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United In Christ 
You are encouraged to study your Bible to prove the 

truth presented in these lessons or any other lesson. The 

comments presented herein are those of the authors and 

the compiler. You should verify their comments and 

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

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

YOUR responsibility to seek, know and do God's will.  

In verifying to read different Bible translations, refer to 

Bible dictionaries and lexicons for meaning of words or 

phrases you do not know. Be careful with dictionary 

definitions as dictionaries give meaning of words and 

phrases from original language through current usage. 

The meaning of words and phrases change over time. 

Also, several Greek words may be translated into one 

word in English and may distort the original meaning. 

For instance, the Greek words de and kai” were 

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

two nouns whereas kai connects two nouns. 

Let God speak to you from His Holy Word as 

recorded in the Bible.  
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క్రీస్తులో ఐక్య ం 
క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరదే ైనా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ి మీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ ైలర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు దవేున్న 
చిత్ాు న్ని వ్తె్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరయిు చయేడం మీ బాధ్ాత్. 
వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ి ధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు 
త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం క్ోస్ం బ ైబిల 
న్నఘంటువులనత మరయిు న్నఘంటువులనత చూడండి. డిక్షనర ీ
న్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంటే డకి్షనరలీు అస్లు భాష 
నతండ ి పదాలు మరయిు పదబంధాలక్ు పసో్తు త్ వ్ాడుక్ దాేరా 
అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల అరథం క్ాలక్ీమణేా 
మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీకీ్ు పదాలు ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ి
అనతవద ంచబడవచతు మరయిు అస్లు అరాథ న్ని వక్రకీ్రంిచవచతు. 
ఉదాహరణక్ు, గీకీ్ు పదాలు డ ిమరయిు క్ "ై ఆంగ్లంలో "మరియు" 
అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత వ్ేరు చయేడాన్నక్ి 
De ఉపయోగించబడుత్ ంద , అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత 
క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ ో
వ్ాక్ాం నతండ ిమీత్ో మాటాల డన్నవేండి. 
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Jesus – The Person 
Lesson 1 

The environment into which Jesus was born was a 

closed society, a people who considered themselves 

superior to all other people. They took great pride on 

being the Children of Abraham, God’s chosen people. 

‘Abraham is our father’ (John 8:38). They had immense 

hatred of the Samaritans as they considered them to be 

half-breeds, Jews who had forsaken the Law of Moses 

during the period of Babylonian captivity. Their hatred 

was so great they would go out of their way to keep from 

setting foot in the land of the Samaritans. Roman 

occupiers were no different and any Jew who associated 

with “those occupiers” was a “sinner;” e. g., Matthew, 

the tax collector.  

The Jews were also legalistic of the highest degree. In 

order to earn God’s promises they believed they must 

fulfill the letter of the law, not necessarily the intent. For 

instance, Moses required them to tithe, give a tenth. To 

make certain they gave the tenth but no more, they 

counted the seeds of plants to give a tenth and only a 

tenth.  

Rome required the Jews to carry a soldier’s load for one 

mile. So the Jews put down markers to make sure they 

went no farther. Remember Jesus stated that if someone 

forced you to go one mile; go with him two (Matthew 

5:41). 

Into this culture came the Anointed One, the Messiah, 

the Christ. The Jews believed that when the Messiah 

came He would restore the earthly kingdom of Israel to 

its ‘God given right’ to power and honor. Their Messiah 

would be the King of the Jews and rule like David.  

Jesus often addressed the arrogant, self-centered and 

self-righteous Pharisees, the religious leaders of the 

Jews. On one occasion Jesus stated that He has sheep in 

other locations. Thus it would appear Jesus was 

referring to the Gentiles, all non-Jews.  

In John 10 Jesus stated “I am the good shepherd; I know 

my sheep [those who chose to be His] and my sheep know 

me [have an intimate relationship with Him ] — just as the 

Father knows me and I know the Father — and I lay 

down my life for the sheep.  I have other sheep that are 

not of this sheep pen. I must bring them also. They too 

will listen to my voice, and there shall be one flock and 

one shepherd” (John 10:14-16).  

It is stated in Isaiah 56:7-8 “… my house shall be called 

a house of prayer for all peoples.  The Lord GOD, who 

gathers the outcasts of Israel, declares, ‘I will gather yet 

others to him besides those already gathered’ 
[undoubtedly a prophesy regarding the despised Samaritans 

and even the heathen Gentiles].” 
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యేస్త - వ్య క్త ు 
పాఠము 1 

యేసు జన్మ ించిన వాతావరణిం ఒక సింవృత సమాజిం, 

ఇతర ప్రజలిందరి కింటే తమను తాము ఉనన తింగా 

భావించే ప్రజలు. దేవుడు ఎనున కునన  ప్రజలైన 

అప్ాహాము సింతానిం అన్ వారు గొరప గా గరివ ించారు. 

'అప్ాహాము మన తింప్ి' (యోహాను 8:38). ాబిలోన్యన్ 

బిందిఖానాలో ఉనన  కాలింలో మోషే ధరమ శాస్త్రాన్న  

విచిపెట్టని యూదులను అరధ-జాతిగా భావించినిందున 

వారు సమరయుల రట్ల వరరీతమైన దేవ షాన్న  కలిగి 

ఉనాన రు. వారి దేవ షిం చాలా గొరప ది, వారు సమరయుల 

దేశింలో అడుగు పెట్కిుిండా ఉిండటాన్కి తమ మారగిం 

నుింి బయట్రడతారు. రోమన్ ఆప్కమణదారులు 

భినన ింగా లేరు మరియు “ఆ ఆప్కమణదారులతో” 

సహవసించిన ఏ యూదుడైనా “పాపి;” ఉదా, మాథ్యూ , 

టాక్స్  కలెకరి్. 

యూదులు కూడా అత్యూ నన త స్థరయి చట్బిదధత కలిగి 

ఉనాన రు. దేవున్ వాగాానాలను సింపాదిించడాన్కి వారు 

చట్ిిం యొకక  లేఖను నెరవేరా్చ లన్ వారు వశవ సించారు, 

తరప న్సరిగా ఉదాేశిం కాదు. ఉదాహరణకు, మోషే వారికి 

దశమభాగాన్న  ఇవావ లన్, రదవ వింత్య ఇవావ లన్ కోర్చడు. 

వారు రదవ వింత్య ఇచాా రన్ న్ర్చధ రిించుకోవడాన్కి, వారు 

రదవ వింత్య మరియు రదవ వింత్య మాప్తమే ఇవావ లన్ 

మొకక ల వతనాాలను లెకిక ించారు. 

రోమ్ యూదులు ఒక మైలు వరకు సైన్కుి భార్చన్న  

మోయవలస వచిా ింది. కాబట్ట ియూదులు మరిింత దూరిం 

వెళ్లలేదన్ న్ర్చధ రిించుకోవడాన్కి గురాులను ఉించారు. 

ఎవరైనా మిమమ లిన  ఒక మైలు దూరిం వెళ్ళ మన్ 

బలవింతిం చేస్త ా యేసు చెపిప న వషయాన్న  

గురాుించుకోింి; అతన్తో ఇదరాు వెళ్లింి (మతాి  5:41). 

ఈ సింసక ృతిలోకి అభిషికాుడు, మెస్స్ య, ప్ీసాు వచాా రు. 

మెస్స్ య వచిా నప్పప డు ఆయన ఇప్జాయెల్ 

భూసింబింధమైన ర్చజాూ న్న  దాన్ 'దేవుడు అధికారిం 

మరియు గౌరవాన్కి ఇచాి న హకుక 'కి ప్పనరుదధరిరాడన్ 

యూదులు వశవ సించారు. వారి మెస్్స య యూదుల ర్చజు 

మరియు దావీదు వలె రరిపాలిరాడు. 

యూదుల మతనాయకులైన అహింకారి, రవ ర యపూరిత 

మరియు సవ యిం-నీతిమింత్యలైన రరిసయుూ లను యేసు 

తరచుగా సింబోధిించేవాడు. ఒక సిందరభ ింలో యేసు 

తనకు ఇతర ప్రదేశాలలో గొప్ెలు ఉనాన యన్ చెపాప డు. 

ఆ వధింగా యేసు అనుూ లను, యూదులు కాన్ వారిన్ 

సూచిసాునన ట్లల కన్పిసాుింది. 

యోహాను 10లో యేసు “నేను మించి కారరిన్; నాకు నా 

గొప్ెలు [అతన్గా ఉిండాలన్ ఎించుకునన వారు] నాకు 

తెలుసు మరియు నా గొప్ెలు ననున  తెలుసు [ఆయనతో 



With this attitude of superiority, could the Jewish people 

and their religious leaders possibly understand or even 

have a hint of what Jesus was teaching? Apparently 

some degree of superiority prevailed even among His 

closest disciples. John and the other disciples could not 

consider the possibility of Jesus having other followers 

outside their clique, sect or small knit group.    

“ ‘Master,’ said John, ‘we saw a man driving out 

demons in your name and we tried to stop him, 

because he is not one of us.’ ‘Do not stop him,’ 

Jesus said, ‘for whoever is not against you is for 

you’” (Luke 9:49-50). 

But not everyone who does things in Jesus name is for 

him, for Jesus stated in Matthew 7:21-23:  

“Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will 

enter the kingdom of heaven, but the one who 

does the will of my Father who is in heaven. On 

that day many will say to me, 'Lord, Lord, did we 

not prophesy in your name, and cast out demons 

in your name, and do many mighty works in your 

name?'   And then will I declare to them, 'I never 

knew you; depart from me, you workers of 

lawlessness’ [evildoers]! 

Knowing that His mission was to be the sacrifice for 

the sins of all people –Jew, Greek, Romans and those 

despised Samaritans - Jesus prayed: 

“I have revealed you to those whom you gave me 

out of the world. They were yours; you gave them 

to me and they have obeyed your word. Now they 

know that everything you have given me comes 

from you. For I gave them the words you gave me 

and they accepted them. They knew with certainty 

that I came from you, and they believed that you 

sent me. I pray for them. I am not praying for the 

world, but for those you have given me, for they 

are yours.  …  Sanctify [consecrate, make holy ] 

them by the truth; your word is truth. …  "My 

prayer is not for them alone. I pray also for those 

who will believe in me through their message, 

[Good News], that all of them may be one, Father, 

just as you are in me and I am in you. May they 

also be in us so that the world may believe that 

you have sent me.  I have given them the glory 

that you gave me, that they may be one as we are 

one: I in them and you in me. May they be 

brought to complete unity to let the world 

know that you sent me and have loved them 

even as you have loved me” (John 17:6-10; 17; 

20-23).  

Questions 

1. Jesus was born into a culture of perceived 

superiority and hatred of all peoples not of their 

religion and race. 

T. ___ F. ___ 

 

సన్న హిత సింబింధాన్న  కలిగి ఉనాన ి] - తింప్ి ననున  

ఎరిగినటేల మరియు నేను తింప్ిన్ తెలుసుకునాన ను - 

మరియు నేను గొప్ెల కోసిం నా జీవతాన్న  అరిప రాను. ఈ 

గొఱ్ఱలె దొడ్లల లేన్ ఇతర గొప్ెలు నా దగ గర ఉనాన ి. నేను 

వాట్టన్ కూడా తీసుకుర్చవాలి. వారు కూడా నా సవ రము 

వింటారు, ఒక మింద మరియు ఒక కారరి ఉిండును” 

(యోహాను 10:14-16). 

ఇది యెషయా 56:7-8లో చెరప బిింది “... నా ఇలుల సమస ా

ప్రజల కొరకు ప్పార యనా మిందిరిం అన్ పిలువబడుత్యింది. 

ఇప్శాయేలు బహిషక ృత్యలను సమీకరిించే ప్రభువైన 

దేవుడు, 'ఇరప ట్టకే సమీకరిించబిన వారితో పాట్ల 

మరికొిందరిన్ అతన్ దగ గరకు చేరాు కుింటాను' అన్ 

ప్రకట్టించాడు [న్స్ ిందేహింగా తృణీకరిించబిన 

సమరయులు మరియు అనూ జనుల గురిించి కూడా 

ప్రవచనిం].” 

ఈ ఉనన తమైన వైఖరితో, యూదు ప్రజలు మరియు వారి 

మత నాయకులు బహుశా యేసు బోధిసాునన దాన్న్ అరయిం 

చేసుకోగలర్చ లేదా దాన్ యొకక  సూచనను కలిగి 

ఉిండగలర్చ? సప షిింగా ఆయన సన్న హిత శిష్యూ లలో 

కూడా కొింత మేర ఆధికూ త నెలకొింది. జాన్ మరియు ఇతర 

శిష్యూ లు తమ సమూహిం, శాఖ లేదా చినన  అలిలన 

సమూహిం వెలురల యేసుకు ఇతర అనుచరులను కలిగి 

ఉిండే అవకాశాన్న  రరిగణించలేకపోయారు. 

"'గురువు,' జాన్ అనాన డు, 'మీ పేరు మీద దయాూ లను 

తరిమికొట్టని వూ కినా్ మేము చూశాము మరియు 

మేము అతన్న్ ఆరడాన్కి ప్రయతిన ించాము, 

ఎిందుకింటే అతను మాలో ఒకడు కాదు.' 'అతన్న  

అడుుకోవదాు,' అన్ యేసు చెపాప డు, 'మీకు 

వూ తిరేకింగా లేన్వాడు మీ రక్షమే' (లూకా 9:49-50). 

కానీ యేసు నామింలో రనులు చేస్త ప్రతి ఒకక రూ అతన్ 

కోసిం కాదు, ఎిందుకింటే యేసు మతాి  7:21-23లో 

పేర్కక నాన డు: 

“ప్రభువా, ప్రభువా, అన్ నాతో చెపేప  ప్రతి ఒకక రూ 

రరలోక ర్చజూ ింలో ప్రవేశిించరు, కానీ రరలోకింలో 

ఉనన  నా తింప్ి చితిాం చేస్తవాడు. ఆ దినమున 

అనేకులు నాతో, 'ప్రభూ, ప్రభూ, మేము నీ నామమున 

ప్రవచిించి, నీ నామమున దయూ ములను వెళ్లగొట్ట,ి నీ 

నామమున అనేక గొరప  కారూ ములు చేయలేదా?' ఆపై 

నేను వారితో ఇలా ప్రకట్టరాను, 'నేను న్నున  ఎనన డూ 

ఎరుగను; దుర్చమ రుగలార్చ, ననున  విచిపెట్ిింి' 

[దుర్చమ రుగలు]! 

యూదులు, ప్ీకులు, రోమనుల మరియు తృణీకరిించబిన 

సమరయులిందరి పాపాల కోసిం తాూ గిం చేయడమే తన 

లక్షూ ిం అన్ తెలుసుకునన  యేసు ఇలా ప్పారి యించాడు: 

“ఈ లోకిం నుింి నువువ  నాకు ఇచిా న వారికి నేను 

న్నున  బయలురరిచాను. వారు మీదే ఉనాన రు; 

మీరు వాట్టన్ నాకు ఇచాా రు మరియు వారు మీ 

మాట్కు కటి్లబి ఉనాన రు. నువువ  నాకు 

ఇచిా నదింతా నీ వలేల వచిా ిందన్ ఇప్పప డు వాళ్లకు 



2. Jesus as a descendant of David came to restore 

Israel to a world power. 

T. ___ F. ___ 

 

3. Jesus mission was to provide a way that all 

people Jew, Samaritan and Gentile could be 

reconciled unto God. 

T. ___ F. ___ 

 

4. Only those who do the will of God will enter 

Heaven. 

T. ___ F. ___ 

 

5. Jesus prayed for those who believed in Him and 

obeyed through the Good News, the Gospel, 

would be one, united. 

T. ___ F. ___ 

 

The Oneness of the First Christians 
Lesson 2 

Following Pentecost, Christians were one in Christ, 

undoubtedly the unity mentioned in Christ’s prayer in 

John 17.  

“All the believers were one in heart and mind. No 

one claimed that any of his possessions was his 

own, but they shared everything they had. With 

great power the apostles continued to testify to the 

resurrection of the Lord Jesus, and much grace 

was upon them all. There were no needy persons 

among them. For from time to time those who 

owned lands or houses sold them, brought the 

money from the sales and put it at the apostles' 

feet, and it was distributed to anyone as he had 

need” (Acts 4:32-35). 

Later after many other Jews believed and obeyed we see 

they were still united in love for one another:  

“All the believers were together and had 

everything in common [They were united as one in 

Christ and in Fellowship with God and man ]. Selling 

their possessions and goods, they gave to anyone 

as he had need [love of brethren ]. Every day they 

continued to meet together in the temple courts. 

They broke bread in their homes and ate together 

[breaking bread ] with glad and sincere hearts, 

praising God and enjoying the favor of all the 

people” (Acts 2:44-47).  

But it would not always be this way. For in a short time, 

perhaps within weeks or months unity began to fade as 

the Grecian Christian widows (Jews) were ignored. 

They may have been Jews but not from Judah, not 

Hebrew speaking Jews: 

“In those days when the number of disciples was 

increasing, the Grecian Jews among them 

complained against the Hebraic Jews because 

తెలుసు. ఎిందుకింటే మీరు నాకు ఇచిా న మాట్లను 

నేను వారికి ఇచాా ను మరియు వారు వాట్టన్ 

అింీకరిించారు. నేను మీ నుింి వచాా నన్ వారికి 

ఖచిా తింగా తెలుసు, మరియు మీరు ననున  

రింపారన్ వారు నమామ రు. నేను వారి కోసిం 

ప్పారి యసాునాన ను. నేను ప్రరించిం కోసిం ప్పారి యించడిం 

లేదు, కానీ మీరు నాకు ఇచిా న వారి కోసిం, వారు మీ 

కోసిం ప్పారి యసాునాన ను. … సతూ ిం దావ ర్చ వారిన్ 

రవప్తిం చేయింి [రవప్తరరచింి, రవప్తింగా 

చేయింి]; నీ మాట్ సతూ ము. … "నా ప్పార యన వారి 

కోసిం మాప్తమే కాదు, వారి సిందేశిం, [శుభవార]ా 

దావ ర్చ ననున  వశవ సించే వారి కోసిం కూడా నేను 

ప్పారి యసాునాన ను, తింప్ి, మీరు నాలో ఉనన టేల, నేను 

మీలో ఉనాన ను. .నీవు ననున  రింపినవన్ లోకము 

నముమ నట్లల వారు కూడా మనలో ఉిండును గాక, నీవు 

నాకు ఇచిా న మహిమను నేను వారికి ఇచాా ను. 

మనిం ఒకక ట్టగా ఉనన టేల వారు కూడా ఒకట్ట కావచాు : 

నేను వారిలో మరియు మీరు నాలో. మీరు ననున  

రింపారన్ మరియు మీరు ననున  ప్పేమిించినటేల 

వారిన్ ప్పేమిించారన్ ప్రరించాన్కి 

తెలియజేయడాన్కి వారు పూరి ా ఐకూ తకు 

తీసుకుర్చబడాలి ”(జాన్ 17: 6-10; 17; 20-23). 

ప్రశన లు 

6. యేసు వారి మతిం మరియు జాతి గురిించి 

కాకుిండా ప్రజలిందరినీ దేవ షిించే గొరప తనాన్న  

గురిిాంచే సింసక ృతిలో జన్మ ించాడు. 

