమూనాలు మర్షయు 

అభ్యు సాలను అనుసర్షంచాల్.] 

"మీరు సవాలుకు రద్ధంగా ఉనాన రా మర్షయు 

"అనిన టినీ రర్వక్షంచ్, సత్ు మైన దానిని గటిటగా 

రటుటకోవడ్డనికి" రద్ధంగా ఉనాన రా? (1 

థెసస లొనీకయులు 5:21; cf. చటాటలు 17:11) 

(www.5solas.org/media.php?id=82) 

 

నిజమైన మతోనాా దులు ద్యచేసి నిలబడతార? 

డేవిడ్ బెరెో ట విల్ ది ర్షయల్ హెర్కటికస  ్ ు్  ్సాట ండ్ 

అప్? మూడవ ఎడిషన్, 1989, ప్సోె ల్ రబిుషంగ్, 

అంబరస న్, PA కొత్ ినిబంధనలో మొద్టి శత్థబదపు 

స్ట్ైసవిులు విశీ రంచ్న మర్షయు ఆచర్షంచ్న కొనిన  

బోధనలను రర్షశీల్సిుంది. అత్ను ఇలా పేరె్క నాన డు 

"ప్పారంభ ప్కిరటయానిటీ అనేది పురాత్న ప్రరంచానిన  

ఎండిన కలర దాీ రా మంటలాగా చ్చటుటముటిటన 

విరువం. ఇది రోమన్ సమాజంలోని ీలకమైన 

సంసలాను సవాలు చేర ప్రత్త-సంసె ృత్త ఉద్ు మం. 

టెరుటల్యన్ ఇలా ప్వాశాడు: "మా పోటీ మన పూరీ్వ కుల 

సంసలాపై ఉంది, సాంప్రదాయం యొకె  అధకారానికి 

వు త్తరేకంగా, మానవ నిర్షమ త్ చటాట లకు వు త్తరేకంగా, 

ప్పారంచ్క ్జానునుల వాద్నలకు వు త్తరేకంగా, 

ప్పాచీనత్కు మర్షయు ఆచారాలకు వు త్తరేకంగా." 1 

(పేజీ. 25) 

ప్పారంభ నమమ కమైన అనుచరుల యొకె  కొనిన  

ప్రతేు క గురిులు: 

d. ప్రరంచం నుండి వేరు 

e. ఏమీ కోరని ప్పేమ 

f. విధేయత్గల నమమ కం (పేజి. 15) 

"కాబటిట, మొద్టి కొనిన  శత్థబాద ల స్ట్ైసవిులు కవలం 

ఆనాటి సంసె ృత్తని బోధసిునాన రని మర్షయు 

ఆచర్షసిునాన రని ఆధునిక ఎవాంజెల్కల్ చర్షచ  

వాదించడం ఎంత్ విచ్ప్త్ం. రోమనుు స్ట్ైసవిులను 

వు త్తరేకించ్నందుకు తీప్వంగా విమర్షశ ంచ్నందున 

ఇది చాలా విచ్ప్త్ం. ఆనాటి సంసె ృత్త నిబంధనలను 

పాటించడం లేదు." (పేజీ 25) 

చాలా మంది స్ట్ైసవిులు నేడు చర్షచ కి హాజరవుత్థరు 

త్రప  సంప్రదాయవాద్ స్ట్ైసవిేత్రుల కంటే భినన ంగా 

కనిప్తంచరు. ఉదాహరణకు, వారు: 

d. అదే వినోదానిన  చూడండి. 

e. ప్రరంచంలోని అదే సమసు ల గుర్షంచ్ 

ఆందోళన చందుతునాన రు. 



will allow, confesses that they need help from Him.17 

(pg. 53) ["I can do everything through him who gives 

me strength. (Phil. 4:13) ] It is not a onetime request 

but a continual process. Putting to death our fleshly 

way is going to hurt, and if we aren't willing to suffer 

internally, wrestling with our sins, then God isn't 

going to supply the power (Rom. 8:13; 1 Cor. 9:27).20 

(pg. 54) One can easily avoid the pain and suffering if 

they wish to do so, by denying Christ. But one will 

endure it by putting their trust in God.21 (pg. 55) 

Early Christian writings contradicted my theological 

beliefs so states David Bercot. He identifies five and 

provides evidence: 

1. What They Believed About Salvation  

a. Are we saved by faith alone?  

We have been told that "after Constantine 

corrupted the church, it gradually began to teach 

that works play a role in our salvation. Fairly 

typical of the scenario painted is the following 

passage from Francis Schaeffer's How Should We 

Live Then? After describing the fall of the Roman 

Empire and the decline of learning in the west, 

Scheaffer wrote, 'Thanks to the monks, the Bible 

was preserved - along with sections of Greek and 

Latin classics…. Nevertheless, the pristine 

Christianity set forth in the New Testament 

gradually became distorted. A Humanistic element 

was added: Increasingly, the authority of the 

church took precedence over the teaching of the 

Bible. And there was an ever-growing emphasis on 

salvation as resting on man's meriting the merit of 

Christ, instead of on Christ's work alone.'1  

"Like Schaeffer, most evangelical writers give the 

impression that the belief that our own merits and 

works affect our salvation was something that 

gradually crept into the church after the time of 

Constantine and the fall of Rome. But that's not 

really the case. 

"The early Christians universally believed that 

works or [and ] obedience play an essential role in 

our salvation?" (pg 57) Polycarp wrote "He who 

raised Him up from the dead will also raise us up - 

if we do his will and walk in His commandments." 

(pg. 58) Clement of Alexander wrote, "Whoever 

obtains [the truth] and distinguishes himself in 

good works shall gain the prize of everlasting life." 

Origen, Hippolytus, Cyprian and Lactantius all 

wrote summarily. (pg. 59)  

b. Does This Mean That Christians Earn Their 

Salvation By Works?  

f. ప్రరంచంలోని భౌత్తకవాద్ సాధనలలో అంతే 

నిమగన మై ఉనాన రు. (పేజీ 16) 

ఇరవయు వ శత్థబదపు స్ట్ైసవిులు ఎదురె్క ంటునన  అనేక 

సాంసె ృత్తక సమసు లు ప్పారంభ చర్షచ ని ఎదురె్క నన  

సమసు లే. 

h. విడ్డకులు 

i. అబారని్ 

j. అధక ఫ్యు షన్ - త్కెు వ నప్మత్ 

k. R-రేటెడ్ వినోద్ం 

l. రర్షణామ రదాధ ంత్థలు 

m. వు కిుల అసమానత్ 

n. మత్ంలో స్ట్సీలి పాప్త్ (పేజీలు 26-38) 

"మొద్టి శత్థబదపు స్ట్ైసవిులు పూర్షగిా భినన మైన 

స్తప్త్థలు మర్షయు విలువలను కల్గి ఉనాన రు, 

ఎందుకంటే వారు ఈ ప్రరంచంలో త్మను త్థము 

విదేశీయులుగా భ్యవించ్ వినోద్ం, గౌరవాలు మర్షయు 

సంరద్లను త్తరసె ర్షంచారు." (పేజీ. 17) "వార్ష 

జీవనశైల్ సాక్షు మివీ డ్డనికి వార్ష ప్పాథ్మిక సాధనం." 

(పేజీ 39) 

ప్పారంభ స్ట్ైసవిుల సాక్షు ం (సాక్షు ం) మర్షయు జీవన 

విధానం ద్దని దాీ రా సాధు మయేు  సంపూరణ 

లొంగుబాటు: 

1. చర్షచ  యొకె  సహాయక పాప్త్ 

చర్షచ  [దేవునిచే ప్ీసిులో ఉంచబడినవారు ] మీరు 

నిరంత్రం సహవాసం చేరవారు, అదే విలువలు 

మర్షయు వైఖర్షని కల్గి ఉంటారు మర్షయు 

విశీా సకులుగా ఉండమని మిమమ ల్న  ఎలుపుప డూ 

ప్పోత్స హంచేవారు మర్షయు మెరుగురర్షచారు. 

వారు ప్కమశిక్షణతో కూడిన శర్వరం కానీ వారు 

ధరామ నిన  శాసనం చేయడ్డనికి లేదా 

నియంప్త్తంచడ్డనికి ప్రయత్తన ంచలేదు. బదులుగా 

వారు మంచ్ బోధన, ఉదాహరణ మర్షయు 

రర్షశుదాధ త్మ  యొకె  రర్షవరని శకిపిై ఆధారరడా్డరు. 

(పేజి. 42) కొనిన  ద్ృఢమైన అవసరాలకు 

అనుగుణంగా మారని వార్ష హృద్యానిన  

మారుచ కోవడం దాీ రా మత్మార్షప డులు 

త్రప నిసర్షగా లోరల్ నుండి మారాల్. (పేజి. 43) 

వార్ష నాయకులు రరు వేక్షకులు, సంటినెల్స , 

సంరక్షకులు, పెద్దలు మర్షయు పాసటరుు (గొప్ర్కల 

కారరులు) వార్ష ్సాానిక అసంీులో ఉనాన రు. వార్ష 

బలాలు మర్షయు బలహీనత్లు అంద్ర్షీ తెలుసు. 

ఈ పురుషులు మారనొిరే దశం మర్షయు నాయకత్ీ ం 

వహంచే ముందు కూడ్డ రద్ం మర్షయు 

ఉదాహరణ దాీ రా బోధంచారు. (పేజి. 45) వార్ష 



No, the early Christians did not teach that we earn 

salvation by the accumulation of good works. (pg. 

60) For instance: Clement of Rome - "[We] are 

neither justified by ourselves, nor by our wisdom, 

understanding godliness or works done in holiness 

of heart; but by that faith through which almighty 

God has justified all men since the beginning." So 

also do Polycarp, Barnabas, Justin Martyr and 

Clement of Alexander state about the same. (pg. 

61)  

c. Are Faith and Works Mutually Exclusively?  

No, but "Augustine, Luther and other western 

theologians have convinced us there's an 

irreconcilable conflict between salvation based on 

grace and salvation conditioned on works or 

obedience. They have used a fallacious form of 

argumentation known as 'false dilemma,' by 

asserting that there are only two possibilities 

regarding salvation: it's either (1) a gift from God 

or (2) it's something we earn by our works. The 

early Christians would have replied that a gift is no 

less a gift simply because it's conditioned on 

obedience." (pg. 62) 

The early Christians believed that salvation is a gift 

from God but God gives His gift to whomever He 

chooses. He chooses to give it to those who love, 

trust and obey Him. (pg. 62)  

Simply because a person is selective in his giving, 

it doesn't change the gift to a wage. (pg. 62) 

d. Yes, But the Bible Says …  

• Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' 

shall enter the kingdom of heaven, but he who 

does the will of My Father who is in heaven." 

(Matt. 7:21 

• He who endures to the end will be saved. (Matt. 

24:13) 

• All who are in the graves will hear His voice 

and come forth - those who have done good, to 

the resurrection of life, and those who have 

done evil, to the resurrection of condemnation. 

(John 5:28, 29) 

• Behold, I am coming quickly, and My reward is 

with Me, to give to everyone according to his 

work. (Rev. 22:12) 

• Take heed to yourself and to the doctrine. 

Continue in them, for in doing this you will save 

both yourself and those who hear you. (1 Tim. 

4:16) 

So, the real issue is not a matter of believing the 

Scriptures, but one of interpreting the Scripture. The 

Bible says that "by grace you have been saved 

సంఘంలోని ప్రత్త వు కి ియొకె  ఆధాు త్తమ క 

ప్ేయసుస  వార్ష ఏైక ఆందోళన. వాసవిానికి, వారు ఈ 

అత్ు ంత్ ముఖు మైన విధని నిరీ హంచడ్డనికి త్మ 

పూర్ష ిసమయానిన  వెచ్చ ంచ్ ఉండవచ్చచ . అలా 

అయితే, వారు బహుశా విత్ంతువులు మర్షయు 

అనాథ్ల మాదిర్షగానే మద్దతునిసిారు.9 (పేజి. 47) 

2. రలువ సందేశం - సువార ిప్రకటించడ్డనికి వార్ష 

అత్ు ంత్ శకివింత్మైన సాధనం వారు ప్ీసిును 

త్తరసె ర్షంచడ్డనికి నిరాకర్షంచ్నందున వారు 

బాధలు మర్షయు మరణాలను సహంచడమే. 

(pg.49) ్ ుమెంట ఒక సగటు స్ట్ైసవిునికి ఇలా 

ప్వాశాడు, "అవిశీా స జీవిత్ భ్యగసీా మితో వివాహానిన  

సహంచడం, అవిశీా స త్ల్ుద్ంప్డులకు విధేయత్ 

చూరడం లేదా అను మత్ యజమాని కింద్ 

బానిసగా బాధరడటం దీా రా రలువను 

స్తచ్ంచవచ్చచ . ఆ రర్షరతాులనీన  చాలా 

భ్యవోదీే గాలను కల్గిసిాయి మర్షయు శార్వరక 

బాధలు; ప్ీసిు కోసం హంస మర్షయు మరణానిన  

భర్షంచడ్డనికి ఇరప టిక త్నను త్థను కటుటబడి 

ఉనన  ఎవర్షైనా అవి రలువ యొకె  తేల్కపాటి 

రూరం (రోమా. 8:17; ప్రక. 12:11). (పేజీ 50) 

3. విధేయత్ అనేది మనిష మర్షయు దేవుని మధు  

ఉమమ డి వెంచర్ అని నమమ కం - ప్పారంభంలో, ఒక 

కొత్ ిస్ట్ైసవిుడు అత్ని శకినిి బటిట దేవునితో 

సనిన హత్ంగా నడుసిాడు. కానీ సమయం 

గడిచేకొద్దద, వారు త్రచ్చగా ఆ ఆధారరడటం నుండి 

వైదొలగడం ప్పారంభిసిారు. (pg. 52) మార్షటన్ లూథ్ర్ 

బోధంచాడు, ఒక వు కి ిత్నంత్ట త్థనుగా ఏ 

మంచ్ని చేయలేడు మర్షయు దేవునికి విధేయత్ 

చూపాలనే కోర్షక మర్షయు శకి ిర్కండూ ఆయన 

నుండి మాప్త్మే వచాచ యని బోధంచాడు. ఆర్షజెన్ 

ఇలా ప్వాశాడు "అత్ను [దేవుడు] త్నను త్థను 

తెల్యజేసుకుంటాడు, వార్ష శకి ి

అనుమత్తంచేద్ంత్థ చేరన త్రీా త్, వార్షకి అత్ని 

నుండి సహాయం అవసరమని ఒపుప కునాన డు. 

(ఫిల్. 4:13) ] ఇది ఒక రరాు య అభు రనా కాదు కానీ 

నిరంత్ర ప్రప్కియ. మన శర్వర సంబంధమైన 

మారొానికి మరణశిక్ష విధంచడం హానికరం, 

మర్షయు మనము అంత్రతొ్ంగా బాధరడటానికి 

ఇషటరడకపోతే, మన పాపాలతో కుసీరిడితే, 

అపుప డు దేవుడు కాదు' t శకినిి సరఫరా 

చేయబోతునాన డు (రోమా. 8:13; 1 కొర్ష. 9:27).20 

(పేజి. 54) ప్ీసిును త్తరసె ర్షంచడం దాీ రా వారు 

అలా చేయాలనుకుంటే నొప్తప  మర్షయు బాధలను 

సులభంగా నివార్షంచవచ్చచ . కానీ దేవునిపై 



through faith, and that not of yourselves; it is the 

gift of God, not of works, least anyone should 

boast." (Eph. 2:8, 9) And yet the Bible also says, 

"You see that a man is justified by works, and not 

by faith only" (Jas. 2:24) Our [Christendom in 

general but specifically Bercot's church] doctrine of 

salvation accepts that first statement but essentially 

nullifies the second. The early Christian doctrine of 

salvation gives equal weight to both. Also, the early 

Christians didn't believe that man is totally depraved 

and incapable of doing any good. (pg. 64) 

e. Can A Saved Person Be Lost?  

Since the early Christians believed that our 

continued faith and obedience are necessary for 

salvation, it naturally follows that they believed 

that a "saved" person could still end up being lost. 

(pg. 65) 

Tertullian (c. 160 - c. 225) wrote, "Some people act 

as though God were under an obligation to bestow 

even on the unworthy His intended gift. They turn 

His liberality into slavery…. For do not many 

afterwards fall out of grace? Is not this gift taken 

away from many."23 Cyprian told his fellow 

believers; "It is written, 'He who endures to the 

end, the same shall be saved.' [Matt. 10:22] (pg. 

65)  

One of the scriptures cited is Hebrews 10:26: "If 

we deliberately keep on sinning after we have 

received the knowledge of the truth, no sacrifice 

for sin is left." 

f. The Group That Preached Salvation By Grace Alone  

There was a group, the Gnostics, who taught that 

man was totally depraved and that works play no 

role in our salvation. They claimed that God had 

revealed special knowledge to them that the main 

body of Christians did not have. They believed that 

God, the creator, was an inferior God, a different 

God than God the father of Jesus. Therefore, man 

was created by an inferior God who botched things 

up and man is inherently depraved as a result. 

Since man was inherently depraved, God the Son 

could not have actually become a man. He only 

took on the appearance of man. [Meaning if He 

was flesh and blood, He would have not been 

sinless.] (pg. 66) 

The Apostle John said: "Many deceivers have gone 

out into the world who do not confess Jesus Christ 

as coming in the flesh. This is a deceiver and an 

antichrist." (2 John 7) The Gnostics were the ones 

నమమ కం ఉంచడం దాీ రా దానిని సహసిారు.21 

(పేజీ. 55) 

తొల్ స్ట్ైసవి రచనలు నా వేదాంత్ విశీా సాలకు 

విరుద్ధంగా ఉనాన యి కాబటిట డేవిడ్ బెరెో ట 

పేరె్క నాన డు. అత్ను ఐదుగుర్షని గుర్షంిచ్ సాక్ష్యు లను 

అందించాడు: 

1. మోక్షాం గుర్చాంచి వారు ఏమి విశ్వ సిాంచారు 

a. విశీా సం దాీ రానే మనం రక్షంరబడా్డమా? 

"కాన్్్సాట ంనన్ చర్షచ ని పాడుచేరన త్రీా త్, 

మన రక్షణలో రచనలు పాప్త్ పోషసిాయని అది 

ప్కమంగా బోధంచడం ప్పారంభించ్ంద్ని మాకు 

చరప బడింది. ప్ఫ్యనిస స్ సెా ఫెర్ యొకె  ఈ 

ప్కింది భ్యగం చ్ప్తీకర్షంచబడిన ద్ృశు ంలో 

మనం ఎలా జీవించాల్? రత్నం గుర్షంచ్ 

వివర్షంచ్న త్రీా త్ రోమన్ సాప్మాజు ం 

మర్షయు రశిచ మంలో నేరుచ కునే క్షీణత్, సెీ ఫెర్ 

ఇలా ప్వాశాడు, 'సనాు సులకు ధను వాదాలు, 

బైబిల్ భప్ద్రరచబడింది - ప్ీకు మర్షయు 

లాటిన్ ్కాురక్ల విభ్యగాలతో పాటు.... 

అయినరప టిీ, కొత్ ినిబంధనలో పేరె్క నన  

ప్పాచీన స్ట్ైసవిం ప్కమంగా వప్ీకర్షంచబడింది. 

ఒక మానవీయ మూలకం జోడించబడింది: 

బైబిల్ బోధనపై చర్షచ  యొకె  అధకారం 

ఎకెు వగా ప్పాధాను త్ను సంత్ర్షంచ్చకుంది 

మర్షయు మోక్ష్యనికి నిరంత్రం పెరుగుతునన  

ప్పాధాను త్ ఉంది, అలాగే ప్ీసిు యొకె  రనిపై 

మాప్త్మే కాకుండ్డ, మానవుడు ప్ీసిు యొకె  

యోగు త్పై ఆధారరడి ఉంటుంది. '1 

"షాఫెర్ లాగా, చాలా మంది ఎవాంజెల్కల్ 

రచయిత్లు మన సీ ంత్ యోగు త్లు మర్షయు 

రచనలు మన మోక్ష్యనిన  ప్రభ్యవిత్ం చేసిాయనే 

నమమ కం కానాస టంనన్ కాలం మర్షయు రోమ్ 

రత్నం త్రీా త్ ప్కమంగా చర్షచ లోకి 

ప్రవేశించ్ంది. కానీ అది నిజంగా అలా కాదు. 

"ప్పారంభ స్ట్ైసవిులు విశీ వాు రంిగా రనులు 

లేదా [మర్షయు ] విధేయత్ మన రక్షణలో 

ముఖు మైన పాప్త్ పోషసిుంద్ని విశీ రంచారు?" 

(pg 57) పాలీకార్ప  ఇలా ప్వాశాడు "అత్నిన  

మృతులలో నుండి లేప్తనవాడు మనలను 

కూడ్డ లేపుత్థడు - మనం ఆయన చ్త్ంి చేర 

ఆయన ఆజనుల ప్రకారం నడుచ్చకుంటే." (పేజీ. 

58) అలెగెాండర్ యొకె  ్ ుమెంట ఇలా ప్వాశాడు, 

"[సత్థు నిన ] పంది మంచ్ రనులలో త్నను 

త్థను గుర్షంిచ్చకునే వు కి ినిత్ు జీవం యొకె  

బహుమత్తని పందుత్థడు." ఆర్షజెన్, 



who denied that Christ had come in the flesh. (pg. 

67)  

2. What They Believed About Predestination and Free 

will  

a. Believers in Free Will  

The early Christians were strong believers in free 

will. For example, Justin Martyr made this 

argument to the Romans: "We have learned from 

the prophets, and we hold it to be true that 

punishment, chastisements and rewards are 

rendered according to the merit of each man's 

action. Otherwise, if all things happen by fate, then 

nothing is in our power. For if it is predestined that 

one man be good or the other to be evil, then the 

first is not deserving of praise or the other to be 

blamed. Unless humans have the power of 

avoiding evil and choosing good by free choice, 

they are not accountable for their actions.2 (pg. 70) 

These sentiments are echoed by Clement3, 

Archelaus4, and Methodis5. (pg. 71) 

Early Christians based their beliefs upon:  

• For God so loved the world that he gave his 

one and only Son [unique, one and only ], 

that whoever believes in him shall not perish 

but have eternal life. (John 3:16)  

• The Lord is not slow in keeping his promise, 

as some understand slowness. He is patient 

with you, not wanting anyone to perish, but 

everyone to come to repentance. (2 Peter 3:9) 

• The Spirit and the bride say, "Come!" And 

let him who hears say, "Come!" Whoever is 

thirsty, let him come; and whoever wishes, 

let him take the free gift of the water of life. 

(Revelation 22:17) 

• This day I call heaven and earth as witnesses 

against you that I have set before you life 

and death, blessings and curses. Now choose 

life, so that you and your children may live. 

(Deuteronomy 30:19) 

b. But Doesn't The Bible Say …?  

• Choose life that you may live. 

• Salvation does not depend on man's desire or 

effort. 

• God does not want any to perish but to come to 

repentance. 

• God has mercy upon whom He wills. (pg. 73) 

The early Church believed there will be a just 

judgment by God but it is our responsibility to live 

righteously. So, consider: 

• He has showed you, O man, what is good. And 

what does the Lord require of you? To act 

హపోప ల్టస్, సైప్ప్తయన్ మర్షయు 

లాకాటంటియస్ అంద్రూ సారాంశంగా రాశారు. 

(పేజీ 59) 

బి. స్ట్ైసవిులు రనుల దాీ రా త్మ రక్షణను 

పందుత్థరని ద్దని అరంా? 

లేదు, సప్త్తె యల దాీ రా మనం రక్షణ 

పందుత్థమని తొల్ స్ట్ైసవిులు బోధంచలేదు. 

(pg. 60) ఉదాహరణకు: రోమ్ యొకె  ్ ుమెంట - 

"[మేము] మనమే లేదా మన ్జాను నం, దైవభకి ి

లేదా హృద్య రవిప్త్త్తో చేరన రనుల దాీ రా 

సమర్షంాచబడము; కానీ ఆ విశీా సం దాీ రా 

సరీ శకిమింతుడైన దేవుడు మనుషులంద్ర్షనీ 

సమర్షంాచాడు. ప్పారంభం." అలాగే అలెగెాండర్ 

రాస్ట్షాటనికి చందిన పాల్కార్ప , బరన బాస్, జరటన్ 

మార్షటర్ మర్షయు ్ ుమెంట కూడ్డ అదే విధంగా 

చేశారు. (పేజి. 61) 

ర. విశీా సం మర్షయు రనులు రరసప రం 

ప్రతేు కమైనవా? 

లేదు, కానీ "అగరటన్, లూథ్ర్ మర్షయు ఇత్ర 

పాశాచ త్ు  వేదాంత్వేత్లిు కృరపై ఆధారరడిన 

మోక్ష్యనికి మర్షయు రనులు లేదా విధేయత్పై 

షరతులతో కూడిన మోక్ష్యనికి మధు  సర్షదిద్దలేని 

వైరుధు ం ఉంద్ని మమమ ల్న  ఒప్తప ంచారు. వారు 

'త్పుప డు సందిగ ధత్' అని ప్తల్చే ఒక త్పుప డు 

వాద్నను ఉరయోగించారు. మోక్ష్యనికి 

సంబంధంచ్ కవలం ర్కండు అవకాశాలు 

మాప్త్మే ఉనాన యి: ఇది (1) దేవుని నుండి 

వచ్చ న బహుమత్త లేదా (2) మన రనుల దాీ రా 

మనం సంపాదించ్నది. ఆది స్ట్ైసవిులు 

బహుమత్త త్కెు వ కాదు, ఎందుకంటే అది 

విధేయత్పై ఆధారరడి ఉంటుంది." (పేజి. 62) 

తొల్ స్ట్ైసవిులు మోక్షం అనేది దేవుని నుండి 

వచ్చ న బహుమత్త అని నముమ త్థరు, అయితే 

దేవుడు త్థను ఎంచ్చకునన  వార్షకి త్న 

బహుమత్తని ఇసిాడు. త్నను ప్పేమించే, 

విశీ రంచే మర్షయు విధేయత్ చూపే వార్షకి 

ఇవీ డ్డనికి అత్ను ఎంచ్చకుంటాడు. (పేజి. 62) 

ఒక వు కి ిత్న ఇవీ డంలో ఎంప్తక 

చేసుకునన ందున, అది బహుమత్తని వేత్నంగా 

మారచ దు. (పేజి. 62) 

డి. అవును, కానీ బైబిల్ చబుతుంది ... 

• నాతో లార్,ా లార్ ాఅని చపేప  ప్రత్త ఒకె రూ 

రరలోక రాజు ంలోకి ప్రవేశించరు, కానీ 



justly and to love mercy and to walk humbly 

with your God. (Micah 6:8)  

• See, I set before you today life and prosperity, 

death and destruction. For I command you 

today to love the Lord your God, to walk in his 

ways, and to keep his commands, decrees and 

laws. (Deuteronomy 30:15-16) 

• Do you show contempt for the riches of his 

kindness, tolerance and patience, not realizing 

that God's kindness leads you toward 

repentance [a lifestyle change]? But because of 

your stubbornness and your unrepentant heart, 

you are storing up wrath against yourself for 

the day of God's wrath, when his righteous 

judgment will be revealed. God "will give to 

each person according to what he has done." 

To those who by persistence in doing good 

seek glory, honor and immortality, he will give 

eternal life. But for those who are self-seeking 

and who reject the truth and follow evil, there 

will be wrath and anger. (Romans 2:4-8) 

• There is significant difference between 

foreseeing something and causing it. (pg. 76) 

3. What Baptism Meant To The Early Christians  

Jesus' statement to Nicodemus that one must be born 

of water and spirit was universally understood by 

early Christians to refer to water baptism [Gr. baptizo 

-to immerse. ]. (pg. 77) Irenaeus wrote "This class of 

men [Gnostics who said humans cannot be reborn or 

regenerated through water baptism] have been 

instigated by Satan to a denial of the baptism which is 

regeneration to God.1 (pg. 77) 

Early Christians associated three very important 

matters with water baptism and since this washing 

was completely independent of any merit on the 

baptized person's part, baptism was frequently 

referred to as "grace." (pg. 78) 

a. Remission of sins - based upon the following: 

• And now what are you waiting for? Get up, be 

baptized and wash your sins away, calling on 

his name. (Acts 22:16)  

• He saved us, not because of righteous things 

we had done, but because of his mercy. He 

saved us through the washing of rebirth and 

renewal by the Holy Spirit. (Titus 3:5)  

• Peter relating Christian baptism to Noah and 

the flood stated - Water symbolizes baptism 

that now saves you also - not the removal of 

dirt from the body but the pledge of a good 

conscience toward God. It saves you by the 

resurrection of Jesus Christ. (1 Peter 3:21-22)  

• "Repent and be baptized, every one of you, in 

the name of Jesus Christ for the forgiveness of 

రరలోకంలో ఉనన  నా త్ంప్డి చ్త్ంి 

చేరవాడు." (మత్.ి 7:21) 

• చ్వర్ష వరకు సహంచేవాడు రక్షంరబడత్థడు. 

(మత్.ి 24:13) 

• సమాధులలో ఉనన వారంద్రూ ఆయన 

సీ రానిన  విని బయటకు వసిారు - మంచ్ 

చేరన వారు, జీవిత్ పునరుతా్థనానికి, మర్షయు 

చడు చేరన వార్షకి, శిక్ష యొకె  

పునరుతా్థనానికి. (యోహాను 5:28, 29) 

• ఇదిగో, నేను త్ీ రగా వసిునాన ను, మర్షయు 

ప్రత్త ఒకె ర్షకి అత్ని రని ప్రకారం ఇవీ డ్డనికి 

నా ప్రత్తఫలం నా ద్గరొ ఉంది. (ప్రక. 22:12) 

• మీ గుర్షంచ్ మర్షయు రదాధ ంత్ం రటు ప్శద్ధ 

వహంచండి. వాటిలో కొనసాగండి, 

ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వలు మిమమ ల్న  

మర్షయు మీ మాట వినేవార్షని మీరు 

రక్షంచ్చకుంటారు. (1 త్తమో. 4:16) 

కాబటిట, అసలు సమసు  లేఖనాలను విశీ రంచే 

విషయం కాదు, కానీ లేఖనాలను అరంా 

చేసుకోవడం. బైబిలు చపిుంది "కృరచేత్ మీరు 

విశీా సము దాీ రా రక్షంరబడా్డరు, మర్షయు అది 

మీవలన కాదు; ఇది దేవుని బహుమానం, ప్కియల 

వలు కాదు, ఎవరైనా అత్తశయరడ్డల్." (ఎఫె. 2:8, 

9) ఇంకా బైబిల్ కూడ్డ ఇలా చబుతోంది, "ఒక వు కి ి

విశీా సం దాీ రా మాప్త్మే కాకుండ్డ ప్కియల 

దాీ రా నీత్తమంతుడని మీరు చూసిునాన రు" 

(జాస్. 2:24) మన [స్ట్ైసవి సాప్మాజు ం కానీ 

ప్రతేు కంగా బెరెో ట చర్షచ ] మోక్ష రదాధ ంత్ం ఆ 

మొద్టి ప్రకటనను అంీకర్షసిుంది కానీ 

త్రప నిసర్షగా ర్కండవదానిన  రదుద చేసిుంది. 

మోక్ష్యనికి సంబంధంచ్న ప్పారంభ స్ట్ైసవి 

రదాధ ంత్ం ర్కండింటిీ సమానమైన బరువును 

ఇసిుంది. అలాగే, మానవుడు పూర్షగిా ప్భషుట డని 

మర్షయు ఏ మేలు చేయలేడని తొల్ స్ట్ైసవిులు 

విశీ రంచలేదు. (పేజి. 64) 

ఇ. రక్షంచబడిన వు కినిి కోలోప వచాచ ? 

మోక్ష్యనికి మన నిరంత్ర విశీా సం మర్షయు 

విధేయత్ అవసరమని ప్పారంభ స్ట్ైసవిులు 

విశీ రంచ్నందున, "రక్షంరబడిన" వు కి ి

ఇరప టిీ కోలోప యే అవకాశం ఉంద్ని వారు 

విశీ రంచడం సహజంగానే అనుసర్షసిుంది. 

(పేజి. 65) 

టెరుటల్యన్ (c. 160 - c. 225) ఇలా ప్వాశాడు, 

"కొంత్మంది వు కిులు దేవునికి అనర హమైన త్న 

ఉదేదశించ్న బహుమత్తని కూడ్డ 

ప్రసాదించాల్స న బాధు త్ ఉనన టుుగా 



your sins. And you will receive the gift of the 

Holy Spirit. (Acts 2:38) 

• The New Birth - Based upon Jesus' words to 

Nicodemus, the early Christians also believed 

water baptism was the channel through which 

a person was born again. Irenaeus mentioned 

this in a discussion on baptism, "As we are 

lepers in sin, we are made clean from our old 

transgressions by means of the sacred water 

and the invocation of the Lord. We are thus 

spiritually regenerated as newborn infants, 

even as the Lord has declared: 'Except a man 

be born again through water and the spirit, he 

shall not enter the kingdom of heaven.'"3 

(John 3:5) (pg. 79)  

• Spiritual Illumination - They believed that the 

newly-baptized person, after receiving the 

Holy Spirit had a clearer vision of spiritual 

matters. 

• Baptism Was Not An Empty Ritual - Baptism 

was the supernatural rite of initiation by 

which a new believer passed from being the 

old man of the flesh to being a newly reborn 

man of the spirit. They did not separate 

baptism from faith and repentance. They 

specifically taught that God was under no 

necessity to grant forgiveness of sins simply 

because a person went through the motions of 

baptism.6 (pg. 80) 

• Were Unbaptized Persons Automatically 

Damned? - The early Christians believed that 

God would do what was loving and just 

toward pagans who had never had the 

opportunity to hear about Christ. 

