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Worship God In Spirit and Truth 
 

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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ఆత్మ మరియు సత్యంతో దేవుడిని ఆరాధ ంచండ ి

క్రీస్తు లోక్ ిబాప్టిజం ఈ పాఠాలు లేదా మరేద నైా పాఠంలో అంద ంచిన 
స్త్ాాన్ని న్నరూప్టంచడాన్నక్ి మీ బ ైబిల నత అధ్ాయనం చయేమన్న 
మీరు పర ో త్సహ ంచబడాా రు. ఇక్కడ అంద ంచిన వ్ాాఖ్ాలు రచయిత్లు 
మరియు క్ంప్ ైలర లవి. మీరు ఇత్రులచే వ్ారి వ్ాాఖ్ాలు మరియు 
అభిపాోయాలు మరియు బో ధ్నలనత ధ్ృవీక్రించాలి; ఉదా., ఒక్ 
పాసి్ర, బో ధ్క్ుడు, పూజారి, రబ్బీ, వ్ాాఖ్ాాత్ లేదా పచోతరణక్రు దవేున్న 
చిత్ాు న్ని వ్తె్క్డం, త్ లుస్తక్ోవడం మరియు చయేడం మీ బాధ్ాత్. 
వ్ేరేేరు బ ైబిల అనతవ్ాదాలనత చదవడాన్నక్ ిధ్ృవీక్రించడంలో, మీక్ు 
త్ లియన్న పదాలు లేదా పదబంధాల అరథం క్ోస్ం బ ైబిల 
న్నఘంటువులనత మరయిు న్నఘంటువులనత చూడండి. డిక్షనర ీ
న్నరేచనాలత్ో జాగ్తీ్ుగా ఉండండి, ఎందతక్ంటే డిక్షనరీలు అస్లు భాష 
నతండ ి పదాలు మరయిు పదబంధాలక్ు పసో్తు త్ వ్ాడుక్ దాేరా 
అరాథ న్ని ఇస్ాు యి. పదాలు మరియు పదబంధాల అరథం క్ాలక్ీమణేా 
మారుత్ ంద . అలాగే, అనకే్ గీీక్ు పదాలు ఆంగ్లంలో ఒక్ పదంలోక్ ి
అనతవద ంచబడవచతు మరయిు అస్లు అరాథ న్ని వక్రీక్రంిచవచతు. 
ఉదాహరణక్ు, గీీక్ు పదాలు డ ిమరయిు క్ ై" ఆంగ్లంలో "మరియు" 
అన్న అనతవద ంచబడాా యి. ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత వ్ేరు చయేడాన్నక్ ి
De ఉపయోగించబడుత్ ంద , అయిత్ే క్ ై ర ండు నామవ్ాచక్ాలనత 
క్లుపుత్ ంద . బ ైబిలోల  నమోదత చేయబడినటుల గా దవేుడు త్న పవిత్ ో
వ్ాక్ాం నతండ ిమీత్ో మాటాల డన్నవేండి. 
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Worship God In Spirit and Truth 

Worship in General 
Lesson 1 

Most people, if not all, now and throughout antiquity have 

worshipped an entity. “Primitive man feared all 

manifestations of power; he worshiped every natural 

phenomenon he could not comprehend. The observation of 

powerful natural forces, such as storms, floods, 

earthquakes, landslides, volcanoes, fire, heat, and cold, 

greatly impressed the expanding mind of man. The 

inexplicable things of life are still termed ‘acts of God’ and 

‘mysterious dispensations of Providence.’” 1 

 

“It is known that between five hundred to six hundred such 

tribal units had their own independent history of social and 

religious development … in complete isolation from each 

other except for occasional marginal contacts at the 

boundaries of their territories. … In all the tribes of 

Australia, without exception, there exists a belief in one 

Supreme Power, who is the first cause of all creation.” 2  

 

Ancient Egyptians had Ra, their sun god and Osiris, the 

god of the underworld, while Babylon, Greece and Rome 

worshipped mythological gods.  

 

Today a significant portion of the world’s population 

consists of Christians, Jews, and Muslims who worship 

God or Jehovah, the God of Moses and Abraham, or Allah, 

the God worshipped by the Muslims. There are colossal 

disagreements between and within each of them. Another 

significant portion of the world adheres to beliefs such as 

Buddhism and Hinduism. Still there are others as in 

primitive nations that have their time honored ‘spiritual’ 

beliefs. 

 

These examples point to a fundamental trait of man that 

existed from creation, a desire to pay homage and to 

worship some entity.   

The attitude of man’s heart is most important for Jesus 

stated "You shall love the Lord your God with all your 

heart and with all your soul and with all your mind.  This 

is the great and first commandment.  And a second is like 

it: You shall love your neighbor as yourself.  On these two 

commandments depend all the Law and the Prophets" 

(Matthew 22:37-40). Later Jesus stated a new 

commandment: “I give to you, that you love one another: 

just as I have loved you, you also are to love one another. 

By this all people will know that you are my disciples, if 

you have love for one another" (John 13:35).  

 

ఆత్మ మరియు సత్యంతో దేవుడిని ఆరాధ ంచండ ి

సాధారణంగా ఆరాధన 

పాఠము 1 

చాలా మంది ప్రజలు, అందరూ కాకపోయినా, ఇప్పు డు 

మరియు ప్పరాతన కాలం అంతటా ఒక సంసథను 

ఆరాధంచారు. “ఆదిమ మానవుడు శక్త ి యొకక  అన్ని  

వ్య క్తకిరణలకు భయరడా్డడు; అతను అరథం చేసుకోలేన్న 

ప్రతి సహజ దృగ్వి షయాన్ని  ఆరాధంచాడు. తుఫానులు, 

వ్రదలు, భూకంపాలు, కండచరియలు, 

అగ్వి రరి తాలు, అగ్వి , వేడి మరియు చలి వ్ంటి 

శక్తవి్ంతమైన సహజ శకిుల రరిశీలన మన్నషి యొకక  

విసరిిసిుని  మనసుు ను బాగా ఆకట్టుకుంది. జీవితంలో 

వివ్రించలేన్న విషయాలను ఇరు టిక్త 'దేవున్న చరయ లు' 

మరియు 'ప్పావిడెన్సు  యొకక  రహసయ మైన రంపిణీలు' 

అన్న పిలుసి్తరు.7 

 

"అట్టవ్ంటి ఐదు వ్ందల నుండి ఆరు వ్ందల మధ్య  

గ్వరిజన యూన్నట్టు స్తమాజిక మరియు మతరరమైన 

అభివ్ృదిలిో వారి సి ంత సి తంప్త చరిప్తను కలిగ్వ 

ఉనాి యన్న తెలుసు ... వారి భూభాగాల సరిహదుులోు  

అప్పు డప్పు డు ఉపాంత రరిచయాలు మినహా 

ఒకరికకరు పూరిగిా ఒంటరిగా ఉనాి రు. … 

ఆస్ట్రులియాలోన్న అన్ని  తెగలలో, మినహాయింప్ప 

లేకుండ్డ, సమస ి సృషిుక్త మొదటి కారణమైన ఒక 

సరి్వ ని త శక్తపిై నమమ కం ఉంది.8  

 

ప్పరాతన ఈజిపియినుు రా, వారి సూరయ  దేవుడు మరియు 

ఒసిరిస్, పాతాళాన్నక్త చందిన దేవుడు, బాబిలోన్స, ప్ీస్ 

మరియు ర్వమ్ పౌరాణిక దేవ్తలను ఆరాధంచేవారు. 

 

నేడు ప్రరంచ జనాభాలో గణనీయమైన భాగం స్ట్ైసవిులు, 

యూదులు మరియు ముసిుంలను కలిగ్వ ఉనాి రు, వారు 

దేవుణి ిలేదా యెహోవాను, మోసెస్ మరియు అప్రహం 

యొకక  దేవుడు లేదా ముసిుంలు ఆరాధంచే దేవుడు 

అలాును ఆరాధసి్తరు. వాటిలో ప్రతిదాన్న మధ్య  మరియు 

లోరల భారీ విభేదాలు ఉనాి యి. ప్రరంచంలోన్న మరొక 

ముఖ్య మైన భాగం బౌదమితం మరియు హందూమతం 

వ్ంటి నమమ కాలకు కట్టురడి ఉంది. ఇరు టిక్త ఆదిమ 

దేశాలలో వారి సమయం 'ఆధ్యయ తిమ క' విశిా స్తలను 

గౌరవించే ఇతరులు ఉనిా రు. 

 

ఈ ఉదాహరణలు సృషిు నుండి ఉన్నక్తలో ఉని  మన్నషి 

యొకక  ప్పాథమిక లక్షణాన్ని  సూచిసి్తయి, 

 
1 urantia.org/en/urantia-book-standardized/paper-85-origins-worship 
2 alislam.org/library/books/revelation/part_3_section_2.html 
7urantia.org/en/urantia-book-standardized/paper-85-origins-worship 
8alislam.org/library/books/revelation/part_3_section_2.html 



“It [the heart] was considered to be the seat of the 

emotions and passions and appetites and embraced 

likewise the intellectual and moral faculties-though these 

are necessarily ascribed to the soul (The International 

Standard Bible Dictionary). 

 

One is to love the Lord God with all your heart and with 

all your soul and with all your mind, the whole man, 

therefore a living sacrifice. But as Jesus showed us true 

worship is directed to God from love and adoration that 

goes beyond performing some outward act or ritual. 

 

Questions 

1. Historical records reveal that from the beginning 

mankind has worshipped some entity. 

 T. ___ F. ___   

 

2. There are colossal differences between and within 

all the various religions. 

 T. ___ F. ___   

 

3. The greatest commands are 

a. ___ Love God 

b. ___ Love neighbor 

c. ___ Love one another  

d. ___ All the above 

 

4. Man’s heart is his seat of emotions, moral facility, 

his inner being. 

 T. ___ F. ___   

 

5. Worship is love, adoration, reverence and not 

some action performed with little or no thought. 

T. ___ F. ___   

Heart Worship  
Lesson 2 

"And God saw that the wickedness of man was great in the 

earth, and that every imagination of the thoughts of his 

heart was only evil continually. And it repented the Lord 

that he had made man on the earth, and it grieved him at 

his heart" (Genesis 6:6). 

 

Micah wrote to the Children of Israel asking “With what 

shall I come before the Lord?” and then gave several 

possibilities in the form of other questions.  He concluded 

“He has shown you, O man, what is good. And what does 

the LORD require of you but to do justly, to love mercy, 

and to walk humbly with your God” (Micah 6:8)?   

 

Jesus stated to Satan “Worship the Lord your God, and 

serve him only” (Matthew 4:10 referring to Deuteronomy 

6:13). To some of the tradition keeping Pharisees Jesus 

quoted Isaiah 29:13: “These people honor me with their 

lips [outward (rd)], but their hearts [inward (rd)] are far 

from me. They worship me in vain; their teachings are but 

న్నవాళులరిు ంచడం మరియు ఏదో ఒక వ్య క్తని్న 

ఆరాధంచడం. 

మన్నషి యొకక  హృదయ వైఖ్రి చాలా ముఖ్య మైనది 

యేసు ఇలా చపాు డు "నీ పూరహిృదయముతోను నీ 

పూరిాతమ తోను నీ పూరమినసుు తోను నీ దేవుడైన 

ప్రభువును ప్ేమించవ్లెను. ఇది గొరు ది మరియు 

మొదటి ఆజఞ. రండవ్ది దాన్న వ్ంటిది: నీవు న్ననిు వ్లె నీ 

పొరుగువారిన్న ప్ేమించుము, ధ్రమ శాస్ట్సమిు మరియు 

ప్రవ్కలిు ఈ రండు ఆజఞలపై ఆధ్యరరడియుండును" 

(మతయిి 22:37-40).) ఆ తరిా త యేసు ఒక కత ిఆజఞను 

చపాు డు: “మీరు ఒకరినొకరు ప్ేమించుకోవాలన్న నేను 

మీకు ఇసిునిా ను: నేను మిమమ లిి  ప్ేమించినట్లు మీరు 

కూడ్డ ఒకరినొకరు ప్ేమించుకోవాలి. మీరు ఒకరి 

యెడల ఒకరు ప్ేమ కలిగ్వ ఉని టుయితే, దీన్న దాి రా 

మీరు నా శిష్యయ లన్న ప్రజలందరూ తెలుసుకుంటారు" 

(యోహాను 13:35). 

 

"ఇది [హృదయం] భావోదిే గాలు మరియు 

అభిరుచులు మరియు ఆకలి యొకక  స్థస్తథ నంగా 

రరిగణించరడుతుంది మరియు మేధో మరియు నైతిక 

నైప్పణాయ లను స్వి కరించింది-అయితే ఇవి తరు న్నసరిగా 

ఆతమ కు ఆపాదించరడా్డయి.(ది ఇంటర్ని షనల్ స్థస్తు ండడ ా

బైబిల్ డిక్షనరీ). 

 

ఒకటి, ప్రభువైన దేవుణి ిమీ పూర ిహృదయంతో మరియు 

మీ పూర ి ఆతమ తో మరియు మీ పూర ి మనసుు తో 

ప్ేమించడం, మొతంి మన్నషి, కారటిు సజీవ్ తాయ గం.కానీ 

యేసు మనకు చూపించినట్టుగా, న్నజమైన ఆరాధ్న 

అనేది కన్ని  బాహయ  కారాయ లు లేదా ఆచారాలను 

ఆచరించడ్డన్నక్త మించిన ప్ేమ మరియు ఆరాధ్న 

నుండి దేవున్నక్త న్నర్న ుశించరడుతుంది. 

 

ప్రశి లు 

6. మానవ్జాతి ఆది నుండి ఏదో ఒక అసితిిా ని్న  

ఆరాధసిుని ట్టు చారిప్తక రికారాులు 

వెలుడిసిునిా యి. 

 T. ___ F. ___ 

 

7. అన్ని  వివిధ్ మతాల మధ్య  మరియు లోరల 

భారీ తేడ్డలు ఉనాి యి. 

 T. ___ F. ___ 

 

8. గొరు  ఆజఞలు 

a. ___ దేవుణి ిప్ేమించండి 

b. ___ పొరుగువారిన్న ప్ేమించండి 

c. ___ ఒకరినొకరు ప్ేమించుకను 

d. ___ పైవ్నీి  

 

9. మన్నషి యొకక  హృదయం అతన్న భావోదిే గాల 

స్థస్తథ నం, నైతిక సౌకరయ ం, అతన్న అంతరగత జీవి. 



rules taught by men” (Matthew 15:8). Other vain worship 

includes angel, idol, people, ignorant and devil worship.  

 

Jesus offered his fleshly body as the only sacrifice that 

could remove sin from man. God accepted his offering 

raising Him from the grave thereby achieving victory over 

death and Satan’s hold over man. The opportunity for 

forgiveness and reconciliation became available to all who 

chose to put their trust and obedience in Christ. Those 

reconciled to God by the forgiveness of sin express their 

love in reverence, homage and worship to Him. 

 

One is devoted or religious when from within his inner 

being, soul, heart, he serves God by his good works and 

renders homage or reverence to his God. Man may 

perceive someone as very religious a devout Christian, by 

observing all the good works he performs but be totally 

unaware of his motives for doing the deeds. For example, 

his desire for recognition of man, or to earn God’s reward 

by obeying His commands is not true worship as there is 

no reverence, honor, or homage present. A deed is not 

worship, although it may benefit someone, unless it 

originates within the inner man motivated by love. God 

alone knows the intent of man’s “heart.” Love, faith and 

action are needed for worship. 

Questions 

1. One’s worship can be in vain and unacceptable to 

God. 

 T. ___ F. ___   

 

2. By doing God’s will in offering Himself as the 

only sacrifice acceptable to God, Jesus worshiped 

God. 

T. ___ F. ___   

 

3. What was the victory over death? 

a. ___ Crucifixion of Christ 

b. ___ Christ sin-offering 

c. ___ Resurrection of Christ 

 

4. People do not know if a man’s good works are 

worship or an action to receive praise from 

others. 

 T. ___ F. ___   

 

5. Since God knows man’s heart he knows if one’s 

worship is real and genuine or vain. 