T. ___ F. ___ 

 

7. దావీదు వింశసుయడైన యేసు ఇప్శాయేలును ప్రరించ 

శకిగాా ప్పనరుదధరిించడాన్కి వచాా డు. 

T. ___ F. ___ 

 

8. యూదులు, సమారిట్న్ మరియు అనుూ లిందరూ 

దేవున్తో ర్చజీరడేలా ఒక మార్చగన్న  అిందిించడమే 

జీసస్ మిషన్. 

T. ___ F. ___ 

 

9. భగవింత్యన్ చితిాం చేస్తవారే సవ ర గింలో ప్రవేశిరారు. 

T. ___ F. ___ 

 

10. యేసు తనను వశవ సించి, సువార,ా సువార ాదావ ర్చ 

వధేయత చూపిన వారు ఏకమై ఐకూ ింగా ఉిండాలన్ 

ప్పారి యించాడు. 

T. ___ F. ___ 

 

మొదటి క్రైస్ువుల ఏక్త్వ ం 

పాఠిం 2 



their widows were being overlooked in the daily 

distribution of food” (Acts 6:1). 

Unity among people of diverse backgrounds is difficult 

to achieve and maintain. Most people tend to want to 

associate with others when there is something in 

common; e.g., ethnicity, political or religious belief, 

wealth, power or position in society. In Corinth unity 

waned and division occurred when the common bond 

ceased to be Christ.  

“My brothers, some members of Chloe's family 

have made it clear to me that there are quarrels 

among you. This is what I mean: Each of you is 

saying, "I belong to Paul," or "I belong to 

Apollos," or "I belong to Cephas," or "I belong to 

the Messiah." Is the Messiah divided? Paul wasn't 

crucified for you, was he? You weren't baptized in 

Paul's name, were you” (1 Corinthians 1:11-13)? 

 

Unity for those in Christ must be based upon Christ, His 

death, burial and resurrection. Unity cannot be achieved 

on opinions and interpretations.  

Questions 

1. Immediately following Pentecost all Christians 

were of one heart and mind being united in 

Christ. 

T. ___ F. ___ 

 

2. Their Christian love was displayed in 

fellowship, sharing with needy, eating together 

and in prayer. 

T. ___ F. ___ 

 

3. After a period of time the Grecian, non-Hebrew 

Jews, especially widows were treated with less 

respect. 

T. ___ F. ___ 

 

4. The Corinthian Christians divided when their 

focus shifted away from Christ to the person 

who taught them. 

T. ___ F. ___ 

 

5. Unity is in Christ - His death burial and 

resurrection. 

T. ___ F. ___ 

 

 

Unity with Differences of Interpretation 
Lesson 3 

Go back to AD 76 and consider a teaching opportunity 

you experienced.  You began a 6 month Bible study. 

Over a hundred prospective students show up most were 

just curious but 25 sign up for the class. They were from 

పెింతెకోసాు తరువాత, స్త్ైసవాులు ప్ీసాులో ఒకక ట్టగా 

ఉనాన రు, న్స్ ిందేహింగా జాన్ 17లో ప్ీసాు ప్పార యనలో 

ఐకూ త ప్రరావించబిింది. 

“వశావ సులిందరూ హృదయిం మరియు మనస్ు లో 

ఒకక టే. అతన్ ఆసాులు ఏవీ తనవ అన్ ఎవరూ 

చెరప లేదు, కానీ వారు తమ వద ా ఉనన దింతా 

రించుకునాన రు. అపొసలాులు గొరప  శకితాో ప్రభువైన 

యేసు ప్పనరుతాయనాన్కి రక్షూ మివవ డిం 

కొనరగిించారు మరియు వారిపై చాలా దయ ఉింది. 

వారిలో న్రుపేదలు ఎవరూ లేరు. ఎ౦దుక౦టే, 

అప్పప డప్పప డు భూములు లేదా ఇళ్లల  ఉనన వాళ్లల 

వాట్టన్ అమిమ , అమిమ న డబ్బు ను తీసుకొచాి  

అపొసలాుల పాదాల దగ గర పెటిారు, ఎవరిైనా 

అవసర్చన్న  బట్ట ి రించిపెటేవిారు” (అపొసలాుల 

కారూ ములు 4:32-35). 

అనేక ఇతర యూదులు వశవ సించి, వధేయత చూపిన 

తర్చవ త, వారు ఒకరిపై ఒకరు ప్పేమలో ఐకూ ింగా ఉనాన రన్ 

మేము చూశాము: 

“వశావ సులిందరూ కలిస ఉనాన రు మరియు ప్రతిదీ 

ఉమమ ిగా కలిగి ఉనాన రు [వారు ప్ీసాులో మరియు 

దేవుడు మరియు మానవులతో సహవాసింలో 

ఏకమయాూ రు]. వారు తమ ఆసాులు మరియు 

వసాువులను అమిమ , ఎవరిైనా అవసర్చన్న  బట్ట ి

ఇచాా రు [సహోదర ప్పేమ]. ప్రతి రోజు వారు ఆలయ 

కోరిులలో కలుసుకోవడిం కొనరగిింది. వారు తమ 

ఇళ్లలో ర్కట్టలిు వరిచి, సింతోషింగా మరియు 

హృదయపూరవ క హృదయాలతో కలిస [ర్కట్టలిు 

వరిచి] తినాన రు, దేవుణ ి స్థసాుతిసాూ మరియు 

ప్రజలిందరి దయను పొిందారు ”(అపొసలాుల 

కారూ ములు 2:44-47). 

కానీ ఇది ఎలలప్పప డూ ఈ వధింగా ఉిండదు. ప్ీకు స్త్ైసవా 

వతింత్యవులు (యూదులు) వసమ రిించబినిందున 

కొదికాాలింలోనే, బహుశా వార్చలు లేదా నెలలోల  ఐకూ త 

మసకారడిం ప్పారింభిించిింది. వారు యూదులు కావచాు  

కానీ యూదా నుింి కాదు, హిప్ూ మాటాలడే యూదులు 

కాదు: 

"ఆ రోజులోల  శిష్యూ ల సింఖూ  పెరుగుత్యనన ప్పప డు, 

వారిలోన్ ప్ీషియన్ యూదులు హెప్ాిక్స 

యూదులపై ఫిర్చూ దు చేశారు, ఎిందుకింటే వారి 

వతింత్యవులు రోజువారీ ఆహార రింపిణీలో న్రలక్షూ ిం 

చేయబడుత్యనాన రు" (అపొసలాుల కారూ ములు 

6:1). 

వభినన  నేరథ్యూ ల ప్రజల మధూ  ఐకూ త రధిించడిం 

మరియు న్రవ హిించడిం కషిిం. చాలా మింది వూ కాులు 

ఉమమ ిగా ఏదైనా ఉనన ప్పప డు ఇతరులతో సహవాసిం 

చేయాలనుకుింటారు; ఉదా, జాతి, ర్చజీయ లేదా మత 

వశావ సిం, సింరద, అధికారిం లేదా సమాజింలో స్థరయ నిం. 

కొరిింథులో ఐకూ త క్షీణించిింది మరియు ఉమమ ి బింధిం 

ప్ీసాుగా న్లిచిపోినప్పప డు వభజన జరిగిింది.  



all walks of life. Should any of these be excluded from 

studying to know God and His will? 

Thief Swindler 

Murderer Miser (greedy and covetous)  

Prostitute Foul mouthed person 

Liar Dead beat (owes everyone) 

Drug addict Dishonest tax collector 

Drunkard Divorced and remarried 

Homosexual Living together but not 

married 

Roman soldier Pagan priest  

Gossip Sorcerer  

Slanderer Blasphemer 

Rapists Atheist 

Slave trader Jew 

 

As their teacher you knew:  

• The gospel message to be taught 

• Action one must take for God to put them in 

Christ and His Church 

• What it means to be united and committed to 

Christ 

 

By the end of the study all had given themselves over to 

Christ and were added to His Body. Are they in 

fellowship with Christ, each other and the other 

Christians?  YES! 

 

After a few years one of the students desired to renew 

the fellowship he had experienced during the six month 

of study and scheduled a reunion. They requested you to 

address the gathering. As you might expect some could 

not attend. One had died and another had been put to 

death by Roman authorities. There was the issue of 

fellowship due to various understanding of issues listed 

below.  

I. One had returned to his former homosexual  way of 

life 

II. One reported he had taught his brother who was so 

disabled they did not think he could be immersed 

so they poured water over him calling it baptism. 

III. Two had come to the conclusion that holy hands 

must be raise unto God when praying. 

IV. One divorced his wife even though she had not 

done anything to break the marriage covenant. 

V. One thought it unnecessary to assemble with the 

Body of Christ due to possibility of persecution. 

VI. Several assemblies took the Lord’s Supper during 

the week in addition to Sundays. 

 

Are they all still united in Christ and in their fellowship 

with each other? Are any of their actions based on 

personal interpretations binding on others in the Body of 

Christ or are they just a diversity of opinion? How can 

such a diverse group remain united. 

 

“నా సోదరులార్చ, మీ మధూ  గొడవలు ఉనాన యన్ స్థకోల 

కుట్లింాన్కి చెిందిన కొిందరు నాకు సప షిిం చేశారు. 

నా ఉదాేశూ ిం ఇదే: మీలో ప్రతి ఒకక రూ, "నేను పౌలుకు 

చెిందినవాిన్" లేదా "నేను అపొలోల కి 

చెిందినవాిన్" లేదా "నేను కేఫాకు చెిందినవాిన్" 

లేదా "నేను మెస్స్ యకు చెిందినవాిన్" అన్ 

చెప్పప కుింట్లనాన రు. మెస్స్ య వభజించబడాు డా? 

పాల్ మీ కోసిం సలువ వేయబడలేదు, అవునా? మీరు 

పౌలు పేరు మీద ాపిసామ ిం తీసుకోలేదు కదా” (1 

కొరిింథీయులు 1:11-13)? 

 

ప్ీసాులో ఉనన వారికి ఐకూ త తరప న్సరిగా ప్ీసాు, అతన్ 

మరణిం, ఖననిం మరియు ప్పనరుతాయనింపై ఆధారరి 

ఉిండాలి. అభిప్పాయాలు మరియు వాూ ఖాూ నాలపై ఐకూ త 

రధిించబడదు. 

ప్రశన లు 

6. పెింతెకొసాును అనుసరిించిన వెింట్నే 

స్త్ైసవాులిందరూ ఒకే హృదయింతో మరియు 

మనస్ు తో ప్ీసాులో ఐకూ మయాూ రు. 

T. ___ F. ___ 

 

7. వారి స్త్ైసవా ప్పేమ సహవాసిం, పేదలతో 

రించుకోవడిం, కలిస భోజనిం చేయడిం మరియు 

ప్పార యనలో ప్రదరిశ ించబిింది. 

T. ___ F. ___ 

 

8. కొింత కాలిం తర్చవ త ప్ీషియన్, హీప్ూయేతర 

యూదులు, ముఖూ ింగా వతింత్యవులను తకుక వ 

గౌరవింతో చూస్తవారు. 

T. ___ F. ___ 

 

9. కొరిింథియన్ స్త్ైసవాులు తమ దృషి ి ప్ీసాు నుింి 

తమకు బోధిించిన వూ కికాి మారినప్పప డు 

విపోయారు. 

T. ___ F. ___ 

 

10. ఐకూ త ప్ీసాులో ఉింది - అతన్ మరణ సమాధి 

మరియు ప్పనరుతాయనిం. 

T. ___ F. ___ 

 

 

వివ్రణ యొక్క  తేడాలతో ఐక్య త్ 

పాఠిం 3 

AD 76కి తిరిగి వెళ్లల, మీరు అనుభవించిన బోధనా 

అవకాశాన్న  రరిగణించింి. మీరు 6 నెలల బైబిలు 

అధూ యనాన్న  ప్పారింభిించారు. వింద మిందికి పైగా 

కాబోయే వదాూ రుయలు చాలా మింది ఆసకిగాా కన్పిరారు కానీ 



Unity can be achieved on facts but not teachings of one’s 

opinions or interpretations. Teachings are not facts as 

facts are things that have occurred. Teachings are 

interpretations of an understanding. The apostles’ 

instructions were inspired - man’s teachings are not.  In 

man’s attempt to understand the teachings of the Bible 

he forms an interpretation based upon his intellectual 

ability, knowledge and ambition.  

Paul warned the Ephesian elders, watchmen of the flock 

guarding against wolves [men teaching contrary to the 

inspired instructions ]  intent on the destruction of the 

flock, within the close knit community of believers 

would begin to draw people unto themselves not Christ 

and His Body of believers.  

“Be shepherds of the church of God, which he 

bought with his own blood.  I know that after I leave, 

savage wolves will come in among you [as if or 

pretending to be Christians] and will not spare the 

flock. Even from your own number [elders] men 

will arise and distort the truth [by teaching their 

interpretations] in order to draw away disciples after 

them. So be on your guard [stand your watch as a good 

sentential]” (Acts 20:28-31)!  

Paul also instructed Titus “For there are many who are 

insubordinate, empty talkers and deceivers, especially 

those of the circumcision party [Jews ]. They must be 

silenced, since they are upsetting whole families by 

teaching for shameful gain what they ought not to 

teach” (Titus 1:10-1). 

Peter issued a warning to all Christians 

“There were also false prophets among the people, 

just as there will be false teachers among you. They 

[spiritual wolves with their personal interpretations] will 

secretly introduce destructive heresies, even 

denying the sovereign Lord who bought them 
[probably the Gnostic belief that Jesus was not human but 

a phantom therefore nullifying His atoning sacrifice] — 

bringing swift destruction on themselves. Many will 

follow their shameful ways and will bring the way 

of truth into disrepute. In their greed these [desire or 

money, power and prestige] teachers will exploit you 

with stories they have made up [their own 

interpretations ]” (2 Peter 2:1-3).   

Questions 

1. There will be false teachers who teach for 

personal gain. 

T. ___ F. ___ 

 

2. Unity among Christians can be achieved on 

opinion and interpretation. 

T. ___ F. ___ 

 

25 మింది తరగతికి సైన్ అప్ చేరరు. వారు అన్న  

రింగాలకు చెిందినవారు. భగవింత్యిన్ మరియు ఆయన 

చితాాన్న  తెలుసుకోవడాన్కి వీట్టలో దేన్నైనా అధూ యనిం 

నుింి మినహాిించాలా? 

దొింగ మోసగాడు 

హింతకుడు దుర్చశ (అతాూ శ మరియు 

దుర్చశ) 

వేశూ  అసభూ కరమైన నోరు గల 

వూ కి ా

అబదాధ లకోరు డెడ్ బీట్ (అిందరిీ 

రుణరి ఉింట్లింది) 

మాదకప్దవాూ ల 

ాన్స 

న్జాితీ లేన్ రనున  

వసూలు చేస్తవాడు 

తాగుబోత్య వడాకులు తీసుకున్ మళ్లల 

పెళ్లల చేసుకునాన రు 

సవ లిింగ 

సింరరుక డు 

సహజీవనిం చేసాునాన  పెళ్లల 

చేసుకోలేదు 

రోమన్ 

సైన్కుడు 

అనూ మత పూజారి 

గాసప్ మింప్తగాడు 

అరవాది దూషిించేవాడు 

రేపిసిులు నాసకాుడు 

ాన్స వాూ పారి యూదుడు 

 

వారి గురువుగా మీకు తెలుసు: 

• బోధిించవలసన సువార ాసిందేశిం 

• దేవుడు వారిన్ ప్ీసాు మరియు అతన్ చరాి లో 

ఉించడాన్కి ఒక చరూ  తీసుకోవాలి 

• ఐకూ త మరియు ప్ీసాుకు కటి్లబి ఉిండట్ిం 

అింటే ఏమిట్ట 

 

అధూ యనిం ముగిస్త సమయాన్కి అిందరూ తమను తాము 

ప్ీసాుకు అరప గిించారు మరియు అతన్ శరీరింలోకి 

చేరా బడాు రు. వారు ప్ీసాుతో, ఒకరికొకరు మరియు ఇతర 

స్త్ైసవాులతో సహవాసింలో ఉనాన ర్చ? అవును! 

 

కొన్న  సింవత్ ర్చల తర్చవ త వదాూ రి యలో ఒకరు ఆరు నెలల 

అధూ యనింలో అనుభవించిన ఫెలోషిప్స్థను 

ప్పనరుదధరిించాలన్ కోరుకునాన రు మరియు 

రీయూన్యన్స్థన్ షెడూూ ల్ చేశారు. సభలో 

ప్రసింగిించాలన్ కోర్చరు. మీరు ఊహిించినట్లలగా కొిందరు 

హాజరు కాలేదు. ఒకరు మరణించారు మరియు మర్కకరు 

రోమన్ అధికారులు చింరబడాు రు. దిగువ జాబితా 

చేయబిన సమసూ లపై వవధ అవగాహన కారణింగా 

ఫెలోషిప్ సమసూ  ఏరప ిింది. 

VII. ఒకరు తన పూరవ ప్ప సవ లిింగ సింరరక  జీవన 

వధానాన్కి తిరిగి వచాా రు 

VIII. వకలాింగుడైన తన సోదరుికి అతను నేరిప ించాడన్ 

ఒకరు న్వేదిించారు, అతను మున్గిపోతాడన్ వారు 



3. Some people teach for the money they can 

receive not from their conviction that Christ is 

the way unto eternal life. 

T. ___ F. ___ 

 

4. Shepherds are to know the Word and to guard 

the flock of Christians against teachings of false 

teachers, “wolves”. 

T. ___ F. ___ 

 

5. The apostles’ teachings are inspired but 

personal opinions and interpretations of their 

teachings are not. 

T. ___ F. ___ 

 

Methods used in Interpreting Scriptures. 
Lesson 4 

Facts such as the death, burial and resurrection can be 

readily accepted but Christians need to know how to 

properly interpret scripture regarding beliefs, practices 

and procedures. The following are some methods used: 

Specificity [a command]  

Any action specified excludes all other action.   

Silence  

When the Bible is silent about a subject it neither 

requires nor prohibits an action. Therefore, it 

allows one to make all reasonable and responsible 

interpretations and inferences, which vary by 

one’s knowledge and intellectual abilities. Thus 

different opinion may exist among those in Christ 

even within the same congregataion. However, 

one’s opinion must not be forced upon another.  

They must remain his private interpretations. 

Necessary Inference  

An inference requires judgment. A necessary 

inference establishes an interpretation of a 

practice or procedure equivalent to a command of 

Christ and requires Christians everywhere and at 

all times to comply. The question then becomes 

who is authorized to decide for others what 

inference is necessary. 

Inferences 

An inference is one’s personal interpretation 

conclusion about a teaching not a commanded. 

Expediency   

Procedures or practices not explicitly enjoined or 

prohibited by the biblical text are considered 

permissible in the execution of some clear biblical 

command. 

Example 

Examples in the Bible show actions of an individual 

or an assembly of Christians generally confined to 

one location rather than universal practice. Some 

examples were contrary to a specific inspired 

teaching.  

అనుకోలేదు కాబట్ట ివారు అతన్పై నీరు పోస ాపిజిిం 

అన్ పిలిచారు. 