• The Evangelical Rite Of Passage - Generally 

we evangelicals have rejected the historical 

ceremony of the baptismal rebirth and have 

developed our own special ceremony - the 

altar call. When Peter was asked "What Shall 

we do?" he did not say come down front and 

invite Jesus into your heart. No, he told them 

"Repent, and let every one of you be baptized 

into the name [authority ] of Jesus for the 

remission of sins. Acts 2:38 "Actually, the 

altar calls and associated prayers are a product 

of the revival movements of the eighteenth 

and nineteenth centuries. " (pg. 82) [Refer to 

TBibleWay lesson Baptism into Christ] 

4. Prosperity: A Blessing Or A Snare  

Beloved, I pray that you may prosper in all thing and 

be in health, just as your soul prospers. (3 John 2) Was 

John promising them riches and health from God, the 

health and wealth gospel? The following are some 

other passages from the Bible. (pg. 84)  

ప్రవర్షసిిారు. వారు అత్ని ఉదారత్ను 

బానిసత్ీ ంగా మారుచ కుంటారు. ఎందుకంటే 

చాలా మంది ఆ త్రీా త్ ద్య నుండి బయట 

రడరు. ? ఈ బహుమానం చాలా మంది నుండి 

తీసుకోబడలేదు." 23 రప్ప్తయన్ త్న తోటి 

విశీా సులతో చపాప డు; "'అంత్ు ంత్ము 

సహంచ్చవాడు రక్షంరబడును' అని 

ప్వాయబడియునన ది. [మత్.ి 10:22] (పేజి. 65) 

ఉద్హర్షంచబడిన లేఖనాలోు  ఒకటి 

హెప్ీయులు 10:26: "మనం సత్థు నిన  గూర్షచ న 

్జానునానిన  పందిన త్రీా త్ మనం 

ఉదేదశపూరీ కంగా పారం చేసి్త ఉంటే, పారం 

కోసం త్థు గం మిగిల్ ఉండదు." 

f. ద్య దాీ రా మాప్త్మే మోక్ష్యనిన  బోధంచ్న 

సమూహం 

మనిష పూర్షగిా ప్భషుట డయాు డని మర్షయు మన 

మోక్షంలో రని ఏ పాప్త్ పోషంచద్ని బోధంచ్న 

్జాను నవాదులు అనే ఒక సమూహం ఉంది. 

స్ట్ైసవిుల ప్రధాన శర్వరానికి లేని ప్రతేు క ్జానునానిన  

దేవుడు త్మకు వెలుడించాడని వారు 

పేరె్క నాన రు. దేవుడు, సృషటకర,ి నారరకం 

దేవుడు, యేసు త్ంప్డి అయిన దేవుని కంటే 

భినన మైన దేవుడు అని వారు విశీ రంచారు. 

కావున, మానవుడు ఒక నారరకం దేవునిచే 

సృషటంచబడా్డడు, అత్ను విషయాలను 

చడగొటాటడు మర్షయు ఫల్త్ంగా మనిష 

సీా భ్యవికంగా చడిపోత్థడు. మనిష సీ త్హాగా 

చడిపోయినవాడు కాబటిట, కుమారుడైన దేవుడు 

నిజానికి మనిషగా మారలేడు. అత్ను మనిష 

రూపానిన  మాప్త్మే తీసుకునాన డు. [అంటే 

ఆయన రకమిాంసాలతో ఉంటే, పారం లేనివాడు 

కాదు.] (పేజి. 66) 

అపసలిుడైన యోహాను ఇలా అనాన డు: 

"యేసుప్ీసిు శర్వరములో వచ్చ నటుు ఒపుప కోని 

అనేకమంది మోసగాళ్లు  లోకములోనికి పోయిర్ష. 

ఇత్డు మోసగాడు మర్షయు ప్ీసిు విరోధ." (2 

యోహాను 7) ్జాను నవాదులు ప్ీసిు శర్వరధార్షయై 

వచాచ డని ఖండించారు. (పేజీ 67) 

2. మాంద్స్తత నిర్ణయాం మర్చయు స్వవ చాా  సాంకలప ాం 

గుర్చాంచి వారు ఏమి విశ్వ సిాంచారు 

a. రీ చాా  సంకలాప నిన  నమేమ వారు 

తొల్ స్ట్ైసవిులు రీ చాా  సంకలాప నిన  బలంగా 

విశీ రంచారు. ఉదాహరణకు, జరటన్ 

అమరవీరుడు రోమన్్లకు ఈ వాద్న చేసాడు: 

"మేము ప్రవకలి నుండి నేరుచ కునాన ము 



o For the love of money is a root of all kinds of evil. 

Some people, eager for money, have wandered 

from the faith and pierced themselves with many 

griefs. (1 Timothy 6:10) 

o Keep your lives free from the love of money and 

be content with what you have. (Hebrews 13:5)  

o Do not store up for yourselves treasures on earth, 

where moth and rust destroy, and where thieves 

break in and steal. But store up for yourselves 

treasures in heaven, where moth and rust do not 

destroy, and where thieves do not break in and 

steal. For where your treasure is, there your heart 

will be also. (Matthew 6:19-21) 

o No one can serve two masters. Either he will hate 

the one and love the other, or he will be devoted to 

the one and despise the other. You cannot serve 

both God and Money. (Matthew 6:24)  

o But if we have food and clothing, we will be 

content with that. People who want to get rich fall 

into temptation and a trap and into many foolish 

and harmful desires that plunge men into ruin and 

destruction. (1 Timothy 6:8-9) 

a. The Dangers of Prosperity - Hermes (prior to 

150 AD) wrote: "These are those who have 

faith indeed, but also have riches of this world. 

When tribulation comes, they deny the Lord on 

account of their riches and business…. As a 

result, those who are rich in this world cannot 

be useful to the Lord unless their riches are 

first cut down."3 (pg. 85) [But God does not 

demand poverty neither does He condemn 

wealth. He condemns the desire or love of 

wealth. Paul in Ephesians 4 advises Christians 

to work to have to give to others. ] But how 

can a person out give God? If wealth is from 

God, a Christian can't lose it by obeying God's 

Word and sharing his wealth with the poor. 

(pg. 87) 

b. What A Contrast Between Their Message And 

Today's Message Today the gospel of 

prosperity states "The Lord continued, 'You 

say, Satan, take your hands off my money!' 

because it's Satan who is keeping it from 

coming to you - not Me."10 (pg.88) 

c. Did Christians Enjoy Better Health - Letters 

written by early Christians testify they suffered 

from the same plagues and calamities as the 

rest of mankind. (pg. 89) 

5. Is Old Testament Morality Still Good Enough?  

John Calvin taught emphatically that there was little 

difference between the two [morality of the Old and 

New Testaments ].1 (pg. 91) However, the 

understanding of the early Christians was that the 

moral teachings of Christ surpassed the moral 

మర్షయు ప్రత్త వు కి ియొకె  చరు  యొకె  

యోగు త్ను బటిట శిక్ష, శిక్షలు మర్షయు 

ప్రత్తఫలాలు ఇవీ బడత్థయని మేము 

నముమ తునాన ము. లేకపోతే, అనీన  జర్షగితే విధ 

ప్రకారం, మన శకిలిో ఏద్ద లేదు, ఎందుకంటే ఒక 

వు కి ిమంచ్వాడు లేదా మర్కకడు చడు అని 

ముందుగా నిరణయించబడితే, మొద్టి వు కి ి

ప్రశంసలకు లేదా మర్కకరు నిందించటానికి 

అరుహడు కాదు. మానవులకు చడును నివార్షంచే 

శకి ిఉంటే త్రప  మర్షయు ఉచ్త్ ఎంప్తక దాీ రా 

మంచ్ని ఎంచ్చకోవడం, వార్ష చరు లకు వారు 

జవాబుదార్వగా ఉండరు.2 (పేజి. 70) ఈ భ్యవాలు 

్ ుమెంట3, ఆర్కచ లాస్4 మర్షయు మెథోడిస్ 5 

దాీ రా ప్రత్తధీ నించబడా్డయి. (పేజీ. 71) 

ప్పారంభ స్ట్ైసవిులు త్మ నమమ కాలను 

ఆధారంగా చేసుకునాన రు: 

• ఎందుకంటే దేవుడు ప్రరంచానిన  

ఎంత్గానో ప్పేమించాడు, అత్ను త్న ఏైక 

కుమారుడిని ఇచాచ డు [అదీి తీయుడు, 

ఒక ఒకె డు ], అత్నిని విశీ రంచే ప్రత్త 

ఒకె రూ నశించరు, కానీ శాశీ త్ జీవిత్థనిన  

పందుత్థరు. (జాన్ 3:16) 

• కొంద్రు నిదానంగా అరంా 

చేసుకునన టుుగా, ప్రభువు త్న వాగాదనానిన  

నిలబెటుటకోవడంలో ఆలసు ము చేయడు. 

అత్ను మీతో సహనంతో ఉనాన డు, ఎవరూ 

నశించకూడద్ని, ప్రత్త ఒకె రూ 

రశాచ తి్థపానికి రావాలని 

కోరుకుంటునాన రు. (2 పేతురు 3:9) 

• ఆత్మ  మర్షయు వధువు, "రండి!" మర్షయు 

వినన వాడు, "రండి!" దాహంతో ఉనన వాడు 

రానివీ ండి; మర్షయు ఎవరైతే 

కోరుకుంటారో, అత్ను జీవజలానిన  ఉచ్త్ 

బహుమత్తగా తీసుకోనివీ ండి. (ప్రకటన 

22:17) 

• ఈ రోజు నేను మీకు వు త్తరేకంగా సీ రంొ 

మర్షయు భూమిని సాక్షులుగా ప్తలుసిాను, 

నేను జీవిత్ం మర్షయు మరణం, 

ఆశీరీా దాలు మర్షయు శాపాలను మీ 

ముందు ఉంచాను. ఇపుప డు మీరు 

మర్షయు మీ ప్తలులు జీవించేలా జీవిత్థనిన  

ఎంచ్చకోండి. (దీి తీయోరదేశకాండము 

30:19) 

బి. కానీ బైబిల్ చరప లేదా...? 

• మీరు జీవించగల్గే జీవిత్థనిన  ఎంచ్చకోండి. 

• మోక్షం అనేది మనిష కోర్షక లేదా 

ప్రయత్న ం మీద్ ఆధారరడి ఉండదు. 



teachings of the Old Testament as the teachings of 

Christ went to the spiritual meaning. (pg. 92) 

The author raises several questions  

a.   What Did Jesus mean when He Said "Do Not 

Swear"? [Originally swearing meant calling upon 

God to attest to or verify statements one had 

made. Today it appears to mean "Is what you are 

about to say completely the truth? The statement 

"As God is my witness" appears to convey the 

original meaning of swearing. ] 

b.   Is War Morally Wrong? [God used and probably 

still uses nations to produce situations in which 

His will can be accomplished. ] 

c.   How Should A Christian View Capital 

Punishment? 

[God ordained government to bring order from 

chaos.] 

 

Pagan Christianity? Exploring The Roots Of Our 

Church Practices, 

 

Frank Viola and George Barna studied some writings 

during the first three centuries to see if they could provide 

and insight into teachings and practices of the first century 

Christians. In their book Pagan Christianity? Exploring 

The Roots Of Our Church Practices, 1998, Tyndale House 

Publishing, Inc. they set forth charges that today's 

practices are in conflict with Biblical teachings and first 

century practices. 

"It's time that the body of Christ get in touch with both the 

Word of God and the history of the church to arrive at a 

better understanding of what we can and should do as well 

as what we cannot and should not do." (Introduction pg. 

xxvii) [Caution should be exercised in relying on history 

as it often reflects erroneous practices and teachings rather 

than the truth.] 

Pagan Christianity? charges that a great number of 

activities and practices of the churches of today are in 

conflict with biblical practices and teachings. They also 

charge that by using the proof texting method, scripture is 

taken out of context to support a teaching and/or practice.  

The areas being challenged are: 

• Church Buildings 

• Order of Worship 

• Worship 

• Pastor 

• Sunday Morning Costumes 

• Ministers of Music 

• Tithing and Clergy Salaries 

• Baptism 

• Lord's Supper 

• దేవుడు ఎవరూ నశించ్పోవాలని కోరుకోవడం 

లేదు కానీ రశాచ తి్థపానికి రావాల్. 

• దేవుడు త్థను కోరుకునన  వార్షని కరుణసిాడు. 

(పేజీ 73) 

ప్పారంభ చర్షచ  దేవునిచే నాు యమైన తీరుప  

ఉంటుంద్ని విశీ రంచ్ంది, అయితే 

ధరమ బద్ధంగా జీవించడం మన బాధు త్. కాబటిట, 

రర్షగణంచండి: 

• ఓ మనిష, ఏది మంచ్దో అత్ను నీకు 

చూప్తంచాడు. మర్షయు ప్రభువు మీ నుండి 

ఏమి కోరుతునాన డు? నాు యంగా 

ప్రవర్షంిచడం మర్షయు ద్యను 

ప్పేమించడం మర్షయు మీ దేవునితో 

వినయంగా నడుచ్చకోవడం. (మీకా 6:8) 

• చూడండి, నేను ఈ రోజు జీవిత్ం మర్షయు 

ప్ేయసుస , మరణం మర్షయు విధీ ంసం మీ 

ముందు ఉంచాను. ఎందుకంటే మీ దేవుడైన 

యెహోవాను ప్పేమించాలని, ఆయన 

మారొాలోు  నడవాలని, ఆయన ఆజనులను, 

శాసనాలను, చటాట లను పాటించాలని 

ఈరోజు నేను మీకు ఆజాను ప్తసిునాన ను. 

(దీి తీయోరదేశకాండము 30:15-16) 

• దేవుని ద్య మిమమ ల్న  రశాచ తి్థరం 

[జీవనశైల్ మారుప ] వైపు నడిప్తసిుంద్ని 

ప్గహంచకుండ్డ, మీరు అత్ని ద్య, సహనం 

మర్షయు సహనం యొకె  సంరద్ రటు 

ధకాె రానిన  ప్రద్ర్షశ సిారా? అయితే నీ 

మొండిత్నము మర్షయు రశాచ తి్థరరడని నీ 

హృద్యము వలన దేవుని నీత్తయుకమిైన 

తీరుప  బయలురరచబడునటుు దేవుని 

ఉప్గత్ దినము కొరకు నీవు నీమీద్ కోరమును 

దాచ్చకొనుచ్చనాన వు. దేవుడు "ప్రత్త వు కికిి 

అత్ను చేరన దాని ప్రకారం అత్నికి 

ఇసిాడు." మంచ్ చేయడంలో రటుటద్లతో 

ీర్ష,ి గౌరవం మర్షయు అమరతీ్థ నిన  

కోరుకునే వార్షకి, అత్ను శాశీ త్ జీవిత్థనిన  

ఇసిాడు. అయితే సీ యం శోధంచే వార్షకి 

మర్షయు సత్థు నిన  త్తరసె ర్షంచ్ చడును 

అనుసర్షంచే వార్షకి కోరం మర్షయు కోరం 

ఉంటుంది. (రోమనుు 2:4-8) 

• దేనినైనా ఊహంచడం మర్షయు దానిని 

కల్గించడం మధు  గణనీయమైన వు త్థు సం 

ఉంది. (పేజీ 76) 

3. ప్ార్ాంభ క్రైసతవులకు బాప్టజిాం అాంటే ఏమిటి 

నీకోడ్జమస్్కు యేసు చేరన ప్రకటన నీటి నుండి 

మర్షయు ఆత్మ తో జనిమ ంచాలని విశీ వాు రంిగా 
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• Christian Education 

• Approach to Understanding the New Testament 

[Note: These charges cannot be blindly accepted or 

rejected neither can our current church practices. 

Therefore, scriptures used by the author supporting his 

charges must be kept the context, analyzed, including the 

determination of audience to whom written, the problems 

being addressed and discussed with other Christians. Keep 

mind open. Be aware of personal traditions in our 

interpretation. Hold any suggested changes, if any, until 

all analysis is completed. Then review as a total package.] 

Church Buildings 
"Ancient Judaism was centered on three elements: The 

Temple, the priesthood and the sacrifice. When Christ 

came, He ended all three by fulfilling them in Himself. He 

is the temple who embodies a new and living house made 

of living stones - "without hands." He is the priest who has 

established a new priesthood. He is the perfect and 

finished sacrifice.1 Consequently, the Temple, the 

professional priesthood, and the sacrifices of Judaism all 

passed away with the coming of Jesus Christ.2. Christ was 

the fulfillment and the reality of it all.3 It can be rightly 

said that Christianity was the first non-temple-based 

religion to ever emerge. According to footnote 6 Arthur 

Wallis in The Radical Christian, on page 83 he wrote "In 

the Old Testament, God had a sanctuary for His people, in 

the New, God has His people as a sanctuary." (pg. 10-11) 

After the destruction of Jerusalem Jewish Christians 

waned and Gentile Christians with their pagan 

backgrounds become more prominent.  

Clement of Alexander [united Greek philosophical 

traditions with Christian doctrine 

(Wikipedia/wiki/clement_of_alexander and wiki/platoism)  was 

the first person to use the phrase "go to church."9 

However, Christians did not erect special buildings for 

worship until the Constantinian era in the fourth century.12 

(pg.12) 

When Christianity was born, it was the only religion on 

the planet that had no sacred objects, no sacred persons 

and no sacred spaces.18 The Christianity that conquered 

the Roman Empire was essentially a home-centered 

movement.22 Worship, therefore is not spatially located, 

nor extracted from the totality of life. Biblically speaking, 

Christians 'holy place' is as omnipresent as their ascended 

Lord. Worship is not something that happens in a certain 

place at a certain time. (refer to John 4) It is a lifestyle. 

Worship happens in spirit and reality inside God's people, 

for that is where God lives today. [footnote 17 See J. G. 

Davis, The Secular use of Church Buildings, 3-4] (pg. 14)  

ప్పారంభ స్ట్ైసవిులు నీటి బాప్తటజంను 

స్తచ్ంచడ్డనికి అరంా చేసుకునాన రు [Gr. బాప్తటజో -

ముంచ్చట. ]. (పేజీ. 77) ఇరేనియస్ ఇలా ప్వాశాడు 

"ఈ త్రగత్త మనుషులు [మనుషులు పునరనెమ లు 

పంద్లేరని లేదా నీటి బాప్తటజం దాీ రా పునరనెమ  

పంద్లేరని చప్తప న ్జాను నవాదులు] దేవునికి 

పునరుత్ప త్త ిఅయిన బాప్తటజం యొకె  

త్తరసె రణకు సాత్థను ప్పేరేప్తంచబడా్డరు.1 (పేజీ. 

77) 

ప్పారంభ స్ట్ైసవిులు నీటి బాప్తటజంతో చాలా 

ముఖు మైన మూడు విషయాలను 

అనుబంధంచారు మర్షయు ఈ కడగడం అనేది 

బాప్తటజం పందిన వు కి ియొకె  యోగు త్ నుండి 

పూర్షగిా సీ త్ంప్త్ంగా ఉంటుంది కాబటిట, బాప్తటజం 

త్రచ్చగా "ద్య"గా స్తచ్ంచబడింది. (పేజీ 78) 

a. పార విముకి ి- కింది వాటి ఆధారంగా: 

• మర్షయు ఇపుప డు మీరు దేని కోసం ఎదురు 

చూసిునాన రు? లేచ్, బాప్తసిమ ము పంది, నీ 

పారములను కడుకెొ ని, ఆయన నామమున 

ప్పార్షంాచ్చము. (చటాటలు 22:16) 

• ఆయన మనల్న  రక్షంచాడు, మనం చేరన 

నీత్తకారాు ల వలు కాదు, త్న ద్య వలు. 

రవిప్త్థత్మ  దాీ రా పునరనెమ  మర్షయు 

పునరుద్ధరణ యొకె  వాషంగ్ దాీ రా 

అత్ను మనలను రక్షంచాడు. (తీతు 3:5) 

• నోవహుకు స్ట్ైసవి బాప్తటజం మర్షయు వరద్ 

గుర్షంచ్ ీటర్ పేరె్క నాన డు - నీరు ఇపుప డు 

మిమమ ల్న  కూడ్డ రక్షంచే బాప్తటజంకు ప్రతీక 

- శర్వరం నుండి ముర్షకిని తొలగించడం 

కాదు, దేవుని రటు మంచ్ మనసాస క్ష యొకె  

ప్రత్తజను. ఇది యేసుప్ీసిు పునరుతా్థనం 

దాీ రా మిమమ ల్న  రక్షసిుంది. (1 పేతురు 

3:21-22) 

• "మీలో ప్రత్త ఒకె రు మీ పార క్షమారణ 

కొరకు యేసుప్ీసిు నామమున 

రశాచ తి్థరరడి బాప్తసిమ ము పంద్ండి. 

మర్షయు మీరు రర్షశుదాధ త్మ  వరమును 

పందుదురు. (చటాటలు 2:38) 

• కొత్ ిజననం - నికోడ్జమస్్తో యేసు చప్తప న 

మాటల ఆధారంగా, ప్పారంభ స్ట్ైసవిులు 

కూడ్డ నీటి బాప్తటజం దాీ రా ఒక వు కి ిమళ్లు 

జనిమ ంచే మారంొగా విశీ రంచారు. 

బాప్తటజంపై జర్షగిన చరచ లో ఇరేనియస్ ఈ 

విషయానిన  ప్రసిావించాడు, "మనం 

పారంలో కుషుట రోగులమైనందున, రవిప్త్ 

జలం మర్షయు ప్రభువు ప్పారనా దాీ రా మన 

పాత్ అత్తప్కమణల నుండి శుదిధ 
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In the second and third centuries a shift occurred. The 

Christians began to adopt the pagan view of reverencing 

the dead.30 Their burial places were later viewed as "holy 

space" resulting in the building of small monuments and 

shrines to honor their dead. (pg. 15-16)  

 

Prior to Constantine granting them freedom from 

persecution, Christians were a small despised minority. 

But the Roman Empire was divided between pagans and 

Christians and Constantine needed to unite it. [In an 

attempt to unite it, he established a state church and began 

merging Christian and pagan doctrines by renaming pagan 

practices with Christian names. ] He also began the 

construction of church buildings. So, if Christians had 

their sacred buildings as did the Jews and the pagans, their 

faith would be regarded as legitimate." (pg. 18) [This 

feeling is current today. Thus, by focusing on buildings 

we may distract from Christ.] 

Constantine's church buildings were spacious and 

magnificent modeled after the basilica (common 

government buildings designed after pagan temples).80 

They were wonderful for seating passive and docile 

crowds to watch a performance. This was one of the 

reasons Constantine chose the basilica model.85 The 

basilica also allowed the sun to fall upon the speaker when 

he faced the congregation.86 (pg. 22) 

The Christian basilica had an elevated platform with an 

altar and bishop's chair, the cathedra or throne.94 This 

chair replaced the seat of judgment of the Roman 

basilica.95 Therefore power and authority rested with the 

chair. From this seat the bishop delivered his sermon.97 

(pg. 23) The chair or pulpit elevated the clergy to a 

position of prominence thus placing him high and above 

the other of God's people. Then the pew inhibited face to 

face fellowship, ushering in or becoming a symbol of 

lethargy and passivity making corporate worship a 

spectator sport.175 (pg. 34) 

The advent of the church building brought significant 

changes to the Christian worship:  

a. Rituals of the imperial court were incorporated into 

the liturgy. 

b. Candles appeared following the practice of 

carrying candles before the emperor's entrance. 

c. Burning of incense when clergy entered room. 

d. Special robes patterned after those of Roman 

government officials. 

e. Processional music for the beginning of services by 

choirs.  

f. Professional clergy performed the "worship 

service" replacing open participation and intimacy 

of all worshippers.  

చేయబడత్థము. ఆ విధంగా మనం 

ఆధాు త్తమ కంగా నవజాత్ శిశువులుగా 

పునరనెమ  పందాము. ప్రభువు ఇలా 

ప్రకటించాడు: 'ఒక వు కి ినీరు మర్షయు 

ఆత్మ  దాీ రా మళ్లు జనిమ ంచాడు త్రప , 

అత్ను రరలోక రాజు ంలో ప్రవేశించడు.'" 3 

(జాన్ 3:5) (పేజీ. 79) 

• ఆధాు త్తమ క ప్రకాశం - కొత్గిా బాప్తటజం 

పందిన వు కి,ి రవిప్త్థత్మ ను సీీ కర్షంచ్న 

త్రీా త్ ఆధాు త్తమ క విషయాలపై సప షటమైన 

ద్ృషటని కల్గి ఉంటాడని వారు 

విశీ రంచారు. 

• బాప్తటజం అనేది శూను మైన ఆచారం కాదు - 

బాప్తటజం అనేది అతీంప్దియ ద్దక్ష్య ఆచారం, 

ద్దని దాీ రా ఒక కొత్ ివిశీా ర శర్వరానికి 

సంబంధంచ్న పాత్ మనిష నుండి ఆత్మ  

యొకె  కొత్గిా పునరనెమ  పందిన వు కిగిా 

మారాడు. వారు బాప్తటజంను విశీా సం 

మర్షయు రశాచ తి్థరం నుండి వేరు 

చేయలేదు. ఒక వు కి ిబాప్తటజం యొకె  

కద్ల్కల దాీ రా వెళ్ళళ నందున దేవుడు పార 

క్షమారణను మంజూరు చేయవలరన 

అవసరం లేద్ని వారు ప్రతేు కంగా 

బోధంచారు.6 (పేజీ. 80) 

• బాప్తటజం పంద్ని వు కిులు 

సీ యంచాలకంగా హేయమైనారా? - ప్ీసిు 

గుర్షంచ్ వినడ్డనికి అవకాశం లేని 

అను మత్సాుల రటు దేవుడు ప్పేమగా 

మర్షయు నాు యంగా ఏమి చేసిాడని తొల్ 

స్ట్ైసవిులు విశీ రంచారు. 

• ఎవాంజెల్కల్ రైట ఆఫ్ పార్ - 

సాధారణంగా మేము సువార్షకిులు బాప్తటజం 

పునరనెమ  యొకె  చార్షప్త్క వేడుకను 

త్తరసె ర్షంచాము మర్షయు మా సీ ంత్ 

ప్రతేు క వేడుకను అభివృదిధ చేసాము - 

బల్ీఠం ప్తలుపు. "మేము ఏమి చేదాదము?" 

అని ీటర్ అడిగినపుప డు ముందుకు వచ్చ  

యేసును నీ హృద్యంలోకి ఆహీా నించ్చ 

అని అత్డు చరప లేదు. లేదు, అత్ను 

వార్షతో చపాప డు "రశాచ తి్థరరడండి, 

మర్షయు మీలో ప్రత్త ఒకె రు పార విముకి ి

కొరకు యేసు యొకె  పేరు [అధకారం ] 

బాప్తటజం పంద్ండి. చటాటలు 2:38 

"వాసవిానికి, బల్ీఠం ప్తలుపులు మర్షయు 

అనుబంధ ప్పారనాలు రద్దదనిమిద్వ 

మర్షయు రంతొమిమ ద్వ శత్థబాద ల 

పునరుద్ధరణ ఉద్ు మాలు. " (పేజీ. 82) 



As one Catholic scholar wrote, with the coming of 

Constantine "various customs of ancient Roman culture 

flowed into the Christian liturgy … even the ceremonies 

involved in ancient worship of the emperor as a deity 

found their way into the church's worship, only in their 

secularized form.109 (pg. 24-25) With the advent of church 

buildings with elevated or raised floor, significance is 

added to one function over others. By inhibiting 

fellowship worship begins to become non-participatory. 

Therefore, an activity done in a specific place and 

removed from everyday life. (pg. 38) [The Bible is silent 

on the assembly facility: its arrangement, size or 

ownership.] 

Order of Worship  
The meeting of the early church was marked by 

spontaneity, freedom, every-member functioning, 

vibrancy and open participation. (pg. 50) 

Consider: 

• 1 Corinthians 12:14 Now the body is not made up 

of one part but of many. 

• 1 Corinthians 12:18 God has arranged the parts in 

the body, every one of them, just as he wanted 

them to be.  

• 1 Corinthians 12:27 Now you are the body of 

Christ, and each one of you is a part of it. 

• 1 Corinthians 12:31 But eagerly desire the greater 

gifts. 

• 1 Corinthians 13:13-14:1 And now these three 

remain: faith, hope and love. But the greatest of 

these is love. Follow the way of love and eagerly 

desire spiritual gifts, especially the gift of 

prophecy. 

1 Corinthians 14:12 Try to excel in gifts that build up the 

church, [the assembled Christians].  

Paul discussing activities of the assembled church states 

"When you come together, everyone has a hymn, or a 

word of instruction, a revelation, a tongue [a language 

foreign to either the speaker or hearer therefore in need of 

translation. ] or an interpretation. All of these must be 

done for the strengthening of the church. If anyone speaks 

in a tongue, two - or at the most three - should speak, one 

at a time, and someone must interpret. If there is no 

interpreter, the speaker should keep quiet in the church 

and speak to himself and God. Two or three prophets 

should speak, and the others should weigh carefully what 

is said. And if a revelation comes to someone who is 

sitting down, the first speaker should stop. For you can all 

prophesy in turn so that everyone may be instructed and 

encouraged. The spirits of prophets are subject to the 

control of prophets. For God is not a God of disorder but 

of peace. (1 Corinthians 14:26-33)  

[TBibleWay పాఠానిన  చూడండి బాప్తటజం 

ఇన్్ప్ీస్ట] 

4. ప్ేయస్తు : ఒక వర్ాం లేదా ఒక వల 

ప్ప్తయత్మా, మీ ఆత్మ  వర్షధలుుతునన టేు మీరు అనిన  

విషయాలలో వర్షధలాు లని మర్షయు ఆరోగు ంగా 

ఉండ్డలని నేను ప్పార్షసిాునాన ను. (3 జాన్ 2) 

యోహాను వార్షకి దేవుని నుండి ధనవంతులు 

మర్షయు ఆరోగు ం, ఆరోగు ం మర్షయు సంరద్ 

సువార ివాగాదనం చేసిునాన రా? కిందివి బైబిల్ నుండి 

కొనిన  ఇత్ర భ్యగాలు. (పేజీ 84) 

o ఎందుకంటే డబుు పై ప్పేమ అనిన  రకాల 

చడులకు మూలం. కొంత్మంది డబుు  కోసం 

ఆప్తుత్తో, విశీా సం నుండి త్ప్తప పోయి, అనేక 

దుుఃఖ్యలతో త్మను త్థము పడుచ్చకునాన రు. (1 

త్తమోత్త 6:10) 

o మీ జీవిత్థలను ధన వాు మోహం నుండి 

దూరంగా ఉంచ్చకోండి మర్షయు మీకు 

ఉనన దానితో సంత్ృప్త ిచంద్ండి. (హెప్ీయులు 

13:5) 

o చ్మమ ట మర్షయు తుపుప  నాశనమయేు , 

మర్షయు దొంగలు చొరబడి దొంగిల్ంచే భూమిపై 

మీ కోసం సంరద్ను నిలీ  చేయవదుద. అయితే 

చ్మమ ట మర్షయు తుపుప  నాశనం చేయని 

మర్షయు దొంగలు చొరబడి దొంగిల్ంచని 

రరలోకంలో మీ కోసం సంరద్ను నిలీ  

చేసుకోండి. మీ నిధ ఎకె డ ఉందో, అకె డ మీ 

హృద్యం కూడ్డ ఉంటుంది. (మత్యిి 6:19-21) 

o ఇద్దరు యజమానులకు ఎవరూ రవ చేయలేరు. 

అత్ను ఒకర్షని దీే షంచ్ మర్కకర్షని ప్పేమిసిాడు, 

లేదా అత్ను ఒకర్ష రటు అంకిత్భ్యవంతో 

మర్షయు మర్కకర్షని త్ృణీకర్షసిాడు. మీరు దేవుణణ 

మర్షయు డబుు ను రవించలేరు. (మత్యిి 6:24) 

o కానీ మనకు త్తండి, బటట ఉంటే చాలు. 

ధనవంతులు కావాలనుకునే వు కిులు 

టెంపేటషన్ మర్షయు ఉచ్చచ లో రడత్థరు 

మర్షయు మనుషులను నాశనానికి మర్షయు 

విధీ ంసంలో ముంచతే ిఅనేక మూరఖమైన 

మర్షయు హానికరమైన కోర్షకలలో రడత్థరు. (1 

త్తమోత్త 6:8-9) 

a. ప్ేయసుస  యొకె  ప్రమాదాలు - హీరేమ స్ 

(ప్ీ.శ. 150కి ముందు) ఇలా ప్వాశాడు: "వీరు 

నిజంగా విశీా సం ఉనన వారు, కానీ ఈ 

లోకంలో ఐశీ రాు నిన  కూడ్డ కల్గి ఉంటారు. 

కషాటలు వచ్చ నపుప డు, వారు త్మ సంరద్ 

మర్షయు వాు పారం కారణంగా ప్రభువును 

త్తరసె ర్షంచారు. ఫల్త్ంగా, ఈ ప్రరంచంలో 

ధనవంతులైన వారు త్మ సంరద్ను 



So, what are the points he is making?  

• When you come together Assembled Corinth 

Christians 

• Christian men and women have total participation 

o a hymn                                  >  

o a word of instruction              >> different 

activities based on 

o a revelation                             >> individual 

functions, gifts.  

o a tongue or an interpretation > 

Today's church practice has revised the assembly into two 

parts:  

a. Bible study where women are allowed to speak 

b. Worship Service where they are not allowed to 

speak 

• All of these must be done for the strengthening 

of those assembled. 