 T. ___ F. ___   

 

 

Who Is To Be Worshipped? 
Lesson 3 

 “God is spirit [not physical], and his worshipers must 

worship in spirit [not a ritual act but an expression of emotion 

and love the inner being] and in truth [real and genuine not false 

and fake]" (John 4:24). One can have all knowledge (truth) 

 T. ___ F. ___ 

 

10. ఆరాధ్న అనేది ప్ేమ, ఆరాధ్న, గౌరవ్ం 

మరియు తకుక వ్ లేదా ఆలోచన లేకుండ్డ చేర 

ఏదైనా చరయ  కాదు. 

T. ___ F. ___ 

హృదయ ఆరాధన 

పాఠం 2 

"మరియు భూమిపై మానవున్న దుషుతి ము గొరు దన్న 

దేవుడు చూచను, మరియు అతన్న హృదయప్ప 

తలంప్పల యొకక  ప్రతి ఊహ ఎడతెగక చడుగా 

ఉండుటను చూచను. మరియు అది భూమిపై మానవున్న 

చేసినందుకు ప్రభువు రశాా తిారరడెను మరియు అది 

అతన్నక్త బాధ్ కలిగ్వంచను. హృదయం" (ఆదికాండము 

6:6). 

 

మీకా ఇప్శాయేలు పిలులకు “నేను దేన్నతో ప్రభువు 

సన్ని ధక్త రావాలి?” అన్న అడిగాడు. ఆపై ఇతర ప్రశి ల 

రూరంలో అనేక అవ్కాశాలను ఇచిా ంది. అతను 

ముగ్వంచాడు “ఓ మన్నషి, ఏది మంచిదో అతను నీకు 

చూపించాడు. మరియు నీతిగా చేయుట, కన్నకరమును 

ప్ేమించుట మరియు నీ దేవున్నతో వినయముగా 

నడుచుకనుట తరు  యెహోవా నీ నుండి ఏమి 

కోరుచునిా డు" (మీకా 6:8)? 

 

యేసు స్తతానుతో చపాు డు "నీ దేవుడైన ప్రభువును 

ఆరాధంచు, మరియు అతన్నన్న మాప్తమే రవించు" 

(మతయిి 4:10 దిి తీయోరదేశకాండము 6:13). 

కంతమంది రరిసయుయ ల సంప్రదాయాన్నక్త యేసు 

యెషయా 29:13న్న ఉలేుఖంచాడు: “ఈ ప్రజలు తమ 

పెదవులతో ననిు  గౌరవిసి్తరు [బాహయ  (RD)], కానీ వారి 

హృదయాలు నాకు దూరంగా ఉనాి యి. వారు ననిు  

వ్య ర థంగా ఆరాధసి్తరు; వారి బోధ్లు మనుష్యయ లు 

బోధంచే న్నయమాలు మాప్తమే” (మతయిి 15:8). ఇతర 

వ్య ర థమైన ఆరాధ్నదేవ్దూత, విప్గహం, ప్రజలు, 

అజాఞనులు మరియు దెయాయ ల ఆరాధ్నను కలిగ్వ 

ఉంట్టంది. 

 

మానవున్న నుండి పాపాని్న  తొలగ్వంచగల ఏైక రలిగా 

యేసు తన శరీరాన్ని  అరిు ంచాడు. దేవుడు అతన్న 

సమరు ణను అంీకరించి, అతన్నన్న సమాధ నుండి 

లేపాడు, తదాి రా మరణంపై విజయం స్తధంచాడు 

మరియు మన్నషిపై స్తతాను రట్టును స్తధంచాడు. 

క్షమారణ మరియు సయోధ్య  కోసం అవ్కాశం ప్క్తసిుపై 

విశిా సం మరియు విధేయతను ఉంచడ్డన్నక్త 

ఎంచుకుని  వారందరిక్త అందుబాట్టలోక్త వ్చాి ంది. 

పార క్షమారణ దాి రా దేవున్నతో రాజీరడిన వారు ఆయన 

రటు భక్త,ి న్నవాళి మరియు ఆరాధ్నతో తమ ప్ేమను 

వ్య కంి చేసి్తరు. 

 



but not have love then his worship is unacceptable.  It is 

vain and means nothing (1 Corinthians 13:2). 

 

John 4:24 declares that “‘God is a Spirit.’ These words 

contain one of the most simple, yet most profound, truths 

which ever fell upon mortal ear. Their truth is one of the 

great glories of revelation, and corrects the mistaken 

conclusion of human reason. They show that: 

1. God is absolutely free from all limitations of space 

and time, and is therefore not localized in temples 

(Acts 7:48). 

2.  That God is not material, as idolaters contend. 

3.  That He is not an abstract force, as [some] scientists 

think but a Being.  

4.  That He is lifted above all need of temples, 

sacrifices, etc., which are a benefit to man, but not to 

God (Acts 17:25).”  
     The fourfold Gospel, p. 149, J.W. McGarvey and Philip 

Pendleton 

 

The Scripture state that God’s nature is:  

• Love - 1 John 4:8 

• Life - John 1:4  

• Truth - John 14:6  

• Just (holy, righteous) - 2 Thessalonians 1:6  

• Merciful - Luke 6:36  

• Peace - 2 John 3 and John 14:7 

•    Faithful - 1 Corinthians 10:13 

 

What is Pleasing to God? 

“What does the LORD require of you but to act justly and 

to love mercy and to walk humbly with your God” (Micah 

6:8)? Jesus did not bless but had harsh words for the 

religious leaders who did not follow the Lord’s 

requirements: “Woe to you, teachers of the law and 

Pharisees, you hypocrites! You give a tenth [the amount 

commanded, a tithe] of your spices-mint, dill and cumin 

[even to the smallest seed]. But you have neglected the more 

important matters of the law - justice, mercy and 

faithfulness. You should have practiced the latter, without 

neglecting the former” (Matthew 23:23). These leaders 

required the physical aspect of the law thinking they 

fulfilled God’s requirement but they neglected His intent, 

His nature. 

 

In the Sermon on the Mount, Mathew 5, Jesus identified 

several actions and attitudes that are pleasing to Him, by 

stating “Blessed” indicating God is pleased and does the 

blessing of those who are: 

Poor in spirit – those recognizing their own sinfulness 

and God’s righteousness. 

 

Mourn – those unhappy about their spiritual weakness 

as opposed to those unhappy with their physical 

plight in life. 

 

ఒక వ్య క్త ితన అంతరగత జీవి, ఆతమ , హృదయం నుండి 

తన సతాక రాయ ల దాి రా భగవ్ంతున్న రవిసిూ తన 

దేవున్నక్త న్నవాళులరిు ంచినప్పు డు లేదా 

మతరరమైనవాడు. అతను చేర అన్ని  మంచి 

రనులను గమన్నంచడం దాి రా మన్నషి ఎవ్రైనా చాలా 

మతరరమైన స్ట్ైసవిున్నగా భావించవ్చాు , కానీ రనులు 

చేయడ్డన్నక్త అతన్న ఉదేుశాయ ల గురించి పూరిగిా 

తెలియదు. ఉదాహరణకు, మన్నషిన్న గురింిచాలనే 

అతన్న కోరిక, లేదా అతన్న ఆజఞలను పాటించడం దిా రా 

దేవున్న ప్రతిఫలం పొందాలనే కోరిక న్నజమైన ఆరాధ్న 

కాదు, ఎందుకంట్ల గౌరవ్ం, గౌరవ్ం లేదా న్నవాళి 

ప్రసిుతం లేదు. ఒక కారయ ం ఆరాధ్న కాదు, అది 

ఎవ్రిైనా ప్రయోజనం కలిగ్వంచవ్చుా , అది ప్ేమ 

దాి రా ప్ేర్నపించరడిన అంతరగత మన్నషిలో 

ఉదభ విసిుంది తరు . మన్నషి యొకక  “హృదయం” 

యొకక  ఉదేుశం దేవున్నక్త మాప్తమే తెలుసు. ఆరాధ్నకు 

ప్ేమ, విశిా సం మరియు చరయ  అవ్సరం. 

ప్రశి లు 

6. ఒకరి ఆరాధ్న వ్య ర థం మరియు దేవున్నక్త 

ఆమోదయోగయ ం కాదు. 

 T. ___ F. ___ 

 

7. దేవున్నక్త ఆమోదయోగయ మైన ఏైక రలిగా తనను 

తాను అరిు ంచుకోవ్డంలో దేవున్న చితిాని్న  

చేయడం దాి రా, యేసు దేవుణి ిఆరాధంచాడు. 

T. ___ F. ___ 

 

8. మరణంపై విజయం ఏమిటి? 

a. ___ప్క్తసిు శిలువ్ 

b. ___ప్క్తసిు పారరరిహారారథం 

c. ___ప్క్తసిు ప్పనరుతాథనం 

 

9. ఒక మన్నషి చేర మంచి రనులు ఆరాధ్నా లేక 

ఇతరుల మెప్పు  పొందే కారయ మా అనేది 

ప్రజలకు తెలియదు. 

 T. ___ F. ___ 

 

10. దేవున్నక్త మన్నషి హృదయం తెలుసు కారటిు ఒకరి 

ఆరాధ్న న్నజమైనదో, అసలైనదో లేక 

వ్య ర థమైనదో ఆయనకు తెలుసు. 

 T. ___ F. ___ 

 

 

ఎవరిని పూజంచాలి? 

పాఠం 3 

"దేవుడు ఆతమ  [భౌతికం కాదు], మరియు అతన్న 

ఆరాధ్కులు ఆతమ తో ఆరాధంచాలి [ఆచార చరయ  కాదు 

కానీ భావోదిే గాల వ్య క్తకిరణ మరియు అంతరగత జీవిన్న 

ప్ేమించాలి] మరియు సతయ ంతో [వాసవి్మైన మరియు 

న్నజమైనది అరదంి మరియు నక్తలీ కాదు]" (జాన్స 4:24 ) 



Gentle – those not proud, arrogant or haughty. 

 

Hunger and thirst for righteousness, – those who are 

constantly seeking to know and do what is right 

and pleasing to God. 

Merciful – Compassionate, not judgmental or 

condemning.   

 

Pure in Heart – those sincere, free from what is false, 

free from anything that soils, adulterates, corrupts  

 

Peacemakers – those living at peace with their 

fellowman and helping others to do the same. 

 

Speak and act as those who are going to be judged by the 

law that gives freedom, because judgment without mercy 

will be shown to anyone who has not been merciful [exactly 

as the Old Testament law prescribed without any consideration 

of circumstances].  Mercy triumphs over judgment (James 

2:12-13)! Judgment (law) demands punishment but God 

gives mercy to those in Christ. 

 

Jesus asked “‘Which of these three do you think was a 

neighbor to the man who fell into the hands of robbers?’ 

The expert in the law replied, ‘The one who had 

compassion on him’” (Luke 10:36-37). 

 

“Be kind and compassionate to one another, forgiving each 

other, just as in Christ God forgave you” (Ephesians 4:32). 

 

“Do not judge, or you too will be judged. For in the same 

way you judge others, you will be judged” (Matthew 7:1-

2).  

 

Christians must be careful how they treat a) anyone who 

hurts someone they love; b) someone who sins, repents and 

returns; and c) those who fall away and have not repented 

and returned to Christ. 

 

All the attributes of God must be included in the meaning 

of likeness or image in which Gods made man. God also 

gave man an intellect allowing him to think, reason, 

analyze and choose. Man could choose to continue in 

God’s likeness by discerning truth, showing mercy, 

desiring justice and pursuing peaceful relationships, or he 

could choose not to do so thus remaining severed in his 

relationship with God, his Father and Creator. 

Since all men have sinned and are in need of forgiveness, 

the reasoning ability given by his Creator allows man to 

change his ways, receive forgiveness, and begin living 

more like Christ. To those in Christ Paul wrote "Therefore, 

as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe 

yourselves with compassion, kindness, humility, 

gentleness and patience. Bear with each other and forgive 

whatever grievances you may have against one another. 

Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues 

ఒక వ్య క్తకి్త అన్ని  స్థజాఞ నం (సతయ ం) ఉంట్టంది కానీ ప్ేమ 

ఉండకూడదు అప్పు డు అతన్న ఆరాధ్న 

ఆమోదయోగయ ం కాదు, అది వ్య ర థం మరియు ఏమీ అరథం 

కాదు (1 కరింథీయులు 13:2). 

 

యోహాను 4:24 "'దేవుడు ఆతమ .' ఈ రదాలు చాలా 

సరళమైన, ఇంకా చాలా లోతైన, మరియ  చవిలో రడిన 

సతాయ లలో ఒకటి. వారి న్నజం దోయ తకం యొకక  గొరు  

మహమలలో ఒకటి మరియు మానవ్ హేతువు యొకక  

తప్పు  ముగ్వంప్పను సరిచేసిుంది. వారు దాన్నన్న 

చూప్పతారు: 

5. దేవుడు స్థసథలం మరియు సమయం యొకక  అన్ని  

రరిమితుల నుండి పూరిగిా విముకిుడు, 

అందువ్లన దేవాలయాలలో స్థస్తథ నీకరించరడడు 

(చటాులు 7:48). 

6. విప్గహారాధ్కులు వాదిసిుని ట్టుగా దేవుడు 

భౌతికమైనది కాదు. 

7. [కందరు] శాస్ట్సవిేతలిు భావించినట్టు అతను ఒక 

అమూర ిశక్త ికాదు, ఒక జీవి. 

8. అతను దేవాలయాలు, రలులు మొదలైన వాటి 

కంట్ల మానవున్నక్త ప్రయోజనం కలిగ్వంచే అన్ని  

అవ్సరాల కంట్ల ఎతరిడా్డడు, కానీ దేవున్నక్త కాదు 

(చటాులు 17:25). 

 నాలుగు రట్టు సువార,ి p. 149, JW మెకస్థగార్ని  మరియు ఫిలిప్ 

పెండిలున్స 

 

దేవున్న సి భావ్మేమిటన్న ప్గంథం చబుతోంది: 

• ప్ేమ - 1యోహాను 4:8 

• జీవ్ం - యోహాను 1:4 

• సతయ ము - యోహాను 14:6 

• కేవ్లం (రవిప్త, నీతిమంతులు) - 2 

థెసు లొనీకయులు 1:6 

• దయగలవాడు - లూకా 6:36 

• శాంతి - 2 యోహాను 3 మరియు యోహాను 14:7 

• విశిా సకులు - 1 కరింథీయులు 10:13 

 

దేవున్నక్త ప్ీతికరమైనది ఏమిటి? 

"నాయ యంగా ప్రవ్రింిచడం మరియు దయను 

ప్ేమించడం మరియు మీ దేవున్నతో వినయంగా 

నడుచుకోవ్డం తరు  యెహోవా మీ నుండి ఏమి 

కోరుతునిా డు" (మీకా 6:8)? యేసు ఆశీరి దించలేదు 

కానీ ప్రభువు ఆజఞలను పాటించన్న మతనాయకుల రటు 

కఠినమైన మాటలు చపాు డు: “అయోయ , బోధ్కులారా, 

రరిసయుయ లారా, వేషధ్యరులారా! మీరు మీ సుగంధ్ 

ప్దవాయ లలో రదవ్ వ్ంతు [ఆజాఞ పించిన మొతంి, దశమ 

వ్ంతు] ప్పదీనా, మెంతులు మరియు జీలకప్ర [చిని  

వితనిాన్నక్త కూడ్డ] ఇసి్తరు. కానీ మీరు చటుంలోన్న 

ముఖ్య మైన విషయాలను - నాయ యం, దయ మరియు 

విశిా స్తన్ని  విసమ రించారు. మునురటి వాటిన్న 



put on love, which binds them all together in perfect unity" 

(Colossians 3:12-14). By growing in them Christians will 

reflect God’s image and display the fruit of the Spirit which 

is "love, joy, peace, patience, kindness, goodness, 

faithfulness, gentleness and self-control" (Galatians 5:22-

23). 

 

The above characteristics of God cannot be felt, smelled, 

tasted, seen or heard. By observing Jesus’ actions and 

attitude one can know the Father which is exactly what 

Jesus told Philip.  

 

We desperately need love and forgiveness. In our state of 

sin and rebellion we deserve death, which justice requires. 