IX. ప్పార యన చేస్తట్ప్పప డు రవప్తమైన చేత్యలు దేవున్ 

వైప్పకు ఎతాాలి అనే న్రయిాన్కి ఇదరాు వచాా రు. 

X. వవాహ ఒరప ిందాన్న  ఉలలింఘించడాన్కి ఆమె ఏమీ 

చేయనరప ట్టీ ఒకరు తన భారూ కు వడాకులు 

ఇచాా డు. 

XI. హిింసకు గురయేూ  అవకాశిం ఉనన ిందున ప్ీసాు 

శరీరింతో సమీకరిించడిం అనవసరమన్ ఒకరు 

భావించారు. 

XII. ఆదివార్చలతో పాట్ల వారింలో అనేక సమావేశాలు 

ప్రభువు ర్చప్తి భోజనిం చేశాి. 

 

వారిందరూ ఇింకా ప్ీసాులో మరియు ఒకరితో ఒకరు 

సహవాసింలో ఐకూ ింగా ఉనాన ర్చ? వారి చరూ లు ఏవైనా 

వూ కిగాత వవరణల ఆధారింగా ప్ీసాు శరీరింలోన్ ఇతరులపై 

కటి్లబి ఉనాన యా లేదా అవ భినన మైన అభిప్పాయమా? 

ఇింత వైవధూ మైన సమూహిం ఎలా ఐకూ ింగా ఉింట్లింది. 

 

ఐకూ తను వాసవాాలపై రధిించవచుా  కానీ ఒకరి 

అభిప్పాయాలు లేదా వాూ ఖాూ నాల బోధనలు కాదు. 

వాసవాాలు సింభవించిన వషయాలు కాబట్ట ి బోధనలు 

వాసవాాలు కావు. బోధనలు ఒక అవగాహన యొకక  

వవరణలు. అపొసలాుల సూచనలు ప్పేరేపిించబడాుి - 

మన్షి యొకక  బోధనలు కాదు. బైబిల్ బోధనలను అరయిం 

చేసుకోవడాన్కి మన్షి చేస్త ప్రయతన ింలో అతను తన 

మేధో రమరయూ ిం, స్థజాన నిం మరియు ఆశయిం ఆధారింగా ఒక 

వవరణను ఏరప రురాడు. 

పౌలు ఎఫెసయన్ పెదలాను హెచా రిించాడు, తోడేళ్ళ కు 

వూ తిరేకింగా కారలాగా ఉనన  మింద కారలాదారులు 

[ప్పేరేపిత సూచనలకు వరుదధింగా బోధిించే ప్పరుష్యలు] 

మిందను నాశనిం చేయాలనే ఉదాేశూ ింతో, వశావ సుల 

యొకక  సన్న హిత సమాజింలో ప్రజలు ప్ీసాు మరియు 

అతన్ శరీర్చన్న  తమ వైప్పకు ఆకరి షించడిం ప్పారింభిరారు. 

వశావ సులు. 

“ఆయన తన రకిాంతో కొనన  దేవున్ సింఘాన్కి 

కారరులుగా ఉిండింి. నేను వెళ్లలన తర్చవ త, ప్కూరమైన 

తోడేళ్లళ  మీ మధూ కి వరాయనీ [స్త్ైసవాుల వలె లేదా 

నట్టసాూ] మిందను విచిపెట్రిన్ నాకు తెలుసు. మీ 

సవ ింత సింఖూ  నుింి కూడా [పెదలా] ప్పరుష్యలు 

తలెతి,ా శిష్యూ లను తమ వెింట్ ఆకరి షించడాన్కి [వారి 

వవరణలను బోధిించడిం దావ ర్చ] సతాూ న్న  

వప్ీకరిరారు. కాబట్ట ి మీరు జాప్గతగాా ఉిండింి [మీ 

వాచస్థన్ మించి వాకూ ింగా న్లబెటి్లకోింి]” (అపొసలాుల 

కారూ ములు 20:28-31)! 

పౌలు తీత్యకు కూడా బోధిించాడు, “ఎిందుకింటే చాలా 

మింది అవధేయులు, ఖాళ్లగా మాటాలడేవారు మరియు 



 

Christians should use the following procedure to 

interpret the scriptures not quarrelling over word 

meanings:  

a. Examine all scripture relating to the procedure or 

practice. 

b. Determine if the belief, procedure or practice is 

specified? If so, then all other belief, procedure 

or practice relating to it is excluded. For instance, 

God specified the type of wood to be used in the 

construction of the ark. So, all other wood was 

excluded. God was not silent. He was specific. 

c. If nothing is mentioned about the subject [Bible 

is silent] then reasonable and responsible options 

are available. For instance, Paul could choose to 

sail, walk or ride to Macedonia. He chose to sail. 

d. Analyze examples to determine if they agree 

with or explain something specified.  

i. If it does, it is not the example that is must be 

followed but the command.  

ii. If it does not relate to or explain a command, 

individuals or congregations have an option 

whether to follow or refrain from following 

the example. For instance assembling on 

Solomon’s colonnade.   

e.  Christians must not quarrel over words and their 

interpretations.  

f. With an understanding of methods used to 

interpret scripture one can answer the questions about 

fellowship of the class of 76.  

 

Conclusion 

If something is specified, then all Christians 

everywhere, at all times and in various cultures and 

societies must comply. God has spoken. Man must obey.  

If something is not specified then reasonable and 

responsible judgments are allowed but not binding upon 

others.  

Questions 

1. Bible silence on a teaching neither requires nor 

prohibits an action. 

T. ___ F. ___ 

 

2. Expediency is an unrequired practice used to 

accomplish a clear biblical command. 

T. ___ F. ___ 

 

3. All New Testament examples must to be 

followed. 

T. ___ F. ___ 

 

4. Something specified is required of Christians in 

all cultures and societies at all time. 

T. ___ F. ___ 

  

మోసగాళ్లళ , ముఖూ ింగా సునన తి పారీ ి [యూదులు] 

ఉనాన రు. వారు బోధిించకూడదన్ అవమానకరమైన 

లాభిం కోసిం బోధిించడిం దావ ర్చ మొతిాం కుట్లింాలను 

కలవరపెడుత్యనన ిందున వారు న్శశ బిాంగా ఉిండాలి 

”(తీత్య 1:10-1). 

పీట్ర్ స్త్ైసవాులిందరిీ ఒక హెచా రిక జారీ చేశాడు 

“మీలో అబదధ బోధకులు ఉనన టేల ప్రజలలో అబదధ 

ప్రవకలాు కూడా ఉనాన రు. వారు [తమ వూ కిగాత 

వవరణలతో ఆధాూ తిమ క తోడేళ్లళ ] రహసూ ింగా 

వధవ ింసక మతవశావ శాలను ప్రవేశపెడతారు, తమను 

కొనుగోలు చేసన రరవ భౌమ ప్రభువును కూడా 

ఖింిరారు [బహుశా యేసు మానవుడు కాదు, కానీ 

అతన్ ప్పాయశాి త ాతాూ గాన్న  రదాు చేస్త ఒక మాయ 

అన్ స్థజాన నవాద వశావ సిం] - తమపై తాము వేగింగా 

వధవ ింసిం తెచుా కుింటారు. చాలామింది వారి 

అవమానకరమైన మార్చగలను అనుసరిరారు మరియు 

సతూ  మార్చగన్కి చెడుపేరు తెరారు. వారి దుర్చశతో ఈ 

[కోరిక లేదా డబ్బు , అధికారిం మరియు ప్రతిష]ి 

ఉపాధాూ యులు వారు [తమ సవ ింత వవరణలు] 

రూపొిందిించిన కథలతో మిమమ లిన  దోపిడీ చేరారు” (2 

పేత్యరు 2:1-3). 

ప్రశన లు 

6. వూ కిగాత ప్రయోజనాల కోసిం బోధిించే తప్పప డు 

బోధకులు ఉింటారు. 

T. ___ F. ___ 

 

7. అభిప్పాయిం మరియు వవరణపై స్త్ైసవాుల మధూ  

ఐకూ త రధిించవచుా . 

T. ___ F. ___ 

 

8. కొిందరు వూ కాులు తాము పొిందగలిగే డబ్బు  కోసిం 

బోధిరారు, ప్ీసాు న్తూ జీవాన్కి మారగమన్ వారి 

నమమ కిం నుింి కాదు. 

T. ___ F. ___ 

 

9. గొప్ెల కారరులు వాకాూ న్న  తెలుసుకోవాలి మరియు 

తప్పప డు బోధకుల బోధనల నుింి స్త్ైసవాుల 

మిందను కాపాడాలి, "తోడేళ్లళ ". 

T. ___ F. ___ 

 

10. అపొసలాుల బోధలు ప్పేరేపితమైనవ కానీ వారి 

బోధల యొకక  వూ కిగాత అభిప్పాయాలు మరియు 

వవరణలు కాదు. 

T. ___ F. ___ 

 

లేఖనాలను వివ్రంచడంలో ఉపయోగంచే 

పదధతులు. 



5. Something not specified allows private 

interpretations with reasonable and responsible 

judgments that do not contradict other biblical 

teachings. 

T. ___ F. ___ 

 

 

 

 

 

The Gospel 
Lesson 5 

When one refers to the Gospel to what is he referring? 

a. The four Gospels - Matthew, Mark, Luke and 

John   

b. The entire New Testament  

c. The Bible both Old and New Testaments  

 

The gospel is the Good News that God came to earth in 

a body of flesh the same as that of man, offered His 

sinless life as the only acceptable sacrifice to the Father 

for the forgiveness of man’s sins. Thus the Gospel was 

and is Jesus’ life, death, burial, resurrection and 

ascension - the atoning sacrifice – a verifiable 

historical fact. 

The gospel is not a theory, a doctrine, a system of moral 

or spiritual philosophy, not even the theory of faith, 

repentance, baptism, remission of sins, adoption, the 

Holy Spirit, and eternal life. 

The gospel then is the good news Jesus expected His 

apostles to teach when He told them to “Go into all the 

world and preach [proclaim] the gospel” (Mark 16:16). 

It is what Paul preached when he preached ‘Christ 

crucified’ (1 Corinthians 1).  

The Church Christ established on earth is essentially, 

intentionally and constitutionally one; consisting of 

all those in every place that profess their faith in 

Christ, and obedience to him in all things by 

repentance and obedience of the gospel.  

Christians of every generation by constant study grow 

and mature in their knowledge and understanding of 

God’s will results in the abandoning some earlier 

interpretations, misunderstandings and beliefs they have 

been previously been taught,.  

Doctrines, creeds, dogmas and interpretations all 

prevent unity since unity is achievable on Christ’s death, 

burial and resurrection not beliefs and teachings. 

Questions 

1. The gospel is  

a. ___ Jesus’ and apostles’ teachings 

b. ___ Jesus’ direct commands and promises 

c. ___ Jesus died, was buried and raised from 

the grave 

 

పాఠిం 4 

మరణిం, ఖననిం మరియు ప్పనరుతాయనిం వింట్ట వాసవాాలు 

తక్షణమే అింీకరిించబడతాి, అితే స్త్ైసవాులు 

వశావ రలు, అభాూ రలు మరియు వధానాలకు 

సింబింధిించి లేఖనాలను ఎలా సరిగాగ  అరయిం చేసుకోవాలో 

తెలుసుకోవాలి. కిింది కొన్న  రదధత్యలు 

ఉరయోగిించబడాుి: 

వశిషతి[ఒక ఆదేశిం] 

పేర్కక నన  ఏదైనా చరూ  అన్న  ఇతర చరూ లను 

మినహాిసాుింది. 

న్శశ బిాం 

బైబిల్ ఒక వషయిం గురిించి మౌనింగా ఉనన ప్పప డు 

అది ఒక చరూ ను కోరదు లేదా న్షేధిించదు. 

అిందువలల, ఇది ఒకరి స్థజాన నిం మరియు మేధో 

రమర్చయ ూ లను బట్ట ి అన్న  సహేత్యకమైన మరియు 

ాధూ తాయుతమైన వవరణలు మరియు 

అనుమిత్యలను చేయడాన్కి అనుమతిసాుింది. 

కాబట్ట ిఒకే సింఘింలో ఉనన  ప్ీసాులో ఉనన వారిలో 

కూడా భినన మైన అభిప్పాయిం ఉిండవచాు . 

అితే, ఒకరి అభిప్పాయాన్న  మర్కకరిపై 

బలవింతింగా రుదకాూడదు. అవ అతన్ వూ కిగాత 

వవరణలుగా ఉిండాలి. 

అవసరమైన అనుమితి  

అనుమితికి తీరుప  అవసరిం. అవసరమైన అనుమితి 

ప్ీసాు ఆజనకు సమానమైన అభాూ సిం లేదా ప్రప్కియ 

యొకక  వవరణను ఏర్చప ట్ల చేసాుింది మరియు 

స్త్ైసవాులు ప్రతిచోటా మరియు అన్న  సమయాలలో 

పాట్టించవలస ఉింట్లింది. ఇతరులకు ఎలాింట్ట 

అనుమితి అవసరమో న్రిి ించడాన్కి ఎవరికి 

అధికారిం ఉింది అనేది ప్రశన  అవుత్యింది. 

అనుమిత్యలు 

అనుమితి అనేది ఒక బోధన గురిించి ఒక వూ కి ాయొకక  

వూ కిగాత వవరణ ముగిింప్ప. 

వూ వహారము  

కొన్న  సప షమిైన బైబిల్ ఆదేశాన్న  అమలు 

చేయడింలో బైబిల్ ప్గింథిం దావ ర్చ సప షిింగా 

వధిించబడన్ లేదా న్షేధిించబడన్ వధానాలు లేదా 

అభాూ రలు అనుమతిించదగినవగా 

రరిగణించబడతాి. 

ఉదాహరణ 

బైబిల్స్థలోన్ ఉదాహరణలు రరవ ప్తిక అభాూ సిం కింటే 

రధారణింగా ఒక ప్రదేశాన్కి రరిమితమైన వూ కి ాలేదా 

స్త్ైసవాుల సమేమ ళ్నిం యొకక  చరూ లను చూప్పతాి. 

కొన్న  ఉదాహరణలు న్రిషా ి ప్పేరేపిత బోధనకు 

వరుదధింగా ఉనాన ి. 

 

స్త్ైసవాులు లేఖనాలను అరయిం చేసుకోవడాన్కి ఈ ప్కిింది 

వధానాన్న  ఉరయోగిించాలి: 



2. Faith, repentance and obedience of the gospel 

allows God to put one into Christ. 

T. ___ F. ___ 

 

3. The church Christ established on earth is an 

organism, a body of people not an organization 

or building. 

T. ___ F. ___ 

 

4. Christians by constant study will grow and 

mature in their knowledge and understanding 

of the will of God which results in their 

abandoning previous teachings, opinions, 

interpretations and misunderstandings. 

T. ___ F. ___ 

 

5. Opinions and interpretations forced upon 

others causes divisions and prevents unity. 

T. ___ F. ___ 

Doctrine / Teachings 
Lesson 6 

Paul stated in 1 Timothy 6:2b-4 “Teach and urge these 

things. If anyone teaches a different doctrine [teaching ] 

and does not agree with the sound words of our Lord 

Jesus Christ and the teaching that accords with 

godliness, he is puffed up with conceit and understands 

nothing.” Thus the apostles’ proclaimed the Good News 

[salvation] and how to grow into the likeness of God by 

living sacrificial lives. Their teachings (doctrines) 

explain how Christians are to live acceptable to God. 

Sound Doctrine - teaching leading to godliness 

“He [sentinels, watchmen, elders, overseers ] must hold 

firmly to the trustworthy message [the Gospel of Christ ] 

as it has been taught, so that he can encourage others 

[able to give instruction ] by sound doctrine [faithful and 

true teachings of the God’s message ] and refute those who 

oppose it” (Titus 1:9).  

Titus 2:1-10 – “You [Titus] must teach what is in accord 

with sound doctrine.”  [Paul then lists what Titus must 

teach. 

Teach - the older men to be   

         

• Temperate, sober-minded  

• Worthy of respect, dignified, reverent  

• Self-controlled, temperate    

  

• Sound in faith and love  

• Endurance, patience  

     

Teach - the older women to  

• Be reverent in the way they live - reverent in 

behavior 

• Not to be slanderers  - gossipers       

• Not to be addicted to much wine - slaves to much 

wine 

g. ప్రప్కియ లేదా అభాూ రన్కి సింబింధిించిన అన్న  

ప్గింథ్యలను రరిశీలిించింి. 

h. నమమ కిం, వధానిం లేదా అభాూ సిం పేర్కక నబిిందో 

లేదో న్రిి ించింి? అలా అితే, దాన్కి 

సింబింధిించిన అన్న  ఇతర నమమ కిం, ప్రప్కియ 

లేదా అభాూ సిం మినహాిించబడుత్యింది. 

ఉదాహరణకు, ఓడ న్ర్చమ ణింలో 

ఉరయోగిించాలి్ న చెకక  రకాన్న  దేవుడు 

పేర్కక నాన డు. కాబట్ట,ి అన్న  ఇతర కలర 

మినహాిించబిింది. దేవుడు మౌనింగా లేడు. 

అతను న్రిషాిింగా ఉనాన డు. 

i. వషయిం గురిించి ఏమీ ప్రరావించబడకపోతే 

[బైబిల్ న్శశ బిాంగా ఉింది] అప్పప డు సహేత్యకమైన 

మరియు ాధూ తాయుతమైన ఎింపికలు 

అిందుాట్లలో ఉనాన ి. ఉదాహరణకు, పాల్ 

మాసడ్లన్యాకు ప్రయాణించడిం, నడవడిం లేదా 

రైడ్ చేయడిం ఎించుకోవచుా . అతను నౌకాయానిం 

ఎించుకునాన డు. 

j. వారు పేర్కక నన దాన్తో ఏీభవసాునాన రో లేదా 

వవరిించాలో న్ర్చధ రిించడాన్కి ఉదాహరణలను 

వశ్ల లషిించింి. 

i. అలా చేస్త,ా అది అనుసరిించాలి్ న ఉదాహరణ 

కాదు, ఆదేశిం. 

ii. ఇది ఆదేశాన్కి సింబింధిించినది కానట్లి తే 

లేదా వవరిించకపోతే, వూ కాులు లేదా 

సమేమ ళ్నాలు ఆ ఉదాహరణను 

అనుసరిించాలా లేదా అనుసరిించకుిండా 

ఉిండాలా అనే ఎింపికను కలిగి ఉింటాి. 

ఉదాహరణకు సోలమన్ కొలొనేడ్స్థపై కూరా డిం. 

k. స్త్ైసవాులు రదాలు మరియు వాట్ట వవరణల 

వషయింలో గొడవ రడకూడదు. 

l. లేఖనాలను అనవ ిించడాన్కి ఉరయోగిించే 

రదధత్యలను అరయిం చేసుకోవడింతో 76 తరగతికి చెిందిన 

ఫెలోషిప్ గురిించిన ప్రశన లకు సమాధానిం 

ఇవవ వచాు . 

 

ముగిింప్ప 

ఏదైనా పేర్కక నబినట్లి తే, స్త్ైసవాులిందరూ ప్రతిచోటా, 

అన్న  సమయాలలో మరియు వవధ సింసక ృత్యలు 

మరియు సమాజాలలో తరప న్సరిగా పాట్టించాలి. దేవుడు 

మాటాలడాడు. మన్షి తరప క పాట్టించాలి. ఏదైనా 

పేర్కక నబడకపోతే, సహేత్యకమైన మరియు 

ాధూ తాయుతమైన తీరుప లు అనుమతిించబడతాి 

కానీ ఇతరులపై కటి్లబి ఉిండవు. 