• Let us not give up [abandon, forsake ] meeting 

together, as some are in the habit of doing, but 

let us encourage one another - and all the more 

as you see the Day approaching. (Hebrews 

10:25) 

Peel away the superficial alterations that make each 

protestant church service distinct you will find essentially 

the same liturgy [a prescribed order ] but not necessarily 

in the same order: (pg. 48-50) 

• The greeting as one enters the building 

• Prayer and / or scripture reading 

• Song service 

• Announcements 

• Offering 

• Sermon 

• Benediction  

So, where did the protestant order of worship originate? 

1. It has its roots in the medieval Catholic Mass9 which 

incorporated  

a. Vestments of pagan priest 

b. Use of incense and holy water in purification rites 

c. Burning of candles in worship 

d. Architecture of the Roman basilica 

e. Law of Rome as the basis of "canon law" 

f. Title of Pontifex Maximus for the head bishop 

g. Pagan rituals for the Mass17 (pg. 53) 

2. Luther railed against the miters and staffs of the Roman 

Catholic leadership and its teaching on the Eucharist. 

Therefore, he made preaching, rather than the Eucharist, 

the center of the gathering.26 "A Christian congregation 

should never gather together without preaching of God's 

Word and prayer, no matter how brief" … "the preaching 

మొద్ట త్గింొచ్చకోని రక్షంలో ప్రభువుకు 

ఉరయోగరడలేరు." 3 (పేజీ. 85) [కానీ 

దేవుడు పేద్ర్షకానిన  కోరడు లేదా సంరద్ను 

ఖండించడు. అత్ను సంరద్ కోర్షక లేదా 

ప్పేమను ఖండిసిాడు. ఎఫెరయన్స  4 లో 

పాల్ స్ట్ైసవిులకు ఇత్రులకు ఇవీ డ్డనికి 

రని చేయాలని సలహా ఇసిునాన డు. ] 

అయితే ఒక వు కి ిదేవునికి ఎలా ఇవీ గలడు? 

సంరద్ దేవుని నుండి వచ్చ నటుయితే, ఒక 

స్ట్ైసవిుడు దేవుని వాకాు నిన  పాటించడం 

దాీ రా మర్షయు పేద్లకు త్న సంరద్ను 

రంచ్చకోవడం దాీ రా దానిని కోలోప లేడు. 

(పేజీ 87) 

b. వార్ష సందేశానికి మర్షయు నేటి సందేశానికి 

మధు  ఎంత్ వైరుధు ం ఈరోజు ప్ేయసుస  

యొకె  సువార ిచబుతోంది "లార్ ా

కొనసాగించాడు, 'నువుీ  చపుప , సాత్థనా, నా 

డబుు  నుండి నీ చేతులు తీరవేయు!' 

ఎందుకంటే అది మీ ద్గరొకు రాకుండ్డ 

చూరది సాత్థనే - నేను కాదు."10 (pg.88) 

c. స్ట్ైసవిులు మెరుగైన ఆరోగాు నిన  

అనుభవిసిునాన రా - తొల్ స్ట్ైసవిులు ప్వారన 

లేఖలు వారు ఇత్ర మానవజాత్త వలె అదే 

తెగుళ్లు  మర్షయు విరతిులతో 

బాధరడుతునాన రని సాక్షు మిసిునాన యి. 

(పేజీ 89) 

5. ాత్ నిబాంధన నైతికత్ ఇాంకా సర్చపోతుాందా? 

జాన్ కాల్ీ న్ ఈ ర్కండిటికి [పాత్ మర్షయు కొత్ ి

నిబంధనల నైత్తకత్ ] మధు  చాలా త్కెు వ 

వు త్థు సం ఉంద్ని గటిటగా బోధంచాడు. ప్ీసిు బోధల 

ప్రకారం పాత్ నిబంధన ఆధాు త్తమ క అరాానికి 

వెళ్ళళ ంది. (పేజీ 92) 

రచయిత్ అనేక ప్రశన లను లేవనెతి్థరు 

d. "ప్రమాణం చేయవదుద" అని యేసు 

చప్తప నపుప డు ఆయన అరంా ఏమిటి? 

[వాసవిానికి ప్రమాణం చేయడం అంటే ఒకరు 

చేరన ప్రకటనలను ధృవీకర్షంచమని లేదా 

ధృవీకర్షంచమని దేవుడిని ప్తలవడం. ఈరోజు 

అది "మీరు చరప బోయేది పూర్షగిా నిజమేనా? 

"దేవుడు నా సాక్షగా" అనే ప్రకటన ప్రమాణం 

యొకె  అసలు అరాానిన  తెల్యజేసిునన టుు 

కనిప్తసిుంది.] 

e. యుద్ధం నైత్తకంగా త్పాప ? [దేవుడు త్న 

సంకలప ం నెరవేరే రర్షరతాులను 

సృషటంచడ్డనికి దేశాలను ఉరయోగించాడు 

మర్షయు బహుశా ఇరప టిీ ఉరయోగిసిాడు.] 

f. ఒక స్ట్ైసవిుడు మరణశిక్షను ఎలా చూడ్డల్? 



and teaching of God's Word is the most important part of 

Divine service."29 (pg. 53) 

The major changes that Luther made to the Catholic Mass 

[Eucharistic or Lord's Supper ] were:  

a. Performed in language of the people 

b. Gave sermon the central part 

c. Introduced [returned to ] congregational singing  

d. Abolished the idea that the Mass was a sacrifice of 

Christ 

e. Allowed congregation to partake of bread and cup, 

rather than just the priest. (pg. 55) 

3. Calvin did away with the pipe organ and choirs as they 

were not explicitly mentioned in the New Testament.64 

(pg.58) 

4. Puritan Calvinists forsake the clerical vestments, icons, 

and ornaments.86 The sermon reached its zenith in the 

American puritans. They also punished by putting in 

stocks and fined members who missed the Sunday 

morning sermon.88, 89 (pg. 63) 

5. The Methodists popularized the Sunday evening 

worship.98 (pg. 64) 

6. The Frontier-Revivalists changed the goal of preaching 

to evangelist sermons.101 (pg.65) 

7. The Methodists and the Frontier Revivalists gave birth 

to the "altar call." 112 (pg. 66) Referred to as the "anxious 

bench" by Charles Finny.113 The most lasting element of 

Finley was pragmatism if something works, it should be 

embraced regardless of ethical considerations.112 (pg. 67) 

Or, "the ends justifies the means." (pg.68) American 

Frontier-Revivalism turned the church into a preaching 

station and reduced the assembly experience of edification 

into an evangelistic mission.125 It created pulpit 

personalities as the dominating attraction for the church. 

As a result mutual edification of every-member 

functioning to corporately manifest Jesus Christ before 

principalities and powers was lost.127 (pg. 69)  

8. D. L. Moody in the late 1800's introduced the "sinner’s 

prayer"136 and Billy Graham updated Moody's technique 

some fifty years later.137 (pg. 70) 

9. Beginning in 1906 the Pentecostal movement 

introduced the lifting of hands, dancing in pews, hand 

clapping, speaking in tongues [not some known language 

but gibberish ] and the use of tambourines. (pg. 72) 

Therefore, the protestant order of worship is: (pg. 73-77)  

a. Officiated and directed by a clergyman. 

[దేవుడు గంద్రగోళం నుండి ప్కమానిన  

తీసుకురావడ్డనికి ప్రభుతీ్థ నిన  

నియమించాడు.] 

 

అనయ మత్ క్రైసతవాం? మా చరి్చ  అభ్యయ సాల 

మూలాలను అనేవ షాంచడాం, 

 

ప్ఫ్యంక వియోలా మర్షయు జార్ ెబరాన  మొద్టి మూడు 

శత్థబాద లలో మొద్టి శత్థబదపు స్ట్ైసవిుల బోధనలు 

మర్షయు అభ్యు సాల గుర్షంచ్ అవగాహన మర్షయు 

అంత్రదృషటని అందించగలరో లేదో తెలుసుకోవడ్డనికి 

కొనిన  రచనలను అధు యనం చేశారు. వార్ష పుసకింలో 

పాగన్ ప్కిరటయానిటీ? మా చర్షచ  అభ్యు సాల మూలాలను 

అనేీ షంచడం, 1998, టిండేల్ హౌస్ రబిుషంగ్, ఇంక. 

వారు నేటి అభ్యు సాలు బైబిల్ బోధనలు మర్షయు 

మొద్టి శత్థబదపు అభ్యు సాలకు విరుద్ధంగా ఉనాన యని 

అభియోగాలు మోపారు. 

"ప్ీసిు శర్వరం దేవుని వాకు ం మర్షయు చర్షచ  చర్షప్త్ 

ర్కండింటితో సనిన హత్ంగా ఉండ్డల్స న సమయం 

ఆసనన మైంది, మనం ఏమి చేయగలము మర్షయు 

ఏమి చేయాల్ అలాగే మనం ఏమి చేయలేము మర్షయు 

చేయకూడదు అనే దాని గుర్షంచ్ మర్షంత్ బాగా అరంా 

చేసుకోవడ్డనికి ఇది సమయం." (రర్షచయం పేజీ. 

xxvii) [చర్షప్త్పై ఆధారరడటంలో జాప్గత్ ివహంచాల్, 

ఎందుకంటే ఇది త్రచ్చగా సత్ు ం కంటే త్పుప డు 

అభ్యు సాలు మర్షయు బోధనలను ప్రత్తబింబిసిుంది.] 

అను మత్ స్ట్ైసవిం? నేటి చర్షచ ల యొకె  అనేక 

కారు కలాపాలు మర్షయు అభ్యు సాలు బైబిల్ 

అభ్యు సాలు మర్షయు బోధనలకు విరుద్ధంగా 

ఉనాన యని ఆరోప్తంచారు. వారు రుజువు టెకిస టంగ్ 

రద్ధత్తని ఉరయోగించడం దాీ రా, బోధన 

మర్షయు/లేదా అభ్యు సానికి మద్దతుగా లేఖనానిన  

సంద్రభ ం నుండి తొలగించారని కూడ్డ వారు 

ఆరోప్తసిునాన రు. 

సవాలు చేయబడిన ప్పాంత్థలు: 

• చర్షచ  భవనాలు 

• ఆరాధన ప్కమం 

• ఆరాధన 

• పాసటర్ 

• ఆదివారం ఉద్యం కాస్తట ు మ్స  

• సంీత్ మంప్తులు 

• ద్శాంశం మర్షయు మత్థధకారుల జీత్థలు 

• బాప్తటజం 

• లార్ాస  సరప ర్ 

• స్ట్ైసవి విద్ు  
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b. The sermon was made the center of a worship 

service that was highly predictable, perfunctory 

and mechanical, and with no spontaneity.  

c. Mutual edification with participation by members 

was repressed therefore became silent. 

d. Passive liturgy with its limited functions implies 

the putting in an hour per week is the key to 

victorious Christian life. 

The Sermon 
By the removal of the sermon, the attendance at the 

Sunday morning service is doomed to drop as the sermon 

is the bedrock of the protestant liturgy. (pg. 85) It actually 

detracts from the purpose for which God designed the 

church to gather and has very little to do with genuine 

spiritual growth. (pg. 86-87)  

a. It is a regular occurrence - once every week. 

b. It is delivered by the same person - professional 

speaker. 

c. It is delivered to a passive audience - a monologue, 

or lecture. 

d. It is a cultivated form of speech - a specific 

structure around 3 to 5 points. 

In contrast the apostles' preaching was: (pg. 88)  

a. Sporadic. 

b. Delivered on special occasions to deal with 

specific problems. 

c. Extemporaneous without rhetorical structure. 

d. In a dialogue form with questioning and 

interruptions from the audience.  

The earliest record of Christian source of regular 

sermonizing is found during the second century.14 

Clement of Alexander lamented the fact that sermons did 

so little to change Christians.15 (pg. 89) 

The headwaters of the sermon goes back to the wandering 

teachers, called sophists, of the fifth-century BC. They 

were expert debaters using emotional appeals. Physical 

appearance and clever language to "sell" their 

arguments.18 This spawned a class of men who became 

masters of fine phrases, "cultivating style for styles sake." 

They were experts at imitating form rather than 

substance.20 Sophists were identified by special clothing, 

had a fixed residence where they gave regular sermons to 

the same audience and earned a good deal of money. 

(pg.89) 

About a century later Aristotle gave to rhetoric the three-

point speech.22 Orators could bring a crowd to a frenzy by 

their powerful speaking skills.27 

The Greek sermon type found its way into the Christian 

church around the third century…open meetings begin to 

die out, and church gatherings became more and more 

• కొత్ ినిబంధనను అరంా చేసుకునే విధానం 

[గమనిక: ఈ ఆరోరణలను గుడిగాా అంీకర్షంచలేము 

లేదా త్తరసె ర్షంచలేము అలాగే మన ప్రసిుత్ చర్షచ  

అభ్యు సాలను కూడ్డ ఆమోదించలేము. కాబటిట, 

రచయిత్ త్న ఆరోరణలను సమర్షధసి్త ఉరయోగించ్న 

లేఖనాలను సంద్రాభ నుసారంగా ఉంచాల్, 

విే ుషంచాల్, ఎవర్షకి ప్వాయబడా్డయో ప్పేక్షకుల 

నిరణయం, ఇత్ర స్ట్ైసవిులతో రర్షషె ర్షంచబడిన 

సమసు లు మర్షయు చర్షచ ంచబడా్డయి. మనసును 

తెర్షచ్ ఉంచండి. మా వివరణలో వు కిగిత్ 

సంప్రదాయాల గుర్షంచ్ తెలుసుకోండి. ఏవైనా 

స్తచ్ంచ్న మారుప లు ఏవైనా ఉంటే, అనిన  విే ుషణలు 

పూరయిేు  వరకు రటుటకోండి. ఆపై మొత్ంి పాు కజీగా 

సమీక్షంచండి. 

చరి్చ  భవనాలు 

"ప్పాచీన జుడ్డయిజం మూడు అంశాలపై కంప్ద్దకృత్మై 

ఉంది: ఆలయం, అరచ కత్ీ ం మర్షయు త్థు గం. ప్ీసిు 

వచ్చ నపుప డు, అత్ను త్నలో వాటిని నెరవేరచ డం 

దాీ రా మూడింటినీ ముగించాడు. అత్ను సజీవ రాళుతో 

చేరన కొత్ ిమర్షయు సజీవ గృహానిన  మూర్వభివించ్న 

ఆలయం - "లేకుండ్డ. చేతులు." అత్ను ఒక కొత్ ి

యాజకతీ్థ నిన  ్సాాప్తంచ్న పూజార్ష. అత్ను రర్షపూరణ 

మర్షయు పూర్ష ిత్థు గం. 1 త్త్ఫ ల్త్ంగా, దేవాలయం, 

వృత్తరిరమైన యాజకత్ీ ం మర్షయు జుడ్డయిజం 

యొకె  త్థు గాలు అనీన  యేసుప్ీసిు రాకతో 

గత్తంచ్పోయాయి.2. ప్ీసిు ఇది అనిన ంటి యొకె  

నెరవేరుప  మర్షయు వాసవిికత్.3 స్ట్ైసవి మత్ం ఎపుప డూ 

ఉద్భ వించని మొటటమొద్టి ఆలయ-ఆధార్షత్ మత్ం 

అని సర్షగొా చరప వచ్చచ . ఫుట్నోట 6 ప్రకారం ది 

రాడికల్ ప్కిరటయన్్లో ఆరరా్ వాల్స్, 83వ పేజీలో 

అత్ను "ఇందులో పాత్ నిబంధనలో, దేవుడు త్న 

ప్రజల కోసం ఒక అభయారణు ం కల్గి ఉనాన డు, 

కొత్లిో, దేవుడు త్న ప్రజలను రవిప్త్ ్సలాంగా కల్గి 

ఉనాన డు."(పేజీ. 10-11) 

జెరూసలేం నాశనం త్రీా త్ యూదు స్ట్ైసవిులు 

క్షీణంచారు మర్షయు వార్ష అను మత్ నేరథ్యు లు 

కల్గిన అనుు ల స్ట్ైసవిులు మర్షంత్ ప్రముఖంగా 

మారారు. 

్ ుమెంట ఆఫ్ అలెగెాండర్ [స్ట్ైసవి రదాధ ంత్ంతో ఐకు  

ప్ీకు త్థత్తీ క సంప్రదాయాలు 

(Wikipedia/wiki/clement_of_alexander మర్షయు 

wiki/platoism) "గో టు చర్చ " అనే రద్బంధానిన  

ఉరయోగించ్న మొద్టి వు కి.ి 9 అయినరప టిీ, 

కానాస టంటినియన్ కాలం వరకు స్ట్ైసవిులు ఆరాధన 
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liturgical [rites prescribed for a religious service or public 

worship ] developing into a "service."30 Thus the pagan 

notion of a trained professional speaker who delivers 

orations for a fee moved straight into the Christian 

bloodstream. (pg. 91) This new style emphasized polished 

rhetoric, sophisticated grammar, flowery eloquence, and 

monologue. (pg. 92)  

This type of teaching or preaching has had a negative 

impact on the church:  

a. It makes the preacher the virtuoso performer. 

b. It encourages passivity thus suffocating mutual 

ministry and open participation meetings of 

members. 

c. It preserves the clergy even if not called such. 

d. It de-skills the saints. 

e. It produces impractical lessons. 

The Pastor  
Remove the present-day pastor/leader and Protestantism 

as we know it would die. He is the embodiment of 

Protestant Christianity the dominating focal point, 

mainstay, and centerpiece of the contemporary church. 

The profound irony is that there is not a single verse in the 

entire New Testament that supports such. However, pastor 

is biblical. (pg.106-7) Observe: 

 

Ephesians 4:11 "He gave some as apostles, and some as 

prophets, and some as evangelists, and some as pastors 

and teachers" is the only verse where pastor is used. [This 

Greek word for pastor, poiména, is translated as shepherd 

within the same context of leader of the type mentioned in 

Ephesians in 1 Peter 2:25]  

a. The word is plural.  

b. It means shepherd(s) a metaphor describing 

function.4 

First century shepherds (pastors) were local elders 

(presbyters) and overseers (guardians, sentinels) of 

the church. Their function is at odds with the 

contemporary pastoral role9 [in most protestant 

churches. (pg. 108) 

The seeds of the contemporary pastor can even be 

detected in the New Testament era. Diotrephes, who 

"love[d] to have the preeminence" in the church (3 John 9-

10).12 (pg. 109) 

Up until the third century, the church had no official 

leadership. That it had leaders is without dispute. But 

leadership was unofficial in the sense that there were no 

religious "offices" or sociological slots to fill.13 

They were religious groups without priest, temple or 

sacrifice.14 (pg. 109-110) [Leadership was / is a function 

కోసం ప్రతేు క భవనాలను నిర్షమ ంచలేదు. నాలవొ 

శత్థబదంలో యుగం.12 (pg.12) 

స్ట్ైసవి మత్ం పుటిటనపుప డు, ప్గహం మీద్ రవిప్త్ 

వసిువులు, రవిప్త్ వు కిులు మర్షయు రవిప్త్ ్సలాాలు 

లేని ఏైక మత్ం.18 రోమన్ సాప్మాజాు నిన  జయించ్న 

స్ట్ైసవిం త్రప నిసర్షగా గృహ-కంప్ద్దకృత్ ఉద్ు మం.22 

ఆరాధన, కాబటిట ప్పాదేశికంగా లేదు. జీవిత్ం యొకె  

సంపూరణత్ నుండి గుర్షంిచబడింది లేదా 

సంప్గహంచబడలేదు. బైబిల్ ప్రకారం, స్ట్ైసవిుల 

'రవిప్త్ ్సలాం' వార్ష అధరోహంచ్న ప్రభువు వలె 

సరీ వాు ప్త ిచందింది. ఆరాధన అనేది ఒక నిర్షదషట 

ప్రదేశంలో ఒక నిర్షదషట సమయంలో జర్షగేది కాదు. (జాన్ 

4 చూడండి) ఇది ఒక జీవన విధానం. ఆరాధన అనేది 

దేవుని ప్రజలలో ఆత్మ  మర్షయు వాసవిికత్తో 

జరుగుతుంది, ఎందుకంటే దేవుడు ఈ రోజు 

నివరసిునాన డు. [ఫుట్నోట 17 JG డేవిస్, చర్షచ  

భవనాల సకుు లర్ ఉరయోగం, 3-4] (పేజీ. 14) 

ర్కండవ మర్షయు మూడవ శత్థబాద లలో మారుప  

సంభవించ్ంది. స్ట్ైసవిులు చనిపోయినవార్షని 

గౌరవించే అను మత్ ద్ృకప థ్యనిన  అవలంబించడం 

ప్పారంభించారు. (పేజీ. 15-16) 

 

కాన్్్సాట ంనన్ వార్షకి హంస నుండి విముకినిి ఇవీ డ్డనికి 

ముందు, స్ట్ైసవిులు త్ృణీకర్షంచబడిన చ్నన  

మైనార్షటీ. కానీ రోమన్ సాప్మాజు ం అను మత్సాులు 

మర్షయు స్ట్ై్సవిుల మధు  విభజించబడింది మర్షయు 

కానాస టంనన్ దానిని ఏకం చేయాల్స న అవసరం 

ఉంది. [దానిని ఏకం చేర ప్రయత్న ంలో, అత్ను ఒక 

రాస్ట్షట చర్షచ ని ్సాాప్తంచాడు మర్షయు స్ట్ైసవి పేరుతో 

అను మత్ రద్ధతులను పేరు మారచ డం దాీ రా స్ట్ైసవి 

మర్షయు అను మత్ రదాధ ంత్థలను విలీనం చేయడం 

ప్పారంభించాడు. ] అత్ను చర్షచ  భవనాల నిరామ ణానిన  

కూడ్డ ప్పారంభించాడు. కాబటిట, యూదులు మర్షయు 

అను మత్సాుల వలె స్ట్ైసవిులు వార్ష రవిప్త్ భవనాలను 

కల్గి ఉంటే, వార్ష విశీా సం చటటబద్ధమైనదిగా 

రర్షగణంచబడుతుంది." (pg. 18) [ఈ భ్యవన నేటికి 

ప్రసిుత్ము. కాబటిట, భవనాలపై ద్ృషట పెటటడం దీా రా 

మనం ప్ీసిు నుండి ద్ృషట మరలచ వచ్చచ .] 

కాన్్్సాట ంనన్ చర్షచ  భవనాలు బారల్కా (అను మత్ 

దేవాలయాల త్రీా త్ రూపందించబడిన సాధారణ 

ప్రభుత్ీ  భవనాలు) త్రహాలో విశాలంగా మర్షయు 

అదుభ త్మైనవిగా ఉనాన యి. కాన్్్సాట ంనన్ బారల్కా 

మోడల్్ను ఎంచ్చకోవడ్డనికి ఇది ఒక కారణం. 

ప్కిరటయన్ బారల్కా ఒక బల్ీఠం మర్షయు బిషప్ 

కుర్వచ , కథ్ప్డ్డ లేదా రంహాసనంతో ఎతెతని వేదికను 



not a position. (Refer to TheBibleWay lesson Functions of 

God’s Shepherds] 

Ignatius of Antioch (35-107) was instrumental in the shift 

toward a single leader. He elevated one of the elders in 

each church above all others. The elevated elder was then 

called the bishop [a word for overseer ].20 (pg. 110-111) 

Ignatius thought this was necessary to remedy false 

doctrine and establish church unity.27 (pg. 112) 

The bishop eventually became the main administrator and 

distributor of the church’s wealth.13 In effect he became 

the solo pastor of the church - the professional in common 

worship (their spokesperson).36 (pg.112) 

Clement of Rome, who died in about 100, is credited with 

making a distinction between leaders and non-leaders, 

laity38 with Tertullian (c. 160 - c. 225) being the first to 

use clergy.40 (pg. 113-114) 

After the Council of Nicaea (325) bishops delegated the 

responsibility of the Lord's Supper to the presbyters, 

deputy bishops.53 (pg. 114) 

Cyprian of Carthage [third century] argued for an 

unbroken succession of the bishops that traced back to 

Peter.60 (pg. 115) 

By the fourth century, the church followed the example of 

the Roman Empire. Emperor Constantine organized the 

church into dioceses [dioceses "a governor's jurisdiction" 

www.etymonline.com ] along the pattern of the Roman 

regional districts. Later Pope Gregory shaped the ministry 

of the entire church after Roman law.81 (pg. 119) 

Constantine gave the bishop of Rome more power than he 

gave Roman governors. They had the prestige of church 

office bearers, a favored class, power of a wealthy elite 

and more of a career than a calling.99 The net result was 

alarming: (pg. 120-121) 

The clergy/laity gap widened as the clergy were the 

trained leaders, guardians of orthodoxy - the rulers and 

teachers of the people. They possessed gifts and graces 

not available to lesser mortals. The laity were second-

class, untrained Christians.103 (pg. 122) This gave way to 

the ordination of a spiritually elite group of "holy men."108 

By the fourth century the ordination ceremony was 

embellished by symbolic garments and solemn rituals.120 

This process used the very same words from the Roman 

civil world.121 (pg. 123-125) 

• The unscriptural clergy/laity distinction has done 

untold harm to the body of Christ. (pg.136-137) It 

divided Christians into first and second-class 

కల్గి ఉంది.94 ఈ కుర్వచ  రోమన్ బారల్కా యొకె  తీరుప  

్సాానానిన  భర్వ ిచేరంది.95 కాబటిట అధకారం మర్షయు 

అధకారం కుర్వచ పై ఆధారరడి ఉంటాయి. ఈ సీటు 

నుండి బిషప్ త్న ప్రసంగానిన  అందించాడు.97 (పేజి. 

23) కుర్వచ  లేదా రల్ప ట మత్థధకారులను ప్రముఖ 

్సాానానికి పెంచ్ంది, త్దీా రా అత్నిన  దేవుని ప్రజలలో 

ఉనన త్ంగా మర్షయు ఉనన త్ంగా ఉంచ్ంది. అపుప డు 

ీవ్ ముఖ్యముఖి సహవాసానిన  నిరోధంచ్ంది, బద్ధకం 

మర్షయు నిప్షె యాత్మ కత్కు చ్హన ంగా మార్షంది లేదా 

కార్కప రేట ఆరాధనను ప్పేక్షకుల ప్ీడగా మార్షచ ంది.175 

(పేజీ. 34) 

చర్షచ  భవనం యొకె  ఆగమనం స్ట్ైసవి ఆరాధనలో 

గణనీయమైన మారుప లను తీసుకువచ్చ ంది: 

g. సాప్మాజు  నాు యసాానం యొకె  ఆచారాలు 

ప్పార ధనలో చేరచ బడా్డయి. 

h. చప్కవర్ష ిప్రవేశానికి ముందు కొవీ్వ తిులను మోర 

రద్ధత్తని అనుసర్షంచ్ కొవీ్వ తిులు కనిప్తంచాయి. 

i. మత్థధకారులు గదిలోకి ప్రవేశించ్నపుప డు 

ధూరం వేయడం. 

j. ప్రతేు క వస్ట్సిాలు రోమన్ ప్రభుత్ీ  అధకారుల 

మాదిర్షగానే ఉంటాయి. 

k. బృంద్గానాల దాీ రా రవల ప్పారంభం కోసం 

ఊరేగింపు సంీత్ం. 

l. వృత్తరిరమైన మత్థధకారులు అనిన  ఆరాధకుల 

బహరంగ భ్యగసీా ము ం మర్షయు సానిన హత్ు ం 

్సాానంలో "ఆరాధన రవ" నిరీ హంచారు. 

ఒక కాథ్ల్క రండితుడు ప్వారనటుుగా, కానాస టంనన్ 

రాకతో "ప్పాచీన రోమన్ సంసె ృత్త యొకె  వివిధ 

ఆచారాలు స్ట్ైసవి ప్పార ధనా విధానంలోకి ప్రవహంచాయి 

... చప్కవర్షనిి దేవత్గా భ్యవించే పురాత్న ఆరాధనలో 

పాలొొనన  వేడుకలు కూడ్డ చర్షచ  యొకె  ఆరాధనలోకి 

ప్రవేశించాయి, వాటి లౌకిక రూరంలో మాప్త్మే .109 (pg. 

24-25) ఎతెతని లేదా ఎతెతని అంత్సిుతో చర్షచ  భవనాల 

ఆగమనంతో, ఒక ఫంక్షన్్కు ఇత్ర వాటి కంటే 

ప్పాముఖు త్ జోడించబడుతుంది.ఫెలోషప్ ఆరాధనను 

నిరోధంచడం దాీ రా నాన్-పార్షటరపేటర్వగా మారడం 

ప్పారంభమవుతుంది. కాబటిట, ఒక నిర్షదషట ప్రదేశంలో 

చేర కారాు చరణ మర్షయు దైనందిన జీవిత్ం నుండి 

తీరవేయబడింది. (pg. 38) [అసంీు సౌకరు ం: దాని 

ఏరాప టు, రర్షమాణం లేదా యాజమాను ం గుర్షంచ్ 

బైబిల్ మౌనంగా ఉంది.  

ఆరధన ప్కమాం 

ప్పారంభ చర్షచ  యొకె  సమావేశం ఆకరమ కత్, రీ చా , 

ప్రత్త సభుు ని రనితీరు, చైత్ను ం మర్షయు బహరంగ 

భ్యగసీా ము ంతో గుర్షంిచబడింది. (పేజీ 50) 



Christians. It suffocated individual functioning and 

made ineffectual the teaching that every member has 

both the right and the privilege to minister in church 

meetings. The pastor/preacher position rivals the 

functioning headship of Christ in His church.188 

• The present-day pastor was born out of the single-

bishop rule first spawned by Ignatius and Cyprian, 

evolving into the local presbyter, which in the Middle 

Ages grew into the Catholic priest. During the 

Reformation he was transformed from priest into "the 

preacher," "the minister," and finally "the pastor." (pg. 

141) 

" The Catholic priests had seven duties at the time of the 

Reformation.208 The protestant pastor takes upon himself 

all of these responsibilities plus he sometimes blesses 

civic events. These duties were/are: (pg141)  

1. Preaching 

2. Sacraments 

3. Prayers for the flock 

4. A disciplined godly life  

5. Church rites 

6. Supporting the poor 

7. Visiting the sick 
 

Sunday Morning Costume  
Every Sunday morning, millions of Protestants throughout 

the world put on their best clothes to attend Sunday 

Morning Church.1 Originally dressing up for any occasion 

was only an option for the wealthiest nobility. This 

changed with the invention of mass textile manufacturing 

and the development of urban society.6 Fine clothes 

became more affordable to common people. The middle 

class was born and they began to emulate the envied 

aristocracy.7 (pg. 148) Their pastors distinguished their 

importance by their special clothing.  

 

However, the dressing up represents: (pg. 148-150)  

a. A division between the secular and the sacred. 

b. The illusion that we are good because of our attire, 

thereby possibly covering up less than godly lives. 

c. Differences in social and/or racial classes. 

d. A false delusion that one is "irreverent" by wearing 

informal clothing [not wearing our very best ]. 

[Note: James 2:1-2 warns about an attitude of feeling 

superior to others, partiality and looking down upon the 

poor and "less fortunate."] 

It was Clement of Alexander who argued that clergy 

should wear better garments than laity.26 (pg. 150) The 

official Roman dress was gradually adopted by the priest 

and deacons following Constantine's move to 

Constantinople. 29 Jerome (ca. 342-420) remarked that the 

clergy should never enter into the sanctuary wearing 

everyday garments.34 (pg. 151) By the Middle Ages, their 

రర్షగణంచండి: 

• 1 కొర్షంథీయులకు 12:14 ఇపుప డు శర్వరం ఒక 

భ్యగముతో కాకుండ్డ అనేక భ్యగాలతో 

నిర్షమ త్మైనది. 

• 1 కొర్షంథీయులకు 12:18 దేవుడు శర్వరంలోని 

ప్రత్త అవయవాలను త్థను కోరుకునన టేు 

అమరాచ డు. 

• 1 కొర్షంథీయులకు 12:27 ఇపుప డు మీరు ప్ీసిు 

శర్వరం, మర్షయు మీలో ప్రత్త ఒకె రూ దానిలో 

భ్యగమై ఉనాన రు. 

• 1 కొర్షంథీయులకు 12:31 అయితే గొరప  

బహుమతులను ఆప్త్ంగా కోరుకుంటారు. 

• 1 కొర్షంథీయులు 13:13-14:1 మర్షయు ఇపుప డు 

ఈ మూడు మిగిల్ ఉనాన యి: విశీా సం, నిర్వక్షణ 

మర్షయు ప్పేమ. అయితే వీటిలో గొరప ది ప్పేమ. 

ప్పేమ మారొానిన  అనుసర్షంచండి మర్షయు 

ఆధాు త్తమ క బహుమతులను, ముఖు ంగా 

ప్రవచన బహుమత్తని ఆప్త్ంగా కోరుకోండి. 

1 కొర్షంథీయులకు 14:12 చర్షచ ని నిర్షమ ంచే 

బహుమతులలో రాణంచడ్డనికి ప్రయత్తన ంచండి, 

[సమావేశమైన స్ట్ైసవిులు ]. 

ప్రవకలి ఆత్మ లు ప్రవకలి నియంప్త్ణకు లోబడి 

ఉంటాయి. ఎందుకంటే దేవుడు అశాంత్తకి దేవుడు 

కాదు, శాంత్తకి దేవుడు. (1 కొర్షంథీయులు 14:26-33) 

కాబటిట, అత్ను చేసిునన  పాయింటుు ఏమిటి? 