God through Jesus’ life, death and resurrection provides 

the opportunity to be forgiven. When one has accepted 

God’s gift of forgiveness, Christ, through trust and 

obedience, there is an attitude of love, peace and gratitude 

within their inner being, and there comes forth a desire to 

express that love in various ways, words, thoughts and 

actions. 

 

What Does God See and Hear?  

1. Beautiful sound of the human voice or expressions 

emanating from of man’s heart.  
 

2.   Money given or reasons why money is given.  
 

3. Words of the song or heartfelt thoughts generated by 

the words. 
 

4.   Words of prayer or a contrite heart even if difficulty 

expressing his feelings. 
 

5.  Sermons presented or sermons lived. 
 

6.   Partaking of Lord’s Supper or remembering Christ 

atoning sacrifice and resurrection.  
 

7.  Failing to assemble together or failing to edify 

others when assembled. 

 

8.  Reading the Bible or meditating on God’s Message. 
 

9. Living a good moral life or living a sacrificial life. 

 

Daily living to mirror or reflect God’s image is offering 

“…your bodies as living sacrifices, dedicated to God and 

pleasing to him. This kind of worship is appropriate” 

(Romans 12:1). 

 

A grateful Christian will seek ways and opportunities to 

express his gratitude to Christ as his savior. He will live as 

close to Jesus’ example as possible, and seek to understand 

God’s will which He gave through the apostles by the Holy 

Spirit. The Christian will praise Him in all his actions 

including the remembrance of Christ’s life, death, burial 

and resurrection when partaking of the “Lord’s Supper.” 
 

విసమ రించకుండ్డ మీరు రండవ్దాన్ని  ఆచరించాలి” 

(మతయిి 23:23). ఈ నాయకులకు చటుం యొకక  భౌతిక 

అంశం అవ్సరం, వారు దేవున్న ఆవ్శయ కతను 

నెరవేరాా రన్న భావించారు, కానీ వారు అతన్న ఉదేుశాని్న , 

అతన్న సి భావాన్ని  విసమ రించారు. 

 

కండపై ప్రసంగం, మాథ్యయ  5లో, యేసు తనకు నచేా  

అనేక చరయ లు మరియు వైఖ్రులను గురింిచాడు, "స్థ ుస్"ా 

అన్న ేరొక నడం దాి రా దేవుడు సంతోషిసిునిా డన్న 

మరియు వారి ఆశీరిా దం చేసి్తడు: 

ఆత్మ లో పేదవాడు- వారి సి ంత పాపాన్ని  మరియు 

దేవున్న ధ్రామ న్ని  గురింిచేవారు. 

 

దుఃఖంచండి- వారి ఆధ్యయ తిమ క రలహీనత గురించి 

సంతోషంగా లేన్నవారు, జీవితంలో వారి శారీరక 

దుసిథతితో సంతోషంగా లేన్నవారు. 

 

సౌమ్యు డు- గరి ం, అహంకారం లేదా గరి ం లేన్న 

వారు. 

 

ధరమ ం కోసం ఆకలి మరియు దాహం, – దేవున్నక్త 

ఏది సరైనదో మరియు ఏది ఇషుమో 

తెలుసుకోవాలన్న మరియు చేయాలన్న 

న్నరంతరం కోరుకునే వారు. 

దయగలవాడు- దయగల, తీరుు  లేదా 

ఖ్ండించడం కాదు. 

 

హృదయంలో సవ చఛ మైనది– చితశిుది ిగలవారు, 

అరదిాల నుండి విముకిులు, మటిు, కలీ,ి 

ప్భష్యు రటిు చేర దేన్నక్త దూరంగా ఉంటారు 

 

శంతికరతలు– తమ తోటివారితో శాంతిగా 

జీవిసిుని వారు మరియు ఇతరులకు కూడ్డ అదే 

విధ్ంగా సహాయం చేయడం. 

 

మాటా్లడండిమరియు రి చఛ ను ఇచేా  చటుం దాి రా 

తీరుు  తీరా రడే వారిగా వ్య వ్హరించండి, ఎందుకంట్ల 

కన్నకరం చూరన్న ఎవ్రిైనా కన్నకరం లేకుండ్డ తీరుు  

చూరరడుతుంది [రరిసిథతులను రరిగణనలోక్త 

తీసుకోకుండ్డ పాత న్నరంధ్న చటుం ప్రకారం]. తీరుు పై 

దయ విజయం స్తధంచింది (జేమ్ు  2:12-13)! తీరుు  

(చటుం) శిక్షను కోరుతుంది కానీ దేవుడు ప్క్తసిులోన్న వారిక్త 

దయను ఇసి్తడు. 

 

యేసు ఇలా అడిగాడు: “ఈ ముగుగరిలో ఎవ్రు దంగల 

చేతిలో రడిన వ్య క్తకి్త పొరుగువాడన్న అనుకుంట్టనిా వు? 

ధ్రమ శాస్ట్స ిన్నప్పణుడు, 'అతన్నపై కన్నకరం చూపినవాడు' 

అన్న జవాబిచాా డు” (లూకా 10:36-37). 

 



Questions 

1. Actions that do not express the thoughts of one’s 

heart are ritual not spiritual. 

T. ___ F. ___ 

 

2. One can perform all things men consider worship 

but without love his actions are not acceptable to 

God. 

T. ___ F. ___ 

3. A Christian’s daily living reflects the degree of 

his love of God. 

T. ___ F. ___ 

4. One should speak and act with mercy and love 

because of the law that gives freedom  

T. ___ F. ___ 

5. What does God see and hear? 

a. ___ Money given 

b. ___ A contrite heart 

c. ___ Songs sung with feelings from the 

heart 

d. ___ All the above 

e. ___ a and b 

f. ___ b and c 

 

 

When Does Or Should One Worship? 
Lesson 4 

By being a living sacrifice, one will worship God at all 

times and in everything giving thanks, glory and praise to 

God while looking for ways to: 

a. Assist other children of God and those in need. 

b. Encourage others to live sacrificial lives. 

c. Proclaim the message of forgiveness and 

salvation; the life, death, burial, resurrection and 

ascension of Christ. 

 

Christians should not abandon (cease, forsake) being with, 

edifying or fellowshipping others in Christ, regardless of 

when or where they assemble. They will be faithful to their 

Savior, to His Message, to His people and not be ashamed. 

Paul was not ashamed for he stated “I am not ashamed of 

the gospel, for it is the power of God for salvation” 

(Romans 1:16). 

 

Paul also put it this way “Since, then, you have been raised 

with Christ, set your hearts [your whole being] on things 

above, where Christ is seated at the right hand of God. Set 

your minds on things above, not on earthly things [things to 

satisfy self] for you died, and your life is now hidden with 

Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then 

you also will appear with him in glory.” … “Let the peace 

of Christ rule in your hearts, since as members of one body 

you were called to peace. And be thankful. Let the word of 

Christ dwell in you richly as you teach and admonish one 

another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns 

and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. 

“ప్క్తసిునందు దేవుడు మిముమ ను క్షమించినట్లు, ఒకరిరటు 

ఒకరు దయగానూ, కన్నకరంతోనూ ఉండండి, ఒకరినొకరు 

క్షమించుకోండి” (ఎఫెస్వయులకు 4:32). 

 

“తీరుు తీరా వ్దుు, లేదా మీరు కూడ్డ తీరుు  

తీరా రడతారు. మీరు ఇతరులకు తీరుు తీరాి న 

విధ్ంగానే మీరు కూడ్డ తీరుు  తీరా రడతారు” (మతయిి 

7:1-2). 

 

స్ట్ైసవిులు ఎలా ప్రవ్రిసిి్తర్వ జాప్గతగిా ఉండ్డలి a) 

ఎవ్రిైనా వారు ప్ేమించే వ్య క్తని్న బాధ్పెటుడం; బి) 

పారం చేసి, రశాా తిారరడి తిరిగ్వ వ్చేా  వ్య క్త;ి మరియు సి) 

దూరంగా రడిపోయిన మరియు రశాా తిారం చందన్న 

మరియు ప్క్తసిు వ్దుకు తిరిగ్వ వ్చాి న వారు. 

 

భగవ్ంతుడు మన్నషిన్న సృషిుంచిన స్తరూరయ త లేదా 

ప్రతిరూరంలో భగవ్ంతున్న అన్ని  గుణాలు తరు న్నసరిగా 

చేరా రడతాయి. దేవుడు మన్నషిక్త ఆలోచించడ్డన్నక్త, 

తరిక ంచడ్డన్నక్త, విశ్ల ుషించడ్డన్నక్త మరియు 

ఎంచుకోవ్డ్డన్నక్త అనుమతించే తెలివిన్న కూడ్డ 

ఇచాా డు. మన్నషి సతాయ న్ని  ప్గహంచడం, దయ 

చూరడం, నాయ యాన్ని  కోరుకోవ్డం మరియు 

శాంతియుత సంరంధ్యలను కనస్తగ్వంచడం దాి రా 

దేవున్న పోలికలో కనస్తగడ్డన్నక్త ఎంచుకోవ్చుా  లేదా 

అలా చేయకూడదన్న ఎంచుకోవ్చుా , తదాి రా తన 

తంప్డి మరియు సృషిుకర ి అయిన దేవున్నతో తన 

సంరంధ్ంలో తెగ్వపోయింది. 

మనుష్యలందరూ పారం చేస్తరు మరియు క్షమారణ 

అవ్సరం కారటిు, అతన్న సృషిుకర ిఅందించిన తారిక క 

స్తమరథయ ం మన్నషి తన మారాగలను మారుా కోవ్డ్డన్నక్త, 

క్షమారణను పొందేందుకు మరియు ప్క్తసిులా 

జీవించడ్డన్నక్త అనుమతిసిుంది. ప్క్తసిులోన్న వారిక్త పాల్ 

ఇలా ప్వాశాడు "కారటిు, దేవుడు ఎనిు కుని  ప్రజలు, 

రవిప్తులు మరియు ప్పియమైనవారు, కరుణ, దయ, 

వినయం, సౌమయ త మరియు సహనాన్ని  ధ్రించుకోండి. 

ఒకరినొకరు సహంచండి మరియు మీరు ఒకరిపై 

మరొకరు ఉని  మనోవేదనలను క్షమించండి. ప్రభువు 

న్ననిు  క్షమించాడు మరియు ఈ సదుగణాలని్న టిపై 

ప్ేమను ధ్రించండి, ఇది వారందరినీ సంపూర ి

ఐకయ తతో రంధసిుంది" (కలస్వు  3:12-14). వారిలో 

పెరగడం దాి రా స్ట్ైసవిులు దేవున్న సి రూపాన్ని  

ప్రతిబింబిసి్తరు మరియు "ప్ేమ, ఆనందం, శాంతి, 

ఓరుు , దయ, మంచితనం, విశిా సం, సౌమయ త మరియు 

స్వి య న్నయంప్తణ" (గలతీ 5:22-23) అనే ఆతమ  ఫలాన్ని  

ప్రదరిి సి్తరు. 

 

పైన ేరొక ని  భగవ్ంతున్న లక్షణాలు అనుభూతి 

చందవు, వాసన చూడలేము, రుచి చూడలేము, 

చూడలేము లేదా వినలేము. యేసు యొకక  చరయ లు 



And whatever you do, whether in word or deed, do it all in 

the name [authority] of the Lord Jesus, giving thanks to 

God the Father through him” (Colossians 3:1-4 … 15-17).  

 

The following two examples relate to Jew and Gentile 

Christians having assembled, neither of which should be 

considered a command but an action in different locations. 

 

“So those who received his word were baptized, and there 

were added that day about three thousand souls. And they 

devoted themselves to the apostles’ teaching and 

fellowship, to the breaking of bread and the prayers.  … 

And day by day, attending the temple together and 

breaking bread in their homes, they received their food 

with glad and generous hearts, praising God and having 

favor with all the people” (Acts 2:41-47). 

 

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

we sailed away from Philippi after the days of Unleavened 

Bread, and in five days we came to them at Troas, where 

we stayed for seven days. On the first day of the week, 

when we were gathered together to break bread [could mean 

Lord’s Supper, a common meal or both], Paul talked (preached 

KJV) [Greek word dialegomai meaning to converse, discourse 

with one, argue, discuss] with them, intending to depart on 

the next day, and he prolonged his speech until midnight” 

(Acts 20:5-7). 

 

Worshipping God by serving, teaching, singing, 

admonishing is not limited to meeting together on any 

specific day. 

 

Questions 

1. When should a Christian worship God? 

a. ___ Daily 

b. ___ Sundays  

c. ___ a and b 

 

2. The purpose of assembling together is to 

a. ___ Edify one another  

b. ___ Fellowship with others 

c. ___ Encourage faithfulness 

d. ___ All the above  

e. ___ a and b  

f. ___ a and c  

3. Christians minds are to be focused on pleasing 

God rather the satisfying self 

T. ___ F. ___ 

4.  The examples in New Testament must be followed. 

T. ___ F. ___ 

5. Whatever a Christian does it should be done with 

thanksgiving. 

T. ___ F. ___ 

 

మరియు వైఖ్రిన్న గమన్నంచడం దాి రా ఎవ్రైనా 

తంప్డిన్న తెలుసుకోగలుగుతారు, అదే యేసు ఫిలిప్స్థతో 

చపాు డు. 

 

మనకు ప్ేమ మరియు క్షమారణ ఎంతో అవ్సరం. మన 

పారం మరియు తిరుగుబాట్ట స్థసిథతిలో మనం మరణాన్నక్త 

అరుులం, ఇది నాయ యం అవ్సరం. యేసు జీవితం, 

మరణం మరియు ప్పనరుతాథనం దాి రా దేవుడు 

క్షమించరడే అవ్కాశాన్ని  కలిు సి్తడు. విశిా సం మరియు 

విధేయత దాి రా దేవున్న క్షమారణ అనే రహుమతిన్న 

అంీకరించినప్పు డు, వారి అంతరంగంలో ప్ేమ, శాంతి 

మరియు కృతజఞతా దృకు థం ఉంట్టంది మరియు ఆ 

ప్ేమను వివిధ్ మారాగలోు , రదాలు, ఆలోచనలు మరియు 

చరయ లలో వ్య కరిరచాలనే కోరిక ముందుకు వ్సిుంది. . 

 

దేవుడు ఏమి చూసి్తడు మరియు వింటాడు? 

10. మానవ్ సి రం యొకక  అందమైన ధి్ న్న లేదా 

మన్నషి హృదయం నుండి వెలువ్డే 

వ్య క్తకిరణలు. 
 

11. డబుు  ఇవ్ి రడింది లేదా డబుు  ఇవ్ి డ్డన్నక్త 

కారణాలు. 
 

12. పాట యొకక  రదాలు లేదా రదాల దాి రా 

సృషిుంచరడిన హృదయపూరి క ఆలోచనలు. 
 

13. తన భావాలను వ్య కరిరచడంలో ఇరు ంది 

ఉని రు టిక్త ప్పార థన మాటలు లేదా రశాా తిార 

హృదయం. 
 

14. ప్రసంగాలు అందించరడా్డయి లేదా 

ఉరనాయ స్తలు జీవించాయి. 
 

15. ప్రభువు భోజనంలో పాలొగనడం లేదా తాయ గం 

మరియు ప్పనరుతాథనం కోసం ప్క్తసిును 

సమ రించుకోవ్డం. 
 

16. కలిసి సమీకరించడంలో విఫలమవ్డం లేదా 

సమావేశమైనప్పు డు ఇతరులను 

మెరుగురరచడంలో విఫలమవ్డం. 

 

17. బైబిల్ చదవ్డం లేదా దేవున్న సందేశాన్ని  

ధ్యయ న్నంచడం. 
 

18. మంచి నైతిక జీవితాన్ని  గడరడం లేదా 

తాయ గపూరిత జీవితాన్ని  గడరడం. 

 

దేవున్న ప్రతిరూపాన్ని  ప్రతిబింబించేలా లేదా 

ప్రతిబింబించేలా ర్వజువారీ జీవ్నం “...మీ శరీరాలను 

సజీవ్ తాయ గాలుగా, దేవున్నక్త అంక్తతం చేసి, ఆయనకు 

సంతోషాని్న సిుంది. ఈ విధ్మైన ఆరాధ్న తగ్వనది” 

(ర్వమా 12:1). 