ప్రశన లు 

6. ఒక బోధనపై బైబిల్ మౌనిం ఒక చరూ ను కోరదు 

లేదా న్షేధిించదు. 

T. ___ F. ___ 

 



• Teach what is good.        

• Train the younger women to:                  

o love their husbands and children  

o be self-controlled and pure, discreet, chase   

o be busy - working at home  

o be kind, good    

o be respectful to their husbands -that no one 

will malign the word. [Don’t knowingly do 

things he disapproves of ] 
 

Encourage the young men to 

• be self-controlled, sober-minded    

• be a model, set an example, of good works, and 

in your teaching show integrity, dignity, 

seriousness 

• sound speech that cannot be condemned, so that 

an opponent may be put to shame, having 

nothing evil to say about us. 

  

Teach slaves to   

• be subject to their masters in everything  

• try to please them 

• not talk back to them 

• not steal - pilfer  from them 

• be fully trusted so the teaching about our Savior 

is attractive.  

 

Paul instructed Timothy “Let all who are under a yoke 

as slaves regard their own masters as worthy of all 

honor, so that the name of God and the teaching may not 

be reviled. Those who have believing masters must not 

be disrespectful on the ground that they are brothers; 

rather they must serve all the better since those who 

benefit by their good service are believers and beloved. 

Teach and urge these things” (1 Timothy 6:1-3).  

Christian actions must display God’s nature so that the 

name of God will not be reviled. This principle applies 

to relationships with employers and others in authority. 

Unsound Doctrine (teaching leading to unrighteousness) 

“Anyone who teaches something different [from what 

Paul discussed in earlier chapters] is arrogant [I have all 

the right answers. You must agree with me ] and lacks 

understanding. Such a person has an unhealthy desire to 

quibble over the meaning of words. This stirs up 

arguments ending in jealousy, division, slander, and evil 

suspicions. These people always cause trouble. Their 

minds are corrupt, and they have turned their backs on 

the truth. To them, a show of godliness is just a way to 

become wealthy. Some people may contradict our 

teaching, but these are the wholesome teachings of the 

Lord Jesus Christ. These teachings promote a godly life” 

(1 Timothy 6:3-5).  

1 Timothy 1:8-11 Paul lists things contrary to sound 

teachings “Now we know that the law is good, if one 

uses it lawfully [properly] understanding this, that the 

law is not laid down for the just but for the lawless and 

7. ఎక్్స స్థపెియెనీ్  అనేది సప షమిైన బైబిల్ 

ఆదేశాన్న  నెరవేరా డాన్కి ఉరయోగిించే 

అనవసరమైన అభాూ సిం. 

T. ___ F. ___ 

 

8. అన్న  కొత ా న్బింధన ఉదాహరణలు తరప క 

అనుసరిించాలి. 

T. ___ F. ___ 

 

9. అన్న  సింసక ృత్యలు మరియు సమాజాలలోన్ 

స్త్ైసవాులకు అన్న  సమయాలలో పేర్కక నబినది 

అవసరిం. 

T. ___ F. ___ 

  

10. పేర్కక నబడన్ది ఇతర బైబిల్ బోధనలకు 

వరుదధింగా లేన్ సహేత్యకమైన మరియు 

ాధూ తాయుతమైన తీరుప లతో స్త్పైవేట్ 

వవరణలను అనుమతిసాుింది. 

T. ___ F. ___ 

 

 

 

 

 

స్తవారు 

పాఠిం 5 

ఒకరు సువారనాు సూచిించినప్పప డు అతను దేన్న్ 

సూచిసాునాన డు? 

d. నాలుగు సువారలాు - మాథ్యూ , మార్క , లూకా 

మరియు జాన్ 

e. మొతిాం కొత ాన్బింధన 

f. బైబిల్ పాత మరియు కొత ాన్బింధనలు ెిండూ 

 

సువార ా సువార,ా దేవుడు మానవ శరీరింతో సమానమైన 

శరీర్చన్న  ధరిించి భూమిపైకి వచాా డు, మానవ పాపాల 

క్షమారణ కోసిం తింప్ికి ఏైక ఆమోదయోగూ మైన బలిగా 

తన పారరహిత జీవతాన్న  అరిప ించాడు. ఆ వధింగా సువార ా

యేసు జీవతిం, మరణిం, ఖననిం, ప్పనరుతాయనిం మరియు 

ఆరోహణిం - ప్పాయశాి త ా తాూ గిం - ధృవీకరిించదగిన 

చారిప్తక వాసవాిం. 

సువార ాఅనేది ఒక సదాధ ింతిం కాదు, ఒక సదాధ ింతిం, నైతిక 

లేదా ఆధాూ తిమ క తతవ శాస్త్సిాం యొకక  వూ వసయ కాదు, 

వశావ సిం, రశాా తాారిం, ాపిజిిం, పార వముకి,ా దతతా, 

రవప్తాతమ  మరియు న్తూ  జీవతిం యొకక  సదాధ ింతిం కూడా 

కాదు. 

సువార ా అప్పప డు సువార ా యేసు తన అపొసలాులు 

బోధిించాలన్ ఆశిించాడు, "ప్రరించమింతట్టీ వెళ్లల సువార ా

ప్రకట్టించింి" (మారుక  16:16). పౌలు 'ప్ీసాు శిలువ 



disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy 

and profane [irreligious, irreverent ], for those who strike 

[Greek word patroloas kill] their fathers and mothers, for 

murderers, the sexually immoral,  men who practice 

homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever 

else is contrary to sound doctrine, in accordance with the 

glorious gospel of the blessed God with which I have 

been entrusted.”  

2 Peter 2:1- “But false prophets arose among the people, 

just as there will be false teachers among you. These 

false teachers will infiltrate your midst [your circle of 

associates, your fellowship] with destructive heresies, 

[self-chosen interpretation binding upon others not emanating 

from God ] resulting in a party or sect even to the point 

of denying the Master who bought them.”  

Romans 1:18-21…28-32 – “The wrath of God is being 

revealed from heaven against all the godlessness and 

wickedness of men who suppress the truth by their 

wickedness, since what may be known about God is 

plain to them, because God has made it plain to them. 

For since the creation of the world God's invisible 

qualities — his eternal power and divine nature — have 

been clearly seen, being understood from what has been 

made, so that men are without excuse. … Furthermore, 

since they did not think it worthwhile to retain the 

knowledge of God [see fit to acknowledge God ], he gave 

them over to a depraved mind (debased), to do what 

ought not to be done. They have become filled with 

every kind of wickedness, evil, greed and depravity. 

They are full of envy, murder, strife, deceit and malice. 

They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, 

arrogant and boastful; they invent ways of doing evil; 

they disobey their parents; they are senseless, faithless, 

heartless, ruthless. Although they know God's righteous 

decree that those who do such things deserve death, they 

not only continue [practice ] to do these very things but 

also approve of those who practice them.”  

Questions 

1. The gospel is about salvation whereas sound 

teaching is about how to live acceptably before God. 

T. ___ F.___ 

 

2. Those who teach that their opinions and 

interpretations must be followed to be in fellowship 

stir up arguments that result in division. 

T. ___ F.___ 

 

3. The unholy and profane, irreligious, irreverent, 

those who strike their fathers and mothers, 

murderers, sexually immoral, those who  practice 

homosexuality, enslavers, liars and perjurers are 

actions contrary to sound teaching. 

T. ___ F.___ 

 

వేయబడాుడు' (1 కొరిింథీయులకు 1) అన్ బోధిించినప్పప డు 

బోధిించాడు. 

భూమిపై స్థరయ పిించబిన చరాి  ప్ీసాు తరప న్సరిగా, 

ఉదాేశపూరవ కింగా మరియు ర్చజాూ ింగరరింగా ఒకట్ట; 

ప్ీసాుపై తమ వశావ రన్న  ప్రకట్టించే ప్రతి ప్రదేశింలో 

ఉనన  వారిందరినీ కలిగి ఉింట్లింది మరియు 

రశాా తాారిం మరియు సువార ావధేయత దావ ర్చ అన్న  

వషయాలలో ఆయనకు వధేయత చూప్పత్యింది. 

ప్రతి తర్చన్కి చెిందిన స్త్ైసవాులు న్రింతరిం అధూ యనిం 

చేయడిం దావ ర్చ వారి స్థజాన నిం మరియు దేవున్ చితిాం 

గురిించిన అవగాహనలో ఎదుగుతారు మరియు రరిరకవ త 

చెిందుతారు, ఫలితింగా వారు గతింలో బోధిించిన కొన్న  

పూరవ  వవరణలు, అపార్చయలు మరియు నమమ కాలను 

విచిపెటిారు. 

ప్ీసాు మరణిం, ఖననిం మరియు ప్పనరుతాయనిం వశావ రలు 

మరియు బోధలపై కాకుిండా ఐకూ త రధిించవచుా  కాబట్ట ి

సదాధ ింతాలు, మతాలు, సదాధ ింతాలు మరియు వవరణలు 

అనీన  ఐకూ తను న్రోధిరాి. 

ప్రశన లు 

6. సువార ాఉింది 

d. ___ యేసు మరియు అపొసలాుల బోధనలు 

e. ___ యేసు ప్రతూ క్ష ఆదేశాలు మరియు 

వాగాానాలు 

f. ___ యేసు మరణించాడు, ఖననిం 

చేయబడాుడు మరియు సమాధి నుింి 

లేరబడాుడు 

 

7. వశావ సిం, రశాా తాారిం మరియు సువార ావధేయత 

దేవుడు ఒకరిన్ ప్ీసాులో ఉించడాన్కి 

అనుమతిసాుింది. 

T. ___ F. ___ 

 

8. భూమిపై స్థరయ పిించబిన చరాి  ప్ీసాు ఒక జీవ, ఒక 

సింసయ లేదా భవనిం కాదు. 

T. ___ F. ___ 

 

9. స్త్ైసవాులు న్రింతర అధూ యనిం దావ ర్చ వారి 

స్థజాన నిం మరియు దేవున్ చితాాన్కి సింబింధిించిన 

అవగాహనలో ఎదుగుతారు మరియు రరిరకవ ిం 

చెిందుతారు, దీన్ ఫలితింగా వారు మునురట్ట 

బోధనలు, అభిప్పాయాలు, వవరణలు మరియు 

అపార్చయలను వదులుకుింటారు. 

T. ___ F. ___ 

 

10. అభిప్పాయాలు మరియు వాూ ఖాూ నాలు ఇతరులపై 

బలవింతింగా వభజనలను కలిగిరాి మరియు 

ఐకూ తను న్రోధిరాి. 

T. ___ F. ___ 

సిద్ధ ంత్ం / బోధనలు 



4. False teachers including church shepherds, elders, 

sentinels are those who teach things that do not 

emanate from God. 

T. ___ F.___ 

 

5. God’s wrath is upon those who are full of envy, 

strife deceit and malice. 

          T. ___ F.___

 

  

 

 

 

Difference in Gospel and Doctrine 

 

Lesson 7 

The teachings of Christ and His apostles’ are not the 

gospel but an inspired explanation of the Gospel and 

how those in Christ are to live and grow and mature 

into God’s nature, His likeness. Their teachings are 

not things that happened, which are facts, but 

inspired statements that can be discussed and 

interpreted with conclusions and inferences which 

may vary by one’s knowledge and intellect. 

Individual interpretations are private and not 

binding upon others. 

Perhaps the following example will help clarify the 

difference between fact and opinion. 

Two vehicles collide at an intersection. There 

were two witnesses one behind each vehicle. 

Witness A, behind vehicle A, said the light was 

green therefore vehicle B ran the traffic light. 

Witness B, behind vehicle B, said the light was 

green therefore vehicle A ran the traffic light.   

What are the facts and interpretations or inferences? 

Facts  

1. There were two vehicles 

2. There was an accident 

3. There were two witnesses 

4. There was a traffic light 

 

Interpretations and Inferences  

1. Witness A believed the light to be green for 

vehicle A and inferred the traffic light must 

have been red for vehicle B.  

2. Witness B believed the light to be green for 

vehicle B and inferred the traffic light must 

have been red for vehicle A. 

 

By concluding their belief and inference was right 

and then demanding that there is no other possible 

conclusion, their interpretation and inference 

became their necessary inference.  

 

పాఠిం 6 

పౌలు 1 తిమోతి 6:2b-4లో పేర్కక నాన డు "ఈ వషయాలను 

బోధిించింి మరియు ప్పోత్ హిించింి. ఎవరైనా 

భినన మైన సదాధ ింతాన్న  [బోధన] బోధిించి, మన ప్రభువైన 

యేసుప్ీసాు యొకక  మించి మాట్లతో మరియు దైవభకితాో 

కూిన బోధనలతో ఏీభవించకపోతే, అతను 

అహింకారింతో ఉబిు పోి ఏమీ అరయిం చేసుకోడు. ఈ 

వధింగా అపొసలాులు సువార ా [రక్షణ] మరియు 

తాూ గపూరిత జీవతాలను గడరడిం దావ ర్చ దేవున్ పోలికగా 

ఎలా ఎదగాలన్ ప్రకట్టించారు. వారి బోధనలు 

(సదాధ ింతాలు) స్త్ైసవాులు దేవున్కి ఆమోదయోగూ ింగా ఎలా 

జీవించాలో వవరిరాి. 

ధవ న్ సదాధ ింతిం - దైవభకికాి దారితీస్త బోధన 

“అతను [సింట్టనెల్్ , కారలాదారులు, పెదలాు, 

రరూ వేక్షకులు] నమమ దగిన సిందేశాన్న  [ప్ీసాు సువార]ా 

బోధిించినట్లలగా గట్టగిా రటి్లకోవాలి, తదావ ర్చ అతను 

మించి సదాధ ింతిం [నమమ కమైన మరియు న్జమైన బోధల 

దావ ర్చ ఇతరులను ప్పోత్ హిించగలడు. దేవున్ సిందేశిం ] 

మరియు దాన్న్ వూ తిరేకిించే వారిన్ ఖింిించింి” (తీత్య 

1:9). 

తీత్య 2:1-10 – “మీరు [టైట్స్] మించి సదాధ ింతాన్కి 

అనుగుణింగా బోధిించాలి.” [తర్చవ త టైట్స్ ఏమి 

బోధిించాలి అన్ పాల్ జాబితా చేరడు. 

బోధిించు - పాత ప్పరుష్యలు ఉిండాలి   

   

• న్ప్గహము, హుిందాగా బ్బదిధ కలవాడు 

• గౌరవప్రదమైన, గౌరవప్రదమైన, గౌరవప్రదమైన 

• స్సవ య-న్యింప్తణ, సమశీతోష ి   

• వశావ సిం మరియు ప్పేమలో ధవ న్  

• ఓరుప , ఓరుప  

     

నేరప ింి - వృదధ మహిళ్లకు 

• వారు జీవించే వధానింలో గౌరవింగా ఉిండింి - 

ప్రవరనాలో గౌరవింగా ఉిండింి 

• అరవాదులు - కబ్బరుల చెపేప వారు కాదు    

• ఎకుక వ ప్దాక్షారరన్కి ాన్స కాకూడదు - ఎకుక వ 

ప్దాక్షారరన్కి ాన్సలు 

• ఏది మించిదో నేరిప ించింి.    

• యువ మహిళ్లకు శిక్షణ ఇవవ ింి: 

o వారి భరలాను మరియు పిలలలను ప్పేమిరారు 

o స్సవ య-న్యింప్తణ మరియు సవ చఛ మైన, 

వవేకిం, వెింబిించడిం 

o బిజీగా ఉిండింి - ఇింట్లల  రన్ చేయింి 

o దయగా, మించిగా ఉిండు 

o వారి భరలా రట్ల గౌరవింగా ఉిండింి -ఎవరూ 

మాట్ను దూషిించరు. [అతను అింీకరిించన్ 

రనులను తెలిస చేయవదాు] 

 

యువకులను ప్పోత్ హిించింి 



Conclusion 

1. There is no dispute about the four facts.  

2. Possibilities about their statements and 

inferences. 

a. One is wrong and the other is right. 

b. Both are correct - the traffic light was green 

on both sides. 

c. Neither one is correct. The light was not 

functioning. 

 

Observe and consider Revelation 21:8 “But for the 

fearful, and unbelieving, and abominable, and 

murderers, and fornicators, and sorcerers, and idolaters, 

and all liars, their part shall be in the lake that burneth 

with fire and brimstone; which is the second death.”  

This emphatic statement appears to leave no room for 

interpretation.  But 

1. Who is the liar? One with an un-repented lie or 

one who makes it a practice of lying? 

2. Who is a murderer? One who kills another or 

one who practices killing within his heart? 

3. Who are the fornicators? One who has had a 

sexual relations with someone other than his or 

her spouse or one who practices fornication? 

 

The interpretation of liar, murder and fornicator does not 

alter the emphatic statement of Revelation 21. But 

anyone who demands that everyone follow his 

interpretation of who are the liars, murders and 

fornicators is divisive. Romans 1:32 “although they 

know God's righteous decree that those who do such 

things deserve death, they not only continue 

[Greek  prássontes Strong’s meaning practices continually] 

to do these very things but also approve of those who 

practice them.”  

God knows the heart and will judge justly regardless of 

man’s opinions. Man cannot decide who is in fellowship 

with God and His Children based upon his personal 

opinion and interpretation. Man can judge another’s 

actions but, God determines those in fellowship with 

Him. 

It is a most serious offence for anyone, especially one 

who is perceived to be a leader or authority figure to 

leave the impression that his opinion is not subject to 

challenge. 

Since the gospel is a fact, that is; Christ offered Himself 

as the atoning sacrifice and since the apostles’ teachings 

are inspired truths, the distinction between the two will 

be clarified in the following five points.  

1. The gospel message is a proclamation of the 

Gospel fact that one accepts or rejects. Thus a 

belief in the one fact (Christ is Lord) and 

obedience to Him through repentance and to the 

one act (baptism in to Christ’s death) is the basis 

of unity.  

• స్సవ య-న్యింప్తణ, హుిందాగా ఉిండాలి 

• ఆదరశ ింగా ఉిండింి, మించి రనులకు 

ఉదాహరణగా ఉిండింి మరియు మీ బోధనలో 

సమప్గతను, గౌరవాన్న , గింభీరతను చూరింి 

• ఖింిించలేన్ ధవ న్ ప్రసింగిం, తదావ ర్చ ప్రతూ రి య 

అవమానాన్కి గురవుతాడు, మన గురిించి చెడుగా 

చెరప డాన్కి ఏమీ లేదు. 

  

ాన్సలకు నేరప ింి 

• ప్రతి వషయింలోనూ తమ యజమానులకు లోబి 

ఉిండాలి 

• వారిన్ సింతోషపెట్డిాన్కి ప్రయతిన ించింి 

• వారితో తిరిగి మాటాలడను 

• దొింగిలిించవదాు - వారి నుింి దొింగిలిించు 

• పూరిగాా వశవ సించింి కాబట్ట ి మన రక్షకున్ 

గురిించిన బోధన ఆకర షణీయింగా ఉింట్లింది. 