• మీరు సమావేశమైన కొర్షంథీ స్ట్ైసవిులను 

కల్రనపుప డు 

• స్ట్ైసవి పురుషులు మర్షయు స్ట్సీలిు మొత్ంి 

భ్యగసీా మాు నిన  కల్గి ఉనాన రు 

o ఒక ్శోుకం > 

o స్తచనల రద్ం >> ఆధారంగా వివిధ 

కారు కలాపాలు 

o ఒక దోు త్కం >> వు కిగిత్ విధులు, 

బహుమతులు. 

o ఒక భ్యష లేదా ఒక వివరణ > 

నేటి చర్షచ  అభ్యు సం అసంీుని ర్కండు భ్యగాలుగా 

సవర్షంచ్ంది: 

a. స్ట్సీలిు మాటాుడటానికి అనుమత్తంచబడిన 

బైబిల్ అధు యనం 

b. వారు మాటాుడటానికి అనుమత్తంచని చోట 

ఆరాధన రవ 

• సమావేశమైన వార్ష బలోపేత్ం కోసం ఇవనీన  

చేయాల్. 

• కొంద్ర్షకి అలవాటు ఉనన టుుగా మనం 

[వదిల్వేయడం, విడిచ్పెటటడం ] 



clothing had acquired mystical and symbolic meanings.37 

(pg. 152) 

The Reformers adopted the scholar's black gown, also 

known as the philosopher's cloak.43 So prevalent was the 

new clerical garb that the black gown of the secular 

scholar became the garment of the Protestant pastor.44 (pg. 

152)  

All this special clothing clearly distinguishes the two 

classes: professional and nonprofessional perhaps even 

discriminating against the nonprofessional. (pg. 154) 

Ministers of Music  
During Constantine's reign, choirs were developed and 

trained to help celebrate the Eucharist. This practice was 

borrowed from Roman custom, which began its imperial 

ceremonies with professional music.2 However, the root is 

found in pagan Greek temples and Greek drama.3 (pg. 

158-159) 

With the advent of the choir in the Christian church, 

singing was no longer done by all of God's people but by 

the clerical staff composed of trained singers.5 This shift 

was partly due to the fact that heretical doctrines were 

spread through hymn singing. The clergy felt that if 

singing of hymns was in their control, it would curb the 

heresy.6 This also increased the power of the clergy. (pg. 

159) [Do the songs sung today promote non-biblical 

teachings? ] 

Luther encouraged congregational singing during parts of 

the service.28 (pg. 162) 

In many contemporary churches, charismatic or non-

charismatic, the choir has been replaced by the praise 

team.50 (pg. 164) 

Listen to Paul's description of a New Testament church 

meeting: (pg. 166)  

a. Every one of you hath a song. (1 Corinthians 14:26) 

b. Speak to one another in psalms, hymns and spiritual 

songs. (Ephesians 5:19) 

Consider the words "Every one of you." Song leaders, 

choirs and worship teams make it impossible by limiting 

the leadership of Christ - specifically of leading His 

brethren into singing praise songs to His Father. (pg. 166-

167) 

When worship songs can only be announced, initiated, 

and led by the talented, this element of service becomes 

more like entertainment than corporate worship.17 And 

only those who "make the cut" are allowed to participate 

in the ministry of leading songs. (pg. 167) [It is what is 

విడిచ్పెటటకూడదు, కానీ మనం ఒకర్షనొకరు 

ప్పోత్స హంచ్చకుందాం - మర్షయు మీరు రోజు 

సమీప్తసిునన పుప డు ఎకెు వగా చూసిాము. 

(హెప్ీయులు 10:25) 

ప్రత్త ప్పటెసటంట చర్షచ  రవను విభినన ంగా చేర 

ఉరర్షత్ల మారుప లను తొలగించండి, మీరు 

త్రప నిసర్షగా ఒక విధమైన ప్పారనాా విధానానిన  

కనుగొంటారు [నిరే దశించ్న ప్కమం ] కానీ అదే ప్కమంలో 

అవసరం లేదు: (pg. 48-50) 

• భవనంలోకి ప్రవేశించగానే రలకర్షంపు 

• ప్పారనా మర్షయు / లేదా ప్గంథ్ రఠనం 

• పాట రవ 

• ప్రకటనలు 

• సమరప ణ 

• ఉరనాు సం 

• ఆశీరీా ద్ం 

కాబటిట, ఆరాధన యొకె  నిరసన ప్కమం ఎకె డ 

ఉద్భ వించ్ంది? 

1. ఇది మధు యుగ కాథ్ల్క మాస్9లో దాని మూలాలను 

కల్గి ఉంది 

h. అను మత్ పూజార్ష దుసిులు 

i. శుద్దదకరణ ఆచారాలలో ధూరం మర్షయు రవిప్త్ 

జలానిన  ఉరయోగించడం 

j. పూజలో కొవీ్వ తిులను కాలచ డం 

k. రోమన్ బారల్కా యొకె  ఆరె్ష టెకచ ర్ 

l. "కానన్ చటటం" ఆధారంగా రోమ్ చటటం 

m. ప్రధాన బిషప్ కోసం Pontifex Maximus శీర్షకి 

n. మాస్ 17 కోసం అను మత్ ఆచారాలు (పేజీ. 53) 

2. లూథ్ర్ రోమన్ కాథ్ల్క నాయకత్ీ ం మర్షయు 

యూకార్షస్ట్పై దాని బోధనల యొకె  మిటర్స  మర్షయు 

్సాట ఫ్్లకు వు త్తరేకంగా మండిరడా్డరు. అందువలు, 

అత్ను యూకార్షస్ట కాకుండ్డ బోధంచడ్డనిన  కంప్ద్ంగా 

చేసుకునాన డు. దైవిక రవలో అత్ు ంత్ ముఖు మైన 

భ్యగం."29 (పేజీ. 53) 

కాథ్ల్క మాస్ [యూకార్షరటక లేదా లార్ాస  సరప ర్ ]కి 

లూథ్ర్ చేరన ప్రధాన మారుప లు: 

a. ప్రజల భ్యషలో ప్రద్ర్షశ ంచారు 

b. ఉరనాు సం కంప్ద్ భ్యగానిన  అందించ్ంది 

c. సమేమ ళన గానం [త్తర్షగి ] రర్షచయం 

చేయబడింది 

d. మాస్ ప్ీసిు యొకె  త్థు గం అనే ఆలోచనను 

రదుద చేరంది 



pleasing to the attendees rather what is pleasing to God 

from the attendees.] 

Tithing and Clergy Salaries  
Tithing does appear in the Bible. So, yes, tithing is 

biblical. But it is not Christian. The tithe belongs to 

ancient Israel. It was essentially their income tax. Never in 

the New Testament or during the first century do you find 

Christians tithing. (pg. 172) With the death of Jesus, all 

ceremonial codes that belonged to the Jews were nailed to 

Christ's cross and buried, never to be used again to 

condemn us. [He came not to abolish the Law or the 

Prophets but to fulfill them Matthew 5:17 ] We see the 

first-century Christians as stewards giving cheerfully 

according to their ability - not dutifully out of a 

command.7 Giving in the early church was voluntary.8 And 

those who benefited from it were the poor, sick, orphans, 

widows, prisoners, strangers and church planters. 9 (pg. 

173) [If a Christian must tithe because commanded, then 

his gift is not voluntary, not according to his ability and 

not from his heart but because of duty. Thus, by giving his 

tithe one earns his reward, salvation.] 

In the third century, Cyprian of Carthage was the first 

Christian writer to mention the practice of financially 

supporting clergy. He urged that just as the Levites were 

supported by the tithe, so should the Christian clergy.16 

(pg.176) By the end of the tenth century, the tithe had 

developed into a legal requirement to fund the state church 

- demanded by the clergy and enforced by the secular 

authorities!28 (pg. 177 So far as clergy salaries go, 

ministers were unsalaried for the first three centuries. But 

when Constantine appeared, he instituted the practice of 

paying a fixed salary to the clergy from church funds and 

municipal and imperial treasuries.30 Thus was born the 

clergy salary. (pg. 178) 

Giving salaries to pastors elevates them above the rest of 

people. It creates a clerical caste that turns the living body 

of Christ into a business. Since "the pastor" and his staff 

are compensated for ministry, they are paid professionals 

and the rest of the church lapses into a state of passive 

dependence. If all Christians got in touch with the call that 

lies within them to be functioning priest in the Lord's 

house, why would we be paying our pastor? In addition, 

paying a pastor encourages him to be a man pleaser. (pg. 

180-181) 

Baptism  
Most evangelical Christians believe in and practice 

believer's baptism as opposed to infant baptism. Likewise, 

most Protestants believe in the practice of baptism by 

immersion or pouring rather than sprinkling.2 [Baptism is 

from the Greek word baptizo, transliterated as baptism, a 

dipping, plunging, or immersing, the Greek word for sprinkling 

is rantizo and the Greek word for pouring is cheo  (rd] In the 

e. కవలం పూజార్ష కాకుండ్డ ర్కటెట మర్షయు కపుప లో 

పాలురంచ్చకోవడ్డనికి సమాజానికి 

అనుమత్తంచబడింది. (పేజీ 55) 

3. కొత్ ినిబంధనలో సప షటంగా పేరె్క నబడనందున 

కాల్ీ న్ పైప్ ఆరొాన్ మర్షయు గాయక బృందాలను 

తొలగించాడు.64 (pg.58) 

4. పూు ర్షటన్ కాల్ీ నిసుటలు మత్థధకారుల వస్ట్సిాలు, 

చ్హాన లు మర్షయు ఆభరణాలను వదులుకుంటారు. 

వారు ్సాట కస ్లో ఉంచడం దాీ రా శిక్షంచారు మర్షయు 

ఆదివారం ఉద్యం ఉరనాు సం మిస్ అయిన 

సభుు లకు జర్షమానా విధంచారు.88, 89 (పేజి. 63) 

5. మెథ్డిసుటలు ఆదివారం సాయంప్త్ం ఆరాధనను 

ప్పాచ్చరు ంలోకి తెచాచ రు.98 (పేజి. 64) 

6. ప్ఫ్యంటియర్-ర్షవైవల్సుటలు బోధంచే లక్ష్యు నిన  

సువార్షకిుల ప్రసంగాలకు మారాచ రు.101 (pg.65) 

7. మెథ్డిస్ట్లు మర్షయు ప్ఫ్యంటియర్ ర్షవైవల్స్ట్లు 

"బల్ీఠం ప్తలుపు"కు జనమ నిచాచ రు. 112 (పేజి. 66) 

చార్కుస్ ఫినీన చే "ఆప్తుత్ బెంచ్"గా 

స్తచ్ంచబడింది.113 ఫినీు యొకె  అత్ు ంత్ 

శాశీ త్మైన అంశం వాు వహార్షకసతి్థవాద్ం ఏదైనా రని 

చేర,ి దానిని నైత్తక రర్షగణనలతో సంబంధం లేకుండ్డ 

సీీ కర్షంచాల్.112 (పేజి. 67) లేదా, "ది ముగింపులు 

మారొాలను సమర్షసిాాయి." (pg.68) అమెర్షకన్ 

ప్ఫ్యంటియర్-ర్షవైవల్జం చర్షచ ని ఒక బోధనా కంప్ద్ంగా 

మార్షచ ంది మర్షయు ఎడిఫికషన్ యొకె  అసంీు 

అనుభవానిన  సువార ిమిషన్్గా త్గింొచ్ంది.125 ఇది 

చర్షచ కి ఆధరత్ు  ఆకరణిగా రల్ప ట వు కిులను 

సృషటంచ్ంది. త్త్ఫ ల్త్ంగా, సంసాాగత్ంగా 

ఏసుప్ీసిును రాజాు లు మర్షయు అధకారాలు 

కోలోప యేలా చేయడం కోసం ప్రత్త సభుు ని రనితీరును 

రరసప రం మెరుగురర్షచారు.127 (పేజీ. 69) 

8. 1800వ ద్శకం చ్వర్షలో DL మూడీ "పాప్త ప్పారనా" 

136ను ప్రవేశపెటాట రు మర్షయు బిలీు ప్గాహం దాదాపు 

యాభై సంవత్స రాల త్రీా త్ మూడీ యొకె  

సాంకత్తకత్ను నవీకర్షంచారు.137 (పేజీ. 70) 

9. 1906 నుండి పెంతెకోసటల్ ఉద్ు మం చేతులు 

ఎత్డిం, పూు స్్లలో నృత్ు ం చేయడం, చేతులు 

చరప టుు కొటటడం, భ్యషలోు  మాటాుడటం [కొంత్మందికి 

తెల్రన భ్యష కాదు కానీ గిబు ర్షష్ ] మర్షయు టాంబురైను 

వాడకానిన  ప్రవేశపెటిటంది. (పేజీ 72) 

కాబటిట, నిరసన ఆరాధన ప్కమం: (పేజీ. 73-77) 



first century, water baptism was the way someone came to 

the Lord.6 For this reason, the confession and baptism are 

vitally linked to the exercise of saving faith. So much so 

that the New Testament writers often use baptism in place 

of the word faith and link it to being "saved."7 That is 

because baptism was the early Christians initial confession 

of faith in Christ. (pg. 188-189) [David Bercot stated 

"baptism was frequently referred to as "grace."] 

In our day [in some perhaps most churches ] the "sinner's 

prayer" has often replaced the role of water baptism. 

Unbelievers are told, "Say this prayer after me, accept 

Jesus as your personal savior, and you will be saved." But 

nowhere in all the New Testament do we find any person 

being led to the Lord by a sinner's prayer. And there is not 

the faintest whisper in the Bible about a "personal" Savior. 

Put another way water baptism was the sinner’s prayer in 

century one! Baptism accompanied the acceptance of the 

gospel and it occurred immediately. (pg. 189) [Peter in 1 

Peter 3:21stated that baptism now saves you by the 

resurrection of Jesus Christ as one calls upon God to 

forgive him of his sins.] 

Baptism marked a complete break with the past and a full 

entrance into Christ and His church. Baptism was 

simultaneously and act of faith as well as an expression of 

faith.8 (pg. 189) 

Beginning in the second century some influential 

Christians taught that baptism must be preceded by a 

period of instruction, prayer and fasting.9 You must show 

yourself worthy of baptism by your conduct.11 [Such was 

not the case on Pentecost as their baptism appears to have 

been immediate.] 

Tradition has removed the true meaning and power 

behind water baptism. Properly conceived and practiced 

water baptism is the believer's confession of faith before 

men, demons, angels and God. Baptism is a visible sign 

that depicts our separation from the world,47 our death 

with Christ, the burial of our old man,48 the death of the 

old creation,49 and the washing of the Word of God. To 

replace the New Testament water baptism with the 

sinner's prayer is to deplete baptism of its God given 

testimony. (pg. 196) [The old or fleshly man (sinful 

man) believed Christ and His message, died to his sinful 

way of life, was buried * in water (immersion or 

baptism). He was cleansed of sin, resurrected as a new 

living spiritual being and put onto Christ's body, the 

church, by God by his belief, faith, trust and obedience. 

] 

  * { Greek sunthapto (sun with + thapto entomb) - to 

bury with, or together (Vine's Expository Dictionary) – 

so one is buried and united with Christ in His death.} 

Lord's Supper  

e. ఒక మత్థధకార్షచే నిరీ హంచబడింది మర్షయు 

ద్రశ కత్ీ ం వహంచబడింది. 

f. ఉరనాు సం అత్ు ంత్ ఊహాజనిత్, రనికిమాల్న 

మర్షయు యాంప్త్తకమైన మర్షయు ఎటువంటి 

ఆకరమ కత్ లేకుండ్డ ఆరాధన రవకు కంప్ద్ంగా 

చేయబడింది. 

g. సభుు ల భ్యగసీా ము ంతో రరసప ర సవరణ 

అణచ్వేయబడింది కాబటిట నిశశ బదంగా మార్షంది. 

h. నిప్షె య ప్పార ధన దాని రర్షమిత్ విధులతో 

వారానికి ఒక గంటలో ఉంచడం 

విజయవంత్మైన స్ట్ైసవి జీవిత్థనికి ీలకమని 

స్తచ్సిుంది. 

ఉపనాయ సాం 

ఉరనాు సం తీరవేయడం దాీ రా, ఆదివారం ఉద్యం 

రవకు హాజరు కావడం విచారకరం, ఎందుకంటే 

ఉరనాు సం నిరసన ప్పార ధన యొకె  పునాది. (pg. 85) 

ఇది వాసవిానికి దేవుడు చర్షచ ని ఏ ఉదేదశంతో 

రూపందించాడో మర్షయు నిజమైన ఆధాు త్తమ క వృదిధకి 

చాలా త్కెు వ సంబంధానిన  కల్గి ఉంది. (పేజీ 86-87) 

e. ఇది ఒక సాధారణ సంఘటన - వారానికి ఒకసార్ష. 

f. ఇది అదే వు కి ిదాీ రా డ్జల్వర్వ చేయబడింది - 

ప్పఫెషనల్ సీప కర్. 

g. ఇది నిప్షె య ప్పేక్షకులకు 

అందించబడుతుంది - మోనోలాగ్ లేదా 

ఉరనాు సం. 

h. ఇది ప్రసంగం యొకె  సాగు రూరం - 3 నుండి 5 

పాయింటు చ్చట్టట  ఒక నిర్షదషట నిరామ ణం. 

ద్దనికి విరుద్ధంగా అపసలిుల బోధన ఇలా ఉంది: (పేజీ 

88) 

e. అపుప డపుప డు. 

f. నిర్షదషట సమసు లను రర్షషె ర్షంచడ్డనికి ప్రతేు క 

సంద్రాభ లలో రంప్తణీ చేయబడింది. 

g. అలంకార్షక నిరామ ణం లేకుండ్డ 

ఎకస ్టెంపోరేనియస్. 

h. ప్పేక్షకుల నుండి ప్రశిన ంచడం మర్షయు 

అంత్రాయాలతో సంభ్యషణ రూరంలో. 

స్ట్ైసవిులలో ప్కమమైన ఉరనాు సానికి సంబంధంచ్న 

ప్పారంభ ర్షకారాు ర్కండవ శత్థబదంలో కనుగొనబడింది.14 

స్ట్ైసవిులను మారచ డ్డనికి ప్రసంగాలు చాలా త్కెు వ 

చేశాయని అలెగెాండర్ యొకె  ్ ుమెంట విచారం వు కంి 

చేశారు.15 (పేజీ. 89) 

ఉరనాు సం యొకె  ముఖ్యు ంశాలు ప్ీసిుపూరీ ం ఐద్వ 

శత్థబాదనికి చందిన సోఫిసుటలు అని ప్తలువబడే 

సంచర్షంచే ఉపాధాు యుల వద్దకు త్తర్షగి వెళత్థయి. 

వారు భ్యవోదీే గ విజనుపిులను ఉరయోగించ్ నిపుణులైన 



For early Christians, the Lord's Supper was a communal 

meal.22 The mood was one of celebration and joy. When 

believers first gathered for the meal, they broke bread and 

passed it around. Then they ate their meal, which was 

concluded after the cup was passed around. The Lord's 

Supper was essentially a banquet. And there was no clergy 

to officiate.31 Because of Paul's statement warning about 

unworthiness in 1 Corinthians 11:27-33 some began to 

teach the Lord's Supper was dangerous. Apparently, they 

did not relate the warning to discriminating against the 

poor and becoming drunk as the unworthy part. (pg. 192)  

Around the time of Tertullian (c. 160 - c. 225), the bread 

and the cup began to be separated from the meal.25 With 

the abandonment of the meal, the terms breaking of bread 

and Lord's Supper was replaced with the Greek word 

Eucharist.30 Irenaeus (130-200) began referring to it as an 

"offering"31 or "sacrifice." An altar table where the bread 

and cup were placed and came to be seen as the place 

where the victim was offered.32 The Supper was no longer 

a community event. It was rather a priestly ritual that was 

to be watched at a distance. Throughout the fourth and 

fifth centuries, there was an increasing sense of awe and 

dread.33 (pg. 194) 

With the doctrine of transubstantiation, God's people 

approached the elements with a feeling of fear. They were 

reluctant even to approach them.43 When the words of the 

Eucharist were spoken by the priest it was believed that 

the bread literally became God44 [actually became flesh 

and blood ]. (pg. 195) In the New Testament itself, there is 

no indication that it was the special privilege or duty of 

anyone to lead the worshipping fellowship of the Lord's 

Supper.52 (pg. 197)  

Christian Education  
In the mind of most Christians, formal education qualifies 

a person to do the Lord's work. Unless a Christian has 

graduated from a Bible college or seminary, he or she is 

viewed as a being "para" minister, a pseudo Christian 

worker. Such a person cannot preach, teach, baptize or 

administer the Lord's Supper since he or she has not been 

formally trained to do such things …right? (pg. 199-200) 

Christian training during the first century was hands-on, 

rather than academic. It was a matter of apprenticeship, 

rather than intellectual learning. It was aimed at the spirit, 

rather than the front lobe i.e.: 

 

They learned the essential lessons by living a shared life 

with a group of Christians under the tutelage of an older, 

seasoned worker. 

Therefore, the best structure for equipping every Christian 

is already in place. It predates seminaries and weekend 

seminars and will outlast them all. They learned in the 

డిబేటరుు. వార్ష వాద్నలను "అమమ డ్డనికి" భౌత్తక 

రూరం మర్షయు తెల్వైన భ్యష. వారు రదారధం కంటే 

రూపానిన  అనుకర్షంచడంలో నిషాణతులు.20 సోఫిసుటలు 

ప్రతేు క దుసిులతో గుర్షంిచబడా్డరు, ్రరా నివాసం కల్గి 

ఉంటారు, అకె డ వారు అదే ప్పేక్షకులకు సాధారణ 

ఉరనాు సాలు ఇచాచ రు మర్షయు మంచ్ డబుు  

సంపాదించారు. (పేజీ.89) 

దాదాపు ఒక శత్థబదం త్రీా త్ అర్షసాట టిల్ మూడు 

పాయింటు ప్రసంగానిన  వాకాచ తురాు నిన  

అందించాడు.22 వకలిు త్మ శకివింత్మైన మాటాు డే 

నైపుణు ం దాీ రా ప్పేక్షకులను ఉనామ దానికి 

గుర్షచేసిారు.27 

ప్ీకు ఉరనాు సం రకం మూడవ శత్థబదంలో స్ట్ైసవి 

చర్షచ లోకి ప్రవేశించ్ంది... బహరంగ సమావేశాలు 

అంత్ర్షంచ్పోవడం ప్పారంభమయాు యి మర్షయు 

చర్షచ  సమావేశాలు మర్షంత్ ప్పార ధనగా మారాయి 

[మత్రరమైన రవ లేదా ప్రజా ఆరాధన కోసం 

స్తచ్ంచబడిన ఆచారాలు ] "రవ"గా అభివృదిధ 

చందాయి. ."30 ఆ విధంగా రుసుము చల్ుంచ్ 

ప్రసంగాలను అందించే శిక్షణ పందిన ప్పఫెషనల్ 

సీప కర్ యొకె  అను మత్ భ్యవన నేరుగా స్ట్ైసవి 

రకపి్రవాహంలోకి వెళ్ళుంది. (pg. 91) ఈ కొత్ ిశైల్ 

మెరుగుపెటిటన వాకాచ తురాు నిన , అధునాత్న 

వాు కరణానిన , పూలతో కూడిన వాగాధటిని మర్షయు 

ఏకపాప్త్థభినయానిన  నొకెి  చప్తప ంది. (పేజీ 92) 

ఈ రకమైన బోధన లేదా బోధన చర్షచ పై ప్రత్తకూల 

ప్రభ్యవానిన  చూప్తంది: 

f. అది బోధకుని రద్ధహసిుడుగా చేసిుంది. 

g. ఇది నిప్షె యాత్మ కత్ను ప్పోత్స హసిుంది, 

త్దాీ రా రరసప ర మంప్త్తత్ీ  శాఖ మర్షయు 

సభుు ల బహరంగ భ్యగసీా ము  సమావేశాలను 

ఉకిె ర్షబికెి ర్ష చేసిుంది. 

h. అలా ప్తలవకపోయినా మత్థధకారులను 

కాపాడుతుంది. 

i. ఇది సాధువుల నైపుణాు నిన  త్గిసిొుంది. 

j. ఇది ఆచరణ సాధు ం కాని పాఠాలను ఉత్ప త్త ి

చేసిుంది. 

ాసరి్ 

ప్రసిుత్ పాసటర్/నాయకుడు మర్షయు ప్పటెసటంటిజం 

చనిపోతుంద్ని మాకు తెలుసు కాబటిట దానిన  

తీరవేయండి. అత్ను ప్పటెసటంట ప్కిరటయానిటీ యొకె  

సీ రూరం, సమకాలీన చర్షచ  యొకె  ప్రధాన కంప్ద్ 

బిందువు, ప్రధాన కంప్ద్ం మర్షయు కంప్ద్ం. 

ప్రగాఢమైన వు ంగు ం ఏమిటంటే, మొత్ంి కొత్ ి

నిబంధనలో అలాంటి వాటిని సమర్షధంచే ఒకె  రద్ు ం 



furnace of life, in a rational, living, working and 

ministering context.2 (pg. 200) 

There have been four stages of theological education: (pg. 

201-206) 

a. Episcopal - Theology in the patristic age (third to 

fifth centuries) was episcopal because the leading 

theologians of the day were bishops.6 

b. Monastic - The monastic stage of theological 

education was tied to the ascetic and mystical life. 

It was taught by monks living in monastic 

communities and at a time the Eastern church 

fathers became steeped in Platonic thought. For 

example, Justin Martyr believed that philosophy 

was God's revelation to the Gentiles.10 

c. Scholastic - The third stage of theological 

education owes much to the culture of the 

university.33 Abelard (1079-1142) applied 

Aristotelian logic to reveal the truth.34 Martin 

Luther (1483-1546) said "What else are the 

universities than places for training youth in Greek 

glory."37 

d. Seminarian - Seminary theology grew out of the 

scholastic theology taught in the universities which 

were based upon Aristotle's philosophical system.39 

Aquinas probably had the greatest influence. His 

main thesis was that God is known through human 

reason and he preferred the intellect to the heart as 

the organ for arriving at truth.41 

Reason and intellect can cause us to know about God and 

help us communicate what we know. But they fall short in 

giving us spiritual revelation. The intellect is not the 

gateway for knowing the Lord deeply. Neither are the 

emotions.43 A high powered intellect and razor-sharp 

reasoning skills do not automatically produce spiritual 

men and women. Blasie Pascal (1623-1662) once stated 

"It is the heart which perceives God, and not the reason."45 

(pg. 206) [One must have an intimate relationship with 

God.] 

The Greek philosophers Plato and Socrates taught that 

knowledge is virtue. Good depends on the extent of one's 

knowledge. Hence, the teaching of knowledge is the 

teaching of virtue.99 Herein lies the root and stem of 

contemporary education. It is built on the Platonic idea 

that knowledge is equivalent of moral character. 

[Gnosticism] 

Contemporary theological teaching is data-transfer 

education. It moves from notebook to notebook. In the 

process, our theology rarely gets below the neck. If a 

student accurately parrots the ideas of his professor, he is 

awarded a degree. Therefore, the fallacy is that graduates 

are instantly qualified36 even though he has little if any 

hands-on experience in the body of life. Perhaps the most 

కూడ్డ లేదు. అయితే, పాసటర్ బైబిల్. (pg.106-7) 

గమనించండి: 

 

ఎఫెసీయులకు 4:11 "అత్ను కొంద్ర్షని అపసలిులుగా, 

కొంద్ర్షని ప్రవకలిుగా, కొంద్ర్షని సువార్షకిులుగా, 

కొంద్ర్షని పాసటరుుగా మర్షయు బోధకులుగా ఇచాచ డు" 

అనే రద్ు ం మాప్త్మే పాసటర్ ఉరయోగించబడింది. [1 

పేతురు 2:25లో ఎఫెసీయులలో ప్రసిావించబడిన 

నాయకుని యొకె  అదే సంద్రభ ంలో పాసటర్, పోమెనా 

అనే ఈ ప్ీకు రద్ం గొప్ర్కల కారర్ష అని 

అనువదించబడింది.] 

c. రద్ం బహువచనం. 

d. ద్దని అరంా షెరర్(ాలు) ఫంక్షన్్ను వివర్షంచే 

రూరకం.4 

మొద్టి శత్థబదపు గొప్ర్కల కారరులు (పాసటరుు) 

చర్షచ  యొకె  ్సాానిక పెద్దలు (ప్పెసైు టరుు) 

మర్షయు రరు వేక్షకులు (సంరక్షకులు, 

సంటినెల్స ). వార్ష రనితీరు సమకాలీన 

మత్సంబంధ పాప్త్9 [చాలా నిరసన చర్షచ లలో 

విరుద్ధంగా ఉంది. (పేజీ 108) 

సమకాలీన పాసటర్ యొకె  విత్నిాలను కొత్ ినిబంధన 

యుగంలో కూడ్డ కనుగొనవచ్చచ . డియోప్టెఫెస్, 

చర్షచ లో (3 జాన్ 9-10).12 (పేజీ. 109) 

మూడవ శత్థబదం వరకు, చర్షచ కి అధకార్షక నాయకత్ీ ం 

లేదు. దానికి నాయకులు ఉనాన రనేది వివాదాసప ద్ం 

కాదు. కానీ నాయకత్ీ ం అనధకార్షకంగా ఉంది, 

పూర్షంచడ్డనికి మత్రరమైన "కారాు లయాలు" లేదా 

సామాజిక ్సాుటుు లేవు.13 

అవి పూజార్ష, దేవాలయం లేదా త్థు గం లేని మత్ 

సమూహాలు.14 (పేజీ. 109-110) [నాయకత్ీ ం అనేది 

ఒక రని కాదు. (TheBibleWay పాఠం దేవుని కారరుల 

విధులను చూడండి] 

ఇగేన షయస్ ఆఫ్ ఆంటియోచ్ (35-107) ఒక నాయకుడి 

వైపు మారడంలో ీలక పాప్త్ పోషంచాడు. అత్ను ప్రత్త 

చర్షచ లోని పెద్దలలో ఒకర్షని అంద్ర్షకంటే 

ఉనన తీకర్షంచాడు. ఉనన త్ ్సాాయి పెద్దను అపుప డు 

బిషప్ అని ప్తల్చేవారు [రరు వేక్షకుడు  అనే 

రద్ం].20(పేజీ. 110-111) ఇగేన షయస్ త్పుప డు 

రదాధ ంత్థనిన  రర్షషె ర్షంచడ్డనికి మర్షయు చర్షచ  

ఐకు త్ను ్సాాప్తంచడ్డనికి ఇది అవసరమని 

భ్యవించాడు.27 (పేజీ. 112) 

బిషప్ చ్వర్షకి చర్షచ  యొకె  సంరద్కు ప్రధాన 

నిరీా హకుడు మర్షయు రంప్తణీదారు అయాు డు.13 



damaging problem of the seminary and Bible college is 

that they perpetuate the humanly devised system in which 

the clergy live, breathe and have their being.109 (pg. 216-

218)  

Re-approaching the New Testament 
The church is influenced by its surrounding culture, 

seemingly unaware of its negative influences. Because of 

his training and education, we tend to accept whatever the 

pastor's or preacher's state as biblical. 

Therefore, we generally do not consider it necessary to go 

to the Bible in an attempt to determine the validity of his 

statements as that is what "I have always heard." When we 

do study we commonly use the "proof text method," 

which dates back to the 1590's. A group of men called 

Protestant scholastics took the teachings of the Reformers 

and systemized then according to the rules of Aristotelian 

logic.2 They held that not only is the scripture the word of 

God, but every part of it is the Word of God in and of 

itself - irrespective of context. (pg. 222-223)  

Two-thirds of the New Testament is made up of Paul's 

letters. In the early second century when they were 

compiled into a volume they were arranged in order of 

lengthiest to shortest. Then when compiling the New 

Testament, the gospels and Acts were placed in front of 

Paul's letters and Revelation at the end. (pg. 226) In 1227 

a professor in the University of Paris divided the books of 

the Bible into chapters. It wasn't until 1551 that sentences 

were numbered.11 (pg. 228-229) 

Christians have been taught to approach the Bible 

generally in one of eight ways by looking for verses that 

will: 

a. inspire you. 

b. tell you what God has promised so you can confess 

it in faith therefore, obligating God to do what you 

want. 

c. tell you what God commands you to do. 

d. Allow you can quote to scare the devil out of his 

wits or resist him in the hour of temptation. 

e. prove your particular doctrine so you can slice and 

dice your theological sparring partner. 

f. control or correct others. 

g. "preach" well and make good "sermon" material. 

h. appear when flipping randomly. 

These methods do not provide opportunity to know the 

context of the passage and to be able to determine the 

message the writer is attempting to deliver. The context is 

so important that without it one may draw an opposite 

conclusion that the one intended. (pg. 230) 

Jesus, the Revolutionary 

ఫల్త్ంగా అత్ను చర్షచ  యొకె  సోలో పాసటర్ అయాు డు 

- సాధారణ ఆరాధనలో ప్పఫెషనల్ (వార్ష ప్రత్తనిధ).36 

(pg.112) 

సుమారు 100 సంవత్స రాలలో మరణంచ్న రోమ్్కు 

చందిన ్ ుమెంట, నాయకులు మర్షయు నాన్ లీడర్్ల 

మధు  వు త్థు సానిన  చూప్తన ఘనత్ 38, టెరుటల్యన్ (c. 