 

Where Is One To Worship? 
Lesson 5 

When God delivered the Children of Israel from Egyptian 

slavery he established a covenant with them that included 

a tent of meeting where His priest offered sacrifices to God. 

Years following their settlement in the Land of Promise, 

Solomon built a temple in Jerusalem for their worship and 

sacrifices. Years later Jesus told the Samaritan woman 

"Believe me, woman, a time is coming when you will 

worship the Father neither on this mountain (Gerizim) nor 

in Jerusalem” (John 4:21.  In the coming New Covenant 

worship would not be in manmade temples or in specific 

locations but in the heart of man, his temple.     

 

The New Covenant eliminated the Old Covenant Temple 

worship. “Jesus has now obtained a more superior 

ministry, since the covenant he mediates is founded on 

better promises. If the first covenant had been faultless, 

there would have been no need to look for a second one, 

but God found something wrong with his people when he 

said, "Look! The days are coming, declares the Lord, when 

I will establish a new covenant with the house of Israel 

and with the house of Judah.   It will not be like the 

covenant that I made with their ancestors at the time when 

I took them by the hand and brought them out of the land 

of Egypt. Because they did not remain loyal to my 

covenant, I ignored them, declares the Lord. For this is the 

covenant that I will make with the house of Israel after that 

time, declares the Lord: I will put my laws in their minds 

and write them on their hearts. I will be their God, and 

they will be my people” (Hebrews 8:6-10).   

 

By offering His earthly body to God as the sin-offering, 

atoning sacrifice, Jesus fulfilled the Old Covenant, with its 

Temple worship, given by God through Moses and 

replaced it with a New Covenant founded on better 

promises with redeemed man becoming God’s Temple: 

“Do you not know that you are God's temple and that God's 

Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God 

will destroy him. [Does one destroy God’s temple by causing 

or leading another away from God?] For God's temple is holy, 

and you are that temple.” ... “Or do you not know that your 

body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you 

have from God? You are not your own, for you were 

bought with a price. So, glorify God in your body” (1 

Corinthians 3:16-17 …   1 Corinthians 6:19-20).  

 

Since Christians are His temple and the Holy Spirit dwells 

in them, they are to “present your bodies as a living 

sacrifice, holy and acceptable to God, which is your 

spiritual worship” (Romans 12:1).  

 

Neither the location nor physical structure is important. 

But the desire, intent of mind and attitude of those in Christ 

is important.  How one lives his life and treats others, and 

 

కృతజఞతగల స్ట్ైసవిుడు తన రక్షకున్నగా ప్క్తసిుకు తన 

కృతజఞతా భావాని్న  తెలియజేయడ్డన్నక్త మారాగలు 

మరియు అవ్కాశాలను వెతుకుతాడు. అతను యేసు 

మాదిరిక్త వీలైనంత దగ గరగా జీవిసి్తడు మరియు 

రరిశుదిాతమ  దాి రా అపొసలిుల దాి రా ఆయన ఇచిా న 

దేవున్న చితిాని్న  అరథం చేసుకోవ్డ్డన్నక్త ప్రయతిి సి్తడు. 

"ప్రభువు భోజనం"లో పాలురంచుకుని ప్పు డు ప్క్తసిు 

జీవితం, మరణం, ఖ్ననం మరియు ప్పనరుతాథనం 

గురించిన స్థజాఞ రకాలతో సహా స్ట్ైసవిుడు అతన్న అన్ని  

చరయ లలో ఆయనను స్థసిుతిసి్తడు. 
 

ప్రశి లు 

6. ఒకరి హృదయ ఆలోచనలను వ్య కరిరచన్న 

చరయ లు ఆధ్యయ తిమ కం కాదు. 

T. ___ F. ___ 

 

7. మనుష్యయ లు భావించే ఆరాధ్నలన్ని టినీ ఒకరు 

చేయవ్చుా  కానీ ప్ేమ లేకుండ్డ అతన్న 

చరయ లు దేవున్నక్త ఆమోదయోగయ ం కాదు. 

T. ___ F. ___ 

8. ఒక స్ట్ైసవిున్న దైనందిన జీవ్నం దేవున్న రటు 

అతన్న ప్ేమ స్థస్తథయిన్న ప్రతిబింబిసిుంది. 

T. ___ F. ___ 

9. రి చఛ న్నచాే  చటుం వ్లు దయతో, ప్ేమతో 

మాటాుడ్డలి, ప్రవ్రింిచాలి 

T. ___ F. ___ 

10. దేవుడు ఏమి చూసి్తడు మరియు వింటాడు? 

a. ___ డబుు  ఇవ్ి రడింది 

b. ___ రశాా తిార హృదయం 

c. ___ హృదయం నుండి భావాలతో పాడిన 

పాటలు 

d. ___ పైవ్నీి  

e. ___ a మరియు b 

f. ___ బి మరియు సి 

 

 

ఎప్పు డు పూజంచాలి లేదా పూజంచాలి? 

పాఠం 4 

సజీవ్ తాయ గం చేయడం దాి రా, ఒక వ్య క్త ి అన్ని  

సమయాలలో మరియు ప్రతిదాన్నలో దేవున్నక్త 

కృతజఞతలు, మహమ మరియు స్థ ి ప్తాలను అందించే 

మారాగలను వెతుకుతునిా డు: 

d. దేవున్న ఇతర పిలులకు మరియు అవ్సరమైన 

వారిక్త సహాయం చేయండి. 

e. తాయ గపూరితమైన జీవితాలను గడరడ్డన్నక్త 

ఇతరులను ప్పోతు హంచండి. 

f. క్షమారణ మరియు మోక్షం యొకక  సందేశాన్ని  

ప్రకటించండి; ప్క్తసిు జీవితం, మరణం, ఖ్ననం, 

ప్పనరుతాథనం మరియు ఆర్వహణం. 



responds by giving his resources, money, time and abilities 

is what matters.  Our living sacrifice, the actions in our 

lives, is to be done everywhere rather than a physical 

location, such as Mt. Gerizim, Jerusalem or a church 

building for God is spirit not matter, flesh and blood. 

 

Love, purity, gentleness, justice, mercy and faithfulness – 

God’s very nature – are very important and are essential 

for Christians to be living sacrifices.  

 

Questions  

1. Did the New Covenant eliminate Old Covenant 

temple worship? 

T. ___ F. ___ 

2.  Jesus’ atoning sacrifice  

a. ___ destroyed the Old Covenant 

b. ___ fulfilled the Old Covenant 

c. ___ established a new covenant 

d. ___ All the above 

e. ___ a and c 

f. ___ b and c 

 

3. Christians are now God’s temple since the Holy 

Spirit dwells within them. 

T. ___ F. ___  

 

4. Where is one to worship God today? 

a. ___ Mt. Gerizim 

b. ___ Jerusalem 

c. ___ A church meeting facility 

d. ___ Within the individual 

 

5. Love, purity, gentleness, justice, mercy and 

faithfulness are essential for a Christian to be a 

living sacrifice. 

T. ___ F. ___ 

 

 

How Is One To Worship? 
 

Lesson 6 

Understanding the what, who, when and where of 

worship should help in understanding the how of 

worshipping. If giving ourselves as a living sacrifice is a 

lifestyle of service then there are many acts one can and 

should do that would be considered worship. But, they 

must be motivated out of a desire to be more like Christ by 

following His examples while giving God glory, honor, 

praise and adoration.  

 

Man is to worship in his spiritual being and in truth [from 

the heart not ritual (rd)], which requires knowledge. Worship 

is not some physical act, a ritual, but something coming 

from within, from love and desire to honor, praise and 

 

స్ట్ైసవిులు ఎప్పు డు లేదా ఎకక డ సమావేశమైనా, ప్క్తసిులో 

ఇతరులతో ఉండటాన్ని , వారితో ఉదరిించడ్డని్న  లేదా 

సహవాసం చేయడ్డన్ని  వ్దిలివేయకూడదు 

(మానేయకూడదు, విడిచిపెటుకూడదు). వారు తమ 

రక్షకున్నక్త, ఆయన సందేశాన్నక్త, ఆయన ప్రజలకు 

నమమ కంగా ఉంటారు మరియు సిగుగరడరు. "సువారనిు 

గూరాి  నేను సిగుగరడను, అది రక్షణ కరకు దేవున్న శక్త"ి 

(ర్వమనుు 1:16) అన్న పాల్ సిగుగరడలేదు. 

 

పౌలు కూడ్డ ఈ విధ్ంగా చపాు డు, “మీరు ప్క్తసిుతో కూడ 

లేరరడినందున, ప్క్తసిు దేవున్న కుడి పారి ి మున 

కూరుా ని  పైనుని  వాటిపై మీ హృదయములను 

పెట్టుకనుము. మీరు మరణించినందున 

భూసంరంధ్మైన విషయాలపై కాకుండ్డ పై 

విషయాలపై మీ మనసుు లను పెట్టుకోండి మరియు మీ 

జీవితం ఇప్పు డు ప్క్తసిుతో దేవున్నలో దాగ్వ ఉంది. మీకు 

జీవ్మైన ప్క్తసిు ప్రతయ క్షమైనప్పు డు, మీరు కూడ్డ 

ఆయనతో పాట్ట మహమతో కన్నపిసి్తరు.” … “ప్క్తసిు శాంతి 

మీ హృదయాలలో రరిపాలించన్నవ్ి ండి, ఎందుకంట్ల 

మీరు ఒకే శరీర అవ్యవాలుగా శాంతిక్త పిలువ్రడా్డరు. 

మరియు కృతజఞతతో ఉండండి. మీరు పూర ి స్థజాఞ నముతో 

ఒకరినొకరు బోధంచుకన్న, ఉరదేశించుచుండగా, 

దేవున్నక్త మీ హృదయాలలో కృతజఞతతో క్తరనిలు, 

క్తరనిలు మరియు ఆధ్యయ తిమ క పాటలు పాడేటప్పు డు 

ప్క్తసిు వాకయ ం మీలో సమృదిగిా న్నవ్సించన్నవ్ి ండి. 

మరియు మీరు ఏమి చేసినా, మాటతో లేదా ప్క్తయతో, 

అన్ని ంటినీ ప్రభువైన యేసు నామంలో చేయండి, 

ఆయన దాి రా తంప్డి అయిన దేవున్నక్త కృతజఞతలు 

చరు ండి ”(కలొస్వు  3:1-4 ... 15-17). 

 

క్తంది రండు ఉదాహరణలు యూదులు మరియు 

అనుయ ల స్ట్ైసవిులు సమావేశమైనందుకు 

సంరంధంచినవి, వీటిలో ఏ ఒకక టి కూడ్డ ఒక ఆజఞగా 

రరిగణించరడదు కానీ వేర్ని రు ప్రదేశాలలో ఒక చరయ గా 

రరిగణించరడ్డలి. 

 

“కారటిు అతన్న మాటను స్వి కరించిన వారు బాపిసిమ ం 

తీసుకునాి రు మరియు ఆ ర్వజు దాదాప్ప మూడు వేల 

మంది ఆతమ లు చేరా రడా్డరు. మరియు వారు 

అపొసలిుల బోధ్నకు మరియు సహవాస్తన్నక్త, రొట్టులు 

విరగొటుడ్డన్నక్త మరియు ప్పార థనలకు తమను తాము 

అంక్తతం చేసుకునాి రు. … మరియు ర్వజు ర్వజుకు, 

కలిసి ఆలయాన్నక్త హాజరవుతూ మరియు వారి ఇళులో 

రొట్టులు విరిచి, వారు సంతోషంతో మరియు ఉదార 

హృదయాలతో వారి ఆహారాన్ని  స్వి కరించారు, దేవుణి ి

స్థసిుతిసిూ మరియు ప్రజలందరి దయతో ఉనిా రు" 

(అపొసలిుల కారయ ములు 2:41-47). 

 



please. One totally incapable of performing a physical act 

can still worship and serve God.  

 

The outpouring of love, adoration and praise from within 

man’s inner being, his heart and seat of emotion, feelings 

and attitude is service, true worship. This can be done alone 

or with group. Similar actions absent emotions and feelings 

of love, adoration and praise done for the purpose of 

complying with a command or those centered on self are 

vain worship. Jesus stated “these people honor me with 

their lips, [the voice is heard], but their hearts [no thought (rd)] 

are far from me. They worship me in vain” (Matthew 15:8-

9, Mark 7:6 quoting from Isaiah 29:13). 

If one’s thoughts and emotions are based upon a 

knowledge of God and they have an intimate relationship 

with Him, then they have trained their whole being to love, 

adore, praise, serve and worship God with a real and 

genuine desire to please him [Spirit and truth - not fake or 

some ritual]. He is now prepared to serve God in spirit and 

truth. But what is one to do when serving or worshipping 

God?  

One can read in Genesis that while God was delivering 

Abraham’s descendants from bondage in Egypt, He 

established a Covenant with them. In this covenant He 

selected a group of people to serve Him as priests to offer 

animal sacrifices for themselves and all the people. God 

through Moses gave very specific instructions how their 

service of offering sacrifices was to be done. 

Many years later God came to earth in the form of the man 

referred to as Jesus of Nazareth, the Christ. He lived as one 

of His creations facing the same type of temptations as man 

but without sin thus becoming the perfect sacrifice for sin 

by offering Himself up to the Father as the blood sacrifice 

required to remove man’s sins. The apostle John in 

Revelation 1:6 states “He has made us a Kingdom of 

priests for God his Father.”   

God’s instructions to the New Covenant priests were also 

specific although very different than those of the Old 

Covenant. The New Covenant priests, those men and 

women in Christ, are to be living sacrifices (Romans 12:1) 

as they daily serve God by doing good deeds, encouraging 

others on toward faithfulness and offering thanks, praises 

and adoration to Him from the heart.   

Questions  

1. As a Christian giving yourself to Christ as a 

living sacrifice is a lifestyle of worship and 

service. 

T. ___ F. ___ 

 

2. Worship in spirit and truth comes from the inner 

man requiring  

a. ___ Knowledge 

b. ___ Some ritual physical act 

“వీరు ముందుకు స్తగ్వ ప్తోయలో మా కోసం 

ఎదురుచూసిూ ఉనాి రు, అయితే మేము ప్పలియన్న 

రొట్టుల ర్వజుల తరిా త ఫిలి ుీ  నుండి రయలుదేరి, 

ఐదు ర్వజులలో మేము ప్తోయస్ వ్దు వారి వ్దుకు 

వ్చాా ము, అకక డ మేము ఏడు ర్వజులు ఉండిపోయాము. 

వారంలోన్న మొదటి ర్వజున, మేము రొట్టులు 

విడగొటుడ్డన్నక్త ఒకచోట చేరినప్పు డు [ప్రభువు భోజనం, 

స్తధ్యరణ భోజనం లేదా రండూ కావ్చుా ], పాల్ 

మాటాుడ్డడు (KJV బోధంచాడు) [ప్ీకు రదం డయలెగోమై 

అరథం సంభాషించడం, ఒకరితో ఉరనాయ సం చేయడం, 

వాదించడం, చరిా ంచడం]వారితో, మరుసటి ర్వజు 

రయలుదేరాలన్న భావించి, అరరిాప్తి వ్రకు తన 

ప్రసంగాన్ని  పొడిగ్వంచాడు” (అపొసలిుల కారయ ములు 

20:5-7). 

 

రవ్ చేయడం, బోధంచడం, పాడడం, ఉరదేశించడం 

దాి రా భగవ్ంతుడిన్న ఆరాధంచడం అనేది ఏదైనా 

న్నరిుషు ర్వజున కలుసుకోవ్డ్డన్నక్త మాప్తమే రరిమితం 

కాదు. 

 

ప్రశి లు 

4. స్ట్ైసవిుడు ఎప్పు డు దేవుణి ిఆరాధంచాలి? 

a. ___ ర్వజువారీ 

b. ___ ఆదివారాలు 

c. ___ a మరియు b 

 

5. కలిసి సమీకరించడం యొకక  ఉదేుశయ ం 

a. ___ ఒకరినొకరు సవ్రించుకోండి 

b. ___ ఇతరులతో ఫెలోషిప్ 

c. ___ విశి సనీయతను ప్పోతు హంచండి 

d. ___ పైవ్నీి  

e. ___ a మరియు b 

f. ___ a మరియు c 

6. స్ట్ైసవిుల మనసుు లు దేవుణి ిసంతోషపెటుడంపై 

దృషిు పెటాు లి, కానీ సంతృపికిరంగా ఉండ్డలి 

T. ___ F. ___ 

4. కత ి న్నరంధ్నలోన్న ఉదాహరణలను తరు క 

అనుసరించాలి. 