 

పౌలు తిమోతికి బోధిించాడు, “దాసుల వలె కాి ప్కిింద 

ఉనన వారిందరూ తమ సవ ింత యజమానులను సకల 

గౌరవాన్కి అరుులుగా భావించాలి, తదావ ర్చ దేవున్ పేరు 

మరియు బోధన దూషిించబడవు. వశవ సించే 

యజమానులను కలిగి ఉనన వారు సోదరులమనే 

కారణింతో అగౌరవింగా ఉిండకూడదు; వారి మించి స్తవ 

దావ ర్చ ప్రయోజనిం పొిందేవారు వశావ సులు మరియు 

ప్పియమైనవారు కాబట్ట ివారు అన్న ింట్టకింటే మెరుగైన స్తవ 

చేయాలి. వీట్టన్ బోధిించి ప్పోత్ హిించు” (1 తిమోతి 6:1-3). 

స్త్ైసవా చరూ లు దేవున్ సవ భావాన్న  ప్రదరిశ ించాలి, 

తదావ ర్చ దేవున్ పేరు దూషిించబడదు. ఈ సూప్తిం 

యజమానులు మరియు అధికారింలో ఉనన  ఇతరులతో 

సింబింధాలకు వరిసాాుింది. 

అసింబదధమైన సదాధ ింతిం (అధర్చమ న్కి దారితీస్త బోధన) 

“[పాల్ మునురట్ట అధాూ యాలలో చరాి ించిన దాన్ నుింి] 

భినన ింగా ఏదైనా బోధిించే ఎవరైనా గరవ ింగా ఉింటారు [నా 

దగ గర సరైన సమాధానాలు ఉనాన ి. మీరు నాతో 

ఏీభవించాలి ] మరియు అవగాహన లేదు. అలాింట్ట వూ కికాి 

రదాల అరయిం గురిించి వవాదాసప దమైన కోరిక ఉింట్లింది. 

ఇది అసూయ, వభజన, అరవాదు మరియు చెడు 

అనుమానాలతో ముగిస్త వాదనలను రేకెతిసాాుింది. ఈ 

వూ కాులు ఎలలప్పప డూ ఇబు ిందులను కలిగి ఉింటారు. వారి 

మనస్ు లు ప్భషి్యరట్టనివ, వారు సతూ మునకు 

వెనుతిరిగారు. వారికి, దైవభకి ాయొకక  ప్రదరశ న కేవలిం 

ధనవింత్యలు కావడాన్కి ఒక మారగిం. కొింతమింది మన 

బోధనకు వరుదధింగా ఉిండవచుా , కానీ ఇవ ప్రభువైన 

యేసుప్ీసాు యొకక  ఆరోగూ కరమైన బోధలు. ఈ బోధనలు 

దైవక జీవతాన్న  ప్పోత్ హిరాి” (1 తిమోతి 6:3-5). 

1 తిమోతి 1:8-11 పౌలు మించి బోధలకు వరుదధమైన 

వషయాలను జాబితా చేసాునాన డు, “ధరమ శాస్త్సిాం 

మించిదన్ ఇప్పప డు మనకు తెలుసు, ఎవరైనా దాన్న్ 

చట్బిదధింగా [సరిగాగ] ఉరయోగిస్త,ా ధరమ శాస్త్సిాం 



2. The teachings of the apostles are not facts, as the 

gospel is, but [inspired] interpretations and 

implications based upon the gospel.  

3. The doctrine [teachings of the apostles] allows for 

debate and dialogue [discussion], for intellectual 

stimulation and the stretching of the mind. It 

matures those in Christ, but in such a way that 

each man develops according to his own 

uniqueness.   

4. Differences regarding doctrine may at times place 

strain upon fellowship but it is a tragic error to 

suppose that unanimity of doctrine, teaching, is 

the basis of fellowship.  

5. The New Testament scriptures cannot be the basis 

of unity. It is in them that Christ is revealed.  The 

good news, the gospel, is the basis of unity.  

Adapted from Alexander Campbell  

  

Questions 

1. The crucifixion of Christ, Jesus’ sin offering, is 

a verifiable fact. 

T. ___ F. ___ 

 

2. The apostles’ teachings are not things that 

happened, which are facts, but inspired 

statements that can be discussed and 

interpreted with conclusions and inferences. 

T. ___ F. ___ 

 

3. The continued practice of sin results in eternal 

death. 

T. ___ F. ___ 

 

4. The opinion of church leaders be they pastors, 

preachers, elders, priest or pope is not subject 

to challenge. 

T. ___ F. ___ 

 

5. The gospel of Christ is Jesus’ death, burial and 

resurrection, a fact that can be either accepted 

or rejected whereas the apostles’ teachings are 

inspired interpretations that can be debated and 

discussed.  

T. ___ F. ___ 

 

Forbearance 
 

Lesson 8 

There must be forbearance, tolerance, mercy, 

longsuffering and patience in doctrine (teaching) and 

opinion but NOT the gospel as the Gospel is the way 

unto salvation. The inspired apostles’ doctrine is the way 

unto godly living as they proclaim the Good News to 

నీతిమింత్యల కోసిం కాకుిండా చట్విరుదధమైన వారి కోసిం 

న్రేశాిించబిింది. అవధేయులు, భకిహాీనులు మరియు 

పాప్పల కోసిం, అరవప్తమైన మరియు అరవప్తమైన 

[అరవప్తమైన, అసింబదధమైన], [ప్ీకు రదిం పెప్ట్లలోస్ 

చింపే] వారి తింప్ి మరియు తలులలను కొటేవిారికి, 

హింతకులు, లైింగిక అనైతికత, సవ లిింగ సింరరక ిం చేస్త 

ప్పరుష్యలు, ాన్సలు, అబదాాలు, నాకు అరప గిించబిన 

ఆశీరవ దిించబిన దేవున్ మహిమాన్వ తమైన సువార ా

ప్రకారిం, అసతూ వాదులు మరియు మించి సదాధ ింతాన్కి 

వరుదధమైనది. 

2 పేత్యరు 2:1- “మీలో అబదధ బోధకులు ఉనన టేల ప్రజలలో 

అబదధ ప్రవకలాు ప్పటిారు. ఈ తప్పప డు బోధకులు మీ 

మధూ లోకి [మీ సహచరుల సరిక ల్, మీ సహవాసిం] 

వధవ ింసక మతవశావ శాలతో చొరబడతారు, [దేవున్ నుింి 

ఉదభ వించన్ ఇతరులపై స్సవ య-ఎింపిక చేసుకునన  

వాూ ఖాూ నిం] ఫలితింగా వారిన్ కొనుగోలు చేసన గురువును 

తిరసక రిించే స్థరయికి కూడా ఒక పారీ ి లేదా వరగిం 

ఏరప డుత్యింది. ." 

రోమనుల 1:18-21...28-32 – “దేవున్ గురిించి తెలిసన 

వషయాలు వారికి సప షిింగా ఉనాన ి, ఎిందుకింటే వారి 

దుర్చమ ర గిం దావ ర్చ సతాూ న్న  అణచివేస్త మనుష్యూ ల 

భకిహాీనత మరియు దుషతిావ న్కి వూ తిరేకింగా దేవున్ కోరిం 

రరలోకిం నుింి బయలురరచబడుతోింది. దేవుడు వారికి 

సప షిింగా చెపాప డు. ప్రరించాన్న  సృషిిించినరప ట్ట నుింి, 

దేవున్ అదృశూ  లక్షణాలు - అతన్ శాశవ తమైన శకి ా

మరియు దైవక సవ భావిం - సప షిింగా కన్పిించాి, 

తయారు చేయబిన వాట్ట నుింి అరయిం చేసుకోబడాుి, 

తదావ ర్చ మనుష్యూ లు ఎట్లవింట్ట కారణిం లేకుిండా 

ఉనాన రు. … ఇింకా, దేవున్ గురిించిన స్థజాననాన్న  

న్లుప్పకోవడిం వలువైనదన్ వారు భావించనిందున 

[దేవున్న్ గురిిాంచడాన్కి తగినట్లలగా చూడింి], 

చేయకూడన్ రన్న్ చేయడాన్కి అతను వారిన్ 

చెిపోిన మనస్ు కి (అధోకరణిం) అరప గిించాడు. వారు 

ప్రతి రకమైన దుషతివ ిం, చెడు, దుర్చశ మరియు 

అధోకరణింతో న్ింిపోయారు. వారు అసూయ, హతూ , 

కలహాలు, మోసిం మరియు దేవ షింతో న్ింి ఉనాన రు. 

వారు గాసప్్ , అరవాదు, దైవదేవ షి, దూషణలు, అహింకార 

మరియు ప్రగలాభ లు; వారు చెడు చేస్త మార్చగలను 

కన్పెటిారు; వారు తమ తలిలదింప్డులకు అవధేయత 

చూప్పతారు; అవ తెలివలేన్వ, వశావ సిం లేన్వ, 

హృదయిం లేన్వ, ప్కూరమైనవ. అలాింట్ట రనులు 

చేస్తవారు మరణాన్కి అరుులు అనే దేవున్ నీతియుకమాైన 

శాసనిం వారికి తెలిసనరప ట్టీ, వారు ఈ రనులను 

కొనరగిించడమే కాకుిండా వాట్టన్ ఆచరిించేవారిన్ కూడా 

ఆమోదిరారు.” 

ప్రశన లు 

1. సువార ా మోక్షాన్కి సింబింధిించినది అితే మించి 

బోధన దేవున్ ముిందు ఎలా ఆమోదయోగూ ింగా 

జీవించాలనేది. 



“all the world.” Christians are to never cease 

evangelizing.  

 

• Forbearance does not require one to surrender any 

truth.  

• Private or personal opinions should be expressed 

openly for discussion but never made a test of 

fellowship.  

• Unity is achievable only upon the basis of belief 

that Jesus is the Christ and obedience to His 

gospel - His death, burial and resurrection – by 

immersion into His death.  

• Christians can differ about a lot of things and still 

be one. 

• When one in Christ abandons Christ and ceases to 

trust in Him. He is no longer in fellowship with 

Christ.  

• Demanding a personal opinion be made a test of 

fellowship causes strife and division. 

 

In expressing their opinion(s) some Christians, whether 

unintentional or intentional, appear to cast doubts about 

the honesty and integrity of those with whom they differ.  

Statements such as ‘my belief is straight from of the 

Bible’ or ‘the Bible states’ implying the other person’s 

opinion is not and indicates an attitude of superiority of 

knowledge and understanding. They consider their 

opinion as ‘scriptural’ and their brother’s not. These 

statements leave the impression that their brother is 

ignorant, not spiritual or a false teacher. It is equivalent 

to ‘speaking evil of’. This ought not to be. It does not 

display God’s love. All in Christ are his servants and his 

priests to serve God. No one is more important than 

another because of intellect, knowledge, understanding 

or oratory ability. Love of brethren must prevail. 

 

Questions 

1. Forbearance does not require the surrender of 

any truth. 

T. ___ F. ___ 

 

2. Personal opinions must never be a test of 

fellowship. 

T. ___ F. ___ 

3. Unity can be achieved on the belief in fact that 

Jesus is the Christ and obedience to the one act 

of immersion. 

T. ___ F. ___ 

 

4. Christians can have different opinions about 

many teachings, but not about Christ and His 

atoning sacrifice, and still be one in Christ. 

T. ___ F. ___ 

 

T. ___ F.___ 

 

2. సహవాసింలో ఉిండటాన్కి వారి అభిప్పాయాలు 

మరియు వాూ ఖాూ నాలను అనుసరిించాలన్ బోధిించే 

వారు వభజనకు దారితీస్త వాదనలను రేకెతిరాారు. 

T. ___ F.___ 

 

3. అరవప్తమైన మరియు అరవప్తమైన, మతవశావ సిం 

లేన్, అనాగరికమైన, వారి తింప్డులను మరియు 

తలులలను కొటే ివారు, హింతకులు, లైింగిక అనైతికత, 

సవ లిింగ సింరరక ిం చేస్తవారు, ాన్సలు, అబదాధలు 

మరియు అబదాధలు చెపేప  వారు సరైన బోధనకు 

వరుదధమైన చరూ లు. 

T. ___ F.___ 

 

4. చరాి  కారరులు, పెదలాు, సింట్టనెల్్ స్థతో సహా తప్పప డు 

ఉపాధాూ యులు దేవున్ నుింి ఉదభ వించన్ 

వషయాలను బోధిించే వారు. 

T. ___ F.___ 

 

5. అసూయ, కలహాలు మరియు దేవ షాలతో న్ింిన 

వారిపై దేవున్ కోరిం ఉింట్లింది. 

T. ___ F.___

 

  

 

 

 

స్తవారు మరయు సిద్ధ ంత్ంలో తేడా 

 

పాఠిం 7 

ప్ీసాు మరియు అతన్ అపొసలాుల బోధనలు సువార ా

కాదు, సువార ా యొకక  ప్పేరేపిత వవరణ మరియు 

ప్ీసాులో ఉనన వారు ఎలా జీవించాలి మరియు ఎదగాలి 

మరియు దేవున్ సవ భావాన్కి, అతన్ పోలికలోకి రరిణతి 

చెిందాలి. వారి బోధనలు జరిగినవ కావు, అవ 

వాసవాాలు, కానీ ఒకరి స్థజాననిం మరియు తెలివన్ బట్ట ి

మారే ముగిింప్పలు మరియు అనుమిత్యలతో చరాి ించి, 

అరయిం చేసుకోగలిగే ప్పేరేపిత ప్రకట్నలు. వూ కిగాత 

వవరణలు స్త్పైవేట్ మరియు ఇతరులపై కటి్లబి 

ఉిండవు. 

బహుశా కిింది ఉదాహరణ వాసవాిం మరియు 

అభిప్పాయిం మధూ  వూ తాూ రన్న  సప షిిం చేయడింలో 

సహాయరడుత్యింది. 

ెిండు వాహనాలుఒక కూడలి వద ాఢీకొింట్లింది. ఒకోక  

వాహనిం వెనుక ఇదరాు రక్షులు ఉనాన రు. A 

వాహనిం వెనుక ఉనన  రక్షి A, లైట్ ఆకురచా గా 

ఉింది కాబట్ట ిB వాహనిం ప్టాఫిక్స లైట్స్థను రన్ చేసింది. 



5. Expressing one’s personal opinion that displays 

an attitude of your superiority and your 

brother’s inferiority does not display God’s 

love. 

T. ___ F. ___ 

 

In Christ and In Fellowship with One Another 
 

Lesson 9 

“I delivered to you as of first importance what I also 

received: that Christ died for our sins in accordance with 

the Scriptures, that he was buried, that he was raised on 

the third day in accordance with the Scriptures” (1 

Corinthians 15:3-5). Note – to the Jews “according to 

the scripture” meant the Tanaka or Old Testament. 

 

On Pentecost Day “those who received his word were 

baptized (immersed), and there were added that day 

about three thousand souls. And they devoted 

themselves to the apostles' teaching and the fellowship, 

to the breaking of bread and the prayers.  And awe came 

upon every soul, and many wonders and signs were 

being done through the apostles. And all who believed 

[committed to Christ ] were together and had all things in 

common” (Acts 2:41-44). 

 

Those who repented of their rejection of Jesus as the Son 

of God, the Messiah, the Christ and were immersed into 

Christ’s death were added to Christ’s Body by God 

having been cleansed of their sins. Therefore, they were 

united with Christ and continued steadfastly in the 

apostles’ teachings before any epistles had been written. 

The Apostles’ doctrine, teachings, did not add anything 

to the facts of the Good News, Christ’s death and 

resurrection. Their inspired teachings were in both 

general and specific terms.  Thus the apostles’ teachings 

taught Christians how to live for Christ, grow and 

mature into the likeness of God; e.g., love, merciful, 

patient, kind, truthful, just and others. 

 

“…He reconciled in the body of his flesh through death, 

to present you holy and without blemish [sins were 

removed] and unreproveable before him: IF so be that 

ye continue in the faith, grounded and stedfast, and not 

moved away from the hope of the gospel” (Colossians 

1:22-23). 

 

“Do you not know that all of us who have been baptized 

into [union with] Christ Jesus were baptized into his 

death?  We were buried therefore with him by 

baptism into death, in order that, just as Christ was 

raised from the dead by the glory of the Father, we too 

might walk in newness of life. For if we have been 

united with him in a death like his, we shall certainly 

B వాహనిం వెనుక రక్షి B, లైట్ ఆకురచా గా ఉింది 

కాబట్ట ివాహనిం A ప్టాఫిక్స లైట్స్థను రన్ చేసింది. 

వాసవాాలు మరియు వవరణలు లేదా అనుమిత్యలు 

ఏమిట్ట? 

వాసవాాలు 

5. ెిండు వాహనాలు ఉనాన ి 

6. ప్రమాదిం జరిగిింది 

7. ఇదరాు రక్షులునాన రు 

8. ప్టాఫిక్స లైట్ ఉింది 

 

వవరణలు మరియు అనుమానాలు 

3. రక్షి A వాహనిం Aకి లైట్ ఆకురచా గా ఉింట్లిందన్ 

వశవ సించారు మరియు B వాహనిం కోసిం ప్టాఫిక్స 

లైట్ ఎరుప్ప రింగులో ఉిండవచా న్ ఊహిించారు. 

4. రక్షి B వాహనిం B కోసిం లైట్ ఆకురచా గా 

ఉింట్లిందన్ వశవ సించారు మరియు వాహనిం A 

కోసిం ప్టాఫిక్స లైట్ ఎరుప్ప రింగులో ఉిండవచా న్ 

భావించారు. 

 

వారి నమమ కిం మరియు అనుమితి సరైనదన్ 

ముగిించడిం దావ ర్చ మరియు ఇతర రధూ ిం ముగిింప్ప 

లేదన్ ిమాిండ్ చేయడిం దావ ర్చ, వారి వవరణ 

మరియు అనుమితి వారి అవసరమైన అనుమితిగా 

మారిింది. 

 

ముగిింప్ప 

3. నాలుగు వాసవాాల గురిించి వవాదిం లేదు. 

4. వారి ప్రకట్నలు మరియు అనుమిత్యల గురిించిన 

అవకాశాలు. 

d. ఒకట్ట తప్పప  మరియు మర్కకట్ట సరైనది. 

e. ెిండూ సరైనవే - ప్టాఫిక్స లైట్ ెిండు వైప్పలా 

ఆకురచా గా ఉింది. 

f. ఏ ఒకక టీ సరైనది కాదు. లైట్ రన్చేయడిం 

లేదు. 

 

ప్రకట్న 21:8న్ గమన్ించింి మరియు రరిశీలిించింి 

“అితే భయరడేవారు, అవశావ సులు, 

అసహూ కరమైనవారు, హింతకులు, వూ భిచారులు, 

మాింప్తికులు, వప్గహార్చధకులు, మరియు 

అబదిధకులిందరిీ, వారి భాగిం అగిన  మరియు గింధకింతో 

మిండే సరస్ు లో ఉింట్లింది. ఇది ెిండవ మరణిం." ఈ 

ఉదాాట్న ప్రకట్న వాూ ఖాూ నాన్కి చోట్ల లేకుిండా 

కన్పిసాుింది. కానీ 

4. అబదాధ ల కోరు ఎవరు? రశాా తాారరడన్ అబదధిం 

ఉనన వాడా లేక దాన్న్ అబదధిం చెపేప  అలవాట్లగా 

మారేా వాడా? 