160 - c. 225) మత్థధకారులను ఉరయోగించ్న మొద్టి 

వు కి.ి40 (పేజీ. 113-114) 

కౌనిస ల్ ఆఫ్ నైరయా (325) త్రీా త్ బిషప్్లు ప్రభువు 

భోజనం బాధు త్ను ప్ప్తసైు టరుు, డిపూు టీ బిషప్్లకు 

అరప గించారు.53 (పేజీ. 114) 

కారే ి్ ్కి చందిన రప్ప్తయన్ [మూడవ శత్థబదం] ీటర్్కు 

చందిన బిషప్్ల యొకె  అవిచ్ా నన మైన వారసతీ్ ం 

కోసం వాదించాడు.60 (పేజీ. 115) 

నాలవొ శత్థబదం నాటికి, చర్షచ  రోమన్ సాప్మాజు ం 

యొకె  ఉదాహరణను అనుసర్షంచ్ంది. చప్కవర్ష ి

కాన్్్సాట ంనన్ చర్షచ ని డియోసస్్లుగా [డియోసస్్లు 

"గవరన ర్ అధకార రర్షధ" www.etymonline.com ] 

రోమన్ ప్పాంతీయ జిలాు ల నమూనాలో ఏరాప టు 

చేశాడు. త్రువాత్ పోప్ ప్ెగొర్వ రోమన్ చటటం త్రీా త్ 

మొత్ంి చర్షచ  యొకె  మంప్త్తత్ీ  శాఖను 

రూపందించారు.81 (పేజీ. 119) 

కాన్్్సాట ంనన్ రోమ్ గవరన ర్్లకు ఇచ్చ న దానికంటే 

ఎకెు వ అధకారానిన  రోమ్ బిషప్్కు ఇచాచ డు. వారు 

చర్షచ  ఆఫీస్ బేరర్్ల ప్రత్తషట, అనుకూలమైన త్రగత్త, 

సంరనన  ప్ేణ యొకె  అధకారం మర్షయు కాల్ కంటే 

ఎకెు వ వృత్తనిి కల్గి ఉనాన రు.99 నికర ఫల్త్ం 

ఆందోళనకరంగా ఉంది: (పేజీ. 120-121) 

మత్థచారుు లు శిక్షణ పందిన నాయకులు, సనాత్న 

ధరమ  సంరక్షకులు - ప్రజల పాలకులు మర్షయు 

ఉపాధాు యులు కావడంతో మత్థధకారులు/లౌకిక 

అంత్రం పెర్షగింది. వారు త్కెు వ మానవులకు 

లభించని బహుమతులు మర్షయు ద్యలను కల్గి 

ఉనాన రు. లౌకికులు ర్కండవ-త్రగత్త, శిక్షణ లేని 

స్ట్ైసవిులు.103 (పేజి. 122) ఇది "రవిప్త్ పురుషుల" 

యొకె  ఆధాు త్తమ కంగా ఉనన త్ సమూహంగా 

నియమించబడటానికి దార్షతీరంది. 120 ఈ ప్రప్కియ 

రోమన్ పౌర ప్రరంచం నుండి అదే రదాలను 

ఉరయోగించ్ంది.121 (పేజీ. 123-125) 

• లేఖన విరుద్ధమైన మత్థధకారులు/లౌకిక భేద్ం 

ప్ీసిు శర్వరానికి చరప లేని హాని చేరంది. (pg.136-

137) ఇది స్ట్ైసవిులను మొద్టి మర్షయు ర్కండవ 



The early Christians were intensely Christ-centered. Jesus 

Christ was their pulse beat. He was their life, their breath, 

and their central point reference. He was the object of 

their worship, the subject of their songs, and the content of 

their discussion and vocabulary. They made the Lord 

Jesus Christ central and supreme in all things.6 (pg. 247-

249) 

• The New Testament church 

a. Had no fixed order [liturgy ] of worship. 

b. Gathered in open-participatory meetings. 

c. Had no one as a spectator [except possibly visitors 

]. 

• The purpose of their assembling was: 

a. Mutual edification. [encourage faithfulness to 

Christ. ] 

b. To make visible the Lord in every functioning of 

His body. 

c. Not a religious "service." 

d. An atmosphere of freedom, spontaneity and joy. 

e. Not to serve as a platform for any one’s 

particular ministry. 

• The New Testament church lived as a face-to-face 

community. 

• Christianity was the first and only religion the world 

has ever known that was void of ritual, clergy and 

sacred buildings. For the first 300 years of the 

church's existence, Christians gathered in homes. On 

special occasions they would sometimes use a larger 

facility (like Solomon's Porch). 

• The church did not have a clergy. 

• Decision making of the church fell upon the shoulders 

of the whole assembly. 

• It was organic not organizational. They were not 

welded together by putting people into offices, 

creating programs, constructing rituals, and 

developing a top-down hierarchy or chain-of-

command structure. The church was a living and 

breathing organism. 

• Tithing was not practiced but they gave according to 

their ability in order to help their poor and church 

planters. 

• Baptism was a burial in water (immersion) which 

occurred immediately following one’s death to sin. 

[Peter stated in 1 Peter 3:21 "baptism now saves you - 

not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to 

God for a good conscience - through the resurrection 

of Jesus Christ."] 

• They did not construct buildings.  

• Training was on the job by a mature seasoned 

Christian. [Apostles, prophets, evangelists and pastors 

and teachers. (Ephesians 4:11)  [Refer to BibleWay 

lesson Servants of Christ] 

• They were not divided into denominations. All were 

in Christ by dying to sin, being buried by immersion 

in water, being resurrected by God into a new living 

త్రగత్త స్ట్ైసవిులుగా విభజించ్ంది. ఇది వు కిగిత్ 

రనితీరును ఉకెి ర్షబికెి ర్ష చేరంది మర్షయు చర్షచ  

సమావేశాలలో రర్షచరు  చేయడ్డనికి ప్రత్త సభుు నికి 

హకెు  మర్షయు ప్రతేు క హకెు  ర్కండూ ఉనాన యని 

బోధనను అసమరంాగా చేరంది. పాసటర్/బోధకుడు 

అత్ని చర్షచ లో ప్ీసిు యొకె  రనితీరు 

ప్రధానతీ్థ నికి పోటీగా ఉనాన రు.188 

• ప్రసిుత్-రోజు పాసటర్ ఇగేన షయస్ మర్షయు 

రప్ప్తయనుచే మొటటమొద్ట ఏరప డిన రంగిల్-

బిషప్ పాలన నుండి జనిమ ంచాడు, ఇది ్సాానిక 

ప్పెస్్బైటర్్గా రర్షణామం చందింది, ఇది మధు  

యుగాలలో కాు థ్ల్క మత్గురువుగా ఎదిగింది. 

సంసె రణ సమయంలో అత్ను పూజార్ష నుండి 

"బోధకుడు", "మంప్త్త" మర్షయు చ్వరకు "పాసటర్" 

గా రూపాంత్రం చందాడు. (పేజీ. 141) 

"సంసె రణ సమయంలో కాథ్ల్క పూజారులకు ఏడు 

విధులు ఉనాన యి.208 ప్పటెసటంట పాసటర్ ఈ 

బాధు త్లనిన ంటినీ సీ యంగా తీసుకుంటాడు 

మర్షయు అత్ను కొనిన సారుు పౌర కారు ప్కమాలను 

ఆశీరీ దిసిాడు. ఈ విధులు ఇవి: (pg141) 

8. ప్రబోధంచడం 

9. మత్కరమ లు 

10. మంద్ కోసం ప్పారనాలు 

11. ప్కమశిక్షణతో కూడిన దైవిక జీవిత్ం 

12. చర్షచ  ఆచారాలు 

13. పేద్లను ఆదుకుంటునాన రు 

14. రోగులను రరామర్షశ ంచారు 

 

ఆదివార్ాం ఉద్యాం కాసి్ట్య మ్ 

ప్రత్త ఆదివారం ఉద్యం, సండే మార్షన ంగ్ చర్షచ కి 

హాజరయేు ందుకు ప్రరంచవాు రంిగా ఉనన  మిల్యను 

మంది ప్పటెసటంటుు త్మ ఉత్మిమైన దుసిులను 

ధర్షసిారు. 1 నిజానికి ఏ సంద్రభ ంలోనైనా దుసిులు 

ధర్షంచడం సంరనున లైన ప్రభువులకు మాప్త్మే 

ఎంప్తక. సామూహక వస్ట్సిాల త్యార్వ మర్షయు రటటణ 

సమాజం అభివృదిధతో ఇది మార్షపోయింది. 

మధు త్రగత్త జనిమ ంచ్ంది మర్షయు వారు 

అస్తయరడే కులీనులను అనుకర్షంచడం 

ప్పారంభించారు.7 (పేజీ. 148) వార్ష పాసటరుు వార్ష ప్రతేు క 

దుసిుల దాీ రా వార్ష ప్పాముఖు త్ను గుర్షంిచారు. 

అయితే, ప్డ్జరస ంగ్ స్తచ్సిుంది: (పేజీ. 148-150) 

e. సకుు లర్ మర్షయు రవిప్త్ం మధు  విభజన. 

f. మన వస్ట్సధిారణ వలు మనం మంచ్వారమనే 

ప్భమ, త్దాీ రా దైవభకి ిలేని జీవిత్థలను 

కప్తప పుచ్చచ కోవచ్చచ . 

g. సామాజిక మర్షయు/లేదా జాత్త త్రగతులలో 

తేడ్డలు. 



spiritual creation and put into Christ Body. [Refer to 

BibleWay lesson United in Christ] 

Conclusions and Recommendations 

The early Christian writers, often referred to as "church 

fathers", quoted by the authors and the authors of the 

listed sources used in this booklet were not inspired as 

were the writers of the New Testament. Some writer's 

doctrinal positions on certain issues often contradict 

interpretations of other writers of the same period and are 

not generally held to be in keeping with the scriptures. In 

fact, some writers referred to certain doctrines and beliefs 

as heretical. This said, their writings provide valuable 

information of practices in some churches during the first 

few centuries and the farther removed from the apostles 

the greater the possibility of erroneous teachings and 

practices.  

Many, if not most, of the charges of Pagan Christianity? 

may appear to be valid to an individual. Before they are 

accepted as true, they must be verified with statements 

from the Bible taken in context. 

1. Following individual study each issue or charge 

presented herein should be studied in small group studies 

where each participant can question or challenge the 

conclusion of others. Should the group agree that an issue 

or charge is valid, then the study should be expanded to 

larger groups for additional questioning and challenges. 

This should provide a clearer and more accurate 

understanding and will also help remove the appearance 

of forcing change upon the uninformed brothers and 

sisters. 

2. Before replacing any practice that has been concluded 

to be contrary to scripture, a specified time should be set 

aside and a process established for the resolution of 

difference of misunderstandings, opinions or conflicts. 

Every Christian brother or sister should have the 

opportunity to study, question or even challenge any or all 

conclusions in an environment of love. Then it should be 

implemented slowly in the event the conclusion is proven 

to have been faulty.  

3. Changes should not be made just for change sake. 

In a recent study the Barna Group released Who is Active 

in Group Expressions of Faith in which they explored 

profiles of Americans who actively participate in their 

faith. The study provides the following insights:  

1. 53% of church goers are women [50.7% of US 

population]. 

2. 56% of home church participants are men. 

3. 67% of church goers are married. 

h. అనధకార్షక దుసిులను ధర్షంచడం దాీ రా ఒకరు 

"అరరాధం" అనే త్పుప డు ప్భమ [మా ఉత్మిమైన ] 

ధర్షంచడం. 

[గమనిక: జేమ్స  2:1-2 ఇత్రుల కంటే గొరప వాడిగా 

భ్యవించే వైఖర్ష, రక్షపాత్ం మర్షయు పేద్లను 

మర్షయు "త్కెు వ అద్ృషటవంతులు"గా చూడటం 

గుర్షంచ్ హెచచ ర్షసిుంది.] 

అలెగెాండర్ యొకె  ్ ుమెంట, మత్థధకారులు లౌకికుల 

కంటే మెరుగైన వస్ట్సిాలను ధర్షంచాలని వాదించారు.26 

(పేజీ. 150) కానాస టంటినోపుల్్కు కాన్్్సాట ంటినోపుల్్కు 

వెళ్ళళ న త్రీా త్ అధకార్షక రోమన్ దుసిులను పూజార్ష 

మర్షయు డీకన్్లు ప్కమంగా సీీ కర్షంచారు. 29 జెరోమ్ 

(సుమారు. 342-420) మత్థధకారులు రోజువార్వ వస్ట్సిాలు 

ధర్షంచ్ అభయారణు ంలోకి ప్రవేశించకూడద్ని 

వాు ఖ్యు నించాడు. 

సంసె రలిు రండితుని నలుటి గౌనును సీీ కర్షంచారు, 

ద్దనిని త్త్ీ వేత్ ియొకె  అంీ అని కూడ్డ 

ప్తలుసిారు.43 కొత్ ిమత్థధకారుల వేషం ఎంత్గా 

ప్రబలంగా ఉందో, లౌకిక రండితుని నలు గౌను 

ప్పటెసటంట పాసటర్ యొకె  వస్ట్సంిగా మార్షంది.44 (పేజీ. 

152) 

ఈ ప్రతేు క దుసిులు అనీన  ర్కండు త్రగతులను 

సప షటంగా వేరు చేసిాయి: ప్పఫెషనల్ మర్షయు నాన్ 

ప్పఫెషనల్ బహుశా ప్పఫెషనల్ కాని వార్షపై కూడ్డ 

వివక్ష చూరడం. (పేజీ 154) 

సాంగీత్ మాంప్తులు 

కాన్్్సాట ంనన్ పాలనలో, యూకార్షస్ట జరుపుకోవడ్డనికి 

గాయక బృందాలు అభివృదిధ చేయబడా్డయి మర్షయు 

శిక్షణ పందాయి. ఈ అభ్యు సం రోమన్ ఆచారం నుండి 

తీసుకోబడింది, ఇది వృత్తరిరమైన సంీత్ంతో దాని 

సాప్మాజు  వేడుకలను ప్పారంభించ్ంది. అయితే, 

మూలం అను మత్ ప్ీకు దేవాలయాలు మర్షయు ప్ీకు 

నాటకాలలో కనుగొనబడింది.3 (పేజీ. 158-159) 

స్ట్ైసవి చర్షచ లో గాయక బృంద్ం రావడంతో, పాడటం 

అనేది దేవుని ప్రజలంద్రూ కాదు, శిక్షణ పందిన 

గాయకులతో కూడిన ్క ుర్షకల్ రబు ంది దాీ రా పాడ్డరు. 

5 ఈ మారుప కు పాక్షకంగా కారణం ్శోుకాలు పాడటం 

దాీ రా మత్విశీా శాల రదాధ ంత్థలు వాు ప్త ిచందాయి. 

ీరనిలు పాడటం త్మ ఆధీనంలో ఉనన టుయితే, 

మత్విశీా శాలను అర్షకటటవచచ ని మత్పెద్దలు 

భ్యవించారు.6 ఇది మత్థధకారుల శకినిి కూడ్డ 



4. 50% of home church goers are men thus 50% are 

women. 

5. 56% of church goers are 45 years old or older (the 

national population is 52%); 44% were 18 to 44. 

6. The average age in the home churches was 56 and 

they were least likely to include parents of younger 

children. 

7. Northeasterns were unlikely to be active in small 

groups. 

8. Westerners had the largest share of home church 

participants. 

9. Southerners were the least common to have house 

church participants but made up ½ of the small group 

attendees.  

10. Only 6% of Catholics attend house churches. 

11. Evangelistic protestants were the largest participants. 

12. 26 to 30% of blacks were participants in small groups 

and house churches (average national black 

population is 13%). 

13. 67% of church goers read the Bible outside "church 

services." 

14. 84% of house church participants read the Bible 

outside "church services." 

15. In generally simple churches, house churches and 

small group attendees are more active and study/read 

the Bible and seek to:  

a. Identify the living presence of Christ and His 

Word.  

b. Develop healthy relationship of love for one 

another  

c. Go into the world and make disciples for their 

good and God's glory 

Simple Church Concerns 
 

Within all activities of the simple and house churches 

there are or should be concerns of 

a.  remaining true to teaching of Christ and the apostles.  

b. dissolving or continuing of traditional institutional 

churches 

1. It would encourage people to leave the traditional 

church. 

2. Many seminaries and Bible Colleges would close. 

3. Our sanctuaries would need to be padlocked. 

4. Many pastors would be fired. 

5. Cultism, heresies and abuses would not be 

controlled. 

6. Leadership would disappear. 

7. Conflicting opinions would arise. 

8. Lay leaders are not qualified for the care of others. 

9. Charismatic leaders would dominate meetings. 

10. The average of house churches is 6 months so how 

will Christianity survive.  

11. The unchurched and visitors would be unable to 

locate the church since no phone book listing. 

పెంచ్ంది. (పేజీ. 159) [ఈరోజు పాడే పాటలు బైబిల్ 

యేత్ర బోధనలను ప్పోత్స హసిాయా? ] 

లూథ్ర్ రవ యొకె  భ్యగాలలో సమేమ ళనంగా 

పాడడ్డనిన  ప్పోత్స హంచాడు.28 (పేజీ. 162) 

అనేక సమకాలీన చర్షచ లలో, ఆకరణిీయమైన లేదా 

నాన్-కర్షసామ టిక, గాయక బృంద్ం ప్రశంసల 

బృంద్ంచే భర్వ ిచేయబడింది.50 (పేజీ. 164) 

కొత్ ినిబంధన చర్షచ  సమావేశం గుర్షంచ్ పాల్ 

వివరణను వినండి: (పేజీ. 166) 

c. మీలో ప్రత్త ఒకె ర్ష ద్గరొ ఒక పాట ఉంటుంది. (1 

కొర్షంథీయులు 14:26) 

d. ీరనిలు, ్శోుకాలు మర్షయు ఆధాు త్తమ క పాటలలో 

ఒకర్షతో ఒకరు మాటాుడుకోండి. (ఎఫెసీయులు 5:19) 

"మీలో ప్రత్త ఒకె రు" అనే రదాలను రర్షగణంచండి. 

పాటల నాయకులు, గాయక బృందాలు మర్షయు 

ఆరాధన బృందాలు ప్ీసిు నాయకతీ్థ నిన  రర్షమిత్ం 

చేయడం దాీ రా అసాధు ం చేసిాయి - ప్రతేు కంగా 

అత్ని సోద్రులను అత్ని త్ంప్డికి ్సిుత్తంచే పాటలు 

పాడటానికి దార్షతీరంది. (పేజీ. 166-167) 

ఆరాధనా పాటలను ప్రత్తభ్యవంతులైన వార్షచే 

ప్రకటించడం, ప్పారంభించడం మర్షయు నడిప్తంచడం 

మాప్త్మే చేయగల్గినపుప డు, ఈ రవ యొకె  

మూలకం కార్కప రేట ఆరాధన కంటే వినోద్ం వలె 

మారుతుంది.17 మర్షయు "ముఖు మైన పాటల 

మంప్త్తత్ీ  శాఖలో పాలొొనడ్డనికి" మాప్త్మే 

అనుమత్తంచబడత్థరు. (pg. 167) [హాజరైన వార్ష నుండి 

దేవునికి నచ్చ నది కాకుండ్డ హాజరైన వార్షకి నచేచ ది. ] 

ద్శాంశ్ాం మర్చయు మతాధికారుల జీతాలు 

ద్శమభ్యగము బైబిలోు  కనిప్తసిుంది. కాబటిట, అవును, 

ద్శమ భ్యగం బైబిల్ సంబంధమైనది. కానీ అది 

స్ట్ైసవిం కాదు. ద్శమ భ్యగం ప్పాచీన ఇప్జాయెల్్కు 

చందినది. ఇది త్రప నిసర్షగా వార్ష ఆదాయపు రనున . 

ప్కొత్ ినిబంధనలో లేదా మొద్టి శత్థబదంలో స్ట్ైసవిులు 

ద్శమభ్యగానిన  ఎనన డూ కనుగొనలేదు. (pg. 172) యేసు 

మరణంతో, యూదులకు చందిన అనిన  ఆచార 

నియమాలు ప్ీసిు శిలువకు ప్వేలాడద్దయబడా్డయి 

మర్షయు ఖననం చేయబడా్డయి, మనలను 

ఖండించడ్డనికి మళ్లు ఉరయోగించబడవు. [అత్ను 

ధరమ శాస్ట్సిానిన  లేదా ప్రవకలిను రదుద చేయడ్డనికి 

వచాచ డు కానీ వాటిని నెరవేరచ డ్డనికి మాథ్యు  5:17 ] 

మొద్టి శత్థబదపు స్ట్ైసవిులు త్మ సామరాాు నికి 

అనుగుణంగా ఉలాుసంగా ఇచేచ  గృహనిరీా హకులుగా 

మనం చూసిాము - విధగా ఆజనును ఇవీ లేదు.7 ఇవీ డం 



12. They have sold out to a culture that sinfully refuses 

to "Go to Church." 

13. They promote the worship of the individual and 

individualism. 

14. They have retrenched to a private world of faith.  

15. Orthodoxy would not be maintained 

16. Wild theologies would become prevalent. 

17. Sermons and formal Bible classes would disappear 

resulting in uneducated believers.           
wikipedia.org/wiki/simple_church 

 

Where did the Christian Sermon Come From? 

We come to one of the most sacrosanct church practices 

of all: the sermon. Remove the sermon and the Protestant 

order of worship becomes in large part a songfest. 

Remove the sermon and attendance at the Sunday 

morning service is doomed to drop. 

The sermon is the bedrock of the Protestant liturgy. For 

five hundred years, it has functioned like clock-work. 

Every Sunday morning, the pastor steps up to his pulpit 

and delivers an inspirational oration to a passive, pew-

warming audience.  

So central is the sermon that it is the very reason many 

Christians go to church. In fact, the entire service is often 

judged by the quality of the sermon. Ask a person how 

church was last Sunday and you will most likely get a 

description of the message. In short, the contemporary 

Christian mind-set often equates the sermon with Sunday 

morning worship. But it does not end there. 

Remove the sermon and you have eliminated the most 

important source of spiritual nourishment for countless 

numbers of believers (so it is thought). Yet the stunning 

reality is that today's sermon has no root in Scripture. 

Rather, it was borrowed from pagan culture, nursed and 

adopted into the Christian faith. But there is more. 

The sermon actually detracts from the very purpose for 

which YAHUAH designed the assembly gathering. And it 

has very little to do with genuine spiritual growth. 

The Sermon And The Bible 
Doubtlessly, someone reading the previous few 

paragraphs will retort: "People preached all throughout the 

Bible. Of course, the sermon is scriptural!" Granted, the 

Scriptures do record men and women preaching. 

However, there is a world of difference between the 

Spirit-inspired preaching and teaching described in the 

Scripture and the contemporary sermon. This difference is 

virtually always overlooked because we have been 

unwittingly conditioned to read our modern-day practices 

ప్పారంభ చర్షచ  సీ చా ంద్ంగా ఉంది.8 మర్షయు దాని 

నుండి ప్రయోజనం పందిన వారు పేద్లు, రోగులు, 

అనాథ్లు, విత్ంతువులు, ఖైద్దలు, అరర్షచ్తులు 

మర్షయు చర్షచ  ్పాు ంటరుు. 9 (పేజీ. 173) [ఒక స్ట్ైసవిుడు 

త్రప నిసర్షగా ద్శమ వంతును ఆజాను ప్తంచ్నటుయితే, 

అపుప డు అత్ని బహుమత్త సీ చా ంద్మైనది కాదు, 

అత్ని సామరాు ం ప్రకారం కాదు మర్షయు అత్ని 

హృద్యం నుండి కాదు కానీ విధ కారణంగా. ఆ 

విధంగా, త్న ద్శమభ్యగానిన  ఇవీ డం దాీ రా త్న 

ప్రత్తఫలానిన , మోక్ష్యనిన  పందుత్థడు. ] 

మూడవ శత్థబదంలో, కారే ి్ ్కు చందిన రప్ప్తయన్ 

మత్థధకారులకు ఆర్షకాంగా మద్దతు ఇచేచ  విధానానిన  

ప్రసిావించ్న మొద్టి స్ట్ైసవి రచయిత్. లేవీయులకు 

ద్శమ భ్యగానికి మద్దతు ఇచ్చ నటేు, స్ట్ైసవి 

మత్థధకారులు కూడ్డ అలాగే ఉండ్డలని ఆయన 

కోరారు. మత్థధకారులు మర్షయు లౌకిక అధకారులచే 

అమలు చేయబడత్థరు! మునిరరల్ మర్షయు 

ఇంీర్షయల్ ప్టెజర్వలు.30 ఈ విధంగా మత్థధకారుల 

జీత్ం పుటిటంది.(పేజీ. 178) 

పాసటర్్లకు జీత్థలు ఇవీ డం వలు వార్షని మిగత్థ 

వు కిుల కంటే ఉనన త్ంగా తీర్షచ దిదుదత్థరు. ఇది ప్ీసిు 

సజీవ శర్వరానిన  వాు పారంగా మారేచ  మత్థధకార 

కులానిన  సృషటసిుంది. "పాసటర్" మర్షయు అత్ని 

రబు ంది రర్షచరు  కోసం రర్షహారం పందారు కాబటిట, 

వార్షకి జీత్ం ఇచేచ  నిపుణులు మర్షయు మిగిల్న చర్షచ  

నిప్షె యాత్మ కంగా ఆధారరడే ్రతా్తకి చేరుకుంటుంది. 

స్ట్ైసవిులంద్రూ ప్రభువు ఇంటిలో రనిచేర పూజార్షగా 

ఉండ్డలనే ప్తలుపుతో సనిన హత్ంగా ఉంటే, మేము మా 

పాసటర్్కు ఎందుకు చల్ుసిాము? అద్నంగా, ఒక 

పాసటర్్కు డబుు  చల్ుంచడం వలు అత్ను మనిషని 

సంతోషపెటేటలా ప్పోత్స హసిుంది. (పేజీ. 180-181) 

బాప్టజిాం 

చాలా మంది ఎవాంజెల్కల్ స్ట్ైసవిులు శిశు బాప్తటజంకు 

విరుద్ధంగా విశీా ర యొకె  బాప్తటజంను విశీ రసిారు 

మర్షయు ఆచర్షసిారు. అదేవిధంగా, చాలా మంది 

ప్పటెసటంటుు బాప్తటజంను ముంచడం లేదా 

చ్లకర్షంచడం కంటే బాప్తటజం రద్ధత్తని నముమ త్థరు. 

పోయడం అనే రద్ం చయో (RD] మొద్టి శత్థబదంలో, 

నీటి బాప్తటజం ఎవరైనా ప్రభువు వద్దకు వచ్చ న మారంొ. 

6 ఈ కారణంగా, ఒపుప కోలు మర్షయు బాప్తటజం 

విశీా సానిన  రక్షంచే వాు యామంతో చాలా ముడిరడి 

ఉనాన యి. రచయిత్లు త్రచ్చగా విశీా సం అనే రద్ం 

్సాానంలో బాప్తటజంను ఉరయోగిసిారు మర్షయు దానిని 

"రక్షంరబడడం" అని అనుసంధానం చేసిారు. 7 

అందుకు కారణం బాప్తటజం ప్పారంభ స్ట్ైసవిులు ప్ీసిుపై 

విశీా సం యొకె  ప్పారంభ ఒపుప కోలు. (pg. 188-189) 



back into the Scripture. So, we mistakenly embrace 

today's pulpiteerism as being biblical. Let's unfold that a 

bit. The present-day Christian sermon has the following 

features: 

• It is a regular occurrence-delivered faithfully from the 

pulpit at least once a week.  

• It is delivered by the same person-most typically the 

pastor or an ordained guest speaker.  

• It is delivered to a passive audience-essentially it is a 

monologue. It is a cultivated form of speech-

possessing a specific structure. It typically contains an 

introduction, three to five points, and a conclusion. 

Contrast this with the kind of preaching mentioned in the 

Bible. In the Tanach (Old Testament), men of YAHUAH 

preached and taught. But their speaking did not map to the 

contemporary sermon. Here are the features of Tanach 

preaching and teaching: 

• Active participation by the audience were 

common.  

• Prophets and priests spoke extemporaneously and 

out of a present burden, rather than from a set 

script.  

• There is no indication that the Tanach prophets or 

priests gave regular speeches to YAHUAH's 

people. Instead, the nature of Tanach preaching 

was sporadic, fluid, and open for audience 

participation.  

Come now to the renewed Covenant (New Testament). 

The Master Yahushua did not preach a regular sermon to 

the same audience. His preaching and teaching took many 

different forms. And He delivered His messages to many 

different audiences. (Of course, He concentrated most of 

His teaching on His disciples. Yet the messages He 

brought to them were consistently spontaneous and 

informal.) 

Following the same pattern, the apostolic preaching 

recorded in Acts possessed the following features:  

o It was sporadic.  

o It was delivered on special occasions in order to deal 

with specific problems.  

o It was extemporaneous and without rhetorical 

structure.  

o It was most often dialogical (meaning it included 

feedback and interruptions from the audience) rather 

than monological (a one-way discourse). 

In like manner, the renewed Covenant (New Testament) 

letters show that the ministry of YAHUAH's Word came 

from the entire assembly in their regular gatherings." 

From Romans 12:6-8, 15:14, 1 Corinthians 14:26, and 

Colossians 3:16, we see that it included teaching, 

exhortation, prophecy, singing and admonishment. This 

"every-member" functioning was also conversational (1 

[డేవిడ్ బెరెో ట పేరె్క నాన డు " బాప్తటజం త్రచ్చగా 

"ద్య" అని స్తచ్ంచబడింది. (RD]] 

మన కాలంలో [కొనిన  బహుశా చాలా చర్షచ లలో ] "పాప్త 

ప్పారనా" త్రచ్చగా నీటి బాప్తటజం పాప్త్ను భర్వ ిచేరంది. 

అవిశీా సులకు చరప బడింది, "నా త్రీా త్ ఈ ప్పారనా 

చరప ండి, యేసును మీ వు కిగిత్ రక్షకుడిగా 

అంీకర్షంచండి, మర్షయు మీరు రక్షంరబడత్థరు." 

కానీ ప్కొత్ ినిబంధనలో ఎకె డ్డ పాపుల ప్పారనా దాీ రా ఏ 

వు కినిి ప్రభువు ద్గరొకు నడిప్తంచడ్డనిన  మనం 

కనుగొనలేము. మర్షయు "వు కిగిత్" రక్షకుని గుర్షంచ్ 

బైబిల్్లో మంద్మైన గుసగుసలు లేవు. మరో విధంగా 

చపాప లంటే, మొద్టి శత్థబదంలో నీటి బాప్తటజం పాపుల 

ప్పారనా! బాప్తటజం సువార ిఅంీకారంతో పాటుగా 

మర్షయు అది వెంటనే సంభవించ్ంది. (pg. 189) [1 

ీటర్ 3:21లో పేతురు యేసుప్ీసిు పునరుతా్థనం దాీ రా 

ఇపుప డు మిమమ ల్న  రక్షంచాడని, ఒక వు కి ిత్న 

పాపాలను క్షమించమని దేవునికి ప్తలుపునిచాచ డు. ] 

బాప్తటజం గత్ంతో పూర్ష ివిరామం మర్షయు ప్ీసిు 

మర్షయు అత్ని చర్షచ లోకి పూర్ష ిప్రవేశానిన  

స్తచ్సిుంది. బాప్తటజం ఏకకాలంలో మర్షయు విశీా సం 

యొకె  చరు  అలాగే విశీా సం యొకె  వు ీకిరణ.8 

(పేజీ. 189) 

ర్కండవ శత్థబదం నుండి కొంత్మంది ప్రభ్యవవంత్మైన 

స్ట్ైసవిులు బాప్తటజంకు ముందు బోధన, ప్పారనా మర్షయు 

ఉరవాసాల వు వధని కల్గి ఉండ్డలని బోధంచారు.9 

మీ ప్రవరని దాీ రా మీరు బాప్తటజంకు అరుహలని మీరు 

చూప్తంచ్చకోవాల్. వెంటనే ఉనాన యి. ] 

నీటి బాప్తటజం వెనుక ఉనన  నిజమైన అరాానిన  

మర్షయు శకినిి సంప్రదాయం తొలగించ్ంది. 

మనుషుు లు, రాక్షసులు, దేవదూత్లు మర్షయు 

దేవుని ముందు విశీా ర యొకె  విశీా సం యొకె  

ఒపుప కోలు సర్షగొా గరభ ం మర్షయు ఆచర్షంచ్న నీటి 

బాప్తటజం. బాప్తటజం అనేది ప్రరంచం నుండి మనం 

విడిపోవడ్డనిన , 47 ప్ీసిుతో మన మరణం, మన 

వృ్దుధని ఖననం, 48 పాత్ సృషట యొకె  మరణం, 49 

మర్షయు దేవుని వాకాు నిన  కడగడం వంటి ద్ృశు మాన 

సంకత్ం. కొత్ ి నిబంధన నీటి బాప్తటజంను పాపుల 

ప్పారనాతో భర్వ ి చేయడం అంటే దేవుడు ఇచ్చ న 

సాక్షు ం యొకె  బాప్తటజంను త్గింొచడం. (pg. 196) 

[వృదుధడు లేదా శర్వర సంబంధమైన వు కి ి(పాప్తయైన 

వు కి)ి ప్ీసిును మర్షయు అత్ని సందేశానిన  

విశీ రంచాడు, అత్ని పారపు జీవన విధానానికి 

మరణంచాడు, నీటిలో * పాత్తపెటటబడా్డడు (ఇమమ రని్ 

లేదా బాప్తటజం). అత్ను పారం నుండి శుదిధ చేయబడి, 

ఒక కొత్ ి జీవి ఆధాు త్తమ క జీవిగా పునరుతా్థనం 



Corinthians 14:29) and marked by interruptions (1 

Corinthians 14:30). Equally so, the exhortations of the 

local elders were normally impromptu. 

In short, the contemporary sermon delivered for Christian 

consumption is foreign to both the Tanakh (Old 

Testament) and the renewed Covenant (New Testament). 

There is nothing in Scripture to indicate its existence in 

the early Messianic gatherings." 

The spontaneous and non-rhetorical character of the 

apostolic messages delivered in Acts is evident upon close 

inspection. See for instance Acts 2:14-35, 7:1-53, 17:22-

34. 

The earliest recorded Christian source for regular 

sermonizing is found during the late second century. 

Clement of Alexandria lamented the fact that sermons did 

so little to change Christians. 

Yet despite its recognized failure, the sermon became a 

standard practice among believers by the fourth century. 