T. ___ F. ___ 

6. స్ట్ైసవిుడు ఏది చేసినా అది 

కృతజఞతాపూరి కంగా చేయాలి. 

T. ___ F. ___ 

 

 

ఎకక డ పూజంచాలి? 

పాఠం 5 

దేవుడు ఇప్జాయెల్ పిలులను ఈజిప్పు బాన్నసతి ం నుండి 

విడిపించినప్పు డు, అతను వారితో ఒక ఒడంరడికను 



c. ___ Desire to honor and praise 

d. ___ a and b 

e. ___ a and c 

 

3. Worship occurs only in group gatherings. 

T. ___ F. ___ 

 

4. God through Moses gave specific instructions 

how people today are to worship Him. 

T. ___ F. ___ 

 

5. God’s instruction to His New Covenant people is 

to daily serve God by doing good deeds and by 

offering thanks, praises and adoration to Him 

from the heart. 

T. ___ F. ___ 

 

 

Assembling Unto Edification 

Lesson 7 

The Bible does not provide specific instructions for the 

frequency of or the location for assembling together. Jesus 

in talking with the Samaritan woman (John 4) was explicit 

in that future worship was not about location.  

“The meetings of the early church were marked by every 

member functioning, spontaneity, freedom, vibrancy, and 

open participation (see for example 1 Corinthians 14:1-33 

and Hebrews 10:25). The first-century church was a fluid 

gathering, not a static ritual. And it was often 

unpredictable, unlike the [our] contemporary [institutional] 

church service.” 3 They met in temple courts public places, 

and in Christians’ homes. With the onset of persecution by 

the Jews and the Romans the temple courts and Solomon’s 

colonnade ceased to be available. This left homes and other 

available sites. 

The Hebrew writer admonishes Christians “And let us 

consider one another in order to stir up love and good 

works not forsaking the assembling [intentionally choosing 

to cease assembling with other Christians (rd)] of ourselves 

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

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

approaching” (Hebrews 10:24 - 25). The emphasis clearly 

was to assemble together, to be knowledgeable of one 

another’s difficulties and concerns, and to encourage 

fellow Christians to live faithfully and do works pleasing 

to God and beneficial to others.  

What causes forsaking of the assembly and fellowship? 

There are innumerable possibilities. Fear of persecution 

may have been the greatest contributor for the early 

Church. Self-centered unloving members, dominating and 

స్థస్తథ పించాడు, అందులో అతన్న పూజారి దేవున్నక్త రలులు 

అరిు ంచే గుడ్డరం కూడ్డ ఉంది. వాగాున దేశంలో 

స్థసిథరరడిన సంవ్తు రాల తరిా త, సొలొమోను వారి 

ఆరాధ్న మరియు తాయ గాల కోసం జెరూసలేంలో ఒక 

ఆలయాన్ని  న్నరిమ ంచాడు. సంవ్తు రాల తరిా త యేసు 

సమరయ స్ట్స్వతిో "నా నమమ కం, స్ట్స్వ,ి ఈ రరి తం 

(గెరిజిమ్) లేదా యెరూషలేములో మీరు తంప్డిన్న 

ఆరాధంచన్న సమయం వ్ోింది" (జాన్స 4:21. రాబోయే 

కత ిఒడంరడికలో ఆరాధ్న ఉండదు. మానవ్ న్నరిమ త 

దేవాలయాలు లేదా న్నరిుషు ప్రదేశాలలో కానీ మన్నషి 

హృదయంలో, అతన్న ఆలయం.  

 

కత ిఒడంరడిక పాత ఒడంరడిక ఆలయ ఆరాధ్నను 

తొలగ్వంచింది.“యేసు ఇప్పు డు మరింత ఉని తమైన 

రరిచరయ ను పొందాడు, ఎందుకంట్ల అతను 

మధ్య వ్రితిి ం చేర ఒడంరడిక మంచి వాగాునాలపై 

స్థస్తథ పించరడింది. మొదటి ఒడంరడిక దోషరహతంగా 

ఉని టుయితే, రండవ్దాన్న కోసం వెతకవ్లసిన 

అవ్సరం లేదు, కానీ దేవుడు తన ప్రజలలో ఏదో 

తప్పు ను కనుగొనిా డు, "చూడండి! ర్వజులు 

వ్సిునిా యి, నేను ఎప్పు డు స్థస్తథ పిసి్తను అన్న ప్రభువు 

చబుతునిా డు. ఇప్శాయేలీయులతోనూ యూదా 

ఇంటివారితోనూ ప్కత ిన్నరంధ్న నేను వారి పూరిీ కులను 

చేయిరట్టుకన్న ఈజిప్పు దేశములోనుండి వారిన్న 

రపిు ంచినప్పు డు నేను వారితో చేసిన న్నరంధ్న వ్లె 

ఉండదు. నా ఒడంరడికకు విధేయుడిగా ఉండకు, నేను 

వారిన్న విసమ రించాను, ఇది నేను ఇప్శాయేలు ఇంటితో 

చేయబోయే ఒడంరడిక అన్న ప్రభువు చబుతునిా డు: 

నేను నా చటాు లను వారి మనసుు లలో ఉంచి వారిపై 

వాటిన్న ప్వాసి్తను. హృదయాలు, నేను వారి దేవుడను, 

 

పారరరిహారారథరలిగా, ప్పాయశాి తిార థ రలిగా దేవున్నక్త తన 

భూసంరంధ్మైన శరీరాని్న  అరిు ంచడం దాి రా, యేసు 

పాత ఒడంరడికను నెరవేరాా డు, దాన్న ఆలయ 

ఆరాధ్నతో, దేవుడు మోషే దాి రా అందించాడు 

మరియు విమోచించరడిన వ్య క్త ి దేవున్న ఆలయంగా 

మారడంతో మెరుగైన వాగాునాలపై స్థస్తథ పించరడిన కత ి

ఒడంరడికతో భరీ ిచేశాడు: “మీరు దేవున్న మందిరమన్న, 

దేవున్న ఆతమ  మీలో న్నవ్సిసిుందన్న మీకు తెలియదా? 

ఎవ్రైనా దేవున్న మందిరాన్ని  పాడు చేర,ి దేవుడు 

అతన్ని  నాశనం చేసి్తడు. [ఒకరు దేవున్న నుండి 

మరొకరిన్న దూరం చేయడం లేదా దారి తీయడం దిా రా 

దేవున్న ఆలయాన్ని  నాశనం చేసి్తరా?] ఎందుకంట్ల 

దేవున్న ఆలయం రవిప్తమైనది మరియు మీరు ఆ 

దేవాలయం. ... “లేదా మీ శరీరం మీలో ఉని  రవిప్తాతమ  

ఆలయమన్న మీకు తెలియదా, మీరు దేవున్న నుండి కలిగ్వ 

ఉనాి రా? మీరు మీ సి ంతం కాదు, ఎందుకంట్ల మీరు 
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controlling personalities, being ignored, not fitting in 

economically or socially and many other reasons can 

discourage fellowship. This should not be so among 

Christians.  

 

Scripture referring to Christians coming together: 

• Many were gathered together praying (Acts 12:12) 

• The disciples came together to break bread (Acts 

20:7) 

• Gathered the church together they reported (Acts 

14:27) 

• Gathered the multitude together - delivered letter 

(Acts 15:30)  

• When you come together to eat (1 Corinthians 34) 

• In the presence of all rebuke sinning elders (1 

Timothy 5:20) 

• When you gather together … deliver one to Satan 

(1 Cor. 5:4-5) 

• Read Scriptures and teach give your understanding 

and listen to others understanding (Colossians  4:16  

and Acts 11:26) 

• Sing to one another (Ephesians 5:12) 

• If the whole church comes together in one place (1 

Cor. 14:23) 

“3 But everyone who prophesies speaks to men for their 

strengthening, encouragement and comfort. 4 He who 

speaks in a tongue (Greek gloóssee 4 ) edifies himself, but he 

who prophesies edifies the church. 5 I would like every one 

of you to speak in tongues (gloóssais) but I would rather 

have you prophesy. He who prophesies is greater than one 

who speaks in tongues, (unless he interprets, so that the 

church may be edified. 1Corinthians 14:3-5) 

 

“9 So it is with you. Unless you speak intelligible words 

with your tongue (gloóssees) how will anyone know what 

you are saying? You will just be speaking into the air. 10 

Undoubtedly there are all sorts of languages in the world, 

yet none of them is without meaning. 11 If then I do not 

grasp the meaning of what someone is saying, I am a 

foreigner to the speaker, and he is a foreigner to me. 

(1Corinthians 14:9-11) 

 

“18 I thank my God I speak with tongues (gloóssais) more 

than you all; yet in the church [assembly (rd)] I would rather 

speak five words with my understanding, that I may teach 

others also, than ten thousand words in a tongue (gloóssee). 

Therefore, if the whole church comes together in one place, 

and all speak with tongues (gloóssais), and there come in 

those who are uninformed or unbelievers, will they not say 

that you are out of your mind? But if all prophesy, and an 

unbeliever or an uninformed person comes in, he is 

convicted by all. And thus the secrets of his heart are 

revealed; and so, falling down on his face, he will worship 

God and report that God is truly among you. How is it then, 

ధ్రతో కనుగోలు చేయరడా్డరు. కారటిు, మీ శరీరంలో 

దేవుణి ిమహమరరచండి" (1 కరింథీయులు 3:16-17 ... 1 

కరింథీయులు 6:19-20). 

 

స్ట్ైసవిులు ఆయన దేవాలయం మరియు రరిశుదిాతమ  

వారిలో న్నవ్సిసి్తరు కారటిు, వారు "మీ శరీరాలను సజీవ్ 

తాయ గంగా సమరిు ంచాలి, రవిప్తమైనది మరియు 

దేవున్నక్త ఆమోదయోగయ మైనది, ఇది మీ ఆధ్యయ తిమ క 

ఆరాధ్న" (ర్వమనుు 12:1). 

 

స్థస్తథ నం లేదా భౌతిక న్నరామ ణం ముఖ్య మైనది కాదు. కానీ 

ప్క్తసిులో ఉని వారి కోరిక, మనసుు  యొకక  ఉదేుశయ ం 

మరియు వైఖ్రి ముఖ్య మైనవి. ఒకరు తన జీవితాన్ని  

ఎలా గడుప్పతారు మరియు ఇతరులతో ఎలా 

వ్య వ్హరిసి్తరు మరియు తన వ్నరులు, డబుు , 

సమయం మరియు స్తమరాథ య లను ఇవ్ి డం దాి రా 

ప్రతిసు ందిసి్తరు. మన సజీవ్ తాయ గం, మన జీవితాలోున్న 

చరయ లు, భౌతిక స్థస్తథ నం కంట్ల ప్రతిచోటా చేయాలి, అంట్ల 

మంట్ గెరిజిమ్, జెరూసలేం లేదా దేవున్న కోసం ఒక 

చరాి  భవ్నం వ్ంటివి ఆతమ , మాంసం మరియు రకంి 

కాదు. 

 

ప్ేమ, సి చఛ త, సౌమయ త, నాయ యం, దయ మరియు 

విశి సనీయత - దేవున్న సి భావ్ం - చాలా ముఖ్య మైనవి 

మరియు సజీవ్ తాయ గాలుగా స్ట్ైసవిులకు అవ్సరం. 

 

ప్రశి లు 

2. కత ిఒడంరడిక పాత ఒడంరడిక ఆలయ 

ఆరాధ్నను తొలగ్వంచిందా? 

T. ___ F. ___ 

2. యేసు ప్పాయశాి త ితాయ గం 

g. ___ పాత ఒడంరడికను నాశనం 

చేసింది 

h. ___ పాత ఒడంరడికను నెరవేరాి ంది 

i. ___ కత ిఒడంరడికను స్థస్తథ పించారు 

j. ___ పైవ్నీి  

k. ___ a మరియు c 

l. ___ బి మరియు సి 

 

6. స్ట్ైసవిులు ఇప్పు డు దేవున్న ఆలయంగా 

ఉనాి రు, ఎందుకంట్ల రవిప్తాతమ  వారిలో 

న్నవ్సిసిునిా రు. 

T. ___ F. ___ 

 

7. ఈర్వజు దేవుణి ిఆరాధంచేవాడు ఎకక డ 

ఉనిా డు? 

a. ___ మంట్ గెరిజిమ్ 

 
4 a tongue, i. e. the language used by a particular people in distinction from that of other nations: (from Thayer's Greek Lexicon)  



brethren? Whenever you come together, each of you has a 

psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has 

an interpretation. Let all things be done for edification. 

If anyone speaks in a tongue ( gloóssees), let there be two 

or at the most three, each in turn, and let one interpret. But 

if there is no interpreter, let him keep silent in church 

[assembly – (rd)], and let him speak to himself and to God.  

Let two or three prophets speak, and let the others judge. 

But if anything is revealed to another who sits by, let the 

first keep silent.  For you can all prophesy one by one, that 

all may learn and all may be encouraged. And the spirits of 

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

author of confusion but of peace, as in all the churches of 

the saints. Let your women, or wives, keep silent in the 

churches, for they are not permitted to speak; but they are 

to be submissive, as the law also says.  And if they want to 

learn something, let them ask their own husbands at home; 

for it is shameful for women to speak in church, assembly. 

… Let all things be done decently [respectfully (rd)] and in 

order [one following another, not all speaking at the same time 

(rd)]” (1Corinthians 14:18-40 NIV). 

 

The assemblies of the Corinthians were marked by 

disrespect, chaos and confusion. To correct this problem 

Paul wrote stating:  

1. Prophets were to speak in succession, not at the 

same time. 

2.  Speakers were to be silent if their language could 

not be understood and no one available to 

interpret. 

3.  Speakers were to take turns while addressing the 

assembly as God is not a God of confusion. 

4. Wives of prophets were to show respect to their 

husband by not questioning them in public but to 

seek clarification in the privacy of their home.  

5. “Let ALL things be done decently and in order” 

does NOT mean there must be an established order 

or ritual without any extemporaneous activity 

whether song, prayer or speech.  

 

Lessons to be learned 

1. Teaching is more important than being heard 

2. Orderliness and understanding are critical 

3. Participation by all Christians encourages all 

4. Edification is necessary for faithfulness 

5. Respect of others enhances unity 

6. Respect of law and customs cannot be ignored 

 

Questions 

1. Church gatherings are not to be structured as a 

ritual but personal participation encouraged. 

 T. ___ F.___  

 

2. Christians are to exhort one another unto good 

works and faithfulness when assembled together. 

 T. ___ F.___  

b. ___ జెరూసలేం 

c. ___ చరాి  సమావేశ సౌకరయ ం 

d. ___ వ్య క్త ిలోరల 

 

8. ప్ేమ, సి చఛ త, సౌమయ త, నాయ యం, దయ 

మరియు విశిా సం ఒక స్ట్ైసవిుడు సజీవ్ తాయ గం 

కావ్డ్డన్నక్త చాలా అవ్సరం. 

T. ___ F. ___ 

 

 

ఒకరు ఎలా పూజంచాలి? 
 

పాఠం 6 

ఏమి, ఎవ్రు, ఎప్పు డు మరియు ఎకక డ ఆరాధ్న 

చేయాలో అరథం చేసుకోవ్డం ఎలా ఆరాధంచాలో అరథం 

చేసుకోవ్డంలో సహాయరడుతుంది. మనలిి  మనం 

సజీవ్ తాయ గం చేయడం రవా జీవ్నశైలి అయితే, 

ఆరాధ్నగా రరిగణించరడే అనేక చరయ లు ఉనిా యి. 

కానీ, వారు దేవున్నక్త మహమ, ఘనత, ప్రశంసలు మరియు 

ఆరాధ్నలను ఇసిూ ఆయన ఉదాహరణలను 

అనుసరించడం దాి రా ప్క్తసిులా ఉండ్డలనే కోరికతో 

ప్ేర్నపించరడ్డలి. 