5. హింతకుడు ఎవరు? మర్కకరిన్ చింపేవాడా లేక తన 

హృదయింలో చింరడాన్న  ఆచరిించేవాడా? 



be united with him in a resurrection like his” (Romans 

6:3-5).  

  

“Do not be unequally yoked with unbelievers. For what 

partnership has righteousness with lawlessness? Or what 

fellowship has light with darkness” (2 Corinthians 

6:14)?   

 

“If we say we have fellowship with Him while we walk 

in darkness, we lie and do not practice the truth.   But if 

we walk in the light, as He is in the light, we have 

fellowship with one another, and the blood of Jesus his 

Son cleanses us from all sin.   If we say we have no sin, 

we deceive ourselves, and the truth is not in us.  If we 

confess our sins, he is faithful and just to forgive us our 

sins and to cleanse us from all unrighteousness.  If we 

say we have not sinned, we make him a liar, and his 

word is not in us” (1 John 1:6-10). 

 

 “My [Christ] prayer is not for them alone. I pray also 

for those who will believe in me through their message 

[the Good News], that all of them may be one, Father, 

just as you are in me and I am in you. May they also be 

in us so that the world may believe that you have sent 

me” (John 17:20-21). 

 

Jesus stated in Matthew 7:1 that a disciple is not to judge 

his brother.  So, if one refuses to fellowship another 

because of differences in interpreting of some non-

specific instruction, is he walking in the light? If he is 

not, how can Christ’s blood continue to cleanse him? 

For the apostle John stated in 1 John 1:7 “But if we walk 

in the light, as he is in the light, we have fellowship with 

one another [not just those who agree with us and our 

understanding], and the blood of Jesus his Son cleanses 

us from all sin.”   

 

Only Christ brings unity. He is the Good News. No one 

comes to the Father except through Jesus, the Christ! 

One is “united with Christ in His death” thus Unity is in 

the Christ – the person.  

 

“If anyone says, "I love God," and hates [detest, love 

less] his brother, he is a liar; for he who does not love 

his brother whom he has seen cannot love God whom he 

has not seen” (1 John 4:20).  

 

Jesus’ purpose for coming to earth was to:   

• live among men without sin 

• be the atoning sacrifice to remove sin from 

man 

• die with our sins placed upon Him 

• remove sin through trust and obedience 

when one 

o Dies to sin  

6. వూ భిచారులు ఎవరు? అతన్ లేదా ఆమె జీవత 

భాగరవ మితో కాకుిండా మర్కకరితో లైింగిక 

సింబింధాలు కలిగి ఉనన  వూ కి ాలేదా వూ భిచారిం 

చేస్త వూ కి?ా 

 

అబదాధ లకోరు, హతూ  మరియు వూ భిచారి యొకక  

వాూ ఖాూ నిం ప్రకట్న 21 యొకక  ఉదాాట్న ప్రకట్నను 

మారా దు. కానీ అబదాాలు, హతూ లు మరియు వూ భిచారులు 

ఎవరో అతన్ వవరణను అిందరూ అనుసరిించాలన్ కోరే 

ఎవరైనా వభజనను కలిగి ఉింటారు. రోమీయులు 1:32 

“అలాింట్ట రనులు చేస్తవారు మరణాన్కి అరుులు అన్ 

దేవున్ నీతియుకమాైన శాసనిం వారికి తెలిసనరప ట్టీ, వారు 

[ప్ీకు భాషలో స్త్రిింగ్ యొకక  అరయ అభాూ రలను 

న్రింతరింగా] కొనరగిించడమే కాకుిండా వాట్టన్ 

ఆచరిించేవారిన్ కూడా ఆమోదిరారు.” 

దేవున్కి హృదయిం తెలుసు మరియు మన్షి 

అభిప్పాయాలతో సింబింధిం లేకుిండా నాూ యింగా తీరుప  

తీరురాడు. మన్షి తన వూ కిగాత అభిప్పాయిం మరియు 

వవరణ ఆధారింగా దేవుడు మరియు అతన్ పిలలలతో 

ఎవరు సహవాసింలో ఉనాన రో న్రిి ించలేడు. మన్షి 

మర్కకరి చరూ లను తీరుప  తీరా గలడు కానీ, దేవుడు తనతో 

సహవాసింలో ఉనన వారిన్ న్రిి రాడు. 

ఎవరిైనా, ముఖూ ింగా నాయకుిగా లేదా అధికార వూ కిగాా 

భావించబడే వూ కి ాతన అభిప్పాయాన్న  సవాలు చేయదనే 

అభిప్పాయాన్న  వదిలివేయడిం అతూ ింత తీప్వమైన నేరిం. 

సువార ా వాసవాిం కాబట్ట,ి అింటే; ప్ీసాు తనను తాను 

ప్పాయశాి త ా బలిగా సమరిప ించుకునాన డు మరియు 

అపొసలాుల బోధలు ప్పేరేపిత సతాూ లు కాబట్ట,ి ెింిింట్ట 

మధూ  వూ తాూ సిం ప్కిింది ఐదు అింశాలలో సప షిిం 

చేయబడుత్యింది. 

6. సువార ాసిందేశిం అనేది ఒకరు అింీకరిించే లేదా 

తిరసక రిించే సువార ావాసవాాన్న  ప్రకట్టించడిం. ఆ 

వధింగా ఒక వాసవాిం (ప్ీసాు ప్రభువు)పై నమమ కిం 

మరియు రశాా తాారిం మరియు ఒకే చరూ  (ప్ీసాు 

మరణాన్కి ాపిజిిం) దావ ర్చ ఆయనకు వధేయత 

చూరడిం ఐకూ తకు ఆధారిం. 

7. అపొసలాుల బోధనలు సువార ావలె వాసవాాలు కాదు, 

సువార ాఆధారింగా [ప్పేరేపిత] వవరణలు మరియు 

చికుక లు. 

8. సదాధ ింతిం [అపొసలాుల బోధనలు] చరా  మరియు 

సింభాషణ [చరా ], మేధో ప్పేరణ మరియు మనస్ు  

యొకక  రగతీత కోసిం అనుమతిసాుింది. ఇది ప్ీసాులో 

ఉనన వారిన్ రరిరకవ ిం చేసాుింది, కానీ ప్రతి మన్షి 

తన సవ ింత ప్రతేూ కత ప్రకారిం అభివృదిధ 

చెిందుత్యింది. 

9. సదాధ ింతాన్కి సింబింధిించిన భేదాభిప్పాయాలు 

కొన్న రరుల సహవాసింపై ఒతిాి న్ కలిగిరాి, 

అితే సదాధ ింతిం, బోధన యొకక  ఏకాభిప్పాయిం 



o Is buried into Christ’s death leaving their 

sins with those placed on Christ at the cross 

o Is raised a new spiritual creation by God 

free of past sins  

o Is put by God into Christ’s body, His 

Church  

o Does, out of love not of duty or command, 

God’s will of evangelizing, encouraging and 

performing good works.  

 

Questions 

1. The first Christians were in fellowship because 

a. ___ They were all Jews 

b. ___ They were all from the same 

country 

c. ___ They had Christ and all things in 

common  

 

2. The 3,000 reconciled on Pentecost would be 

presented to God holy and without blemish IF 

they 

a. ___ Remained in Jerusalem 

b. ___ Remained loyal to the Law of 

Moses 

c. ___ Continued faithful to Christ and 

His teachings 

 

3. Christians are united with Christ  

a. ___ when they acknowledge that Jesus 

is the Christ, the Son of God 

b. ___ When they cease living a rebellious 

life 

c. ___ In His death following their burial 

by immersion 

 

4. Fellowship with God and those in Christ 

requires faithfulness to Christ and His teachings 

T. ___ F. ___ 

 

5. One cannot love God and not love all others in 

Christ, their brothers 

T. ___ F. ___   

 

 

Re-United with Christ 
Lesson 10 

The Apostle Paul stated that all mankind suffers from 

the sin problem stating:  “for all have sinned and fall 

short of the glory of God, and are justified by his grace 

as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, 

whom God put forward as a propitiation [atonement] by 

his blood, to be received by faith” (Romans 3:23-24).  

All of us are faced with some type of sin that, if not 

cleansed by the blood of Christ, will separate us from 

ఫెలోషిప్స్థకు ఆధారిం అన్ అనుకోవడిం 

వషాదకరమైన లోరిం. 

10. కొత ాన్బింధన ప్గింథ్యలు ఐకూ తకు ఆధారిం కావు. 

వారిలోనే ప్ీసాు ప్రతూ క్షమయాూ డు. శుభవార,ా సువార,ా 

ఐకూ తకు ఆధారిం. అలెగాజిండర్ కాింప్స్థబెల్ నుింి 

స్సవ కరిించబిింది 

  

ప్రశన లు 

6. ప్ీసాు సలువ వేయడిం, యేసు పారరరిహార్చరయ 

బలి, ధృవీకరిించదగిన వాసవాిం. 

T. ___ F. ___ 

 

7. అపొసలాులు'బోధనలు జరిగినవ కావు, అవ 

వాసవాాలు, కానీ తీర్చమ నాలు మరియు 

అనుమిత్యలతో చరాి ించబడే మరియు అరయిం 

చేసుకోగల ప్పేరేపిత ప్రకట్నలు. 

T. ___ F. ___ 

 

8. పారిం యొకక  న్రింతర అభాూ సిం శాశవ తమైన 

మరణాన్కి దారి తీసాుింది. 

T. ___ F. ___ 

 

9. చరాి  నాయకుల అభిప్పాయిం వారు పాసరిుల, 

బోధకులు, పెదలాు, పూజారి లేదా పోప్ సవాలుకు 

లోబి ఉిండరు. 

T. ___ F. ___ 

 

10. ప్ీసాు సువార ాఅనేది జీసస్ మరణిం, ఖననిం 

మరియు ప్పనరుతాయనిం, ఇది 

అింీకరిించబడవచుా  లేదా 

తిరసక రిించబడవచుా , అితే అపొసలాుల 

బోధలు ప్పేరేపిత వవరణలు, వాట్టన్ 

చరాి ించవచుా  మరియు చరాి ించవచుా . 

T. ___ F. ___ 

 

స్హనం 
 

పాఠిం 8 

సదాధ ింతిం (బోధన) మరియు అభిప్పాయింలో సహనిం, 

సహనిం, దయ, దీరశాాింతి మరియు సహనిం ఉిండాలి కానీ 

సువార ామోక్షాన్కి మారగిం కాబట్ట ిసువార ా కాదు. ప్పేరేపిత 

అపొసలాుల సదాధ ింతిం వారు “లోకమింతట్టీ” సువారనాు 

ప్రకట్టసాునన ప్పప డు దైవక జీవనాన్కి మారగిం. స్త్ైసవాులు 

సువార ాప్రకట్టించడాన్న  ఎరప ట్టీ ఆరకూడదు. 

 

• సహనాన్కి ఏ సతాూ న్న  అరప గిించాలి్ న అవసరిం 

లేదు. 



our Lord and Savior. James expressed our problem of 

yielding to temptation stating “Let no one say when he 

is tempted, ‘I am being tempted by God,’ for God cannot 

be tempted with evil, and he himself tempts no one. But 

each person is tempted when he is lured and enticed by 

his own desire. Then desire when it has conceived gives 

birth to sin, and sin when it is fully grown brings forth 

death” (James 1:13-15). 

Then a little later he wrote: “… the end of those things 

is death.  But now that you have been set free from sin 

and have become slaves of God, the fruit you get leads 

to sanctification and its end, eternal life. For the wages 

of sin is death, but the free gift of God is eternal life in 

Christ Jesus our Lord” (Romans 6:21-23). 

When a Christian yields to temptation and returns to 

their former sinful way of life and later desires to be 

reconciled to God, what action does God require of him? 

Does God require penance, physical punishment, some 

financial penalty or baptism again? Does the Bible 

proscribe a restoration course of action to be followed 

by the wayward Christian and for the local assembly of 

Christians when one is reconciled and re-united with 

Christ?  

The reconciling process must begin with the recognition 

of one’s state of rebellion and with a desire to be 

forgiven and reconciled to God. But desire alone is not 

enough; there must be a change in attitude, heart, mind 

and inner being. They must communicate their desire to 

be forgiven and restored to the one(s) to whom they seek 

reconciliation - God and man. The parable of the 

prodigal son in Luke 15:11-32 appears to explain this 

process.  God is always open to repentance and 

reconciliation. However this is not necessarily true with 

all who claim to be in Christ even though they are to 

forgive as Christ forgave them. 

God’s children through the ages have had the sin 

problem. The Children of Israel, the race God chose to 

bring Christ, the Messiah, into the world were constantly 

rebelling against him thus committing spiritual adultery 

by worshipping the idol gods of the nations near them, 

thereby breaking their covenant relationship with Him. 

But every time they repented of their sins, by tearing 

down their idols of false gods and returning to Jehovah 

with a penitent and contrite heart, God forgave.  

David, a man after God’s own heart, is an example of an 

individual sinning against both God and man when he 

committed adultery and then murder in an attempt to 

cover up his sin. When the prophet Nathan confronted 

David, David’s heart, his inner being, was filled with 

grief, his attitude changed stating “I have sinned against 

the Lord.” He returned and repented. God forgave. 

Demas was a companion of Paul’s on one of his 

missionary trips as he sent his regards to the Colossian 

church (Colossians 4:14). Later Paul stated “Demas, in 

love with this present world, has deserted [forsaken; 

• చరా  కోసిం స్త్పైవేట్ లేదా వూ కిగాత అభిప్పాయాలు 

బహిరింగింగా వూ ీకారిించబడాలి కానీ ఫెలోషిప్స్థకు 

ఎప్పప డూ రరీక్ష పెట్కిూడదు. 

• యేసు ప్ీసాు అన్ నమమ కిం మరియు అతన్ సువారకాు 

వధేయత - అతన్ మరణిం, ఖననిం మరియు 

ప్పనరుతాయనిం - అతన్ మరణింలో మున్గిపోవడిం 

దావ ర్చ మాప్తమే ఐకూ త రధిించబడుత్యింది. 

• స్త్ైసవాులు చాలా వషయాల గురిించి వభేదిించవచుా  

మరియు ఇరప ట్టీ ఒకట్టగా ఉిండవచుా . 

• ప్ీసాులో ఒకరు ప్ీసాును విచిపెట్ట,ి ఆయనపై 

నమమ కిం ఉించడిం మానేసనప్పప డు. అతను 

ఇప్పప డు ప్ీసాుతో సహవాసింలో లేడు. 

• వూ కిగాత అభిప్పాయాన్న  కోరడిం సహవారన్కి 

రరీక్షగా మారడిం కలహాలు మరియు వభజనకు 

కారణమవుత్యింది. 

 

కొింతమింది స్త్ైసవాులు తమ అభిప్పాయాన్న  (ల) వూ కిాం 

చేయడింలో, ఉదాేశపూరవ కింగా లేదా ఉదాేశపూరవ కింగా, 

వారు ఎవరితో వభేదిసాునాన రో వారి న్జాితీ మరియు 

సమప్గత గురిించి సిందేహాలు వూ కిాం చేసాునాన రు. 'నా 

నమమ కిం బైబిల్ నుింి నేరుగా ఉింది' లేదా 'బైబిల్ స్థస్తటి్్ ' 

వింట్ట ప్రకట్నలు అవతలి వూ కి ాయొకక  అభిప్పాయాన్న  

సూచిించవు మరియు స్థజాననిం మరియు అవగాహన యొకక  

ఉనన తమైన వైఖరిన్ సూచిరాి. వారు తమ 

అభిప్పాయాన్న  'ప్గింథిం'గా భావరారు మరియు వారి 

సోదరుిది కాదు. ఈ ప్రకట్నలు వారి సోదరుడు అజానన్ 

అన్, ఆధాూ తిమ క లేదా తప్పప డు బోధకుడనే అభిప్పాయాన్న  

కలిగిరాి. ఇది 'చెడుగా మాటాలడట్ిం'తో సమానిం. ఇది 

ఉిండకూడదు. ఇది దేవున్ ప్పేమను ప్రదరిశ ించదు. 

ప్ీసాులో అిందరూ ఆయన స్తవకులు మరియు దేవుణ ి

స్తవించడాన్కి అతన్ యాజకులు. తెలివతేట్లు, స్థజాన నిం, 

అవగాహన లేదా వకృాతవ  రమరయూ ిం కారణింగా ఎవరూ 

మర్కకరి కింటే ముఖూ మైనవారు కాదు. సహోదరుల ప్పేమ 

ప్రబలింగా ఉిండాలి. 

 

ప్రశన లు 

6. సహనాన్కి ఏ సతాూ న్న  అరప గిించాలి్ న అవసరిం 

లేదు. 

T. ___ F. ___ 

 

7. వూ కిగాత అభిప్పాయాలు ఎప్పప డూ సహవారన్కి 

రరీక్ష కాకూడదు. 

T. ___ F. ___ 

8. న్జాన్కి యేసు ప్ీసాు అన్ నమమ కిం మరియు 

ఇమమ ర షన్ యొకక  ఒక చరూ కు వధేయతతో 

ఐకూ తను రధిించవచుా . 

T. ___ F. ___ 

 



abandoned] me” (2 Timothy 4:10). The Bible is silent 

regarding Demas’ final spiritual situation. 

Simon, the sorcerer, magician, of Samaria attempted to 

purchase God’s gift. Peter forcefully explained his sinful 

situation to him stating; “May your silver perish with 

you, because you thought you could obtain the gift of 

God with money! You have neither part nor lot in this 

matter, for your heart is not right before God. Repent, 

therefore, of this wickedness of yours, and pray to the 

Lord that, if possible, the intent of your heart may be 

forgiven you. For I see that you are in the gall of 

bitterness and in the bond of iniquity." And Simon 

answered, "Pray for me to the Lord, that nothing of what 

you have said may come upon me" (Acts 8:20-24). 

In 1 Corinthians 5 we read of a Christian brother 

involved in a sexually immoral situation not even 

tolerated by the pagan Gentiles. Paul told the Corinthian 

disciples to deliver him to Satan in order he would 

become aware and acknowledge his sin so that his spirit 

[soul ] might be saved. 

It should be obvious that sin begins in the inner man and 

can be a physical action such as sexual immorality or an 

attitude problem of desiring personal pleasure such as 

money or recognition.  

In 2 Corinthians 2:6-9 Paul is concerned that the 

Christian delivered to Satan, who had repented did not 

feel he was accepted by the Corinthian Christians “The 

punishment inflicted on him by the majority is sufficient 

for him. Now instead, you ought to forgive and comfort 

him, so that he will not be overwhelmed by excessive 

sorrow. I urge you, therefore, to reaffirm your love for 

him.”  

Repentance is not a simple change. It produces an 

action, a distinct alteration of one’s focus on life from 

personal pleasure to a spiritual relationship with God.  

Paul stated “Godly sorrow brings repentance that leads 

to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow 

brings death.” (2 Corinthians 7:9-11).   

James tells Christians to “… confess your sins to one 

another and pray for one another, that you may be 

healed. The prayer of a righteous person has great power 

as it is working (James 5:16).       