This raises a thorny question. If the first-century 

Christians were not noted for their sermonizing, from 

whom did the post apostolic Christians pick it up? The 

answer is telling: The Christian sermon was borrowed 

from the pagan pool of Greek culture! 

To find the headwaters of the sermon, we must go back to 

the fifth century BC and a group of wandering teachers 

called sophists. The sophists are credited for inventing 

rhetoric (the art of persuasive speaking). They recruited 

disciples and demanded payment for delivering their 

orations. 

The sophists were expert debaters. They were masters at 

using emotional appeals, physical appearance, and clever 

language to "sell" their arguments. In time, the style, form, 

and oratorical skill of the sophists became more prized 

than their accuracy. This spawned a class of men who 

became masters of fine phrases, "cultivating style for 

style's sake." The truths they preached were abstract rather 

than truths that were practiced in their own lives. They 

were experts at imitating form rather than substance. 

The sophists identified themselves by the special clothing 

they wore. Some of them had a fixed residence where they 

gave regular sermons to the same audience. Others 

traveled to deliver their polished orations. (They made a 

good deal of money when they did.) 

చేయబడా్డడు మర్షయు అత్ని విశీా సం, విశీా సం, 

నమమ కం మర్షయు విధేయత్ దాీ రా దేవునిచే ప్ీసిు 

శర్వరం, చర్షచ లో ఉంచబడా్డడు. ] 

*{ ప్ీకు సన్్త్థపోట  (స్తరుు డు + థ్యపిో సమాధతో) -

సమాధ చేయడ్డనికి, లేదా కల్ర (వైన్స  ఎకస ్పోజిటర్వ డిక్షనర్వ) 

– కాబటిట ఒకరు ప్ీసు ిమరణంలో సమాధ చేయబడి, అత్నితో 

ఐకు ం చేయబడత్థరు.} 

లార్సు  సపప ర్ 

ప్పారంభ స్ట్ైసవిులకు, ప్రభువు భోజనం సామూహక 

భోజనం. 22 వేడుక మర్షయు ఆనంద్ంతో కూడిన 

మానరక ్రతా్త. విశీా సులు మొద్ట భోజనానికి 

గుమిగూడినపుప డు, వారు ర్కటెటలు విర్షచ్ దాని చ్చట్టట  

రంప్తంచారు. అపుప డు వారు త్మ భోజనం త్తనాన రు, 

ఇది కపుప  చ్చట్టట  వెళ్ళళ న త్రీా త్ ముగించబడింది. 

ప్రభువు రాప్త్త భోజనం త్రప నిసర్షగా ఒక విందు. 

మర్షయు కారు నిరీ హణకు మత్థధకారులు ఎవరూ 

లేరు.31 1 కొర్షంథీయులకు 11:27-33లో అనరహత్ 

గుర్షంచ్ పౌలు హెచచ ర్షంచ్న ప్రకటన కారణంగా 

కొంద్రు ప్రభువు రాప్త్త భోజనం ప్రమాద్కరమని 

బోధంచడం ప్పారంభించారు. సప షటంగా, వారు పేద్ల 

రటు వివక్ష చూరడం మర్షయు మద్ు పానం చేయడం 

అనర హమైన భ్యగమని హెచచ ర్షకతో సంబంధం కల్గి 

లేదు. (పేజీ. 192) 

టెరుటల్యన్ కాలంలో (c. 160 - c. 225), ర్కటెట మర్షయు 

కపుప  భోజనం నుండి వేరుచేయడం ప్పారంభమైంది.25 

భోజనానిన  విడిచ్పెటటడంతో, ర్కటెట మర్షయు లార్ాస  

సరప ర్ అనే రదాలు ప్ీకు రద్ంతో భర్వ ిచేయబడా్డయి. 

Eucharist.30 ఇరేనియస్ (130-200) ద్దనిని "అరప ణ" 31 

లేదా "త్థు గం"గా స్తచ్ంచడం ప్పారంభించాడు. ర్కటెట 

మర్షయు కపుప  ఉంచబడిన ఒక బల్ీఠం బలు, 

బాధతునికి సమర్షప ంచబడిన ప్రదేశంగా కనిప్తంచ్ంది. 

32 విందు అనేది సమాజ కారు ప్కమం కాదు. ఇది 

దూరంగా చూడవలరన పూజార్ష ఆచారం. నాలవొ 

మర్షయు ఐద్వ శత్థబాద ల పడవునా, విసమ యం 

మర్షయు భయాందోళనలు పెర్షగాయి.33 (పేజీ. 194) 

రర్షవరని రదాధ ంత్ంతో, దేవుని ప్రజలు భయ భ్యవనతో 

మూలకాలను సంప్రదించారు. వారు వార్షని 

సంప్రదించడ్డనికి కూడ్డ ఇషటరడరు.43 యూకార్షస్ట 

యొకె  మాటలు పూజార్షచే చరప బడినపుప డు, ర్కటెట 

అక్షరాలా దేవుడుగా మార్షంద్ని నముమ త్థరు44 

[వాసవిానికి మాంసం మర్షయు రకంి ]. (పేజీ. 195) ప్కొత్ ి

నిబంధనలోనే, ప్రభువు భోజనం యొకె  ఆరాధన 

సహవాసానికి నాయకత్ీ ం వహంచడం ఎవర్షైనా 

ప్రతేు క హకెు  లేదా కరవిు ం అని ఎటువంటి స్తచన 

లేదు.52 (పేజీ. 197) 



The first recorded Christian sermon is contained in the so-

called Second Letter of Clement dated between AD 100 

and AD 150. 

We get our words sophistry and sophistical from the 

sophists. Sophistry refers to specious and fallacious 

(bogus) reasoning used to persuade (Soccio, Archetypes 

of Wisdom, 57). The Greeks celebrated the orator's style 

and form over the accuracy of the content of his sermon. 

Thus, a good orator could use his sermon to sway his 

audience to believe what he knew to be false. To the 

Greek mind, winning an argument was a greater virtue 

than distilling truth. Unfortunately, an element of 

sophistry has never left the Christian fold. 

Sometimes the Greek orator would enter his speaking 

forum "already robed in his pulpit-gown." He would then 

mount the steps to his professional chair to sit before he 

brought his sermon. 

To make his points, he would quote Homer's verses. 

(Some orators studied Homer so well that they could 

repeat him by heart.) So spellbinding was the sophist that 

he would often incite his audience to clap their hands 

during his discourse. If his speaking was very well 

received, some would call his sermon "inspired." 

The sophists were the most distinguished men of their 

time. Some even lived at public expense. Others had 

public statues erected in their honor. About a century later, 

the Greek philosopher Aristotle (384-322BC) gave to 

rhetoric the three-point speech. "A whole," said Aristotle, 

"must have a beginning, a middle, and an end. 

In time, Greek orators implemented Aristotle's three-point 

principle into their discourses. The Greeks were 

intoxicated with rhetoric.' So, the sophists fared well. 

When the Romans took over Greece, they too became 

obsessed with rhetoric. Consequently, Greco-Roman 

culture developed an insatiable appetite for hearing 

someone give an eloquent oration. This was so 

fashionable that a "sermonette" from a professional 

philosopher after dinner was a regular form of 

entertainment. 

The ancient Greeks and Romans viewed rhetoric as one of 

the greatest forms of art. Accordingly, the orators in the 

Roman Empire were lauded with the same glamorous 

status that Americans assign to movie stars and 

professional athletes. They were the shining stars of their 

day. Orators could bring a crowd to a frenzy simply by 

their powerful speaking skills. Teachers of rhetoric, the 

leading science of the era, were the pride of every major 

city." The orators they produced were given celebrity 

status. In short, the Greeks and Romans were addicted to 

క్రైసతవ విద్య  

చాలా మంది స్ట్ైసవిుల మనసుస లో, లార్ ాయొకె  రని 

చేయడ్డనికి ఒక వు కికిి అధకార్షక విద్ు  అరహత్ను 

ఇసిుంది. ఒక స్ట్ైసవిుడు బైబిల్ కళాశాల లేదా సమినర్వ 

నుండి రటటభప్దుడైతే త్రప , అత్డు లేదా ఆమె ఒక 

"పారా" మినిసటర్్గా, ఒక నకిలీ స్ట్ైసవి కారు కరగిా 

రర్షగణంచబడత్థరు. అలాంటి వు కి ిలార్ాస  సరప ర్్ని 

బోధంచడం, బోధంచడం, బాప్తటజం ఇవీ డం లేదా 

నిరీ హంచడం చేయలేరు, ఎందుకంటే అత్ను లేదా 

ఆమె అలాంటి రనులు చేయడ్డనికి అధకార్షకంగా 

శిక్షణ పంద్లేదు ... సర్షయైనదా? (పేజీ. 199-200) 

మొద్టి శత్థబదంలో స్ట్ైసవి శిక్షణ విదాు రరంగా 

కాకుండ్డ ప్రయోగాత్మ కంగా ఉండేది. ఇది మేధోరరమైన 

అభ్యు సం కంటే శిషు ర్షకం యొకె  విషయం. ఇది 

ముందు భ్యగంలో కాకుండ్డ ఆత్మ ను లక్షు ంగా 

చేసుకుంది, అనగా: 

 

వృదుధడైన, అనుభవజునుడైన రనివాడి ఆధీ రు ంలో 

స్ట్ైసవిుల సమూహంతో భ్యగసీా ము  జీవిత్థనిన  గడరడం 

దాీ రా వారు ముఖు మైన పాఠాలను నేరుచ కునాన రు. 

అందువలు, ప్రత్త స్ట్ైసవిుడిని సనన ద్ధం చేయడ్డనికి 

ఉత్మిమైన నిరామ ణం ఇరప టిక ఉంది. ఇది 

సమినర్వలు మర్షయు వారాంత్పు సమినార్్ల కంటే 

ముందే ఉంటుంది మర్షయు వాటనిన ంటిీ మించ్ 

ఉంటుంది. వారు జీవిత్ం యొకె  కొల్మిలో, 

హేతుబద్ధమైన, జీవించే, రని మర్షయు రర్షచరు  

సంద్రభ ంలో నేరుచ కునాన రు.2 (పేజీ. 200) 

వేదాంత్ విద్ు లో నాలుగు ద్శలు ఉనాన యి: (పేజీ. 

201-206) 

e. ఎప్తసెో రల్ - ప్తత్ృసీా ము  యుగంలో (మూడవ 

నుండి ఐద్వ శత్థబాద ల వరకు) వేదాంత్శాస్ట్సంి 

ఎప్తసెో రల్్గా ఉండేది, ఎందుకంటే ఆనాటి 

ప్రముఖ వేదాంత్వేత్లిు బిషప్్లు.6 

f. సనాు సం - వేదాంత్ విద్ు  యొకె  సనాు స ద్శ 

సనాు ర మర్షయు ఆధాు త్తమ క జీవిత్ంతో 

ముడిరడి ఉంది. ఇది సనాు సుల సమాజాలలో 

నివరసిునన  సనాు సులచే బోధంచబడింది 

మర్షయు ఒక సమయంలో తూరుప  చర్షచ  ఫ్యద్రుు 

్పాుట్లనిక ఆలోచనలో మునిగిపోయారు. 

ఉదాహరణకు, జరటన్ అమరవీరుడు 

త్త్ీ శాస్ట్సంి అనుు లకు భగవంతుని దోు త్కం 

అని నమామ డు.10 

g. పాండిత్ు ం - వేదాంత్ విద్ు  యొకె  మూడవ ద్శ 

విశీ విదాు లయం యొకె  సంసె ృత్తకి చాలా 

రుణరడి ఉంది. 33 అబెలార్ ా(1079-1142) 

సత్థు నిన  బహరతొ్ం చేయడ్డనికి అర్షసోటటల్ 



the pagan sermon-just as many contemporary Christians 

are addicted to the "Christian" sermon. 

The Arrival Of Another Polluted Stream 
Around the third century a vacuum was created when 

mutual ministry faded from the body of Christ." At this 

time the last of the traveling Christian workers who spoke 

out of a prophetic burden and spontaneous conviction left 

the pages of church history. To fill their absence, the 

clergy began to emerge. Open meetings began to die out, 

and church gatherings became more and more liturgical. 

The "assembly meeting" was devolving into a "service." 

As a hierarchical structure began to take root, the idea of a 

"religious specialist" emerged. In the face of these 

changes, the functioning Christians had trouble fitting into 

this evolving ecclesiastical structure.' There was no place 

for them to exercise their gifts. By the fourth century, the 

church had become fully institutionalized. 

As this was happening, many pagan orators and 

philosophers were becoming Christians. As a result, pagan 

philosophical ideas unwittingly made their way into the 

Christian community. Many of these men became the 

theologians and leaders of the early Christian church. 

They are known as the "church fathers," and some of their 

writings are still with us. 

Thus, the pagan notion of a trained professional speaker 

who delivers orations for a fee moved straight into the 

Christian bloodstream. Note that the concept of the "paid 

teaching specialist" came from Greece, not Hebrew. It was 

the custom of Hebrew teachers to take up a trade so as to 

not charge a fee for their teaching. 

The upshot of the story is that these former pagan orators 

(now turned Christian) began to use their Greco-Roman 

oratorical skills for Christian purposes. They would sit in 

their official chair and expound the sacred text of 

Scripture, just as the sophist would supply an exegesis of 

the near sacred text of Homer. If you compare a third 

century pagan sermon with a sermon given by one of the 

church fathers, you will find both the structure and the 

phraseology to be quite similar. 

So, a new style of communication was being birthed in the 

Christian church-a style that emphasized polished rhetoric, 

sophisticated grammar, flowery eloquence, and 

monologue. It was a style that was designed to entertain 

and show off the speaker's oratorical skills. It was Greco-

Roman rhetoric. And only those who were trained in it 

were allowed to address the assembly! (Does any of this 

sound familiar?) One scholar put it this way: "The original 

proclamation of the Christian message was a two-way 

conversation . . . but when the oratorical schools of the 

Western world laid hold of the Christian message, they 

త్రెా నిన  వర్షంిరజేశాడు. ప్ీకు ీర్షలిో యువత్కు 

శిక్షణ."37 

h. సమినర్వ - సమినర్వ వేదాంత్శాస్ట్సంి అర్షసాట టిల్ 

యొకె  త్థత్తీ క వు వసపాై ఆధారరడిన 

విశీ విదాు లయాలలో బోధంచబడిన 

శాస్ట్సిోకమిైన వేదాంత్శాస్ట్సంి నుండి అభివృదిధ 

చందింది. అత్ని ప్రధాన థీరస్ ఏమిటంటే, 

దేవుడు మానవ హేతువు దాీ రా 

తెలుసుకుంటాడు మర్షయు అత్ను సత్థు నిన  

చేరుకోవడ్డనికి ఒక అవయవంగా హృద్యం 

కంటే తెల్వికి ప్పాధాను త్ ఇచాచ డు.41 

కారణం మర్షయు బుదిధ మనకు భగవంతుని గుర్షంచ్ 

తెలుసుకునేలా చేసిాయి మర్షయు మనకు తెల్రన 

వాటిని కమూు నికట చేయడంలో సహాయరడత్థయి. 

కానీ అవి మనకు ఆధాు త్తమ క దోు త్కం ఇవీ డంలో 

త్కెు వ. భగవంతుని లోతుగా తెలుసుకోవటానికి బుదిధ 

దాీ రం కాదు. భ్యవోదీే గాలు కూడ్డ కాదు.43 అధక శకితిో 

కూడిన తెల్వి మర్షయు రేజర్-రదునైన త్థరె్ష క 

నైపుణాు లు సీ యంచాలకంగా ఆధాు త్తమ క పురుషులు 

మర్షయు స్ట్సీలిను ఉత్ప త్త ిచేయవు. ్బుసీ పాసె ల్ (1623-

1662) ఒకసార్ష ఇలా పేరె్క నాన డు "ఇది భగవంతుడిని 

ప్గహంచే హృద్యం, కారణం కాదు." 45 (పేజి. 206) 

[దేవునితో సనిన హత్ సంబంధానిన  కల్గి ఉండ్డల్. ] 

ప్ీకు త్త్ీ వేత్లిు ్పేుట్ల మర్షయు సోప్కటీస్ ్జాను నం 

ధరమ ం అని బోధంచారు. మంచ్ అనేది ఒకర్ష ్జాను నం 

మేరకు ఆధారరడి ఉంటుంది. అందుక, ్జానునానిన  

బోధంచడమే ధరమ ం.99 సమకాలీన విద్ు కు మూలం 

మర్షయు మూలం ఇకె డే ఉనాన యి. ఇది ్జాను నం నైత్తక 

సీ భ్యవానికి సమానం అనే ్పాుట్లనిక ఆలోచనపై 

నిర్షమ ంచబడింది. [్జాను నవాద్ం ] 

సమకాలీన వేదాంత్ బోధన అనేది డేటా-బదిలీ విద్ు . 

ఇది నోటుు క నుండి నోటుు కిె  కదులుతుంది. ఈ 

ప్రప్కియలో, మన వేదాంత్శాస్ట్సంి చాలా అరుదుగా మెడ 

ప్కింద్కు వసిుంది. ఒక విదాు ర్ష ాత్న ప్పఫెసర్ 

ఆలోచనలను ఖచ్చ త్ంగా చ్లుకినటుయితే, అత్నికి 

డిప్ీ ఇవీ బడుతుంది. అందువలు, ప్గాడుు యేట్లు 

త్క్షణమే అరహత్ సాధంచారనేది త్పుప . బహుశా 

సమినర్వ మర్షయు బైబిల్ కళాశాల యొకె  అత్ు ంత్ 

హానికరమైన సమసు  ఏమిటంటే, వారు మత్థధకారులు 

నివరంచే, ఊప్తర్ష ీలుచ కునే మర్షయు వార్ష ఉనికిని 

కల్గి ఉండే మానవీయంగా రూపందించ్న వు వసనాు 

శాశీ త్ంగా కొనసాగించడం.109 (పేజీ. 216-218) 

ప్కొత్త నిబాంధనను తిర్చగి సమీప్టాంచడాం 

చర్షచ  దాని చ్చట్టట  ఉనన  సంసె ృత్తచే 

ప్రభ్యవిత్మవుతుంది, దాని ప్రత్తకూల ప్రభ్యవాల 



made Christian preaching something vastly different. 

Oratory tended to take the place of conversation. The 

greatness of the orator took the place of the astounding 

event of Yahushua Moshiach. And the dialogue between 

speaker and listener faded into a monologue. 

In a word, the Greco-Roman sermon replaced 

prophesying, open sharing, and Spirit-inspired teaching. 

The sermon became the elitist privilege of church 

officials, particularly the bishops. Such people had to be 

educated in the schools of rhetoric to learn how to speak. 

Without this education, a Christian was not permitted to 

address God's people. As early as the third century, 

Christians called their sermons homilies, the same term 

Greek orators used for their discourses. Today, one can 

take a seminary course called homiletics to learn how to 

preach. Homiletics is considered a "science, applying rules 

of rhetoric, which go back to Greece and Rome. 

Put another way, neither homilies (sermons) nor 

homiletics (the art of sermonizing) have a Christian origin. 

They were stolen from the pagans. Another polluted 

stream made its entrance into the Christian faith and 

muddied its waters. And that stream flows just as strongly 

today as it did in the fourth century. 

Chrysostom And Augustine 
John Chrysostom was one of the greatest Christian orators 

of his day. (Chrysostom means "golden-mouthed.") Never 

had Constantinople heard "sermons so powerful, brilliant, 

and frank" as those preached by Chrysostom. 

Chrysostom's preaching was so compelling that people 

would sometimes shove their way toward the front to hear 

him better. 

Naturally endowed with the orator's gift of gab, 

Chrysostom learned how to speak under the leading 

sophist of the fourth century, Libanius. On his deathbed, 

Libanius (Chrysostom's pagan tutor) said that he would 

have been his worthiest successor "if the Christians had 

not stolen him" (Hatch, Influence of Greek Ideas and 

Usages, 109). 

So powerful were his orations that his sermons would 

often get interrupted by congregational applause. 

Chrysostom once gave a sermon condemning the applause 

as unfitting in God's house. But the congregation loved the 

sermon so much that after he finished preaching, they 

applauded anyway. This story illustrates the untamable 

power of Greek rhetoric. 

We can credit both Chrysostom and Augustine (354-430), 

a former professor of rhetoric, for making pulpit oratory 

part and parcel of the Christian faith." In Chrysostom, the 

Greek sermon reached its zenith. The Greek sermon style 

indulged in rhetorical brilliance, the quoting of poems, 

గుర్షంచ్ తెల్యదు. అత్ని శిక్షణ మర్షయు విద్ు  

కారణంగా, మేము పాసటర్ లేదా బోధకుల ్రతా్తని 

బైబిల్్గా అంీకర్షసిాము. 

అందువలు, "నేను ఎపుప డూ వినాన ను" అని అత్ని 

ప్రకటనల యొకె  ప్పామాణకత్ను గుర్షంిచే 

ప్రయత్న ంలో బైబిల్్కు వెళుడం అవసరం అని మేము 

సాధారణంగా రర్షగణంచము. మేము అధు యనం 

చేరనపుప డు మేము సాధారణంగా "ప్పూఫ్ టెకస ట 

రద్ధత్త" ఉరయోగిసిాము, ఇది 1590ల నాటిది. 

ప్పటెసటంట సెా లరటకస  అని ప్తలువబడే పురుషుల 

సమూహం సంసె రలి బోధనలను సీీ కర్షంచ్, 

అర్షసాట టిల్ త్రె ం యొకె  నియమాల ప్రకారం 

వు వసీకార్షంచబడింది. 2 వారు ప్గంథ్ం దేవుని వాకు ం 

మాప్త్మే కాదు, దానిలోని ప్రత్త భ్యగం దేవుని వాకు మని 

మర్షయు సీ యంగా - సంద్రభ ంతో సంబంధం 

లేకుండ్డ. (పేజీ. 222-223) 

కొత్ ినిబంధనలో మూడింట ర్కండు వంతులు పాల్ 

లేఖలతో రూపందించబడా్డయి. ర్కండవ శత్థబదం 

ప్పారంభంలో వాటిని సంపుటిగా సంకలనం 

చేరనపుప డు వాటిని పడవాటి నుండి చ్నన ది వరకు 

అమరాచ రు. అపుప డు ప్కొత్ ినిబంధనను సంకలనం 

చేరటపుప డు, సువారలిు మర్షయు చటాటలు పాల్ 

యొకె  ఉత్రిాలు మర్షయు చ్వర్షలో ప్రకటన ముందు 

ఉంచబడా్డయి. (పేజీ 226) 1227లో పార్షస్ 

విశీ విదాు లయంలోని ఒక ప్పఫెసర్ బైబిల్ పుసకిాలను 

అధాు యాలుగా విభజించారు. 1551 వరకు వాకాు లను 

సంఖు గా పేరె్క నలేదు.11 (పేజీ. 228-229) 

స్ట్ైసవిులు సాధారణంగా ఎనిమిది మారొాలోు  ఒకదానిలో 

బైబిల్్ను సంప్రదించడ్డనికి బోధంచబడా్డరు: 

i. మీకు స్తఫ ర్షనిిసిుంది. 

j. దేవుడు ఏమి వాగాదనం చేసాడో చరప ండి, కాబటిట 

మీరు దానిని విశీా సంతో ఒపుప కోవచ్చచ , కాబటిట 

మీరు కోరుకునన ది చేయమని దేవునికి బాధు త్ 

వహసిారు. 

k. దేవుడు నినున  ఏమి చేయమని ఆజాను ప్తంచాడో 

చపుప . 

l. ద్దయాు నిన  అత్ని తెల్వి నుండి భయపెటటడ్డనికి 

లేదా టెంపేటషన్ సమయంలో అత్నిని 

ఎదిర్షంచడ్డనికి మీరు కోట చేయడ్డనిన  

అనుమత్తంచండి. 

m. మీ ప్రతేు క రదాధ ంత్థనిన  నిరూప్తంచండి, త్దాీ రా 

మీరు మీ వేదాంత్రరమైన సాప ర్షంగ్ భ్యగసీా మిని 

ముకె లు చేయవచ్చచ  మర్షయు పాచ్కలు 

చేయవచ్చచ . 

n. ఇత్రులను నియంప్త్తంచండి లేదా సర్షదిద్దండి. 



and focused on impressing the audience. Chrysostom 

emphasized that "the preacher must toil long on his 

sermons in order to gain the power of eloquence." 

In Augustine, the Latin sermon reached its heights. The 

Latin sermon style was more down to earth than the Greek 

style. It focused on the "common man" and was directed 

to a simpler moral point. Zwingli took John Chrysostom 

as his model in preaching, while Luther took Augustine as 

his model." Both Latin and Greek styles included a verse-

by-verse commentary form as well as a paraphrasing 

form. Even so, Chrysostom and Augustine stood in the 

lineage of the Greek sophists. They gave us polished 

Christian rhetoric. They gave us the "Christian" sermon: 

biblical in content, but Greek in style." 

How Sermonizing Harms The Church 
Though revered for five centuries, the conventional 

sermon has negatively impacted the church in a number of 

ways. 

First, the sermon makes the preacher the virtuoso 

performer of the regular church gathering. As a result, 

congregational participation is hampered at best and 

precluded at worst. The sermon turns the church into a 

preaching station. The congregation degenerates into a 

group of muted spectators who watch a performance. 

There is no room for interrupting or questioning the 

preacher while he is delivering his discourse. The sermon 

freezes and imprisons the functioning of the body of 

Christ. It fosters a docile priesthood by allowing pulpiteers 

to dominate the church gathering week after week. 

Second, the sermon often stalemates spiritual growth. 

Because it is a one-way affair, it encourages passivity. The 

sermon prevents the church from functioning as intended. 

It suffocates mutual ministry. It smothers open 

participation. This causes the spiritual growth of 

YAHUAH's people to take a further nose dive. 

As Christians, they must function if they are to mature 

(see Mark 4:24-25 and Hebrews 10:24-25). No one grows 

by passive listening week after week. In fact, one of the 

goals of the New Testament teaching is to get each 

member to function (Ephesians4:11-16). It is to encourage 

members to open their mouths in the meeting (1 

Corinthians 12-14).  

The conventional sermon hinders this very process. 

Third, the sermon preserves the unbiblical clergy 

mentality. It creates an excessive and pathological 

dependence on the clergy. The sermon makes the preacher 

the religious specialist - the only one having anything 

worthy to say. Everyone else is treated as a second-class 

o. బాగా "బోధంచండి" మర్షయు మంచ్ "ప్రబోధ" 

మెటీర్షయల్ త్యారు చేయండి. 

p. యాద్ృచ్ా కంగా త్తప్తప నపుప డు కనిప్తసిాయి. 

ఈ రద్ధతులు ప్రకరణం యొకె  సంద్రాభ నిన  

తెలుసుకోవడ్డనికి మర్షయు రచయిత్ బటాీ డ్డ 

చేయడ్డనికి ప్రయత్తన సిునన  సందేశానిన  గుర్షంిచడ్డనికి 

అవకాశానిన  అందించవు. సంద్రభ ం చాలా 

ముఖు మైనది, అది లేకుండ్డ ఎవరైనా ఉదేదశించ్న 

దానికి విరుద్ధంగా తీరామ నం చేయవచ్చచ . (పేజీ 230) 

యేస్త, విపలవకారుడు 

ప్పారంభ స్ట్ైసవిులు ప్ీసిు-కంప్ద్దకృత్ంగా ఉనాన రు. 

యేసుప్ీసిు వార్ష రల్స  ీట. అత్ను వార్ష జీవిత్ం, వార్ష 

శీా స, మర్షయు వార్ష కంప్ద్ పాయింట స్తచన. అత్ను 

వార్ష ఆరాధన యొకె  వసిువు, వార్ష పాటల విషయం 

మర్షయు వార్ష చరచ  మర్షయు రద్జాలం యొకె  

కంటెంట. వారు ప్రభువైన యేసుప్ీసిును అనిన  

విషయాలలో కంప్ద్ంగా మర్షయు సరీో నన త్ంగా 

చేసారు.6 (పేజీ. 247-249) 

• కొత్ ినిబంధన చర్షచ  

a. ఆరాధన యొకె  ్రరామైన ప్కమం [ప్పార ధన ] 

లేదు. 

b. బహరంగ భ్యగసీా ము  సమావేశాలలో 

సమావేశమయాు రు. 

c. ప్పేక్షకుడిగా ఎవరూ లేరు [బహుశా 

సంద్రశ కులు  త్రప ]. 

• వార్ష అసంబిుంగ్ యొకె  ఉదేదశు ం: 

a. రరసప ర సవరణ. [ప్ీసిు రటు విశీ సనీయత్ను 

ప్పోత్స హంచండి. ] 

b. త్న శర్వరం యొకె  ప్రత్త రనిలో భగవంతుడిని 

కనిప్తంచేలా చేయడం. 

c. మత్రరమైన "రవ" కాదు. 

d. రీ చా , ఆకరమ కత్ మర్షయు ఆనంద్ం యొకె  

వాత్థవరణం. 

e. ఎవర్ష ప్రతేు క మంప్త్తత్ీ  శాఖకు వేదికగా 

రనిచేయడం కాదు. 

• ప్కొత్ ినిబంధన చర్షచ  ముఖ్యముఖి సంఘంగా 

జీవించ్ంది. 

• ఆచారాలు, మత్థధకారులు మర్షయు రవిప్త్ 

భవనాలు లేని ప్రరంచానికి తెల్రన మొటటమొద్టి 

మర్షయు ఏైక మత్ం స్ట్ైసవి మత్ం. చర్షచ  ఉనికిలో 

ఉనన  మొద్టి 300 సంవత్స రాలలో, స్ట్ైసవిులు 

ఇళులో గుమిగూడ్డరు. ప్రతేు క సంద్రాభ లలో వారు 

కొనిన సారుు పెద్ద సౌకరాు నిన  (సోలమన్ పోర్చ  

వంటిది) ఉరయోగిసిారు. 

• చర్షచ కి మత్థధకారులు లేరు. 

• చర్షచ  యొకె  నిరణయం మొత్ంి అసంీు భుజాలపై 

రడింది. 



believer - a silent pew warmer. (While this is not usually 

voiced, it is the unspoken reality)" 

How can the pastor learn from the other members of the 

body of Christ when they are muted? How can the church 

learn from the pastor when its members cannot ask him 

questions during his oration? How can the brothers and 

sisters learn from one another if they are prevented from 

speaking in the meetings? 

The sermon makes "church" both distant and impersonal." 

It deprives the pastor of receiving spiritual sustenance 

from the church. And it deprives the church of receiving 

spiritual nourishment from one another. For these reasons, 

the sermon is one of the biggest road-blocks to a 

functioning priesthood! 

Fourth, rather than equipping the saints, the sermon de-

skills them. It matters not how loudly ministers drone on 

about "equipping the saints for the work of the ministry," 

the truth is that the contemporary sermon preached every 

week has little power to equip YAHUAH's people for 

spiritual service and functioning.  

Unfortunately, however, many of YAHUAH's people are 

just as addicted to hearing sermons as many preachers are 

addicted to preaching them. 

By contrast, New Testament-styled teaching should equip 

the assembly so that it can function without the presence 

of a clergyman. 

Fifth, today's sermon is often impractical. Countless 

preachers speak as experts on that which they have never 

experienced. Whether it be abstract/theoretical, 

devotional/inspirational, demanding/compelling, or 

entertaining/amusing, the sermon fails to put the hearers 

into a direct, practical experience of what has been 

preached. Thus, the typical sermon is a swimming lesson 

on dry land! It lacks any practical value. Much is 

preached, but little ever lands. Most of it is aimed at the 

frontal lobe. Contemporary pulpiteerism generally fails to 

get beyond disseminating information and on to equipping 

believers to experience and use that which they have 

heard. 

In this regard, the sermon mirrors its true father - Greco-

Roman rhetoric. Greco-Roman rhetoric was bathed in 

abstraction. It involved forms designed to entertain and 

display genius rather than instruct or develop talents in 

others. The contemporary polished sermon can warm the 

heart, inspire the will, and stimulate the mind. But it rarely 

if ever shows the team how to leave the huddle. In all of 

these ways, the contemporary sermon fails to meet its 

billing at promoting the kind of spiritual growth it 

promises. In the end, it actually intensifies the 

• ఇది రంప్ద్దయమైనది కాదు సంసాాగత్మైనది. 

వు కిులను కారాు లయాలోు కి చేరచ డం, 

కారు ప్కమాలను రూపందించడం, ఆచారాలను 

నిర్షమ ంచడం మర్షయు టాప్-డౌన్ సోపానప్కమం 

లేదా చైన్-ఆఫ్-కమాండ్ నిరామ ణానిన  అభివృదిధ 

చేయడం దాీ రా అవి కల్ర ఉండవు. చర్షచ  ఒక 

సజీవ మర్షయు శీా స జీవి. 

• ద్శమభ్యగానిన  ఆచర్షంచలేదు కానీ వారు త్మ 

పేద్లకు మర్షయు చర్షచ  ్పాు ంటర ుకు సహాయం 

చేయడ్డనికి వార్ష సామరాాు నిన  బటిట ఇచాచ రు. 

• బాప్తటజం అనేది నీటిలో పాత్తపెటటడం (ఇమమ రని్), 

ఇది పాపానికి ఒక వు కి ిమరణంచ్న వెంటనే 

సంభవించ్ంది. [1 పేతురు 3:21లో ీటర్ 

పేరె్క నాన డు "బాప్తటజం ఇపుప డు మిమమ ల్న  

రక్షసిుంది - శర్వరం నుండి ముర్షకిని తొలగించడం 

కాదు, కానీ మంచ్ మనసాస క్ష కోసం దేవునికి విజనుప్త ి- 

యేసుప్ీసిు పునరుతా్థనం దాీ రా." ] 

• వారు భవనాలు నిర్షమ ంచలేదు. 