 

మన్నషి తన ఆధ్యయ తిమ క జీవిలో మరియు సతయ ంతో 

పూజించాలి [హృదయం నుండి కరమ  కాదు (RD)], దీన్నక్త 

స్థజాఞ నం అవ్సరం. ఆరాధ్న అనేది ఏదో ఒక భౌతిక చరయ , 

ఆచారం కాదు, కానీ లోరల నుండి వ్చాే ది, ప్ేమ 

మరియు గౌరవ్ం, ప్రశంసలు మరియు దయచేసి 

ఇషురడే కోరిక. భౌతిక చరయ ను పూరిగిా చేయలేన్న వ్య క్త ి

ఇరు టిక్త దేవుడిన్న ఆరాధంచవ్చుా  మరియు రవ్ 

చేయవ్చుా . 

 

మన్నషి యొకక  అంతరాభ గం, అతన్న హృదయం 

మరియు భావోదిే గాల స్థస్తథ నం, భావాలు మరియు వైఖ్రి 

నుండి ప్ేమ, ఆరాధ్న మరియు ప్రశంసలు 

వెలుువెతడిం రవ్,న్నజమైన ఆరాధ్న. ఇది ఒంటరిగా 

లేదా సమూహంతో చేయవ్చుా . భావోదిే గాలు లేన్న 

ఇలాంటి చరయ లు మరియు ప్ేమ, ఆరాధ్న మరియు 

ప్రశంసల భావాలు ఒక ఆజఞను పాటించడం కోసం లేదా 

స్వి య కేంప్దంగా చేరవి వ్య ర థమైన ఆరాధ్న. యేసు 

ఇలా అనిా డు: “ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో ననిు  

గౌరవిసి్తరు, [సి రం వినరడుతుంది], కానీ వారి 

హృదయాలు [ఏ ఆలోచన (RD)] నాకు దూరంగా 

ఉనాి యి. వారు ననిు  వ్ృధ్యగా ఆరాధసిునిా రు” 

(మతయిి 15:8-9, మారుక  7:6 యెషయా 29:13 నుండి 

ఉలేుఖంచడం). 

ఒకరి ఆలోచనలు మరియు భావోదిే గాలు భగవ్ంతున్న 

గురించిన స్థజాఞ నంపై ఆధ్యరరడి ఉంట్ల మరియు వారు 

అతన్నతో సన్ని హత సంరంధ్యన్ని  కలిగ్వ ఉని టుయితే, 

వారు అతన్నన్న [ఆతమ ను సంతోషపెటాు లనే న్నజమైన 



 

3. There was chaos and confusion in the Corinthian 

church as many put self-first. 

 T. ___ F.___  

4. Teaching, edifying, respect of others and 

individual participation is of primary importance 

when assembled. 

 T. ___ F.___  

 

5. The primary purpose for assembling as the body 

of Christ is to encourage and edify. 

T. ___ F.___  

 

Singing 
Lesson 8 

Songs are expressions of feelings – love or hate, joy or 

sorrow, and spiritual or sensual. Songs and singing may be 

for one’s personal enjoyment, directed to a loved one or to 

praise God. Songs are also teaching tools for committing 

beliefs, events and people to one’s memory. 

 

Old Covenant Singing  

“Come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful 

noise to the rock of our salvation. Let us come before his 

presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto 

him with psalms” (Psalm 95:1-2). 

God instructed Moses “Now write down for yourselves this 

song and teach it to the Israelites and have them sing it, so 

that it may be a witness for me against them. When I have 

brought them into the land flowing with milk and honey, 

the land I promised on oath to their forefathers, and when 

they eat their fill and thrive [become affluent], they will turn 

to other gods and worship them, rejecting me and breaking 

my covenant” (Deuteronomy 31:19-21).  

 

“Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to 

praise him [God] for the splendor of his holiness as they 

went out at the head of the army, saying: ‘Give thanks to 

the Lord, for his love endures forever’ ” (2 Chronicles 

20:21-22). 

In the Old Testament most of the singing references relate 

to expressions of praise and gratitude for God’s blessings, 

everlasting love and holiness.  

 

New Covenant Singing  

New Testament references to singing lets us know God’s 

New Covenant Children are to sing praises to Him from 

their heart, one’s inner being and to encourage one another 

by singing. 

 

Colossians 3:12-17 – “Therefore, as God’s chosen people, 

holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, 

kindness, humility, gentleness and patience. Bear with each 

other and forgive whatever grievances you may have 

against one another. Forgive as the Lord forgave you. And 

మరియు న్నజమైన కోరికతో దేవుణి ి ప్ేమించడం, 

ఆరాధంచడం, స్థసిుతించడం, రవించడం మరియు 

ఆరాధంచడం వ్ంటివి చేయడ్డన్నక్త వారి మొతంి జీవిక్త 

శిక్షణన్నసి్తరు. మరియు న్నజం - నక్తలీ లేదా కని్న  కరమ  

కాదు]. అతను ఇప్పు డు ఆతమ తో మరియు సతయ ంతో 

దేవుణి ి రవించడ్డన్నక్త సిదంిగా ఉనిా డు. అయితే 

దేవుడిన్న రవించేటప్పు డు లేదా పూజించేటప్పు డు ఏమి 

చేయాలి? 

దేవుడు అప్బాహాము వారసులను ఈజిప్పులో బాన్నసతి ం 

నుండి విముక్త ి చేసిుని ప్పు డు, అతను వారితో ఒక 

ఒడంరడికను స్థస్తథ పించాడన్న ఆదికాండములో 

చదవ్వ్చుా . ఈ ఒడంరడికలో, తమ కోసం మరియు 

ప్రజలందరిక్త జంతు రలులు అరిు ంచడ్డన్నక్త 

యాజకులుగా తనకు రవ్ చేయడ్డన్నక్త ఒక సమూహాని్న  

ఎనిు కునిా డు. రలులు అరిు ంచే వారి రవ్ ఎలా 

చేయాలో దేవుడు మోషే దాి రా చాలా న్నరిుషుమైన 

సూచనలను ఇచాా డు. 

చాలా సంవ్తు రాల తరువాత దేవుడు నజర్నయుడైన 

యేసు, ప్క్తసిు అన్న పిలువ్రడే వ్య క్త ిరూరంలో భూమిపైక్త 

వ్చాా డు. అతను మన్నషి వ్లె అదే రకమైన 

ట్టంేుషనును ఎదురొక ంట్టని  అతన్న సృషిులలో ఒకరిగా 

జీవించాడు, కానీ పారం లేకుండ్డ మన్నషి యొకక  

పాపాలను తొలగ్వంచడ్డన్నక్త అవ్సరమైన రక ితాయ గం వ్లె 

తంప్డిక్త తనను తాను అరిు ంచుకోవ్డం దాి రా పాపాన్నక్త 

రరిపూర ి తాయ గం అయాయ డు. అపొసలిుడైన యోహాను 

ప్రకటన 1:6లో “ఆయన తన తంప్డి అయిన దేవున్నక్త 

మనలను యాజకుల రాజయ ముగా చేస్తడు” అన్న 

ేరొక నిా డు. 

కత ిఒడంరడిక పూజారులకు దేవున్న సూచనలు పాత 

ఒడంరడిక కంట్ల చాలా భిని ంగా ఉని రు టిక్త 

న్నరిుషుంగా ఉనాి యి. కత ి ఒడంరడిక పూజారులు, 

ప్క్తసిులోన్న ప్పరుష్యలు మరియు స్ట్స్వలిు సజీవ్ తాయ గాలుగా 

ఉండ్డలి (ర్వమనుు 12:1) వారు ప్రతిర్వజూ మంచి రనులు 

చేసిూ, ఇతరులను విశిా సపాప్తంగా ప్పోతు హంచడం 

దాి రా మరియు హృదయపూరి కంగా ఆయనకు 

కృతజఞతలు, స్థసిుతులు మరియు ఆరాధ్నలు 

సమరిు ంచడం దాి రా దేవున్నక్త రవ్ చేసి్తరు. . 

ప్రశి లు 

6. ఒక స్ట్ైసవిుడు మిమమ లిి  ప్క్తసిుకు సజీవ్ 

తాయ గంగా ఇవ్ి డం అనేది ఆరాధ్న మరియు 

రవ్ యొకక  జీవ్నశైలి. 

T. ___ F. ___ 

 

7. ఆతమ  మరియు సతయ ంతో కూడిన ఆరాధ్న 

అంతరగత మన్నషి నుండి వ్సిుంది 

a. ___ స్థజాఞ నం 



over all these virtues put on love, which binds them all 

together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in 

your hearts, since as members of one body [Jew and Gentile; 

master and slave; man and woman] you were called to peace. 

And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly 

as you teach and admonish one another with all wisdom, 

and as you sing psalms, hymns and spiritual songs with 

gratitude in your hearts to God. And whatever you do, 

whether in word or deed, do it all in the name of the Lord 

Jesus, giving thanks to God the Father through him.”  

 

Ephesians 5:15-20 - Paul in writing to the Ephesian 

Christians states “Be very careful, then, how you live — 

not as unwise but as wise, making the most of every 

opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be 

foolish, but understand what the Lord’s will is. Do not get 

drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be 

filled with the Spirit. Speaking to one another [possibly 

responsive or antiphonal singing] with psalms, hymns and 

spiritual songs. Singing and making music (melody) in 

your heart to the Lord, always giving thanks to God the 

Father for everything, in the name of our Lord Jesus 

Christ.”  

Paul tells the Colossian Christians that the singing 

emphasis is on one’s thought process as one expresses 

his feelings toward God. Paul does not specify the 

particulars about individual or assembled singing. 

Instead he stresses an attitude of gratitude from one’s 

heart. Whatever the setting, one’s singing is to be 

directed toward unity of the Body, teaching and 

encouraging someone and toward praising God is 

worship.  

 

There are several components to singing and making 

melody or music in your heart to the Lord 

a) Singing – plucking of strings [of instruments, vocal 

cords or strings of heart] 

b) Making music in the heart – emotions and feelings 

with sincerity 

d)   Unto the Lord –directed toward God 

e)   Real and genuine, not feigned or fictitious but 

action taking place in the inner man, heart or soul, 

the part of man that loves and adores. 

f)    One can sing to another person whether assembled 

or not. 

 

Other New Testament scriptures that relate to singing 

• “I will sing with my spirit, but I will also sing 

with my mind” (1 Corinthians 14:12-17; 26 

• “Is anyone happy? Let him sing songs of praise” 

(James 5:10-13) 

• “‘Praise the Lord, all you Gentiles, and sing 

praises to him, all you peoples” (Romans 15:7-

11) 

b. ___ కన్ని  కరమ  భౌతిక చరయ  

c. ___ గౌరవ్ం మరియు ప్రశంసల కోరిక 

d. ___ a మరియు b 

e. ___ a మరియు c 

 

8. గుంప్ప సమావేశాలలో మాప్తమే పూజలు 

జరుగుతాయి. 

T. ___ F. ___ 

 

9. నేడు ప్రజలు తనను ఎలా ఆరాధంచాలో 

దేవుడు మోషే దాి రా న్నరిుషుమైన సూచనలను 

ఇచాా డు. 

T. ___ F. ___ 

 

10. తన కత ిఒడంరడిక ప్రజలకు దేవున్న సూచన 

ఏమిటంట్ల, ప్రతిర్వజూ మంచి రనులు 

చేయడం దాి రా మరియు హృదయపూరి కంగా 

ఆయనకు కృతజఞతలు, ప్రశంసలు మరియు 

ఆరాధ్నలు చేయడం దిా రా దేవున్నక్త రవ్ 

చేయడమే. 

T. ___ F. ___ 

 

 

ఎడిఫికేషన్ కోసం అసంబ్ంాగ్ 

పాఠం 7 

బైబిల్ ప్ీక్వి నీు  లేదా కలిసి సమావేశమయేయ  ప్రదేశాన్నక్త 

న్నరిుషు సూచనలను అందించదు. యేసు సమారిటన్స 

స్ట్స్వతిో (జాన్స 4) మాటాుడుతుని ప్పు డు భవిషయ తిులో 

ఆరాధ్న స్థసథలం గురించి కాదన్న సు షుంగా చపాు డు. 

"ప్పారంభ చరాి  యొకక  సమావేశాలు ప్రతి సభుయ న్న 

రన్నతీరు, సహజతి ం, రి చఛ , చైతనయ ం మరియు 

రహరంగంగా పాలొగనడం దాి రా గురింిచరడా్డయి 

(ఉదాహరణకు 1 కరింథీయులు 14:1-33 మరియు 

హెప్ీయులు 10:25 చూడండి). మొదటి శతారుప్ప చరాి  

ఒక ప్దవ్ రకరణ, స్థసిథరమైన ఆచారం కాదు. మరియు ఇది 

[మా] వ్లె కాకుండ్డ తరచుగా అనూహయ మైనది. 

సమకాలీన [సంస్తథ గత] చరాి  రవ్."9వారు ఆలయ 

కోరుులలో రహరంగ ప్రదేశాలోు  మరియు స్ట్ైసవిుల ఇళులో 

కలుసుకునిా రు. యూదులు మరియు ర్వమనుు 

వేధంప్పలకు గురికావ్డంతో ఆలయ నాయ యస్తథనాలు 

మరియు ోలమన్స కలనేడ్ అందుబాట్టలో లేకుండ్డ 

పోయింది. ఇది గృహాలు మరియు ఇతర అందుబాట్టలో 

ఉని  సైట్స్థలను వ్దిలివేసింది. 

హీప్ూ రచయిత స్ట్ైసవిులను హెచా రిసిునిా డు 

“మరియు మనం ప్ేమను మరియు సతాక రాయ లను 

 
9పాగన్స ప్క్తసిుయాన్నటీ?, ప్ఫాంక రరాి  మరియు జాడ ్వియోలా pg. 50 



• “In the presence of the congregation I will sing 

your praises’” (Hebrews 2:10-12) 

 

Singing for enjoyment appeals to the outward man while 

singing from the heart reflects the feelings of the inner 

man. Therefore, whatever overrides the thoughts of the 

heart and becomes pleasing to the ear, whether harmony, 

instruments or chants, ceases to be pleasing to God.  

 

A brief Review of singing.    

Who: 

“Be filled with the Spirit. Singing and making 

music in your heart to the Lord - personal 

Where: 

As an assembly: 

    In the midst of the assembly I will sing praise to 

You 

As individuals  

    Teach and admonish one another with all 

wisdom, and as you sing psalms, hymns and 

spiritual songs with gratitude in your hearts to 

God 

When: 

Is anyone happy? Let him sing songs of praise 

How: 

I will sing with my spirit, but I will also sing with 

my mind. 

 

There are varied opinions as to what constitutes acceptable 

singing to God under the New Covenant. One must look 

beyond opinion or personal belief and interpret scripture 

consistently in its context, not arbitrarily. Interpreting from 

a faulty premise produces faulty conclusions: 

a.  Worship occurs in a ‘worship service’ so acceptable 

singing must occur in a ‘worship service’ assembly. 

b. Singing must be only chants or in unison since 

harmony focuses on sounding good to the hearer and 

is entertainment  

c.  Only a cappella in unison or four-part harmony is 

acceptable 

d. If anyone has a song means the congregation selects 

songs to be sung 

e. Singing from one’s heart in a cappella, chants, 

harmony or with instruments is acceptable unless the 

focus is on the sounds rather than thoughts of one’s 

heart.  

f. Song leader or director is a performer 

g. Multiple song leaders, group leaders or praise teams 

constitutes entertainment even though as many 

participate with them as when only one song leader. 

h.  Singing must be from memory without songbooks 

or projection on a screen. 

i. If one’s focus is on quality of sound it is 

entertainment whether with instruments, a cappella 

or in harmony.  

 

ప్ేర్నపించడ్డన్నక్త ఒకరినొకరు రరిగణలోక్త 

తీసుకుంటాము [ఉదేుశపూరి కంగా ఇతర స్ట్ైసవిులతో 

(ఆరి)ా కలిసి సమావేశాన్ని  మానేయాలన్న 

ఎంచుకుంటాము, కంతమంది రదతిి వ్లె, కానీ 

ఒకరినొకరు హెచా రించుట, మరియు ఆ దినము 

సమీపించుటను మీరు చూచుకనునంత ఎకుక వ్గా” 

(హెప్ీయులు 10:24-25). కలిసి సమీకరించడం, ఒకరి 

కషాులు మరియు ఆందోళనల గురించి మరొకరు 

తెలుసుకోవ్డం మరియు తోటి స్ట్ైసవిులు నమమ కంగా 

జీవించేలా ప్పోతు హంచడం మరియు దేవున్నక్త ఇషుమైన 

మరియు ఇతరులకు ప్రయోజనకరమైన రనులు 

చేయడ్డన్ని  ప్పోతు హంచడం సు షుంగా 

నొక్తక చరు రడింది. 