  

John, the aged apostle, wrote in Revelation chapter 1 to 

the churches of Asia telling then that unless they 

repented God would take action against them. Some 

may have believed as some do today that once they were 

save they would always be saved. But their salvation 

was not guaranteed for John told them they needed to 

repent and return to God or He would remove their 

lampstand, source of light and life. 

When a rebellious child of God becomes aware of his or 

her sinful situation, turns away from their sinful course 

toward a course pleasing to God, prays earnestly for 

God's forgiveness so he can be reconciled to Him and to 

those who are in Christ, God forgives.  

9. స్త్ైసవాులు అనేక బోధనల గురిించి భినన మైన 

అభిప్పాయాలను కలిగి ఉింటారు, కానీ ప్ీసాు 

మరియు అతన్ ప్పాయశాి త ాతాూ గిం గురిించి కాదు, 

మరియు ఇరప ట్టీ ప్ీసాులో ఒకట్టగా ఉింటారు. 

T. ___ F. ___ 

 

10. మీ ఔనన తాూ న్న  మరియు మీ సోదరున్ హీనతను 

ప్రదరిశ ించే ఒకరి వూ కిగాత అభిప్పాయాన్న  

వూ కరారచడిం దేవున్ ప్పేమను ప్రదరిశ ించదు. 

T. ___ F. ___ 

 

క్రీస్తులో మరయు ఒక్రతో ఒక్రు స్హవాస్ంలో 
 

పాఠిం 9 

"నేను కూడా పొిందిింది మొదట్ట ప్పాముఖూ మైనదిగా మీకు 

అిందిించాను: లేఖనాల ప్రకారిం ప్ీసాు మన పాపాల కోసిం 

మరణించాడు, అతను పాతిపెట్బిడాుడు, అతను లేఖనాల 

ప్రకారిం మూడవ రోజున లేరబడాుడు" (1 కొరిింథీయులు 15: 

3-5). గమన్క - యూదులకు "ప్గింథిం ప్రకారిం" అింటే 

తనకా లేదా పాత న్బింధన. 

 

పెింతెకొసాు రోజున “అతన్ మాట్ను స్సవ కరిించిన వారు 

ాపిజిిం (మున్గిపోయారు) మరియు ఆ రోజు దాదాప్ప 

మూడు వేల మింది ఆతమ లు జోిించబడాు రు. మరియు 

వారు అపొసలాుల బోధనకు మరియు సహవారన్కి, 

ర్కట్టలిు వరిచేిందుకు మరియు ప్పార యనలకు తమను తాము 

అింకితిం చేసుకునాన రు. మరియు ప్రతి ఆతమ పై వసమ యిం 

ఏరప ిింది మరియు అపొసలాుల దావ ర్చ అనేక 

అదుభ తాలు మరియు సింకేతాలు జరిగాి. మరియు 

వశవ సించిన వారిందరూ [ప్ీసాుకు కటి్లబి] కలిస 

ఉనాన రు మరియు అన్న  వషయాలు ఉమమ ిగా ఉనాన రు” 

(అపొసలాుల కారూ ములు 2:41-44). 

 

యేసును దేవున్ కుమారుడన్, మెస్స్ యగా, ప్ీసాుగా 

తిరసక రిించినిందుకు రశాా తాారరి, ప్ీసాు మరణింలో 

మున్గిపోిన వారు తమ పాపాలను తొలగిించి దేవుడు 

ప్ీసాు శరీరింలోకి చేరా బడాు రు. కాబట్ట,ి వారు ప్ీసాుతో 

ఐకూ మై, ఉరదేశాలు ప్వాయకముిందే అపొసలాుల 

బోధనలలో స్థసయరింగా కొనరగారు. అపొసలాుల సదాధ ింతిం, 

బోధనలు, శుభవార,ా ప్ీసాు మరణిం మరియు ప్పనరుతాయనిం 

యొకక  వాసవాాలకు ఏమీ జోిించలేదు. వారి ప్పేరేపిత 

బోధనలు రధారణ మరియు న్రిషా ిరరింగా ఉనాన ి. ఆ 

వధింగా అపొసలాుల బోధనలు స్త్ైసవాులకు ప్ీసాు కోసిం 

ఎలా జీవించాలో, దేవున్ పోలికలో ఎదగడిం మరియు 

రరిరకవ ిం చెిందడిం ఎలాగో నేరిప ించాి; ఉదా, ప్పేమ, 

దయగల, సహనిం, దయ, న్జాితీ, నాూ యమైన 

మరియు ఇతరులు. 

 



The local congregation is not to regard him as a second 

class Christian prohibiting from functioning as God’s 

servant. For who but Christ has authority over His 

servants? They are to assemble with the wayward 

Christian, help and encourage him to live faithfully to 

God. He has returned and been forgiven by God and God 

expects him to perform functions needed by the Body. 

Leaders and brethren must not consider him less 

necessary or less important as all have sinned, repented 

and returned at some point during their Christian life 

whether publically or privately. In fact, the whole 

church must assist the returning, repentant and 

reconciled brother in becoming a worker in the 

Kingdom. 

 

Questions 

1. The reconciling process must begin with the 

recognition of one’s rebellious state and with a 

desire to be reconciled to God 

T. ___ F.___ 

 

2. What action does God require of a sinning 

Christian to return and be reconciled to him? 

a. ___ Physical punishment 

b. ___ Financial fine 

c. ___ Baptism again 

d. ___ Change in focus of life from self to 

God 

e. ___ prayer seeking forgiveness 

f. ___ a and b 

g. ___ d and e 

 

3. There are no New Testament examples of any 

Christian sinning and needing to repent and 

return to God. 

T. ___ F.___ 

 

4. A sinning Christian who repents and returns to 

God is restricted in serving God. 

T. ___ F.___ 

 

5. The local body of Christ must encourage the 

repentant Christian toward faithfulness and 

service.  

T. ___ F.___ 

Sources 

Are We Preaching the Gospel? K. C. Moser  

Can the Gospel be Obeyed? K. C. Moser  

Christ Verses a Plan, K.C. Moser 

Christianity Restored, Alexander Campbell 

Distant Voices, C Leonard Allen 

Family of God, Batsell Barrett Baxter 

Free In Christ, Cecil Hook 

“...అతడు మిమమ లిన  రవప్తింగా మరియు కళ్ింకిం 

లేకుిండా [పాపాలు తొలగిించబడాుి] మరియు అతన్ 

ముిందు ఖింిించలేన్దిగా ఉించడాన్కి మరణిం దావ ర్చ 

తన దేహింలో ర్చజీ రడాుడు: అలా అితే మీరు 

వశావ సింలో కొనరగింి, స్థసయరింగా మరియు స్థసయరింగా, 

మరియు సువార ాన్రీక్షణ” (కొలొస్ యులు 1:22-23). 

 

“ప్ీసాు యేసుతో ాపిసామ ిం తీసుకునన  మనమిందరిం 

ఆయన మరణాన్కి ాపిసామ ిం తీసుకునాన మన్ మీకు 

తెలియదా? తింప్ి మహిమచే ప్ీసాు మృత్యలలోనుింి 

లేచినటేల, మనము కూడా నూతన జీవతములో నడవడాన్కి 

ాపిసామ ము దావ ర్చ మరణములోన్కి అతన్తో సమాధి 

చేయబితిమి. మనము అతన్ వింట్ట మరణములో 

ఆయనతో ఐకూ మై ఉనన ట్లి తే, అతన్ వలె 

ప్పనరుతాయనములో మనము న్శా యముగా ఆయనతో 

ఐకూ మై యుిందుము” (రోమా 6:3-5). 

  

“అవశావ సులతో అసమానింగా జతకట్విదాు. ధర్చమ న్కి 

అనాూ యింతో ఏ భాగరవ మూ ిం ఉింది? లేక చీకట్టతో 

వెలుగుకు గల సహవాసము ఏమిట్ట” (2 కొరిింథీయులు 

6:14)? 

 

“చీకట్టలో నడుసాునన ప్పప డు మనిం ఆయనతో సహవాసిం 

కలిగి ఉనాన మన్ చెబితే, మనిం అబదధిం చెబ్బతాము 

మరియు సతాూ న్న  పాట్టించము. అితే ఆయన 

వెలుగులో ఉనన ట్లలగా మనము వెలుగులో 

నడుచినట్లి తే, మనము ఒకరితో ఒకరు సహవాసము 

కలిగియునాన ము, మరియు ఆయన కుమారుడైన యేసు 

రకమాు సమస ాపారములనుింి మనలను శుప్భరరచును. 

మనకు పారిం లేదన్ చెబితే, మనలిన  మనిం మోసిం 

చేసుకుింటాము మరియు న్జిం మనలో లేదు. మనిం మన 

పాపాలను ఒప్పప కుింటే, ఆయన మన పాపాలను క్షమిించి, 

అన్న  అనాూ యాల నుింి మనలను శుప్భరరచడాన్కి 

నమమ కమైనవాడు మరియు నీతిమింత్యడు. మనము 

పారము చేయలేదన్ చెబితే, ఆయనను అబదిధకున్గా 

చేరాిం, మరియు అతన్ మాట్ మనలో ఉిండదు” (1 

యోహాను 1:6-10). 

 

“నా [ప్ీసాు] ప్పార యన వారి కోసమే కాదు. తమ సిందేశిం 

[సువార]ా దావ ర్చ ననున  వశవ సించే వారి కోసిం కూడా నేను 

ప్పారి యసాునాన ను, తింప్ి, మీరు నాలో ఉనన టేల మరియు నేను 

మీలో ఉనాన ను. మీరు ననున  రింపారన్ లోకిం 

వశవ సించేలా వారు కూడా మనలో ఉిండుగాక” (యోహాను 

17:20-21). 

 

శిష్యూ డు తన సహోదరున్పై తీరుప  తీరా కూడదన్ యేసు 

మతాి  7:1లో పేర్కక నాన డు. కాబట్ట,ి కొన్న  న్రిషామిైన 

న్రేశాిించన్ సూచనలను వవరిించడింలో తేడాల 

కారణింగా ఒకరు మర్కకరితో సహవాసిం చేయడాన్కి 

న్ర్చకరిస్త,ా అతను వెలుగులో నడుసాునాన డా? అతను 



Hermeneutical Spiral  Overview of Dr. Osborne’s 

Rudiments of Theological  Study by Al Maxey 

Reflection #493 
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Our Heritage from the pioneers ATTITUDES and 
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after AD 100, R. Dunn 
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కాకపోతే, ప్ీసాు రకిాం అతన్న్ ఎలా శుదిధ చేసాుింది? 

అపొసలాుడైన యోహాను 1 యోహాను 1:7లో ఇలా 

పేర్కక నాన డు, “అితే ఆయన వెలుగులో ఉనన ట్లల 

మనము వెలుగులో నడుచినట్లి తే, మనము ఒకరితో 

ఒకరు సహవాసము కలిగి ఉనాన ము [మనతో మరియు మన 

అవగాహనతో ఏీభవించే వారికే కాదు] మరియు వారి రకమాు 

ఆయన కుమారుడైన యేసు సమస ా పారములనుింి 

మనలను శుప్భరరచును.” 

 

ప్ీసాు మాప్తమే ఐకూ తను తెరాడు. ఆయన శుభవార.ా యేసు, 

ప్ీసాు దావ ర్చ తరప  ఎవరూ తింప్ి దగ గరకు ర్చరు! ఒకరు 

"ప్ీసాుతో అతన్ మరణింలో ఐకూ మై ఉనాన రు" కాబట్ట ి

ఐకూ త ప్ీసాులో ఉింది - వూ కి.ా 

 

“ఎవరైనా, “నేను దేవుణ ిప్పేమిసాునాన ను” అన్ చెపిప , తన 

సోదరుిన్ దేవ షిస్త,ా అతడు అబదిధకుడు; తాను చూసన 

సహోదరున్ ప్పేమిించన్వాడు తాను చూడన్ దేవుణ ి

ప్పేమిించలేడు” (1 యోహాను 4:20). 

 

యేసు భూమిపైకి ర్చవడాన్కి ఉదాేశిించినది: 

• పారిం లేకుిండా మనుష్యల మధూ  జీవించింి 

• మన్షి నుింి పారిం తొలగిించడాన్కి 

ప్పాయశాి త ాతాూ గిం 

• మన పారములను ఆయనపై ఉించి మరణరారు 

• నమమ కిం మరియు వధేయత దావ ర్చ పాపాన్న  

తొలగిించింి 

o పాపాన్కి మరణరాడు 

o సలువపై ప్ీసాుపై ఉించిన వారితో వారి 

పాపాలను వదిలి ప్ీసాు మరణింలో ఖననిం 

చేయబిింది 

o గత పాపాలు లేకుిండా దేవున్ దావ ర్చ కొత ా

ఆధాూ తిమ క సృషిని్ పెించారు 

o దేవున్ దావ ర్చ ప్ీసాు శరీరింలోకి, అతన్ 

చరాి లో ఉించబిింది 

o కరవాూ ిం లేదా ఆజనపై ప్పేమతో కాదు, సువార ా

ప్రకట్టించడిం, ప్పోత్ హిించడిం మరియు మించి 

రనులు చేయడిం దేవున్ చితిాం. 

 

ప్రశన లు 

6. మొదట్ట స్త్ైసవాులు సహవాసింలో ఉనాన రు 

ఎిందుకింటే 

a. ___ వారింతా యూదులు 

b. ___ వారిందరూ ఒకే దేశాన్కి చెిందినవారు 

c. ___ వారికి ప్ీసాు మరియు అన్న  వషయాలు 

ఉమమ ిగా ఉనాన ి 

 

7. పెింతెకొసాు రోజున ర్చజీరిన 3,000 మిందిన్ 

రవప్తింగా మరియు మచా  లేకుిండా దేవున్కి 

సమరిప ించబడతారు 



a. ___ యెరూషలేములో ఉనాన రు 

b. ___ మోషే ధరమ శాస్త్రాన్కి వధేయత కలిగి 

ఉనాన డు 

c. ___ ప్ీసాుకు మరియు అతన్ బోధనలకు 

నమమ కింగా కొనరగారు 

 

8. స్త్ైసవాులు ప్ీసాుతో ఐకూ ింగా ఉనాన రు 

a. ___ యేసు ప్ీసాు, దేవున్ కుమారుడన్ వారు 

అింీకరిించినప్పప డు 

b. ___ వారు తిరుగుాట్ల జీవతాన్న  

ఆపివేసనప్పప డు 

c. ___ న్మజజనిం దావ ర్చ వారి ఖననిం 

తరువాత అతన్ మరణిం 

 

9. దేవున్తో మరియు ప్ీసాులో ఉనన వారితో సహవాసిం 

చేయడాన్కి ప్ీసాుకు మరియు ఆయన బోధనలకు 

వశవ సనీయత అవసరిం 

T. ___ F. ___ 

 

10. ఒకడు దేవుణ ి ప్పేమిించలేడు మరియు ప్ీసాులోన్ 

ఇతరులిందరినీ ప్పేమిించలేడు, వారి సోదరులు 

T. ___ F. ___ 

 

 

క్రీస్తుతో తిరగ ఐక్య మయ్యయ రు 

పాఠిం 10 

అపొసలాుడైన పౌలు ఇలా పేర్కక నాన డు: “అిందరూ పారిం 

చేస, దేవున్ మహిమను పొిందలేక పోయారు, మరియు 

దేవుడు పెట్టని ప్ీసాుయేసునిందు ఉనన  వమోచన దావ ర్చ 

ఆయన కృర దావ ర్చ నీతిమింత్యలుగా తీరా బడాు రు. అతన్ 

రకమాు దావ ర్చ ప్పాయశాి తమాు [ప్పాయశాి తమాు] గా 

ముిందుకు రగి, వశావ సము దావ ర్చ పొిందబడును” 

(రోమనుల 3:23-24). 

మనమిందరిం ఏదో ఒక రకమైన పాపాన్న  

ఎదుర్కక ింట్లనాన ము, అది ప్ీసాు రకిాం దావ ర్చ శుదిధ 

చేయబడకపోతే, మన ప్రభువు మరియు రక్షకున్ నుింి 

మనలిన  వేరు చేసాుింది. ట్టింపేషిన్స్థకు లొింగిపోయే మా 

సమసూ ను జేమ్్  ఇలా పేర్కక నాన డు, “ఎవరూ 

శోధిించబినప్పప డు, 'నేను దేవున్చే 

శోధిించబడుత్యనాన ను' అన్ చెరప కూడదు, ఎిందుకింటే 

దేవుడు చెడుతో శోధిించబడడు మరియు అతను 

సవ యింగా ఎవరినీ శోధిించడు. కానీ ప్రతి వూ కి ాతన సవ ింత 

కోరికతో ఆకరి షించబినప్పప డు మరియు 

ప్రలోభపెట్బిినప్పప డు శోదిించబడతాడు. అది గరభ ిం 

దాలిా న తర్చవ త కోరిక పాపాన్కి జనమ న్సాుింది, మరియు 

అది పూరిగాా పెరిగినప్పప డు పారిం మరణాన్న  కలిగిసాుింది 

”(యాకోబ్బ 1:13-15). 



తర్చవ త కొదిసా్తరట్ట తర్చవ త అతను ఇలా ప్వాశాడు: “... వాట్ట 

ముగిింప్ప మరణిం. కానీ ఇప్పప డు మీరు పారిం నుింి 

వముకి ాపొిందారు మరియు దేవున్ ాన్సలుగా మార్చరు, 

మీరు పొిందే ఫలిం రవప్తీకరణ మరియు దాన్ ముగిింప్ప, 

శాశవ త జీవతాన్కి దారితీసాుింది. ఎిందుకింటే పాపాన్కి 

జీతిం మరణిం, కానీ దేవున్ ఉచిత బహుమతి మన 

ప్రభువైన ప్ీసాు యేసులో న్తూ జీవిం. ”(రోమా 6:21-23). 

ఒక స్త్ైసవాుడు శోధనకు లొింగిపోి, తమ పూరవ  పారప్ప 

జీవన వధానాన్కి తిరిగి వచిా , ఆ తర్చవ త దేవున్తో 

సమాధానరడాలన్ కోరుకునన ప్పప డు, దేవుడు అతన్ 

నుింి ఏ చరూ ను కోరుత్యనాన డు? దేవున్కి తరస్ు , 

శారీరక దిండన, కొింత ఆరియక శిక్ష లేదా మళ్లల ాపిజిిం 

అవసరమా? అవధేయులైన స్త్ైసవాులు మరియు స్త్ైసవాుల 

స్థరయ న్క సమేమ ళ్నిం అనుసరిించాలి్ న ప్పనరుదధరణ 

చరూ ను బైబిల్ న్షేధిసాుిందా? 