• రర్షణత్త చందిన ఒక స్ట్ైసవిునిచే ఉదోు గంలో శిక్షణ 

పందింది. [అపసలిులు, ప్రవకలిు, సువార్షకిులు 

మర్షయు పాసటరుు మర్షయు ఉపాధాు యులు. 

(ఎఫెసీయులు 4:11) [బైబిల్ వే పాఠం చూడండి 

ప్ీసిు రవకులు] 

• వారు డినామినేషనుుగా విభజించబడలేదు. 

అంద్రూ పాపానికి చనిపోవడం దాీ రా, నీటిలో 

ముంచడం దాీ రా పాత్తపెటటబడడం దాీ రా, దేవుని 

దాీ రా ఒక కొత్ ిజీవ ఆధాు త్తమ క సృషటగా 

పునరుతా్థనం చేయబడి, ప్ీసిు శర్వరంలోకి 

ప్రవేశించడం దాీ రా ప్ీసిులో ఉనాన రు. [బైబిల్్వే 

పాఠానిన  ప్ీసిులో యునైటెడ్ చూడండి] 

తీరా నాలు మర్చయు సిఫారుు లు 

ప్పారంభ స్ట్ైసవి రచయిత్లు, త్రచ్చగా "చర్షచ  

ఫ్యద్ర్స " అని ప్తలుసిారు, రచయిత్లు ఉలేుఖించారు 

మర్షయు ఈ బుక్లెట్లో ఉరయోగించ్న జాబిత్థ 

చేయబడిన మూలాల రచయిత్లు కొత్ ినిబంధన 

రచయిత్ల వలె ప్పేరణ పంద్లేదు. కొనిన  

సమసు లపై కొంత్మంది రచయిత్ల రదాధ ంత్రరమైన 

్సాానాలు త్రచ్చగా అదే కాలానికి చందిన ఇత్ర 

రచయిత్ల వివరణలకు విరుద్ధంగా ఉంటాయి 

మర్షయు సాధారణంగా ప్గంథ్యలకు అనుగుణంగా 

ఉండవు. వాసవిానికి, కొంత్మంది రచయిత్లు కొనిన  

రదాధ ంత్థలు మర్షయు నమమ కాలను మత్విశీా శాలగా 

పేరె్క నాన రు. వార్ష రచనలు మొద్టి కొనిన  శత్థబాదలలో 

కొనిన  చర్షచ లలో ఆచారాల యొకె  విలువైన 

సమాచారానిన  అందిసిాయి మర్షయు అపసలిుల 



impoverishment of the church. The sermon acts like a 

momentary stimulant. Its effects are often short-lived. 

Let's be honest. There are scores of Christians who have 

been sermonized for decades, and they are still babes in 

Christ. Christians are not transformed simply by hearing 

sermons week after week. They are transformed by 

regular encounters with the YAHUAH. Those who 

minister, therefore, are called to preach YAHUAH and not 

information about Him. They are also called to make their 

ministry intensely practical. They are called not only to 

reveal Messiah by the spoken word, but to show their 

hearers how to experience, know, follow, and serve Him. 

The contemporary sermon too often lacks these all-

important elements. 

If a preacher cannot bring his hearers into a living spiritual 

experience of that which he is ministering, the results of 

his message will be short-lived. Therefore, the church 

needs fewer pulpiteers and more spiritual facilitators. It is 

in dire need of those who can proclaim Messiah and know 

how to deploy YAHUAH's people to experience Him who 

has been preached. And on top of that, Christians need 

instruction on how to share this living Messiah with the 

rest of the assembly for their mutual edification. 

Consequently, the Christian family needs a restoration of 

the first-century practice of mutual exhortation and mutual 

ministry. For the New Testament hinges spiritual 

transformation upon these two things.  

Granted, the gift of teaching is present in the assembly. 

But teaching is to come from all the believers (1 

Corinthians 14:26, 31) as well as from those who are 

specially gifted to teach. 

(Ephesians 4: 11; James 3:1). We move far outside of 

biblical bounds when we allow teaching to take the form 

of a conventional sermon and relegate it to a class of 

professional orators. 

Wrapping It Up 

Is preaching and teaching the Word of YAHUAH 

scriptural? Yes, absolutely. But the contemporary pulpit 

sermon is not the equivalent of the preaching and teaching 

that is found in the Scriptures.  

It cannot be found in the Old Testament, the ministry of 

YAHUSHUA, or the life of the primitive assembly." - 

What is more, Shaul told his Greek converts that he 

refused to be influenced by the communication patterns of 

his pagan contemporaries (1 Corinthians 1:17,22; 2:1-5.) 

But what about 1 Corinthians 9:22-23 (NLT), where Shaul 

says, "I try to find common ground with everyone, doing 

నుండి ఎంత్ దూరంగా ఉంటే, త్పుప డు బోధనలు 

మర్షయు అభ్యు సాల సంభ్యవు త్ ఎకెు వగా ఉంటుంది. 

అను మత్ స్ట్ైసవి మత్ం యొకె  ఆరోరణలు చాలా 

కాకపోయినా చాలా? ఒక వు కికిి చలుుబాటు అయేు లా 

కనిప్తంచవచ్చచ . అవి నిజమని అంీకర్షంచే ముందు, 

వాటిని సంద్రాభ నుసారంగా తీసుకునన  బైబిల్్లోని 

ప్రకటనలతో ధృవీకర్షంచాల్. 

1. వు కిగిత్ అధు యనానిన  అనుసర్షంచ్ ఇకె డ 

సమర్షప ంచబడిన ప్రత్త సమసు  లేదా ఛార్వనెి చ్నన  

సమూహ అధు యనాలలో అధు యనం చేయాల్, 

ఇకె డ ప్రత్త పాలొొనేవారు ఇత్రుల తీరామ నానిన  

ప్రశిన ంచవచ్చచ  లేదా సవాలు చేయవచ్చచ . సమసు  

లేదా ఛార్వ ెచలుుబాటు అవుతుంద్ని సమూహం 

అంీకర్షర,ి అద్నపు ప్రశిన ంచడం మర్షయు సవాళు 

కోసం అధు యనానిన  పెద్ద సమూహాలకు విసరి్షంచాల్. 

ఇది సప షటమైన మర్షయు మర్షంత్ ఖచ్చ త్మైన 

అవగాహనను అందించాల్ మర్షయు సమాచారం లేని 

సోద్రులు మర్షయు సోద్ర్వమణులపై బలవంత్ంగా 

మారుప  యొకె  రూపానిన  తొలగించడంలో కూడ్డ 

సహాయరడుతుంది. 

2. లేఖనానికి విరుద్ధమని నిరాధ ర్షంచబడిన ఏదైనా 

అభ్యు సానిన  భర్వ ిచేయడ్డనికి ముందు, ఒక నిర్షదషట 

సమయానిన  కటాయించ్, అపారాాలు, అభిప్పాయాలు 

లేదా వైరుధాు ల వు త్థు సాల రర్షషెా రం కోసం ఒక 

ప్రప్కియను ఏరాప టు చేయాల్. ప్రత్త స్ట్ైసవి సోద్రుడు 

లేదా సహోద్ర్ష ప్పేమ వాత్థవరణంలో ఏదైనా లేదా 

అనిన  తీరామ నాలను అధు యనం చేయడ్డనికి, 

ప్రశిన ంచడ్డనికి లేదా సవాలు చేయడ్డనికి అవకాశం 

కల్గి ఉండ్డల్. ముగింపు త్పుప  అని రుజువైన 

సంద్రభ ంలో దానిని నెమమ దిగా అమలు చేయాల్. 

3. మారుప  కోసమే మారుప లు చేయకూడదు. 

ఇటీవల్ అధు యనంలో బరాన  ప్గూప్ హు ఈ్ యాకి టవ్ 

ఇన్ ప్గూప్ ఎకస ్ప్పెషన్స  ఆఫ్ ఫెయిత్ను విడుద్ల 

చేరంది, ద్దనిలో వారు త్మ విశీా సంలో చ్చరుకుగా 

పాలొొనే అమెర్షకను ప్పఫైల్్లను అనేీ షంచారు. 

అధు యనం ప్కింది అంత్రదృషుట లను అందిసిుంది: 

16. చర్షచ కి వెళ్లువార్షలో 53% మంది మహళలు [US 

జనాభ్యలో 50.7%]. 

17. ఇంటి చర్షచ లో పాలొొనేవార్షలో 56% మంది 

పురుషులు. 

18. చర్షచ కి వెళ్లువార్షలో 67% మంది వివాహతులు. 

19. చర్షచ కి వెళ్లువార్షలో 50% మంది పురుషులు, 50% 

మంది మహళలు. 



everything I can to save some"? We would argue that this 

would not include making a weekly sermon the focus of 

all worship gatherings, which would have stifled the 

believers' transformation and mutual edification. 

The sermon was conceived in the womb of Greek rhetoric. 

It was born into the Christian community when pagans 

turned Christians began to bring their oratorical styles of 

speaking into the assembly. By the third century, it 

became common for Christian leaders to deliver a sermon. 

By the fourth century it became the norm. 

Christianity has absorbed its surrounding culture. When 

your pastor mounts his pulpit wearing his clerical robes to 

deliver his sacred sermon, he is unknowingly playing out 

the role of the ancient Greek orator. 

Nevertheless, despite the fact that the contemporary 

sermon does not have a shred of biblical merit to support 

its existence, it continues to be uncritically admired in the 

eyes of most present-day Christians. It has become so 

entrenched in the Christian mind that most Bible-believing 

pastors and laymen fail to see that they are affirming and 

perpetuating an unscriptural practice out of sheer tradition. 

The sermon has become permanently embedded. 

In view of all that we have discovered about the 

contemporary sermon, consider these questions: 

How can a man preach a sermon on being faithful to the 

Word of YAHUAH while he is preaching a sermon? And 

how can a Christian passively sit in a pew and affirm the 

priesthood of all believers when he is passively sitting in a 

pew? To put a finer point on it, how can you claim to up 

hold the Protestant doctrine of sola scripture ("by the 

Scripture only") and still support the pulpit sermon? 

As one author so eloquently put it, "The sermon is, in 

practice, beyond criticism. It has become an end in itself, 

sacred-the product of a distorted reverence for 'the 

tradition of the elders' . . . it seems strangely inconsistent 

that those who are most disposed to claim that the Bible is 

the Word of YAHUAH, the 'supreme guide in all matters 

of faith and practice' are amongst the first to reject biblical 

methods in favor of the 'broken cisterns' of their fathers 

(Jeremiah 2:13)." 

Is there really any room in the church's corral for sacred 

cows like the sermon? Promoting Hebraic Understanding 

of Hebrew Scriptures; Where Did The Christian Sermon 

Come From? 
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34. ఉరనాు సాలు మర్షయు అధకార్షక బైబిల్ 

త్రగతులు కనుమరుగవుత్థయి, ఫల్త్ంగా 

చదువుకోని విశీా సులు ఏరప డత్థరు. 

wikipedia.org/wiki/simple_church 

 

క్రైసతవ ప్పసాంరాం ఎకక డ నుాండి వచిి ాంది? 

మేము అనిన ంటికంటే అత్ు ంత్ రవిప్త్మైన చర్షచ  

అభ్యు సాలలో ఒకదానికి వచాచ ము: ఉరనాు సం. 

ఉరనాు సానిన  తీరవేయండి మర్షయు ప్పటెసటంట 

ఆరాధన ప్కమం చాలా భ్యగం పాటల రండుగగా 

మారుతుంది. ఉరనాు సానిన  తీరవేర, ఆదివారం 

ఉద్యం రవకు హాజరు కావడం విచారకరం. 

ఈ ఉరనాు సం ప్పటెసటంట ప్పార ధనా విధానం యొకె  

పునాది. ఐదు వంద్ల సంవత్స రాలు, ఇది గడియారపు 

రనిలా రనిచేరంది. ప్రత్త ఆదివారం ఉద్యం, పాసటర్ 

త్న రల్ప ట వద్దకు వెళ్ళు, నిప్షె యాత్మ కమైన, పూు -

వార్షమ ంగ్ ప్పేక్షకులకు స్తఫ ర్షదిాయకమైన ప్రసంగానిన  

అంద్జేసిాడు. 

చాలా మంది స్ట్ైసవిులు చర్షచ కి వెళళ డ్డనికి ఇది చాలా 

కారణం కాబటిట ఉరనాు సం ప్రధానమైనది. వాసవిానికి, 

http://webdesign97.tripod.com/shalominstitutepromotinghebrewunderstandingofscripture/id40.html
http://webdesign97.tripod.com/shalominstitutepromotinghebrewunderstandingofscripture/id40.html


మొత్ంి రవ త్రచ్చగా ఉరనాు సం యొకె  నాణు త్ను 

బటిట నిరణయించబడుతుంది. గత్ ఆదివారం చర్షచ  ఎలా 

ఉందో ఒక వు కినిి అడగండి మర్షయు మీరు సందేశానికి 

సంబంధంచ్న వివరణను పందే అవకాశం ఉంది. 

సంక్షరంిగా, సమకాలీన స్ట్ైసవి ఆలోచనా విధానం 

త్రచ్చగా ఉరనాు సానిన  ఆదివారం ఉద్యం 

ఆరాధనతో సమానం చేసిుంది. కానీ అది అంత్ం కాదు. 

ఉరనాు సం తొలగించండి మర్షయు మీరు లెకె లేననిన  

మంది విశీా సులకు ఆధాు త్తమ క పోషణ యొకె  అత్త 

ముఖు మైన మూలానిన  తొలగించారు (అలా 

భ్యవించబడుతుంది). ఇంకా అదుభ త్మైన 

వాసవిమేమిటంటే, నేటి ఉరనాు సానికి ప్గంథ్ంలో 

మూలాలు లేవు. బదులుగా, ఇది అను మత్ సంసె ృత్త 

నుండి తీసుకోబడింది, నర్షస ంగ్ మర్షయు స్ట్ైసవి 

విశీా సంలోకి సీీ కర్షంచబడింది. కానీ ఇంకా ఉంది. 

ఉరనాు సం వాసవిానికి ఏ ఉదేదశు ం కోసం యెహోవా 

అసంీు సమావేశానిన  రూపందించాడో దాని నుండి 

దూరం చేసిుంది. మర్షయు అది నిజమైన ఆధాు త్తమ క 

వృదిధతో చాలా త్కెు వ సంబంధానిన  కల్గి ఉంది. 

ప్పసాంరాం మర్చయు బైబిల్ఫ 

నిసస ందేహంగా, మునురటి కొనిన  పేరాప్గాఫ్్లను 

చదివిన ఎవరైనా ఇలా ప్రతుు త్రిం ఇసిారు: "ప్రజలు 

బైబిల్ అంత్టా బోధంచారు. అయితే, ఉరనాు సం 

లేఖనాధారమైనది!" నిజమే, స్ట్సీ ిపురుషులు 

ప్రకటించడ్డనిన  లేఖనాలు ర్షకారాు చేశాయి. ఏది 

ఏమైనరప టిీ, ప్రె రచ ర్్లో వివర్షంచబడిన ఆత్మ -

ప్పేరేప్తత్ బోధన మర్షయు బోధన మర్షయు సమకాలీన 

ఉరనాు సం మధు  వు త్థు సం ప్రరంచం ఉంది. ఈ 

వు త్థు సం వాసవింగా ఎలుపుప డూ 

విసమ ర్షంచబడుతుంది ఎందుకంటే మనకు 

తెల్యకుండ్డనే మన ఆధునిక-దిన అభ్యు సాలను 

త్తర్షగి ప్గంథ్ంలోకి చద్వాలని షరతులు 

విధంచబడా్డయి. కాబటిట, మనం పరపాటుగా నేటి 

రల్ప టీర్షజమ్్ని బైబిల్్గా సీీ కర్షంచాము. దానిని కాస ి

విపుప దాం. ప్రసిుత్ స్ట్ైసవి ప్రసంగం ప్కింది లక్షణాలను 

కల్గి ఉంది: 

• ఇది ఒక సాధారణ సంఘటన-కనీసం వారానికి 

ఒకసార్ష రల్ప ట నుండి నమమ కంగా రంప్తణీ 

చేయబడుతుంది. 

• ఇది ఒక వు కి ిదాీ రా రంప్తణీ చేయబడుతుంది-

సాధారణంగా పాసటర్ లేదా నియమిత్ అత్తథి వక.ి 

• ఇది నిప్షె య ప్పేక్షకులకు అందించబడింది-

ముఖు ంగా ఇది ఒక మోనోలాగ్. ఇది ఒక నిర్షదషట 

నిరామ ణానిన  కల్గి ఉనన  ప్రసంగం యొకె  సాగు 

రూరం. ఇది సాధారణంగా రర్షచయం, మూడు 



నుండి ఐదు పాయింటుు మర్షయు ముగింపును కల్గి 

ఉంటుంది. 

బైబిలోు  పేరె్క నబడిన బోధతో ద్దనికి విరుద్ధంగా 

చూడండి. త్నచ్ (పాత్ నిబంధన)లో, యెహోవా 

పురుషులు బోధంచారు మర్షయు బోధంచారు. కానీ వార్ష 

ప్రసంగం సమకాలీన ఉరనాు సానికి అనుగుణంగా 

లేదు. త్థనాచ్ బోధన మర్షయు బోధన యొకె  

లక్షణాలు ఇకె డ ఉనాన యి: 

• ప్పేక్షకులు చ్చరుకుగా పాలొొనడం సాధారణం. 

• ప్రవకలిు మర్షయు పూజారులు నిర్వణత్ ల్ప్త 

నుండి కాకుండ్డ ప్రసిుత్ భ్యరం నుండి 

బాహు ంగా మర్షయు బయటికి మాటాుడ్డరు. 

• త్థనాచ్ ప్రవకలిు లేదా యాజకులు యెహోవా 

ప్రజలకు ప్కమమైన ప్రసంగాలు చేరనటుు 

ఎటువంటి స్తచన లేదు. బదులుగా, త్నచ్ 

బోధంచే సీ భ్యవం చదురుమదురుగా, ప్ద్వంగా 

మర్షయు ప్పేక్షకుల భ్యగసీా మాు నికి 

బహరంగంగా ఉంటుంది. 

ఇపుప డు పునరుద్ధర్షంచబడిన ఒడంబడిక (కొత్ ి

నిబంధన) వద్దకు రండి. మాసటర్ యహుషువ అదే 

ప్పేక్షకులకు సాధారణ ఉరనాు సం బోధంచలేదు. 

అత్ని బోధన మర్షయు బోధన అనేక రూపాలను 

తీసుకునాన యి. మర్షయు అత్ను అనేక విభినన  

ప్పేక్షకులకు త్న సందేశాలను అందించాడు. 

(వాసవిానికి, అత్ను త్న బోధనలో ఎకెు వ భ్యగానిన  

త్న శిషుు లపై కంప్ద్దకర్షంచాడు. అయినరప టిీ 

అత్ను వార్షకి తీసుకువచ్చ న సందేశాలు ్రరాంగా 

ఆకరమ కంగా మర్షయు అనధకార్షకంగా ఉనాన యి.) 

అదే నమూనాను అనుసర్షంచ్, చటాట లలో నమోదు 

చేయబడిన అపోసోటల్క బోధన ప్కింది లక్షణాలను కల్గి 

ఉంది: 

o అడపాద్డపా ఉంది. 

o నిర్షదషట సమసు లను రర్షషె ర్షంచడ్డనికి ఇది ప్రతేు క 

సంద్రాభ లలో రంప్తణీ చేయబడింది. 

o ఇది అసాధారణమైనది మర్షయు అలంకార్షక 

నిరామ ణం లేకుండ్డ ఉంది. 

o ఇది మోనోలాజికల్ (ఒక-మారంొ ఉరనాు సం) 

కాకుండ్డ చాలా త్రచ్చగా డైలాజికల్ (ప్పేక్షకుల 

నుండి అభిప్పాయానిన  మర్షయు అంత్రాయాలను 

కల్గి ఉంద్ని అరంా). 

అదే విధంగా, పునరుద్ధర్షంచబడిన ఒడంబడిక (ప్కొత్ ి

నిబంధన) లేఖలు, యెహోవా వాకు  రర్షచరు  మొత్ంి 

సభ నుండి వార్ష సాధారణ సమావేశాలలో వచ్చ ంద్ని 

చూప్తసిుంది." రోమనుు 12:6-8, 15:14, 1 కొర్షంథీయులు 

14:26, మర్షయు కొలొసీస  నుండి 3:16, ఇందులో 



బోధంచడం, ప్రబోధం, ప్రవచనం, గానం మర్షయు 

ఉరదేశాలు ఉనాన యని మనం చూసిాము.ఈ "ప్రత్త 

సభుు ని" రనితీరు కూడ్డ సంభ్యషణాత్మ కమైనది (1 

కొర్షంథీయులు 14:29) మర్షయు అంత్రాయాలతో 

గుర్షంిచబడింది (1 కొర్షంథీయులు 14:30). , ్సాానిక 

పెద్దల ఉరదేశాలు సాధారణంగా ఆశువుగా ఉండేవి. 

సంక్షరంిగా, స్ట్ైసవి వినియోగం కోసం అందించబడిన 

సమకాలీన ఉరనాు సం త్నఖ్ (పాత్ నిబంధన) 

మర్షయు పునరుద్ధర్షంచబడిన ఒడంబడిక (కొత్ ి

నిబంధన) ర్కండింటిీ విదేశీయమైనది. ప్పారంభ 

మెరస యానిక సమావేశాలలో దాని ఉనికిని 

స్తచ్ంచడ్డనికి లేఖనాలోు  ఏమీ లేదు." 

చటాట లలో అందించబడిన అపోసోటల్క సందేశాల 

యొకె  సహజమైన మర్షయు వాకాచ తురాు నిన  నిశిత్ంగా 

రర్షశీల్ంచ్నపుప డు సప షటంగా తెలుసిుంది. 

ఉదాహరణకు చటాటలు 2:14-35, 7:1-53, 17:22-34 

చూడండి. 

ర్కండవ శత్థబదపు చ్వర్షలో ప్కమమైన ఉరనాు సం కోసం 

నమోదు చేయబడిన మొటటమొద్టి స్ట్ై్సవి మూలం 

కనుగొనబడింది. అలెగెాంప్డియాకు చందిన ్ ుమెంట 

స్ట్ైసవిులను మారచ డ్డనికి ప్రసంగాలు చాలా త్కెు వ 

చేశాయని విచారం వు కంి చేశారు. 

ఇంకా గుర్షంిచబడిన వైఫలు ం ఉనన రప టిీ, నాలవొ 

శత్థబదం నాటికి ఈ ఉరనాు సం విశీా సులలో ఒక 

ప్పామాణక అభ్యు సంగా మార్షంది. 

ఇది ఒక చ్కుె  ప్రశన ను లేవనెతిుతుంది. మొద్టి 

శత్థబదపు స్ట్ైసవిులు త్మ ఉరనాు సానికి ప్రరదిధ 

చంద్కపోతే, అపోసోటల్క స్ట్ైసవిులు ఎవర్ష నుండి ద్దనిని 

తీసుకునాన రు? సమాధానం చబుతోంది: స్ట్ైసవి 

ఉరనాు సం ప్ీకు సంసె ృత్త యొకె  అను మత్ కొలను 

నుండి తీసుకోబడింది! 

ఉరనాు సం యొకె  ముఖ్యు ంశాలను కనుగొనడ్డనికి, 

మనం ఐద్వ శత్థబదం BCకి త్తర్షగి వెళాుల్ మర్షయు 

సోఫిస్ట్లు అని ప్తలువబడే సంచర్షంచే ఉపాధాు యుల 

సమూహం. వాకాచ తురాు నిన  (ఒప్తప ంచే మాటాు డే కళ) 

కనిపెటిటనందుకు సోఫిసుటలు ఘనత్ పందారు. వారు 

శిషుు లను నియమించారు మర్షయు వార్ష 

ఉరనాు సాలను అందించ్నందుకు చల్ుంచాలని 

డిమాండ్ చేశారు. 

సోఫిసుటలు నిపుణులైన డిబేటరుు. వారు త్మ 

వాద్నలను "అమమ డ్డనికి" భ్యవోదీే గ విజనుపిులు, భౌత్తక 

రూపానిన  మర్షయు తెల్వైన భ్యషను 



ఉరయోగించడంలో నిషాణతులు. కాలప్కమేణా, సోఫిసుటల 

శైల్, రూరం మర్షయు వకృిత్ీ  నైపుణు ం వార్ష 

ఖచ్చ త్త్ీ ం కంటే ఎకెు వ విలువైనది. ఇది "శైల్ 

కోసం శైల్ని పెంపందించడం" అనే చకె టి 

రద్బంధాలలో మాసటర్స ్గా మార్షన పురుషుల త్రగత్తకి 

దార్షతీరంది. వారు బోధంచ్న సత్థు లు వార్ష సీ ంత్ 

జీవిత్థలలో ఆచర్షంచే సత్థు ల కంటే అమూరమిైనవి. 

వారు రదారాానిన  కాకుండ్డ రూపానిన  అనుకర్షంచడంలో 

నిపుణులు. 

విత్ండవాదులు త్థము ధర్షంచే ప్రతేు క దుసిుల దీా రా 

త్మను త్థము గుర్షంిచ్చకునాన రు. వార్షలో కొంద్ర్షకి ్రరా 

నివాసం ఉంది, అకె డ వారు అదే ప్పేక్షకులకు 

సాధారణ ఉరనాు సాలు ఇచాచ రు. మర్షకొంద్రు త్మ 

పాల్ష్ చేరన ప్రసంగాలను అందించడ్డనికి 

ప్రయాణంచారు. (వారు చేరనపుప డు వారు మంచ్ 

డబుు  సంపాదించారు.) 

AD 100 మర్షయు AD 150 మధు  నాటి సకండ్ లెటర్ 

ఆఫ్ ్ ుమెంట్లో ర్షకార్ ాచేయబడిన మొద్టి స్ట్ైసవి 

ఉరనాు సం ఉంది. 

మనం విత్ండవాద్ం మర్షయు అధునాత్న రదాలను 

వింత్వాదుల నుండి పందుత్థము. సోఫిస్ట్సీట అనేది 

విచ్ప్త్మైన మర్షయు మోసపూర్షత్మైన (బూటకపు) 

త్థరె్ష కత్ను ఒప్తప ంచడ్డనికి ఉరయోగించే (సోకియో, 

ఆరె్ష నప్స  ఆఫ్ వివేకం, 57). ప్ీకులు అత్ని 

ఉరనాు సంలోని కంటెంట యొకె  ఖచ్చ త్త్ీ ంపై వక ి

యొకె  శైల్ మర్షయు రూపానిన  జరుపుకునాన రు. 

కాబటిట, ఒక మంచ్ వక ిత్న ఉరనాు సానిన  ఉరయోగించ్ 

త్న ప్పేక్షకులను అబద్ధమని నమేమ టటుు చేయవచ్చచ . 

ప్ీకు మనసుస కు, సత్థు నిన  శుదిధ చేయడం కంటే 

వాద్నను ెలవడం గొరప  ధరమ ం. దురద్ృషటవశాతిు, 

విత్ండవాద్ం యొకె  మూలకం స్ట్ైసవి మడత్ను 

ఎనన డూ విడిచ్పెటటలేదు. 

కొనిన సారుు ప్ీకు వక ిత్న ప్రసంగ ఫోరమ్్లోకి 

ప్రవేశించేవాడు "అరప టిక త్న రల్ప ట గౌనులో 

ధర్షంచాడు." అత్ను త్న ఉరనాు సం 

తీసుకురావడ్డనికి ముందు కూరోచ వడ్డనికి త్న 

వృత్తరిరమైన కుర్వచ కి మెటుు ఎకెు త్థడు. 

త్న పాయింటును చేయడ్డనికి, అత్ను హోమర్ 

యొకె  రదాు లను కోట చేసిాడు. (కొంద్రు వకలిు 

హోమర్్ను బాగా చదివారు, వారు అత్నిని 

హృద్యపూరీ కంగా పునరావృత్ం చేయగలరు.) 

కాబటిట సప ల్్బైండింగ్ సోఫిస్ట, అత్ను త్న ఉరనాు సం 

సమయంలో త్రచ్చగా త్న ప్పేక్షకులను చరప టుు 

కొటటమని ప్పేరేప్తంచాడు. అత్ని ప్రసంగం చాలా బాగా 



సీీ కర్షంచబడితే, కొంద్రు అత్ని ప్రసంగానిన  

"ప్పేరేప్తత్మైనది" అని ప్తలుసిారు. 

సోఫిసుటలు వార్ష కాలంలో అత్ు ంత్ విశిషట వు కిులు. 

కొంద్రైతే ప్రజాధనంతో కూడ్డ జీవించేవారు. 

మర్షకొంద్రు వార్ష గౌరవారంా బహరంగ విప్గహాలను 

ఏరాప టు చేశారు. సుమారు ఒక శత్థబదం త్రీా త్, ప్ీకు 

త్త్ీ వేత్ ిఅర్షసాట టిల్ (384-322BC) మూడు పాయింటు 

ప్రసంగానిన  వాకాచ తురాు నిన  అందించాడు. "మొత్ంి," 

అర్షసాట టిల్ అనాన డు, "ఒక ప్పారంభం, మధు  మర్షయు 

ముగింపు ఉండ్డల్. 

కాలప్కమేణా, ప్ీకు వకలిు త్మ ప్రసంగాలలో 

అర్షసాట టిల్ యొకె  మూడు పాయింటు స్తప్త్థనిన  

అమలు చేశారు. ప్ీకులు వాకాచ తురు ంతో మతిులో 

ఉనాన రు.' కాబటిట, సోఫిసుటలు బాగా రాణంచారు. రోమనుు 

ప్ీస్్ను సీా ధీనం చేసుకునన పుప డు, వారు కూడ్డ 

వాకాచ తురు ంతో నిమగన మయాు రు. రరు వసానంగా, 

ప్ీకో-రోమన్ సంసె ృత్త ఎవరైనా అనరళొంగా 

ఉరనాు సం ఇర ివినడ్డనికి త్ృప్త ిచంద్ని ఆకల్ని 

పెంచ్చకుంది. ఇది చాలా నాగర్షకంగా ఉంది, రాప్త్త 

భోజనం త్రీా త్ ఒక ప్పఫెషనల్ ఫిలాసఫర్ నుండి 

"ప్రబోధం" ఒక సాధారణ వినోద్ రూరంగా ఉండేది. 

ప్పాచీన ప్ీకులు మర్షయు రోమనుు వాకాచ తురాు నిన  కళ 

యొకె  గొరప  రూపాలలో ఒకటిగా భ్యవించారు. 

త్ద్నుగుణంగా, రోమన్ సాప్మాజు ంలోని వకలిు 

అమెర్షకనుు రనీ త్థరలు మర్షయు వృత్తరిరమైన 

ప్ీడ్డకారులకు కటాయించే అదే ఆకరణిీయమైన 

హోదాతో ప్రశంరంచబడా్డరు. వారు వార్ష కాలంలో 

ప్రకాశించే నక్షప్త్థలు. వకలిు వార్ష శకివింత్మైన 

మాటాు డే నైపుణాు ల దాీ రా ప్పేక్షకులను ఉనామ దానికి 

గుర్షచేసిారు. ఆ కాలంలోని ప్రముఖ శాస్ట్సమిైన 

వాకాచ తురు ం యొకె  ఉపాధాు యులు ప్రత్త ప్రధాన 

నగరానికి గరీ కారణం." వారు రూపందించ్న వకలికు 

ప్రముఖ హోదా ఇవీ బడింది. సంక్షరంిగా, ప్ీకులు 

మర్షయు రోమనుు అను మత్ ఉరనాు సానికి 

బానిసలయాు రు-చాలా మంది సమకాలీన స్ట్ైసవిులు 

బానిసలుగా ఉనాన రు. "స్ట్ైసవి" ఉరనాు సానికి. 

మరో కలుషత్ ప్పవాహాం రక 

మూడవ శత్థబదంలో ప్ీసిు శర్వరం నుండి రరసప ర 

రర్షచరు  క్షీణంచ్నపుప డు శూను త్ ఏరప డింది." ఈ 

సమయంలో ప్రవచనాత్మ క భ్యరం మర్షయు ఆకరమ క 

విశీా సంతో మాటాుడిన ప్రయాణ స్ట్ైసవి కార్షమ కులలో 

చ్వర్షవారు చర్షచ  చర్షప్త్ యొకె  పేజీలను 

విడిచ్పెటాట రు. వార్ష లేకపోవడం పూర్షంచడ్డనికి. , 

మత్థచారుు లు ఉద్భ వించడం 

ప్పారంభించారు.బహరంగ సమావేశాలు 



అంత్ర్షంచ్పోవడం ప్పారంభించాయి, చర్షచ  

సమావేశాలు మర్షంత్ ప్పార ధనగా మారాయి. "అసంీు 

సమావేశం" ఒక "రవ"గా మారుతోంది. 

ప్కమానుగత్ నిరామ ణం రూట తీసుకోవడం 

ప్పారంభించ్నపుప డు, "మత్ నిపుణుడు" అనే ఆలోచన 

ఉద్భ వించ్ంది. ఈ మారుప ల ద్ృషాట ు , రని చేసిునన  

స్ట్ైసవిులు ఈ అభివృదిధ చందుతునన  మత్రరమైన 

నిరామ ణంలోకి ప్రవేశించడంలో ఇబు ంది రడా్డరు.' వార్ష 

బహుమతులను అమలు చేయడ్డనికి వార్షకి ్సలాం 

లేదు. నాలవొ శత్థబదం నాటికి, చర్షచ  పూర్షగిా 

సంసాాగత్మైంది. 