సభ మరియు సహవాసం విడిచిపెటుడ్డన్నక్త కారణం 

ఏమిటి? అసంఖ్యయ కమైన అవ్కాశాలునాి యి. ప్రక్షాళన 

భయం ప్పారంభ చరాి క్త గొరు  సహకారిగా ఉండవ్చుా . 

స్వి య-కేంప్దీకృత ప్ేమ లేన్న సభుయ లు, వ్య క్తతిిా ని్న  

ఆధరతయ ం చేయడం మరియు న్నయంప్తించడం, 

విసమ రించరడటం, ఆరిథకంగా లేదా స్తమాజికంగా 

సరిపోకపోవ్డం మరియు అనేక ఇతర కారణాలు 

ఫెలోషిప్స్థను న్నరుతాు హరరుసి్తయి. స్ట్ైసవిులలో అలా 

ఉండకూడదు. 

 

స్ట్ైసవిులు కలిసి రావ్డ్డని్న  సూచిసిుని  ప్గంథం: 

• చాలా మంది గుమిగూడి ప్పారి థంచారు (అపొసలిుల 

కారయ ములు 12:12) 

• శిష్యయ లు రొట్టులు విరుచుట కరకు కూడి వ్చాా రు 

(అపొసలిుల కారయ ములు 20:7) 

• చరాి న్న రకరించి వారు న్నవేదించారు (చటాులు 

14:27) 

• సమూహాన్ని  సమీకరించి - ఉతరిం అందజేస్తరు 

(చటాులు 15:30) 

• మీరు తినడ్డన్నక్త కలిసి వ్చిా నప్పు డు (1 

కరింథీయులు 34) 

• పారం చేర పెదులందరి సమక్షంలో మందలింప్ప 

(1 తిమోతి 5:20) 

• మీరు ఒకచోట చేరినప్పు డు ... ఒకరిన్న స్తతానుకు 

అరు గ్వంచండి (1 కరిం. 5:4-5) 

• లేఖ్నాలను చదవ్ండి మరియు బోధంచండి మీ 

అవ్గాహనను ఇవ్ి ండి మరియు ఇతరులకు 

అరథమయేయ లా వినండి (కలస్వు  4:16 మరియు 

అపొసలిుల కారయ ములు 11:26) 

• ఒకరికకరు పాడండి (ఎఫెస్వయులు 5:12) 

• చరాి  మొతంి ఒకే చోట చేరితే (1 కరి. 14:23) 

“3 కానీ ప్రవ్చించే ప్రతి ఒకక రూ వారి రలాన్ని , 

ప్పోతాు హాన్ని  మరియు ఓదారుు  కోసం మనుష్యయ లతో 



Singing for entertainment occurs when one allows the 

enjoyment of singing and music to override the thoughts 

toward God from their heart whether it occurs – a) with or 

without musical instruments on radio, TV or CD, b) when 

assembled or alone or c) with no leader, one leader or 

multiple leaders. Of course, one can have great feelings of 

awe, reverence, honor and praise in worshipping God in 

song and at the same time enjoy and even be edified by the 

melody and music of other voices praising and 

worshipping God.  It is a heart matter.  

 

Questions 

1. Singing under the Old Covenant was to teach a 

lesson and to express praise and thanks to God 

for His love. 

T. ___ F. ___ 
 

2. The Colossian Christians sang to teach and 

admonish 

T. ___ F. ___ 
 

3. Singing acceptable to God must always be from 

man’s inner being, his heart. 

T. ___ F. ___ 
 

4. Anything that prevents man’s heart from focusing 

on his thoughts toward God while singing also 

prevents worship in song.  
T. ___ F. ___ 

 

5. Singing from the heart is an individual matter 

even when one is assembled together as a church. 
T. ___ F. ___ 

 

 

Praying 
Lesson 9 

Jesus discussed prayer during His discourse commonly 

referred to as ‘The Sermon on the Mount’ stating "And 

whenever you pray, don't be like the hypocrites who love 

to stand in the synagogues and on the street corners so that 

they will be seen by people. I tell you with certainty, they 

have their full reward!  But whenever you pray, go into 

your room, close the door, and pray to your Father who is 

hidden. And your Father who sees from the hidden place 

will reward you. "When you are praying, don't say 

meaningless things like the gentiles do, because they think 

they will be heard by being so wordy.  Don't be like them, 

because your Father knows what you need before you ask 

him” (Matthew 6:5-6).  In Mark 11:17 Jesus refers to Isaiah 

56:7 stating God’s temple is a place of prayer. Now God’s 

temple dwells in man. 

 

మాటాుడతారు. 4 భాషలో మాటాు డేవాడు (ప్ీకు స్థగోుస్వు 10 ) 

తనను తాను మెరుగురరుచుకుంటాడు, కానీ 

ప్రవ్చించేవాడు చరాి న్న మెరుగురరుసి్తడు. 5 మీలో ప్రతి 

ఒకక రూ మాతృభాషలో (స్థగోుసైు స్) మాటాుడ్డలన్న నేను 

కోరుకుంట్టనిా ను, అయితే మీరు ప్రవ్చించడ్డని్న  

నేను ఇషురడతాను. మాతృభాషలో మాటాు డే వ్య క్త ికంట్ల 

ప్రవ్చించేవాడు గొరు వాడు, (అతను అరథం 

చేసుకోకపోతే, చరాి  అభివ్ృది ి

చందుతుంది.1కరింథీయులు 14:3-5) 

 

“9 నీ విషయంలో అలాగే ఉంది. మీరు మీ నాలుకతో 

(స్థగోుస్వు లు) అరథమయేయ  రదాలు మాటాుడకపోతే, మీరు 

ఏమి చబుతునాి ర్వ ఎవ్రిైనా ఎలా తెలుసిుంది? మీరు 

కేవ్లం గాలిలో మాటాుడతారు. 10 న్నసు ందేహంగా 

ప్రరంచంలో అన్ని  రకాల భాషలు ఉనిా యి, 

అయినరు టిక్త వాటిలో ఏదీ అరథం లేన్నది కాదు. 11 

ఎవ్రైనా చేు  మాటల అరథం నాకు అరథం కాకపోతే, 

మాటాు డేవారిక్త నేను రరాయివాడిన్న, అతను నాకు 

రరాయివాడు. (1కరింథీయులు 14:9-11) 

 

“18 నేను నా దేవున్నక్త కృతజఞతలు తెలుప్పతునిా ను, 

నేను మీ అందరికంట్ల ఎకుక వ్గా భాషలతో (స్థగోుసైు స్) 

మాటాుడతాను; ఇంకా చరాి లో [అసెంీు (RD)] ఒక 

నాలుకలో రదివేల రదాలు (స్థగోుస్వు ) కంట్ల ఇతరులకు 

కూడ్డ బోధంచేలా నేను నా అవ్గాహనతో ఐదు రదాలు 

మాటాుడతాను. అందువ్లు, చరాి  మొతంి ఒకే చోట చేరి, 

అందరూ భాషలతో (స్థగోుసైు స్) మాటాుడితే, సమాచారం 

లేన్న వారు లేదా అవిశిా సులు వ్చిా నటుయితే, మీరు మీ 

మనసుు లో ఉనాి రన్న వారు చరు లేదా? అయితే 

అందరూ ప్రవ్చించి, అవిశిా సి లేదా తెలియన్న వ్య క్త ి

లోరలిక్త వ్ర,ి అతడు అందరిచేత దోషిగా 

న్నరిారించరడతాడు. అందువ్లన అతన్న హృదయ 

రహస్తయ లు వెలుడి చేయరడా్డయి; కారటిు, అతను తన 

ముఖ్ం మీద రడి, దేవుణి ిఆరాధసి్తడు మరియు దేవుడు 

న్నజంగా మీ మధ్య  ఉనిా డన్న న్నవేదిసి్తడు. 

అలాంటప్పు డు ఎలా ఉంది ోదరులారా? మీరు కలిసి 

వ్చిా నప్పు డలాు , మీలో ప్రతి ఒకక రిక్త ఒక క్తరని 

ఉంట్టంది, ఒక బోధ్న ఉంది, ఒక నాలుక ఉంది, ఒక 

ప్రతయ క్షత ఉంది, ఒక వివ్రణ ఉంట్టంది. సంస్తక రము 

కరకు అన్ని  రనులు జరగన్నవ్ి ండి. ఎవ్రైనా ఒక 

భాషలో మాటాుడితే (స్థగోుస్వు స్), ఇదురు లేదా గరిషుంగా 

ముగుగరు ఉండ్డలి, ఒకక కక రు ఒకక కక రు, మరియు 

ఒకరు అరథం చేసుకోన్నవ్ి ండి. కానీ వాయ ఖ్యయ త లేకపోతే, 

అతను చరాి లో [అసెంీు - (RD)] మనంగా 

ఉండన్నవ్ి ండి మరియు అతను తనతో మరియు 

దేవున్నతో మాస్థటాు డన్నవ్ి ండి. ఇదురు లేదా ముగుగరు 

ప్రవ్కలిు మాటాుడన్నవ్ి ండి మరియు ఇతరులు తీరుు  

 
10ఒక నాలుక, అనగా ఇతర దేశాల నుండి భిని ంగా ఒక న్నరి ుషు ప్రజలు ఉరయోగ్వంచే భాష: (థాయడు  ప్ీక లెక్తు కాన్స నుండి) 



“One day Jesus was praying in a certain place. When he 

finished, one of his disciples said to him, ‘Lord, teach us to 

pray, just as John taught his disciples’ ” (Luke 11:1). Jesus 

then repeated what he stated in Matthew 6:9-13 in the 

Sermon on the Mount prayer discourse.  

 

What is significant in their request to be taught how to 

pray? Did Jesus’ disciples not know how to pray? Could it 

be the disciples’ perception of prayer was tainted by 

observing their religious leaders, the Pharisees, pray? Did 

the patriarchs pray or was God’s direct communication 

with them the same as prayer?  Under the law given by God 

through Moses were the priests, prophets or kings the only 

Israelites who could pray?   

 

In the Old Testament patriarchs, priest, prophets and 

Hanna prayed. Their prayers appear mostly to be request 

for forgiveness, deliverance and pleadings for relief from 

suffering. They were not the only ones as Daniel and others 

were “praying toward the temple,” the place of God’s 

presence. 

 

The New Testament prayers are noticeably different than 

those in the Old Testament as they were generally about 

spiritual things. Luke records in Acts 10:1-5 that a Roman 

centurion, Cornelius, prayed to God continually and that 

God heard his prayers.   

 

Attitude of the One Praying  

“Two men went up into the temple to pray; the one a 

Pharisee, and the other a publican. The Pharisee stood and 

prayed thus with himself, God, ‘I thank thee, that I am not 

as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even 

as this publican. I fast twice in the week, I give tithes of all 

that I possess’ [arrogant- look how good I am]. And the 

publican, standing afar off, would not lift up so much as 

his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, 

‘God be merciful to me a sinner [humble]’ ” (Luke 18:10-

13). From the following verses one understands that 

prayers of the humble rather than the self-righteous are 

heard. 

 

Answered Prayer 

John tells us that Jesus is the Vine and Christians are the 

branches. If the branch (a Christian) does not remain 

attached to the Vine (Christ) death occurs and the branch 

(Christian) is cut off and cast out – no longer in a save 

condition. Those who remain attached to the vine are in 

Christ and their prayers are answered as they glorify God, 

not self (John 15).  

 

Hindrance to Prayer 

God may not always hear a prayer as there are situations, 

conditions, attitudes and motives that hinder one’s prayer 

from being heard.  

తీరా న్నవ్ి ండి. కానీ రకక న కూరుా ని  మరొకరిక్త ఏదైనా 

వెలుడైతే, మొదటి వ్య క్త ి మనంగా ఉండన్నవి్ ండి. 

అందరూ నేరుా కునేలా మరియు అందరూ 

ప్పోతు హంచరడేలా మీరందరూ ఒకక కక రుగా 

ప్రవ్చించగలరు. మరియు ప్రవ్కలి ఆతమ లు ప్రవ్కలికు 

లోరడి ఉంటాయి. దేవుడు అయోమయాన్నక్త కర ికాదు, 

రరిశుదిుల చరాి లన్ని ంటిలో వ్లె శాంతిక్త కర.ి మీ 

స్ట్స్వలిు, లేదా భారయ లు చరాి లలో మనంగా 

ఉండన్నవ్ి ండి, ఎందుకంట్ల వారిక్త మాటాుడటాన్నక్త 

అనుమతి లేదు; కానీ చటుం కూడ్డ చపిు నట్టుగా వారు 

లోరడి ఉండ్డలి. మరియు వారు ఏదైనా 

నేరుా కోవాలనుకుంట్ల, ఇంట్లు  వారి సి ంత భరలిను 

అడగన్నవ్ి ండి; మహళలు చరాి లో, అసెంీులో 

మాటాుడటం సిగుగచేట్ట. … అని్న  రనులు మరాయ దగా 

జరగన్నవ్ి ండి [గౌరవ్ంగా (RD)] మరియు ప్కమంలో 

[ఒకరినొకరు అనుసరించండి, అనీి  ఒకే సమయంలో 

మాటాుడకూడదు (RD)]” (1కరింథీయులు 14:18-40 

NIV). 

 

కరింథియను సమావేశాలు అగౌరవ్ం, గందరగోళం 

మరియు గందరగోళంతో గురింిచరడా్డయి. ఈ సమసయ ను 

సరిచేయడ్డన్నక్త పాల్ ఇలా ప్వాశాడు: 

6. ప్రవ్కలిు వ్రుసగా మాటాుడ్డలి, అదే సమయంలో 

కాదు. 

7. వ్కలిు తమ భాష అరథం చేసుకోలేకపోతే మరియు 

అరథం చేసుకోవ్డ్డన్నక్త ఎవ్రూ అందుబాట్టలో 

లేకుంట్ల మనంగా ఉండ్డలి. 

8. దేవుడు గందరగోళాన్నక్త గురయేయ  దేవుడు కాదంటూ 

వ్కలిు అసెంీులో ప్రసంగ్వసిూ వ్ంతులవారీగా 

ప్రసంగ్వంచారు. 

9. ప్రవ్కలి భారయ లు తమ భరనిు రహరంగంగా 

ప్రశిి ంచకుండ్డ వారి ఇంటి గోరయ త గురించి 

వివ్రణ కోరడం దాి రా వారి రటు గౌరవ్ం చూపాలి. 

10. “అన్ని  రనులు మరాయ దగా మరియు 

ప్కమరదంిగా జరగన్నవ్ి ండి” అంట్ల ఏదీ 

లేకుండ్డ ఏరాు ట్ట చేయరడిన ప్కమం లేదా 

ఆచారం ఉండ్డలి అన్న కాదుపాట, ప్పార థన లేదా 

ప్రసంగం ఏదైనా అస్తధ్యరణమైన కారాయ చరణ. 

 

నేరుా కోవ్లసిన పాఠాలు 

7. వినడం కంట్ల బోధంచడం చాలా ముఖ్య ం 

8. ప్కమరదతి మరియు అవ్గాహన క్తలకం 

9. స్ట్ైసవిులందరూ పాలొగనడం అందరినీ 

ప్పోతు హసిుంది 

10. విశిా సం కోసం సవ్రణ అవ్సరం 

11. ఇతరుల గౌరవ్ం ఐకయ తను పెంచుతుంది 

12. చటుం మరియు ఆచారాల గౌరవాన్ని  

విసమ రించలేము 

 



• James 4:2-3 “You do not have, because you do 

not ask God. When you ask, you do not receive, 

because you ask with wrong motives, that you 

may spend what you get on your pleasures.” 

• 1 Peter 3:7 “Husbands, in the same way be 

considerate as you live with your wives, and treat 

them with respect as the weaker partner and as 

heirs with you of the gracious gift of life, so that 

nothing will hinder your prayers.”  