సయోధూ  ప్రప్కియ ఒకరి తిరుగుాట్ల స్థసయతిన్ గురిిాంచడిం 

మరియు క్షమిించబడాలన్ మరియు దేవున్తో 

ర్చజీరడాలనే కోరికతో ప్పారింభిం కావాలి. కానీ కోరిక 

మాప్తమే సరిపోదు; దృకప థిం, హృదయిం, మనస్ు  

మరియు అింతరింగింలో మారుప  ఉిండాలి. వారు 

క్షమిించబడాలన్ మరియు ప్పనరుదధరిించబడాలనే వారి 

కోరికను వారు సయోధూ ను కోరుకునే వూ కికాి తెలియజేయాలి 

- దేవుడు మరియు మన్షి. లూకా 15:11-32లోన్ 

తపిప పోిన కుమారున్ ఉరమానిం ఈ ప్రప్కియను 

వవరిించడాన్కి కన్పిసాుింది. దేవుడు ఎలలప్పప డూ 

రశాా తాారిం మరియు సయోధూ కు సదధింగా ఉింటాడు. ఏది 

ఏమైనరప ట్టీ, ప్ీసాులో ఉనాన మన్ చెప్పప కునే వారిందరితో 

ఇది తరప న్సరిగా న్జిం కాదు, అినరప ట్టీ ప్ీసాు వారిన్ 

క్షమిించినట్లల క్షమిించాలి. 

యుగయుగాలుగా దేవున్ పిలలలు పార సమసూ ను 

ఎదుర్కక నాన రు. ఇప్శాయేలు పిలలలు, ప్ీసాును, మెస్్స యను 

ప్రరించింలోకి తీసుకుర్చవడాన్కి దేవుడు ఎించుకునన  

జాతి, అతన్పై న్రింతరిం తిరుగుాట్ల చేసాూ, వారి 

సమీరింలో ఉనన  దేశాల వప్గహ దేవతలను ఆర్చధిించడిం 

దావ ర్చ ఆధాూ తిమ క వూ భిచారిం చేసాూ, తదావ ర్చ అతన్తో 

వారి ఒడింబిక సింబింధాన్న  వచిఛ నన ిం చేసింది. కానీ 

వారు తమ పాపాల గురిించి రశాా తాారరిన ప్రతిరరీ, వారి 

అబదధ దేవుళ్ల వప్గహాలను కూలిా వేస, రశాా తాారరి 

మరియు రశాా తాారరిన హృదయింతో యెహోవా వైప్పకు 

తిరిగి ర్చవడిం దావ ర్చ, దేవుడు క్షమిించాడు. 

డేవడ్, దేవున్ సవ ింత హృదయాన్న  అనుసరిించే వూ కి,ా ఒక 

వూ కి ావూ భిచారిం చేసనప్పప డు దేవున్కి మరియు మన్షికి 

వూ తిరేకింగా పారిం చేస, ఆపై తన పాపాన్న  

కపిప ప్పచాు కునే ప్రయతన ింలో హతూ కు ఉదాహరణ. 

నాథన్ ప్రవక ా దావీదును ఎదుర్కక నన ప్పప డు, దావీదు 

హృదయిం, అతన్ అింతరింగిం, దుుఃఖింతో 

న్ింిపోిింది, "నేను ప్రభువుకు వరోధింగా పారిం 

చేశాను" అన్ అతన్ వైఖరి మారిపోిింది. అతను తిరిగి 

వచిా  రశాా తాారరడాుడు. దేవుడు క్షమిించాడు. 



డెమాస్ తన మిషనరీ రరూ ట్నలలో ఒకదాన్లో పాల్ 

యొకక  సహచరుడు, అతను కొలోస్ యన్ చరాి కి తన 

శుభాకాింక్షలను రింపాడు (కొలస్ యనుల 4:14). తరువాత 

పౌలు ఇలా అనాన డు, “దేమాస్, ఈ ప్రసాుత ప్రరించింతో 

ప్పేమలో, విచిపెటిాడు [విచిపెటిాడు; ననున  

విచిపెటిాడు” (2 తిమోతి 4:10). డెమాస్ యొకక  చివరి 

ఆధాూ తిమ క రరిసయతి గురిించి బైబిల్ మౌనింగా ఉింది. 

సమరయకు చెిందిన సైమన్, మాింప్తికుడు, 

మాింప్తికుడు, దేవున్ బహుమతిన్ కొనుగోలు చేయడాన్కి 

ప్రయతిన ించాడు. పీట్ర్ అతన్కి తన పార రరిసయతిన్ 

బలవింతింగా వవరిించాడు; “మీరు డబ్బు తో దేవున్ 

బహుమతిన్ పొిందవచా న్ మీరు భావించినిందున మీ 

వెింి మీతో పాట్ల నశిించిపోన్వవ ింి! నీ హృదయిం 

దేవున్ ఎదుట్ సరైనది కాదు కాబట్ట ిఈ వషయింలో నీకు 

భాగమూ లేదు. కాబట్ట,ి ఈ నీ దుర్చమ ర్చగన్కి రశాా తాారరి, 

వీలైతే, నీ హృదయ ఉదాేశిం క్షమిించబడాలన్ ప్రభువును 

ప్పారి యించింి. మీరు చేదు పితాాశయింలో మరియు 

అనాూ యప్ప బింధింలో ఉనాన రన్ నేను చూసాునాన ను." 

మరియు సైమన్ జవాబిచాా డు, "నా కోసిం ప్రభువును 

ప్పారి యించింి, మీరు చెపిప న వాట్టలో ఏదీ నా మీదికి 

ర్చకుిండ" (అపొసలాుల కారూ ములు 8:20-24. ) 

1 కొరిింథీయులు 5లో అనూ జనులు కూడా సహిించలేన్ 

లైింగిక అనైతిక రరిసయతిలో పాలొగనన  ఒక స్త్ైసవా సోదరున్ 

గురిించి మనిం చదువుతాము. పౌలు కొరిింథు శిష్యూ లకు 

అతన్న్ రతానుకు అరప గిించమన్ చెపాప డు, తదావ ర్చ 

అతన్ ఆతమ  [ఆతమ ] రక్షిింరబడటాన్కి అతను తెలుసుకొన్ 

తన పాపాన్న  అింీకరిరాడు. 

పారిం అింతరగత మన్షిలో మొదలవుత్యిందన్ మరియు 

అది లైింగిక అనైతికత లేదా డబ్బు  లేదా గురిిాంప్ప వింట్ట 

వూ కిగాత ఆనిందాన్న  కోరుకునే వైఖరి సమసూ  వింట్ట శారీరక 

చరూ  అన్ సప షిింగా ఉిండాలి. 

2 కొరిింథీయులకు 2:6-9లో పాల్ రశాా తాారరిన 

రతానుకు అరప గిించబిన స్త్ైసవాుడు కొరిింథీ స్త్ైసవాులచే 

తాను అింీకరిించబడాు డన్ భావించలేదన్ ఆిందోళ్న 

చెిందాడు “అతన్కి అతూ ధికులు వధిించిన శిక్ష అతన్కి 

సరిపోత్యింది. ఇప్పప డు బదులుగా, మీరు అతన్న్ క్షమిించి 

ఓదారా్చ లి, తదావ ర్చ అతను అధిక దుుఃఖింతో 

మున్గిపోడు. కాబట్ట ి అతన్ రట్ల మీ ప్పేమను 

ప్పనరుదాాట్టించమన్ నేను మిమమ లిన  కోరుత్యనాన ను. 

రశాా తాారిం ఉిందిరధారణ మారుప  కాదు.ఇదిఒక చరూ ను 

ఉతప తి ా చేసాుింది, వూ కిగాత ఆనిందిం నుింి దేవున్తో 

ఆధాూ తిమ క సింబింధిం వరకు జీవతింపై ఒకరి దృషిలిో ఒక 

ప్రతేూ క మారుప .  

పాల్ పేర్కక నాన డు "దైవక దుుఃఖిం రశాా తాాపాన్న  తెసాుింది, 

అది మోక్షాన్కి దారి తీసాుింది మరియు రశాా తాాపాన్న  

వదిలివేయదు, కానీ ప్పారించిక దుుఃఖిం మరణాన్న  

తెసాుింది. (2 కొరిింథీయులు 7:9-11). 

జేమ్్  స్త్ైసవాులకు ఇలా చెపాప డు “... మీ పాపాలను ఒకరితో 

ఒకరు ఒప్పప కోింి మరియు మీరు సవ సయత పొిందేలా ఒకరి 



కోసిం ఒకరు ప్పారి యించింి. నీతిమింత్యన్ ప్పార యన రన్ 

చేసాునన ిందున అది గొరప  శకినా్ కలిగి ఉింట్లింది (యాకోబ్బ 

5:16). 

  

వృదుధడైన అపొసలాుడైన జాన్, వారు రశాా తాారరడకపోతే 

దేవుడు వారిపై చరూ  తీసుకుింటాడన్ ఆసయా చరాి లకు 

ప్రకట్న 1వ అధాూ యింలో ప్వాశాడు. ఒకక రరి 

రక్షిింరబిన వారు ఎలలప్పప డూ రక్షిింరబడతారన్ కొిందరు 

ఈనాడు నమిమ నట్లలగా కొిందరు వశవ సించి ఉిండవచుా . 

కానీ వారు రశాా తాారరి దేవున్ వదకాు తిరిగి ర్చవాలన్ 

లేదా వారి దీరసిాంభాన్న , వెలుగు మరియు జీవతాన్కి 

మూలాన్న  తొలగిించాలన్ జాన్ వారికి చెపిప నిందున వారి 

మోక్షాన్కి హామీ ఇవవ బడలేదు. 

తిరుగుాట్ల చేసన దేవున్ బిడు తన పారప్ప రరిసయతిన్ 

గురిించి తెలుసుకున్, వారి పారప్ప మార్చగన్న  విచిపెట్ట,ి 

దేవున్కి నచిా న మారగిం వైప్ప మళ్లలనప్పప డు, దేవున్ 

క్షమారణ కోసిం హృదయపూరవ కింగా ప్పారి యించాడు, 

తదావ ర్చ అతను తనతో మరియు ప్ీసాులో ఉనన వారితో 

సమాధానరడగలడు, దేవుడు క్షమిించును. . 

స్థరయ న్క సింఘిం అతన్న  ెిండవ తరగతి స్త్ైసవాుిగా 

రరిగణించకూడదు, దేవున్ స్తవకుిగా రన్ చేయకుిండా 

న్షేధిసాుింది. తన స్తవకులపై ప్ీసాు తరప  ఎవరికి 

అధికారిం ఉింది? వారు దారితపిప న స్త్ైసవాున్తో 

సమావేశమై, దేవున్కి నమమ కింగా జీవించడాన్కి అతన్కి 

సహాయిం చేస ప్పోత్ హిించాలి. అతను తిరిగి వచాా డు 

మరియు దేవున్చే క్షమిించబడాుడు మరియు శరీర్చన్కి 

అవసరమైన వధులను న్రవ రిిాంచాలన్ దేవుడు 

ఆశిసాునాన డు. నాయకులు మరియు సోదరులు అతన్న్ 

తకుక వ అవసరిం లేదా తకుక వ ప్పాముఖూ తను కలిగి 

ఉిండకూడదు, ఎిందుకింటే అిందరూ తమ స్త్ైసవా 

జీవతింలో బహిరింగింగా లేదా వూ కిగాతింగా పారిం చేస, 

రశాా తాారరి మరియు తిరిగి వచాా రు. వాసవాాన్కి, తిరిగి 

వచిా న, రశాా తాారిం చెిందిన మరియు ర్చజీరిన 

సోదరుికి ర్చజూ ింలో ఒక కారిమ కుిగా మారడాన్కి మొతిాం 

చరాి  తరప న్సరిగా సహాయిం చేయాలి. 

 

ప్రశన లు 

6. సయోధూ  ప్రప్కియ ఒకరి తిరుగుాట్ల స్థసయతిన్ 

గురిిాంచడిం మరియు దేవున్తో ర్చజీరడాలనే 

కోరికతో ప్పారింభిం కావాలి. 

T. ___ F.___ 

 

7. పారిం చేసాునన  స్త్ైసవాుడు తిరిగి వచాి  అతన్తో 

సమాధానరడడాన్కి దేవుడు ఎలాింట్ట చరూ  

కోరుత్యనాన డు? 

a. ___ శారీరక శిక్ష 

b. ___ ఆరియక జరిమానా 

c. ___ మళ్లళ  ాపిజిిం 



d. ___ జీవతిం యొకక  దృషిలిో సవ యిం 

నుింి దేవున్కి మారుప  

e. ___ క్షమారణ కోరుతూ ప్పార యన 

f. ___ a మరియు b 

g. ___ ి మరియు ఇ 

 

8. ఏ స్త్ైసవాుడు పారిం చేయడిం మరియు 

రశాా తాారరి దేవున్ వదకాు తిరిగి ర్చవాలన్ కొత ా

న్బింధన ఉదాహరణలు లేవు. 

T. ___ F.___ 

 

9. పారిం చేసాునన  స్త్ైసవాుడు రశాా తాారరి, దేవున్ 

వదకాు తిరిగి వరాడు, దేవుణ ి స్తవించడింలో 

రరిమితిం చేయబిింది. 

T. ___ F.___ 

 

10. ప్ీసాు యొకక  స్థరయ న్క సింసయ రశాా తాారరిన స్త్ైసవాున్ 

వశావ సిం మరియు స్తవ వైప్ప ప్పోత్ హిించాలి. 

T. ___ F.___ 

మూలాలు 

మనిం సువార ాప్రకట్టసాునాన మా?KC మోజర్ 

సువారనాు పాట్టించవచాా ?KC మోజర్ 

ప్ీసాు వెె్ స్ ఎ స్థపాలన్, KC మోజర్ 

స్త్ైసవా మతిం ప్పనరుదధరిించబిింది, అలెగాజిండర్ 

కాింప్స్థబెల్ 

సుదూర సవ ర్చలు, స లియోనార్ు అలెన్ 

దేవున్ కుట్లింబిం, ాట్ట్ ల్ ాెట్ ాక్ టర్ 

ప్ీసాులో ఉచితిం, ససల్ హుక్స 

హెెమ నూూ ట్టకల్ సైప రల్అల్ మాీ్  రిఫెలక్షన్ #493 దావ ర్చ 

డా. ఓసోు ర్న  యొకక  రూిమెింట్్  ఆఫ్ థియోలాజకల్ 

స్థసడిీ యొకక  అవలోకనిం 

మోక్షిం సువార ా వనడింపై ఆధారరి ఉింట్లింది? 

ప్రతిబిింబిం #495, బి. పెప్రీమాన్, 

మారగదరశ కుల నుింి మా వారసతవ ిం వైఖరులు మరియు 

రరిణామాలు, హోమర్ హేలీ 

ఐకూ త మరియు స్తవ చఛ  యొకక  మా వారసతవ ిం, ఎల్. 

గాెట్, స. కెచెర్స్థసైడ్ ససల్ హుక్స చేత 

సవరిించబిింది 

పాఠకుల నుింి ప్రశన లు, ప్రతిబిింబిం # 59, అల్ మాీ్  

కొత ాన్బింధన స్త్ైసవా మతాన్న  ప్పనరుదధరిించడిం, డాకరి్ 

అప్డాన్ డ్లరన్ 

AD 100 తర్చవ త బైబిల్ యొకక  బోధనల అభాూ రలు 

మరియు వవరణలు, R. డన్ 

రవప్తాతమ , TheBibleWay ఆన్స్థలైన్, జో మెకినేన  

వప్ీకృత ప్గింథ్యలు, C. కెచర్స్థసైడ్ 

ెిండు ఉరనాూ రలు, KC మోజర్ 
 

 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ఇంటరేిషనల బ ైబిల నాలెడ్్జ ఇన్నటిటయాట్ అంద ంచే పాఠాలు మరియు సేవలు ఉచిత్ం. మీరు టయాషన్ లేదా మరదే నైా ఫజీు క్ోస్ం 
ఎపుటకి్ర అడగ్రు. IBKI ఒక్ గ్ురిుంపు ప ంద న స్ంస్థ  క్ాదత. 
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ఇింట్రేన షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ఇన్్ టట్యూ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

దేవుడు మరయు ఆయన స్ంక్లప ం గురంచి మరంత్ తెలుస్తకోవాలనే ఆస్క్త ు ఉనన  ఎవ్రైనా బైబిల్ పాఠాలను అందుబాటులో 

ఉంచడం ఇన్స్ట ిట్యయ ట్ యొక్క  లక్ష్య ం పాఠాలను క్రరంట్ చేయడాన్స్క్త డౌన్లోడ్ చేస్తకోవ్చ్చు , ఆన్లైన్లో అధయ యనం 

చేయవ్చ్చు  లేద్ వ్య క్తులు లేద్ చరు ల ద్వ రా ఇమెయిల్ మంక్రతిత్వ  శాఖలో ఉపయోగంచవ్చ్చు . ఇంటర్నన షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్

ఇన్స్ట ిట్యయ ట్ (IBKI) నుండి డిపొ్లమా స్ంపాదంచడాన్స్క్త ఒక్ విద్య ర ిత్పప న్స్స్రగా నాలుగు అవ్స్రమైన కోరుట లు మరయు 7 ఎంరక్ 

పాఠాలను పూరు చేసి ఉండాలి. అడావ నట ్డ్ ్స్డీస్ "BKS" (బైబిల్ నాలెడ్ ్స్కక లర్) అవారుును అందుకోవ్డాన్స్క్త, ఒక్ విద్య ర ిడిపొ్లమా 

స్ంపాదంచడంతో పాటు అన్స్న  ఎలక్త డీవ్ పాఠాలు మరయు 7 అదనపు అధయ యనాలను పూరు చేసి ఉండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోరుట  “మరమ ము  

How Did Everything Get Here? | ఇకక డ ప్రతిదీ ఎలా వచిా ింది?  

The Man Who Was God | దేవుడు అిన మన్షి 

Christ, The Mystery of God |  ప్ీసాు - దేవున్ రహసూ ిం  

Myths About God |  దేవున్ గురిించిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుట  రండు - అత్న్స్ స్ందేశాన్స్క్త విధేయత్ 

Time Before Christ   ప్ీసాుకు ముిందు సమయిం 

Time Christ On Earth  భూమిపై ప్ీసాు సమయిం  

Time After Christ   ప్ీసాు తర్చవ త సమయిం  

Time To Decide    న్రిి ించే సమయిం  

From Death Through The Cross to Life   మరణిం నుింి సలువ జీవతాన్కి  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుట  మూడు -క్రీస్తులో కొత్ు ఆధ్యయ తిమ క్ జీవిత్ం  

Baptism into Christ   |  ప్ీసాులోకి ాపిజిిం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేత్యలతో చేయన్ ర్చజూ ిం 

Servants In The Kingdom   | ర్చజూ ింలో స్తవకులు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసల్ి్  నుింి సిందేశిం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరియు సతూ ింతో దేవుణ ిఆర్చధిించింి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుట  నాలుగు - క్రీస్తులో పరపక్వ త్ 

Jesus Of Nazareth | నజరేయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  ప్ీసాు జీవతిం 

United In Christ   ప్ీసాులో ఐకూ ిం 

Spiritual Milk |  ఆధాూ తిమ క పాలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిబరేట్టడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు ప్ీసాు యొకక  ప్రతూ క్షత 

Body, Soul and Spirit - Where Do They Go When You Die? |  శరీరిం, ఆతమ , ఆతమ  - మీరు చన్పోినప్పప డు వారు 

ఎకక ికి వెళ్తారు?         
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దయచేసట ఈ పర ో గాీ మ్ మరియు పాఠాలక్ు స్ంబంధ ంచిన అన్ని పోశ్ిలనత 
ఈ చిరునామాలో మీ న్నయమించబడిన ఉపాధాాయుడికి్ పంపండి. 
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