ఇది జరుగుతునన ందున, అనేకమంది అను మత్ 

వకలిు మర్షయు త్త్ీ వేత్లిు స్ట్ైసవిులుగా 

మారుతునాన రు. ఫల్త్ంగా, అను మత్ త్థత్తీ క 

ఆలోచనలు తెల్యకుండ్డనే స్ట్ైసవి సమాజంలోకి 

ప్రవేశించాయి. వీర్షలో చాలామంది తొల్ స్ట్ై్సవి చర్షచ కి 

వేదాంత్వేత్లిు మర్షయు నాయకులు అయాు రు. వారు 

"చర్షచ  ఫ్యద్రుు" అని ప్తలుసిారు మర్షయు వార్ష రచనలు 

కొనిన  ఇరప టిీ మనలో ఉనాన యి. 

అందువలు, శిక్షణ పందిన వృత్తరిరమైన వక ియొకె  

అను మత్ భ్యవన రుసుముతో ప్రసంగాలను 

అందించేది నేరుగా స్ట్ైసవి రకపి్రవాహంలోకి మార్షంది. 

"పెయిడ్ టీచ్ంగ్ సప షల్స్ట" అనే భ్యవన ప్ీస్ నుండి 

వచ్చ ంది, హప్బూ కాదు. హీప్బూ ఉపాధాు యులు త్మ 

బోధనకు రుసుము వస్తలు చేయకుండ్డ వాు పారానిన  

చేరటటడం ఆచారం. 

కథ్ యొకె  ఫల్త్ం ఏమిటంటే, ఈ మాజీ అను మత్ 

వకలిు (ఇపుప డు స్ట్ైసవిులుగా మారారు) వార్ష ప్ీకో-

రోమన్ ప్రసంగ నైపుణాు లను స్ట్ైసవి ప్రయోజనాల 

కోసం ఉరయోగించడం ప్పారంభించారు. వారు త్మ 

అధకార్షక కుర్వచ లో కూరుచ ని, రవిప్త్ ప్గంథ్ంలోని 

రవిప్త్ ప్గంథ్యనిన  వివర్షసిారు, సోఫిస్ట హోమర్ యొకె  

సమీర రవిప్త్ ప్గంథ్ం యొకె  వివరణను 

అందించ్నటుు. మీరు మూడవ శత్థబదపు అను మత్ 

ప్రసంగానిన  చర్షచ  ఫ్యద్ర్్లలో ఒకరు ఇచ్చ న 

ఉరనాు సంతో పోల్చ నటుయితే, మీరు నిరామ ణం 

మర్షయు రద్జాలం ర్కండూ చాలా సారూరు ంగా 

ఉనన టుు కనుగొంటారు. 

కాబటిట, ప్కిరటయన్ చర్షచ లో కమూు నికషన్ యొకె  కొత్ ి

శైల్ పుటుటకొచ్చ ంది - ఇది మెరుగుపెటిటన 

వాకాచ తురాు నిన , అధునాత్న వాు కరణానిన , పుషప ంచే 

వాకాచ తురాు నిన  మర్షయు మోనోలాగ్్ను నొకెి చప్తప ంది. 

ఇది వక ియొకె  వకృిత్ీ  నైపుణాు లను అలర్షంచడ్డనికి 

మర్షయు ప్రద్ర్షశ ంచడ్డనికి రూపందించబడిన శైల్. 



ఇది ప్ీకో-రోమన్ వాకాచ తురు ం. మర్ష అందులో శిక్షణ 

పందిన వార్షక అసంీులో ప్రసంగించే అవకాశం 

కల్ప ంచారు! (ఇందులో ఏదైనా తెల్రనటుుగా 

అనిప్తసిుందా?) ఒక రండితుడు ఈ విధంగా చపాప డు: 

"స్ట్ైసవి సందేశం యొకె  అసలు ప్రకటన ర్కండు-

మారంొ సంభ్యషణ. . . కానీ పాశాచ త్ు  ప్రరంచంలోని 

వకృిత్ీ  పాఠశాలలు స్ట్ైసవి సందేశానిన  

రటుటకునన పుప డు, వారు స్ట్ైసవి ప్రబోధానిన  చాలా 

భినన మైనదిగా చేరంది.సంభ్యషణ ్సాానంలో వకృితీ్ ం 

మొగు ొచూప్తంది.యహుషువా మోషయాచ్ యొకె  

అదుభ త్మైన సంఘటన ్సాానంలో వక ియొకె  

గొరప త్నం చోటు చేసుకుంది. 

ఒకె  మాటలో చపాప లంటే, ప్ీకో-రోమన్ ఉరనాు సం 

ప్రవచ్ంచడం, బహరంగంగా రంచ్చకోవడం మర్షయు 

ఆత్మ -ప్పేరేప్తత్ బోధనలను భర్వ ిచేరంది. ఈ 

ఉరనాు సం చర్షచ  అధకారులకు, ముఖు ంగా బిషప్్లకు 

ఉనన త్మైన ప్రతేు క హకెు గా మార్షంది. అలాంటివారు 

ఎలా మాటాుడ్డలో నేరుచ కునేందుకు వాకాచ తురాు నిన  

పాఠశాలలోు  చదివించాల్స  వచ్చ ంది. ఈ విద్ు  

లేకుండ్డ, ఒక స్ట్ైసవిుడు దేవుని ప్రజలను ఉదేదశించ్ 

మాటాుడటానికి అనుమత్తంచబడడు. మూడవ 

శత్థబాదనికి పూరీ ం, స్ట్ైసవిులు త్మ ప్రసంగాలను 

హోమిలీలు అని ప్తల్చేవారు, అదే రదానిన  ప్ీకు 

వకలిు త్మ ప్రసంగాలకు ఉరయోగించారు. ఈరోజు, 

ఎవరైనా ఎలా బోధంచాలో తెలుసుకోవడ్డనికి 

హోమిలెటికస  అనే సమినర్వ కోరుస  తీసుకోవచ్చచ . 

హోమిలెటికస  "విజానున శాస్ట్సంిగా 

రర్షగణంచబడుతుంది, వాకాచ తురు ం యొకె  

నియమాలను వర్షంిరజేసిుంది, ఇది ప్ీస్ మర్షయు 

రోమ్్లకు త్తర్షగి వెళ్లతుంది. 

మర్కక విధంగా చపాప లంటే, హోమిలీలు (ప్రబోధాలు) 

లేదా హోమిలెటికస  (ప్రబోధంచే కళ) స్ట్ైసవి 

మూలానిన  కల్గి లేవు. అవి అను మత్సాుల నుండి 

దొంగిల్ంచబడా్డయి. మర్కక కలుషత్మైన ప్రవాహం 

స్ట్ైసవి విశీా సంలోకి ప్రవేశించ్, దాని జలాలను 

బురద్గా చేరంది. మర్షయు ఆ ప్రవాహం నాలవొ 

శత్థబదంలో ప్రవహంచ్నటుుగానే నేడు కూడ్డ 

ప్రవహసిుంది. 

ప్ిసోసమి్ మర్చయు అరసిని్ 

జాన్ ప్కిసోసటమ్ అత్ని కాలంలోని గొరప  స్ట్ైసవి వకలిలో 

ఒకరు. (ప్కిసోసటమ్ అంటే "బంగారు నోరు.") 

కానాస టంటినోపుల్ ప్కిసోసటమ్ బోధంచ్నటుుగా "ఇంత్ 

శకివింత్మైన, తెల్వైన మర్షయు సప షటమైన 

ప్రసంగాలను" ఎపుప డూ వినలేదు. ప్కిసోసటమ్ యొకె  

బోధన చాలా బలవంత్ంగా ఉంది, ప్రజలు అత్నిని 



మెరుగొా వినడ్డనికి కొనిన సారుు ముందు వైపుకు 

వెళ్లళ వారు. 

సహజంగానే వక ియొకె  గాు బ బహుమత్తతో ప్కిసోసోటమ్ 

నాలవొ శత్థబదపు ప్రముఖ సోఫిస్ట ల్బానియస్ 

ఆధీ రు ంలో ఎలా మాటాుడ్డలో నేరుచ కునాన డు. అత్ని 

మరణశయు పై, ల్బానియస్ (ప్కిసోసటమ్ యొకె  

అను మత్ శిక్షకుడు) "స్ట్ైసవిులు అత్నిని 

దొంగిల్ంచకుంటే" (హాు చ్, ప్ీక ఐడియాస్ అండ్ 

యూరజెస్ ప్రభ్యవం, 109) త్నకు అత్ు ంత్ విలువైన 

వారసుడిగా ఉండేవాడని చపాప డు. 

అత్ని ప్రసంగాలు ఎంత్ శకివింత్ంగా ఉనాన యో, 

అత్ని ఉరనాు సాలు త్రచూ సభ చరప టుతో 

అంత్రాయం కల్గిసిాయి. ప్కిసోసటమ్ ఒకసార్ష చరప టుు 

కొటటడం దేవుని ఇంటిలో త్గద్ని ఖండిసి్త ఒక 

ఉరనాు సం ఇచాచ డు. కానీ సభకు ఆ ఉరనాు సం 

ఎంత్గానో నచ్చ ంది, ఆయన బోధంచడం ముగించ్న 

త్రీా త్, వారు చరప టుు కొటాట రు. ఈ కథ్ ప్ీకు 

వాకాచ తురు ం యొకె  అరర్షమిత్మైన శకినిి 

వివర్షసిుంది. 

ప్కిసోసటమ్ మర్షయు అగసీటన్ (354-430), వాకాచ తురు ం 

యొకె  మాజీ ఆచారుు డు ఇద్దర్షీ కృత్జనుత్లు 

తెలుపుత్థము." స్ట్ైసవి విశీా సంలో రల్ప ట వకృితీ్  

భ్యగానిన  మర్షయు పార్షశ ల్్గా మార్షచ నందుకు." 

ప్కిసోసటమ్్లో, ప్ీకు ప్రసంగం దాని అతుు నన త్ ్సాాయికి 

చేరుకుంది. ప్ీకు ప్రసంగ శైల్ అలంకార్షక ప్రజనుతో 

మునిగిపోయింది. , రదాు లను ఉలేుఖించడం మర్షయు 

ప్పేక్షకులను ఆకటుటకోవడంపై ద్ృషట సార్షంచ్ంది. 

"బోధకుడు వాకాచ తురు ం యొకె  శకినిి పందేందుకు 

త్న ఉరనాు సాలలో చాలా కాలం పాటు ప్శమించాల్" 

అని ప్కిసోసటమ్ నొకెి చపాప రు. 

అగసీటన్్లో, లాటిన్ ఉరనాు సం దాని ఎతిుకు 

చేరుకుంది. ప్ీకు శైల్ కంటే లాటిన్ ఉరనాు స శైల్ 

చాలా డౌన్ టు ఎర్.ి ఇది "సామానుు డి"పై ద్ృషట 

సార్షంచ్ంది మర్షయు సరళమైన నైత్తక పాయింట్కి 

ద్రశ కత్ీ ం వహంచబడింది. జీి ంీ ు బోధంచడంలో 

జాన్ ప్కిసోసటమ్్ను త్న మోడల్్గా తీసుకునాన డు, 

అయితే లూథ్ర్ అగరటన్్ను త్న మోడల్్గా 

తీసుకునాన డు." లాటిన్ మర్షయు ప్ీక శైలులు ర్కండూ 

రదాు ల వార్వగా వాు ఖ్యు న రూపానిన  మర్షయు 

పారాప్ేరంగ్ రూపానిన  కల్గి ఉనాన యి. 

అయినరప టిీ, ప్కిసోసోటమ్ మర్షయు అగరటన్ వంశంలో 

నిల్చారు. ప్ీకు సోఫిసుటలు, వారు మాకు మెరుగుపెటిటన 

స్ట్ైసవి వాకాచ తురాు నిన  అందించారు, వారు మాకు 



"స్ట్ైసవి" ఉరనాు సం ఇచాచ రు: కంటెంట్లో బైబిల్, 

కానీ శైల్లో ప్ీకు." 

ఉపనాయ సాం చేయడాం చరి్చ ి ఎలా హాని చేస్తతాంది 

ఐదు శత్థబాదలుగా గౌరవించబడినరప టిీ, సాంప్రదాయ 

ఉరనాు సం అనేక విధాలుగా చర్షచ ని ప్రత్తకూలంగా 

ప్రభ్యవిత్ం చేరంది. 

ప్పధమ,ఉరనాు సం బోధకుడిని సాధారణ చర్షచ  

సమావేశానికి రద్ధహసిుడిగా చేసిుంది. ఫల్త్ంగా, 

సమేమ ళన భ్యగసీా మాు నికి అంత్రాయం కలుగుతుంది 

మర్షయు చత్గిా నిరోధంచబడుతుంది. ఉరనాు సం 

చర్షచ ని బోధంచే ్రటషన్్గా మారుసిుంది. ప్రద్రశ నను 

చూర మూు ట చేయబడిన ప్పేక్షకుల సమూహంగా 

సంఘం దిగజారుతుంది. బోధకుడు త్న ఉరనాు సం 

చేసిునన పుప డు అంత్రాయం కల్గించడ్డనికి లేదా 

ప్రశిన ంచడ్డనికి ఆసాె రం లేదు. ఉరనాు సం ప్ీసిు 

శర్వరం యొకె  రనితీరును ్సంిభింరజేసిుంది మర్షయు 

ఖైదు చేసిుంది. ఇది వారం వారం చర్షచ  రకరణలో 

రల్ప టీర్్లను ఆధరత్ు ం చేయడ్డనికి 

అనుమత్తంచడం దాీ రా విధేయుడైన అరచ కతీ్థ నిన  

ప్పోత్స హసిుంది. 

రాండవ, ఉరనాు సం త్రచ్చగా ఆధాు త్తమ క వృదిధని 

అడుాకుంటుంది. ఇది వన్-వే వు వహారం కాబటిట, ఇది 

నిప్షె యాత్మ కత్ను ప్పోత్స హసిుంది. ఉరనాు సం 

చర్షచ ని ఉదేదశించ్న విధంగా రనిచేయకుండ్డ 

నిరోధసిుంది. ఇది రరసప ర మంప్త్థంగానిన  

ఉకిె ర్షబికెి ర్ష చేసిుంది. ఇది బహరంగ భ్యగసీా మాు నిన  

అణచ్వేసిుంది. ఇది యాహువా యొకె  ప్రజల 

ఆధాు త్తమ క వృదిధకి మర్షంత్ ముకెు  కారటానికి 

కారణమవుతుంది. 

స్ట్ైసవిులుగా, వారు రర్షరకీ ం చందాలంటే 

త్రప నిసర్షగా రని చేయాల్ (మారుె  4:24-25 మర్షయు 

హెప్ీయులు 10:24-25 చూడండి). వారం వారం 

నిప్షె యంగా వినడం దీా రా ఎవరూ పెరగరు. 

వాసవిానికి, కొత్ ినిబంధన బోధన యొకె  లక్ష్యు లలో 

ఒకటి ప్రత్త సభుు ని రని చేయడమే (ఎఫెసీయులకు 

4:11-16). మీటింగ్్లో నోరు తెరవమని సభుు లను 

ప్పోత్స హంచడం (1 కొర్షంథీయులు 12-14). 

సాంప్రదాయిక ఉరనాు సం ఈ ప్రప్కియకు ఆటంకం 

కల్గిసిుంది. 

మూడవది,ఉరనాు సం బైబిల్ లేని మత్థధకారుల 

మనసతీి్థ నిన  కాపాడుతుంది. ఇది మత్థధకారులపై 

అధక మర్షయు రోగలక్షణ ఆధారరడటానిన  

సృషటసిుంది. ఉరనాు సం బోధకుడిని మత్రరమైన 



నిపుణుడిని చేసిుంది - చరప డ్డనికి ఏదైనా అరహత్ ఉనన  

వు కి ిమాప్త్మే. మిగత్థ వారంద్రూ ర్కండవ-త్రగత్త 

విశీా సులుగా రర్షగణంచబడత్థరు - నిశశ బద పూు  

వారమ ర్. (ఇది సాధారణంగా వినిప్తంచనరప టిీ, ఇది 

చరప ని వాసవిికత్)" 

ప్ీసిు శర్వరంలోని ఇత్ర సభుు లు మూు ట 

చేయబడినపుప డు వార్ష నుండి పాసటర్ ఎలా 

నేరుచ కోవచ్చచ ? చర్షచ  పాసటర్ నుండి త్న ప్రసంగం 

సమయంలో ప్రశన లు అడగలేనపుప డు చర్షచ  అత్ని 

నుండి ఎలా నేరుచ కోవచ్చచ ? సహోద్రసహోద్ర్వలు 

మీటింగ్్లలో మాటాుడకుండ్డ అడుాకుంటే ఒకర్ష నుండి 

మర్కకరు ఎలా నేరుచ కోవచ్చచ ? 

ఉరనాు సం "చర్షచ "ని సుదూరమైనది మర్షయు 

వు కితి్ీ ం లేనిదిగా చేసిుంది." ఇది చర్షచ  నుండి 

ఆధాు త్తమ క పోషణను పంద్కుండ్డ పాసటర్్ను దూరం 

చేసిుంది. మర్షయు ఇది చర్షచ ని ఒకర్ష నుండి మర్కకరు 

ఆధాు త్తమ క పోషణను పంద్కుండ్డ చేసిుంది. ఈ 

కారణాల వలు, ఉరనాు సం అత్తపెద్ద మారంొ-- రని 

చేసిునన  అరచ కతీ్థ నికి అడంాకులు! 

నాలగవ,సాధువులను సనన ద్ధం చేయడం కంటే, 

ఉరనాు సం వార్షని నైపుణు ం చేసిుంది. "రర్షచరు  రని 

కోసం రర్షశుదుధలను సనన ద్ధం చేయడం" గుర్షంచ్ 

రర్షచారకులు ఎంత్ బిగరొగా ప్డోన్ చేశారనన ది ముఖు ం 

కాదు, నిజం ఏమిటంటే, ప్రత్త వారం బోధంచే 

సమకాలీన ఉరనాు సం, ఆధాు త్తమ క రవ మర్షయు 

రనితీరు కోసం యెహోవా ప్రజలను సనన ద్ధం చేర శకి ి

త్కెు వ. 

అయితే, దురద్ృషటవశాతిూ, అనేక మంది బోధకులు 

ఉరనాు సాలు వినడ్డనికి బానిసలుగా ఉనన టేు, 

యాహువాలోని చాలా మంది ప్రజలు ఉరనాు సాలు 

వినడ్డనికి బానిసలుగా ఉనాన రు. 

ద్దనికి విరుద్ధంగా, కొత్ ినిబంధన-శైల్ బోధన ఒక 

మత్థధకార్ష లేకుండ్డ రని చేరలా అసంీుని సనన ద్ధం 

చేయాల్. 

ఐద్వ,నేటి ఉరనాు సం త్రచ్చగా అసాధు మైనది. 

లెకె లేననిన  బోధకులు త్థము ఎనన డూ 

అనుభవించని వాటిపై నిపుణులుగా 

మాటాుడుతునాన రు. అది 

నైరూరు మైన/సైదాధ ంత్తకమైనా, భకి/ిస్తప ర్షదిాయకమైనా, 

డిమాండ్/బలవంత్ం చేరనా, లేదా 

వినోదాత్మ కంగా/వినోద్రర్షచేదైనా, ఉరనాు సం 

బోధంచబడిన దాని యొకె  ప్రత్ు క్ష, ఆచరణాత్మ క 

అనుభవంలో ప్శోత్లను ఉంచడంలో 



విఫలమవుతుంది. అందువలన, సాధారణ ఉరనాు సం 

పడి భూమిపై ఈత్ పాఠం! ద్దనికి ఆచరణాత్మ క విలువ 

లేదు. చాలా బోధంచబడింది, కానీ ఎపుప డూ త్కెు వగా 

ఉంటుంది. ఇందులో ఎకెు వ భ్యగం ప్ఫంటల్ లోబ్ను 

లక్షు ంగా చేసుకుంటుంది. సమకాలీన రల్ప టీర్షజం 

సాధారణంగా సమాచారానిన  వాు ప్త ిచేయడంలో 

విఫలమవుతుంది మర్షయు విశీా సులను వారు వినన  

వాటిని అనుభవించడ్డనికి మర్షయు 

ఉరయోగించేందుకు సనన ద్ధం చేయడంలో 

విఫలమవుతుంది. 

ఈ విషయంలో, ఉరనాు సం దాని నిజమైన త్ంప్డి - 

ప్ీకో-రోమన్ వాకాచ తురాు నిన  ప్రత్తబింబిసిుంది. ప్ీకో-

రోమన్ వాకాచ తురాు నిన  నైరూరు త్తో కొటాటరు. ఇది 

ఇత్రులలో ప్రత్తభను బోధంచడం లేదా అభివృదిధ 

చేయడం కంటే వినోద్భర్షత్ంగా మర్షయు ప్రత్తభను 

ప్రద్ర్షశ ంచడ్డనికి రూపందించ్న రూపాలను కల్గి 

ఉంది. సమకాలీన మెరుగుపెటిటన ఉరనాు సం 

హృద్యానిన  వేడి చేయగలదు, సంకలాప నిన  

ప్పేరేప్తంచగలదు మర్షయు మనసుస ను 

ఉతేజిరరుసిుంది. కానీ జటుటకు హడిల్్ను ఎలా 

వదిల్వేయాలో చూప్తంచడం చాలా అరుదు. ఈ అనిన  

మారొాలలో, సమకాలీన ఉరనాు సం అది వాగాదనం చేర 

రకమైన ఆధాు త్తమ క వృదిధని ప్పోత్స హంచడంలో దాని 

బిల్ుంగ్్ను చేరుకోవడంలో విఫలమైంది. చ్వర్షకి, ఇది 

వాసవిానికి చర్షచ  యొకె  పేద్ర్షకానిన  తీప్వత్రం 

చేసిుంది. ఉరనాు సం క్షణక ఉద్దదరనలా రనిచేసిుంది. 

ద్దని ప్రభ్యవాలు త్రచ్చగా సీ లప కాల్కంగా ఉంటాయి. 

నిజాయితీగా ఉందాం. ద్శాబాదలుగా ప్రబోధంచబడిన 

అనేకమంది స్ట్ైసవిులు ఉనాన రు మర్షయు వారు 

ఇరప టిీ ప్ీసిులో శిశువులుగా ఉనాన రు. స్ట్ైసవిులు 

కవలం వారం వారం ప్రసంగాలు వినడం దాీ రా 

రూపాంత్రం చంద్రు. వారు యహువాతో ర్కగుు లర్ 

ఎన్్కౌంటరు దాీ రా రూపాంత్రం చందుత్థరు. కాబటిట 

రర్షచరు  చేరవారు, యెహోవా గుర్షంచ్న సమాచారం 

కాకుండ్డ బోధంచడ్డనికి ప్తలువబడత్థరు. వారు త్మ 

రర్షచరు ను తీప్వంగా ఆచరణాత్మ కంగా చేయడ్డనికి 

కూడ్డ ప్తలుసిారు. వారు మాటాు డే మాట దాీ రా 

మెసీస యను బహరతొ్ం చేయడ్డనికి మాప్త్మే 

కాకుండ్డ, అత్నిని ఎలా అనుభవించాలో, 

తెలుసుకోవాలో, అనుసర్షంచాలో మర్షయు రవించాలో 

వార్ష వినన వార్షకి చూప్తంచడ్డనికి మాప్త్మే ప్తలుసిారు. 

సమకాలీన ఉరనాు సంలో చాలా త్రచ్చగా ఈ అనిన  

ముఖు మైన అంశాలు లేవు. 

ఒక బోధకుడు త్న ప్శోత్లను త్థను రర్షచరు  చేసిునన  

దాని యొకె  సజీవ ఆధాు త్తమ క అనుభవంలోకి 

తీసుకురాలేకపోతే, అత్ని సందేశం యొకె  ఫల్త్థలు 



సీ లప కాల్కంగా ఉంటాయి. అందువలు, చర్షచ కి 

త్కెు వ రల్ప టీరుు మర్షయు ఎకెు వ మంది ఆధాు త్తమ క 

సహాయకులు అవసరం. మెసీస యను ప్రకటించగల 

మర్షయు బోధంచబడిన ఆయనను అనుభవించడ్డనికి 

యెహోవా ప్రజలను ఎలా మోహర్షంచాలో తెల్రన 

వార్షకి ఇది చాలా అవసరం. మర్షయు దాని పైన, 

స్ట్ైసవిులు త్మ రరసప ర సవరణ కోసం ఈ సజీవ 

మెసీస యను మిగిల్న అసంీుతో ఎలా రంచ్చకోవాలో 

స్తచన అవసరం. 

రరు వసానంగా, స్ట్ైసవి కుటుంబానికి మొద్టి శత్థబదపు 

రరసప ర ప్రబోధం మర్షయు రరసప ర రర్షచరు  యొకె  

పునరుద్ధరణ అవసరం. కొత్ ినిబంధన ఈ ర్కండు 

విషయాలపై ఆధాు త్తమ క రర్షవరనిను కల్గి ఉంది. 

నిజమే, బోధంచే బహుమత్త అసంీులో ఉంది. అయితే 

బోధంచడం అనేది విశీా సులంద్ర్ష నుండి (1 

కొర్షంథీయులు 14:26, 31) అలాగే బోధంచడ్డనికి 

ప్రతేు కంగా ప్రత్తభ్యవంతులైన వార్ష నుండి రావాల్. 

(ఎఫెసీయులు 4:11; జేమ్స  3:1). మేము బోధనను 

సంప్రదాయ ఉరనాు సం రూరంలో 

అనుమత్తంచ్నపుప డు మర్షయు దానిని వృత్తరిరమైన 

వకలి త్రగత్తకి రంప్తనపుప డు మేము బైబిల్ 

సర్షహదుదలకు దూరంగా ఉంటాము. 

దానిి  చుట్డిాం 

యెహోవా వాకాు నిన  బోధంచడం మర్షయు బోధంచడం 

లేఖనాధారమా? అవును ఖచ్చ త్ంగా. కానీ సమకాలీన 

రల్ప ట ఉరనాు సం లేఖనాలోు  కనిప్తంచే బోధన 

మర్షయు బోధనకు సమానమైనది కాదు. 

ఇది పాత్ నిబంధనలో, యహుషువా యొకె  

రర్షచరు లో లేదా ఆదిమ సభ జీవిత్ంలో 

కనుగొనబడలేదు." - ఇంకా ఏమిటంటే, షాల్ త్న ప్ీకు 

మత్మార్షప డులకు త్న అను మత్ సమకాలీనుల (1 

కొర్షంథియన్స ) కమూు నికషన్ విధానాల దాీ రా 

ప్రభ్యవిత్ం కావడ్డనికి నిరాకర్షంచాడని చపాప డు. 

1:17,22; 2:1-5.) 

కానీ 1 కొర్షంథీయులు 9:22-23 (NLT) గుర్షంచ్ ఏమి 

చపాప ల్, ఇకె డ షాల్ ఇలా చపాప డు, "నేను అంద్ర్షతో 

ఉమమ డిగా ఉండటానికి ప్రయత్తన సిాను, కొనిన ంటిని 

రక్షంచడ్డనికి నేను చేయగల్గినద్ంత్థ చేసిునాన ను"? 

విశీా సుల రర్షవరని మర్షయు రరసప ర పునరుద్ధరణను 

అణచ్వేర అనిన  ఆరాధన సమావేశాలలో వారపు 

ఉరనాు సానిన  కంప్ద్దకర్షంచడం ఇందులో ఉండద్ని 

మేము వాదిసిాము. 



ఉరనాు సం ప్ీకు వాకాచ తురు ం యొకె  గరభ ంలో 

ఉద్భ వించ్ంది. అను మత్సాులు స్ట్ైసవిులుగా 

మార్షనపుప డు ఇది స్ట్ైసవి సంఘంలో పుటిటంది, వార్ష 

వకృిత్ీ  శైల్ని అసంీులోకి తీసుకురావడం 

ప్పారంభించ్ంది. మూడవ శత్థబదం నాటికి, స్ట్ైసవి 

నాయకులు ఉరనాు సం చేయడం 

సరీ సాధారణమైంది. నాలవొ శత్థబదం నాటికి అది 

ఆనవాయితీగా మార్షంది. 

స్ట్ైసవి మత్ం దాని చ్చటుటరకె ల సంసె ృత్తని 

ప్గహంచ్ంది. మీ పాసటర్ త్న రవిప్త్ ప్రసంగానిన  

అందించడ్డనికి త్న మత్థధకారుల వస్ట్సిాలను ధర్షంచ్ 

త్న రల్ప ట్ను ఎకిె నపుప డు, అత్ను తెల్యకుండ్డనే 

ప్పాచీన ప్ీకు వక ిపాప్త్ను పోషసిునాన డు. 

ఏది ఏమైనరప టిీ, సమకాలీన ఉరనాు సం దాని ఉనికికి 

మద్దతు ఇవీ డ్డనికి బైబిల్ యోగు త్ యొకె  చ్నన  

ముకె ను కల్గి లేనరప టిీ, ఇది చాలా మంది నేటి 

స్ట్ైసవిుల ద్ృషటలో విమరశ నాత్మ కంగా 

ఆరాధంచబడుతోంది. ఇది స్ట్ైసవి మనసుస లో ఎంత్గా 

పాతుకుపోయింద్ంటే, చాలా మంది బైబిల్-విశీ రంచే 

పాసటరుు మర్షయు సామానుు లు త్థము సంపూరణ 

సంప్రదాయం నుండి లేఖన విరుద్ధమైన అభ్యు సానిన  

ధృవీకర్షసిునాన రని మర్షయు కొనసాగించడ్డనిన  

చూడలేకపోయారు. ఉరనాు సం శాశీ త్ంగా 

పందురరచబడింది. 

సమకాలీన ఉరనాు సం గుర్షంచ్ మనం కనుగొనన  

అనిన ంటి ద్ృషాట ు , ఈ ప్రశన లను రర్షగణంచండి: 

ఒక వు కి ిఉరనాు సం బోధసిునన పుప డు యెహోవా 

వాకాు నికి నమమ కంగా ఉండ్డలనే ఉరనాు సం ఎలా 

బోధంచగలడు? మర్షయు ఒక స్ట్ైసవిుడు నిప్షె యంగా 

ీఠంలో కూరుచ నన పుప డు మర్షయు విశీా సులంద్ర్ష 

అరచ కతీ్థ నిన  ఎలా ధృవీకర్షంచగలడు? దానిపై ఒక 

చకె ని అంశానిన  చపాప లంటే, ప్పటెసటంట సోలా 

ప్రె రచ ర్ రదాధ ంత్థనిన  ("ప్గంథ్ం దాీ రా మాప్త్మే") 

నిలబెటుటకుంటామని మర్షయు ఇరప టిీ రల్ప ట 

ఉరనాు సానికి మద్దతు ఇసిునాన మని మీరు ఎలా 

్ ుయిమ్ చేయవచ్చచ ? 

ఒక రచయిత్ చాలా అనరళొంగా చప్తప నటుుగా, 

"ప్రబోధం ఆచరణలో, విమరశ లకు అతీత్మైనది. ఇది 

అంత్తమంగా, రవిప్త్ంగా మార్షంది - 'పెద్దల 

సంప్రదాయం' రటు వప్ీకర్షంచ్న గౌరవం యొకె  

ఉత్ప త్త.ి . . ఇది వింత్గా అరరాంగా కనిప్తసిుంది. బైబిల్ 

యెహోవా వాకు మని, 'విశీా సం మర్షయు ఆచరణకు 

సంబంధంచ్న అనిన  విషయాలలో అతుు నన త్ 

మారదొ్ర్షశ ' అని వాదించే వారు త్మ త్ంప్డుల 'విర్షగిన 



తొటెటల'కి అనుకూలంగా బైబిల్ రద్ధతులను 

త్తరసె ర్షంచ్న వార్షలో మొద్టివారు (జెర్వమ యా 2:13). 

ఉరనాు సం వంటి రవిప్త్మైన ఆవుల కోసం చర్షచ  

యొకె  కారల్్లో నిజంగా ఏదైనా ్సలాం ఉందా? హీప్బూ 

ప్రె రచ ర్స  యొకె  హెప్బాయిక అవగాహనను 

ప్పోత్స హంచడం; స్ట్ైసవి ప్రసంగం ఎకె డ నుండి 

వచ్చ ంది? 

మూలాలు 

• అను మత్ స్ట్ైసవిం?అవర్ చర్చ  ప్పాీ టసస్ యొకె  

మూలాలను అనేీ షంచడం, ప్ఫ్యంక వియోలా 

మర్షయు జార్ ెబరాన , 1998, టిండేల్ హౌస్ 

రబిుషంగ్, ఇంక. 

• నిజమైన మతోనామ దులు ద్యచేర 

నిలబడత్థరా?మూడవ ఎడిషన్, డేవిడ్ బెరెో ట 

1989, ప్సెో ల్ రబిుషంగ్, అంబరస న్, PA 

• షాలోమ్ ఇన్్్రటట్టు ట ఆఫ్ సౌత రరఫిక - హీప్బూ 

ప్రె రచ ర్స ్పై హెప్బాయిక అవగాహనను 

ప్పోత్స హంచడం; స్ట్ైసవి ప్రసంగం ఎకె డ నుండి 

వచ్చ ంది? 

http://webdesign97.tripod.com/shalominstitutepromo

tinghebrewunderstandingofscripture/id40.html 

• నా చర్షచ  నిజంగా కొత్ ినిబంధన చర్షచ నా?డ్డర్షల్ 

ఎం. ఎర్కె ల్ (1994) 

• విశీా సం యొకె  "ప్గూప్" వు ీకిరణలలో ఎవరు 

చ్చరుకుగా ఉనాన రు?జార్ ెబరాన  barna.org/faith-

spirituality/400-who-is-active-in-group-expressions-

of-faith-barna-study-examines-small-groups-sunday-

school-and-house-churches 

• సాధారణ చర్షచ (Wikipedia.org/wiki/simple_church. 
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