 

Frequency of Prayer 

“Then Jesus told his disciples a parable to show them that 

they should always pray and not give up. He said: ‘In a 

certain town there was a judge who neither feared God nor 

cared about men. And there was a widow in that town who 

kept coming to him with the plea, ‘Grant me justice against 

my adversary.’ For some time he refused. But finally, he 

said to himself, ‘Even though I don’t fear God or care about 

men, yet because this widow keeps bothering me, I will see 

that she gets justice, so that she won’t eventually wear me 

out with her coming!’ And the Lord said, "Listen to what 

the unjust judge says. And will not God bring about justice 

for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will 

he keep putting them off? I tell you, he will see that they 

get justice, and quickly. However, when the Son of Man 

comes, will he find faith on the earth" (Luke 18:1-8)? 

Followers of Christ should consistently pray for help in 

overcoming life’s daily adversities as they live for Christ. 

Paul states “praying at all times in the Spirit, with all prayer 

and supplication. To that end keep alert with all 

perseverance, making supplication for all the saints” 

(Ephesians 6:18). 

 

Prayers and Instructions by  

Jesus 

• Personal Prayer - let this cup (Jesus’ pending 

death by crucifixion) pass, but Thy will be done 

• Instruction on Prayer – do not use vain repetitions 

• Warning –prayers to be seen of men are not heard 

 

Apostles 

• Prayer for boldness – Upon Peter’s release by 

Council 

• Prayer for Action – Peter prayed and said, 

“Tabitha arise” 

• Personal – in jail and at midnight Paul and Silas 

prayed 

 

Apostles and Christians 

• General Instructions – is any afflicted, let him 

pray 

• For others – we give thanks and pray for you 

always  

• Prayers for self – build up self and pray in Holy 

Spirit 

ప్రశి లు 

6. చరాి  సమావేశాలు ఒక కరమ గా న్నరిమ ంచరడవు 

కానీ వ్య క్తగిత భాగసి్త మాయ న్ని  ప్పోతు హంచాలి. 

 T. ___ F.___ 

 

7. స్ట్ైసవిులు కలిసి సమావేశమైనప్పు డు మంచి 

రనులు మరియు విశి సనీయత కోసం 

ఒకరినొకరు ప్పోతు హంచాలి. 

 T. ___ F.___ 

 

8. కరింథియన్స చరాి లో గందరగోళం మరియు 

గందరగోళం ఏరు డింది, ఎందుకంట్ల 

చాలామంది స్వి య-ప్రథమంగా ఉంచారు. 

 T. ___ F.___ 

9. సమావేశమైనప్పు డు బోధంచడం, 

మెరుగురరచడం, ఇతరులను గౌరవించడం 

మరియు వ్య క్తగితంగా పాలొగనడం ప్పాథమిక 

ప్పాముఖ్య త కలిగ్వ ఉంట్టంది. 

 T. ___ F.___ 

 

10. ప్క్తసిు శరీరంగా సమీకరించటాన్నక్త ప్పాథమిక 

ఉదేుశయ ం ప్పోతు హంచడం మరియు 

మెరుగురరచడం. 

T. ___ F.___ 

 

గానం 

పాఠం 8 

పాటలు భావాల వ్య క్తకిరణలు - ప్ేమ లేదా దిే షం, 

ఆనందం లేదా దుుఃఖ్ం మరియు ఆధ్యయ తిమ కం లేదా 

ఇంప్దియాలకు సంరంధంచినవి. పాటలు మరియు 

గానం అనేది ఒకరి వ్య క్తగిత ఆనందం కోసం కావ్చుా , 

ప్పియమైన వారిన్న ఉదేుశించి లేదా దేవుణి ి

స్థసిుతించవ్చాు . పాటలు నమమ కాలు, సంఘటనలు 

మరియు వ్య కిులను ఒకరి స్థజాఞ రకశక్తకి్త కట్టురడి 

ఉండటాన్నక్త బోధంచే స్తధ్నాలు. 

 

పాత్ ఒడంబడిక గానం 

“రండి, మనము ప్రభువును గూరాి  పాడదాము: మన 

రక్షణ యొకక  రండకు సంతోషకరమైన సందడి 

చేదాుము. కృతజఞతాపూరి కంగా ఆయన సన్ని ధక్త వ్చిా , 

క్తరనిలతో ఆయనకు ఆనందోతాు హాలతో సందడి 

చేదాు ం” (క్తరని 95:1-2). 

దేవుడు మోషేకు ఆజాఞ పించాడు, “ఇప్పు డు ఈ పాటను 

మీ కోసం ప్వాసి ఇప్శాయేలీయులకు నేరు ండి మరియు 

వారు పాడేలా చేయండి, తదాి రా ఇది వారిక్త 

వ్య తిర్నకంగా నాకు స్తక్షిగా ఉంట్టంది. పాలు తేనెలు 

ప్రవ్హంచే దేశాన్నక్త, నేను వారి పూరిీ కులకు ప్రమాణం 

చేసి వాగాునం చేసిన దేశంలోక్త వారిన్న 

తీసుకువ్చిా నప్పు డు, వారు తమను తిన్న అభివ్ృది ి



• For Forgiveness – Repent of this wickedness and 

pray 

 

Always have doing God’s will foremost in your heart. Pray 

constantly. Prayers can be short and very specific. Pray for 

things that last forever. Seek God’s guidance in keeping 

His Kingdom first in daily living and in putting others 

ahead of self. Pray for and help the spread of the Gospel of 

Christ. Pray for others and for thankfulness are always 

appropriate. 

Prayers can be very short, at any place, for self or others, 

when happy or sad or specific or general, but not self-

centered. 

Questions 

1. The disciples asked Jesus to teach them to pray as 

prayer was not practiced under the Old Covenant. 

      T. ___ F. ___ 

 

2. God answers the prayers of the  

a. ___ Arrogant 

b. ___ Humble 

c. ___ Both 

 

3. What hinders prayers 

a.   ___ Nothing, as God always answers  

anyone’s prayer 

b. ___ Improper treatment of spouse 

c. ___ Selfishness 

d. ___ a and b 

e. ___ b and c 

 

4. When is the hour of prayer? 

a.  ___ Four time a day at morning, 9 o’clock, 3 

o’clock and night 

b. ___ When you need something 

c. ___ Constantly 

d. ___ a and b 

e. ___ b and c 

 

5. For a Christian’s prayer to be acceptable to God 

he must remain in Christ. 

       T. ___ F. ___  
 

Lord’s Supper - Remembering Christ  
Lesson 10 

“And he {Jesus} said to them, ‘I have earnestly desired to 

eat this Passover with you before I suffer (crucifixion)’” 

(Luke 22:1 7).  

 

While the Children of Israel were still in slavery to the 

Egyptians the Passover was established after the ninth 

plague and before the death angel plague (vs. 1-7). During 

this feast the Israelites were to kill before twilight a lamb 

without blemish (vs. 5). They were to sprinkle some of its 

blood on the door post and the lintel over the door. This 

చందినప్పు డు, వారు ననిు  తిరసక రించి ఇతర 

దేవ్తలను ఆరాధసి్తరు మరియు వారిన్న ఆరాధసి్తరు. నా 

ఒడంరడికను ఉలుంఘంచుచునిా ను” 

(దిి తీయోరదేశకాండము 31:19-21). 

 

"యెహోషాపాతు ప్రభువుకు పాడటాన్నక్త మరియు అతన్న 

రవిప్తత యొకక  మహమను రటిు ఆయనను [దేవున్న] 

స్థసిుతించటాన్నక్త మనుష్యలను న్నయమించాడు, వారు 

సైనాయ న్నక్త అధరతిగా రయలుదేరారు: 'ప్రభువుకు 

కృతజఞతలు చరు ండి, ఆయన ప్ేమ ఎరు టిక్త 

ఉంట్టంది'" ( 2 దినవ్ృతిాంతములు 20:21-22). 

పాత న్నరంధ్నలో చాలా వ్రకు పాడే సూచనలు దేవున్న 

దీవెనలు, శాశి తమైన ప్ేమ మరియు రవిప్తత కోసం 

ప్రశంసలు మరియు కృతజఞతా వ్య క్తకిరణలకు 

సంరంధంచినవి. 

 

కొత్త ఒడంబడికగానం 

గానాన్నక్త సంరంధంచిన కత ి న్నరంధ్న ప్రసి్తవ్నలు 

దేవున్న కత ిఒడంరడిక పిలులు తమ హృదయం నుండి, 

ఒకరి అంతరంగం నుండి ఆయనకు స్థసిుతులు పాడ్డలన్న 

మరియు పాడటం దాి రా ఒకరినొకరు 

ప్పోతు హంచుకోవాలన్న మనకు తెలియజేసిుంది. 

 

కలొసు యులు 3:12-17– “అందుచేత, దేవుడు 

ఎనిు కుని  ప్రజలు, రవిప్తులు మరియు అతయ ంత 

ప్పియమైనవారు, కరుణ, దయ, వినయం, సౌమయ త 

మరియు సహనం ధ్రించండి. ఒకరిపై మరొకరు మీకు 

ఏవైనా మనోవేదనలు ఉంట్ల ఒకరినొకరు సహంచండి 

మరియు క్షమించండి. ప్రభువు న్ననిు  క్షమించినట్టు 

క్షమించుము. మరియు ఈ సదుగణాలని్న ంటిపై ప్ేమను 

ఉంచుతుంది, ఇది వారందరినీ సంపూర ి ఐకయ తతో 

రంధసిుంది. ప్క్తసిు యొకక  శాంతి మీ హృదయాలలో 

రరిపాలించన్నవ్ి ండి, ఎందుకంట్ల ఒకే శరీరం 

[యూదుడు మరియు అనుయ లు; యజమాన్న మరియు 

బాన్నస; స్ట్స్వ ిమరియు ప్పరుష్యడు] మీరు శాంతిక్త పిలిచారు. 

మరియు కృతజఞతతో ఉండండి. మీరు పూర ి స్థజాఞ నముతో 

ఒకరినొకరు బోధంచుకన్న, ఉరదేశించుచుండగా, 

దేవున్నక్త మీ హృదయాలలో కృతజఞతతో క్తరనిలు, క్తరనిలు 

మరియు ఆధ్యయ తిమ క పాటలు పాడేటప్పు డు ప్క్తసిు వాకయ ం 

మీలో సమృదిగిా న్నవ్సించన్నవ్ి ండి. మరియు మీరు 

ఏమి చేసినా, మాటతో లేదా ప్క్తయతో, అన్ని ంటినీ 

ప్రభువైన యేసు నామంలో చేయండి, ఆయన దాి రా 

తంప్డి అయిన దేవున్నక్త కృతజఞతలు చరు ండి. 

 

ఎఫెస్వయులు 5:15-20- పౌలు ఎఫెస్వ స్ట్ైసవిులకు ప్వాసిూ 

ఇలా ేరొక నిా డు, “అయితే, మీరు ఎలా జీవిసిునిా ర్వ 

చాలా జాప్గతగిా ఉండండి - తెలివితకుక వ్వారిగా 

కాకుండ్డ తెలివిగా, ప్రతి అవ్కాశాని్న  సదిి న్నయోగం 

చేసుకోండి, ఎందుకంట్ల ర్వజులు చడవాి. కారటిు, 



told God and the death angel where His people were (vs. 

13). The lamb was to be roasted and eaten (Exodus 12). 

Therefore, the Jewish Passover was a lamb to be eaten 

every year on the 14th day of the first month in 

remembrance of God delivering them from the death of 

their first born and from, Egyptian slavery (Numbers 9). 

Jesus’s Last Passover 

“And when the hour was come, he sat down, and the 

apostles with him.  And he said unto them, with desire I 

have desired to eat this Passover with you before I suffer:  

for I say unto you, I shall not eat it [the Passover (rd)], until 

it [the Passover] be fulfilled in the kingdom of God” (Luke 

22:14 -16). 

“When it was evening, [time for the Passover meal] he 

(Jesus) reclined at table with the twelve . . . Now as they 

were eating, Jesus took bread, and after blessing (giving 

thanks) it broke it and gave it to the disciples, and said, 

‘Take, eat; this is my body.’ And he took a cup, and when 

he had given thanks he gave it to them, saying, ‘Drink of 

it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is 

poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you I 

will not drink again of this fruit of the vine until that day 

when I drink it new with you in my Father’s kingdom.’ 

And when they had sung a hymn, they went out to the 

Mount of Olives" (Matthew 26:20 … 25-30).  Then a few 

verses later Jesus stated “. . . ‘My soul is very sorrowful, 

even to death; remain here, and watch with me.’ And going 

a little farther he fell on his face and prayed, saying, ‘My 

Father, if it be possible, let this cup pass from me; 

nevertheless, not as I will, but as you will’” (Matthew 

26:38-39). 

Jesus’ plea for removal of the cup was neither the bread 

nor the container and its contents. It was His sacrificial 

death by crucifixion, His cup of suffering. When one 

recalls the cup Jesus desired to have removed, one 

remembers, gives thanks and praises God for Christ’s 

blood sacrifice required for the remissions of their sins. 

Jesus’ act of offering Himself as the only sacrifice that 

could remove sin. It also established the New Covenant 

which is why His suffering and sacrifice could not be 

removed. The following is a comparison of the Old and the 

New Covenants. 

                          Old Covenant                  New 

Covenant 

  Sacrifice            Lamb without blemish       Jesus - 

without sin 

  Removal from            Control of Egyptians         Control of 

Satan 

  Free from            Physical slavery         Spiritual 

Slavery 

  Promised Land           Canaan - physical              Heaven - 

spiritual 

మూరుులుగా ఉండకండి, కానీ ప్రభువు చితంి ఏమిట్ల 

అరథం చేసుకోండి. వైన్స తాగవ్దుు, ఇది దురామ రాగన్నక్త 

దారితీసిుంది. రదులుగా, ఆతమ తో న్నంరరడండి. 

క్తరనిలు, స్థ ుకాలు మరియు ఆధ్యయ తిమ క పాటలతో [రహుశా 

ప్రతిసు ందించే లేదా ప్రతిధి్ న్న గానం] ఒకరితో ఒకరు 

మాటాుడుకోవ్డం. మన ప్రభువైన యేసుప్క్తసిు నామంలో 

ప్రతిదాన్నక్త తంప్డి అయిన దేవున్నక్త ఎలుప్పు డూ 

కృతజఞతలు తెలుప్పతూ ప్రభువుకు మీ హృదయంలో 

పాడండి మరియు సంీతాన్ని  (ప్శావ్య త) చేయండి. 

పాల్ కలొసిు యన్స స్ట్ైసవిులకు దేవున్న రటు తన 

భావాలను వ్య కరిరిచేటప్పు డు ఒకరి ఆలోచనా 

ప్రప్క్తయపై గానం ప్పాధ్యనయ తన్నసిుంది. వ్య క్తగిత లేదా 

సమావేశమైన గానం గురించిన వివ్రాలను పాల్ 

ేరొక నలేదు. రదులుగా అతను ఒకరి హృదయం 

నుండి కృతజఞతా వైఖ్రిన్న నొక్తక  చపాు డు. సెటిుంగ్ 

ఏమైనరు టిక్త, ఒకరి గానం అనేది శరీరం యొకక  

ఐకయ త వైప్ప మళిుంచడం, ఒకరిన్న బోధంచడం 

మరియు ప్పోతు హంచడం మరియు భగవ్ంతుడిన్న 

స్థసిుతించడం ఆరాధ్న. 

 

మీ హృదయంలో భగవ్ంతున్న కోసం పాడటాన్నక్త 

మరియు ప్శావ్య త లేదా సంీతాన్ని  చేయడ్డన్నక్త అనేక 

భాగాలు ఉనాి యి 

c) గానం - తీగలను తీయడం [వాయిదాయ లు, సి ర 

తంప్తులు లేదా గుండె తీగలను] 

d) హృదయంలో సంీతాన్ని  తయారు చేయడం - 

భావోదిే గాలు మరియు భావాలను చితశిుదితిో 

d) ప్రభువు వైప్పకు - దేవున్న వైప్ప మళిళ ంచరడింది 

ఇ) న్నజమైన మరియు అసలైనది, కలిు తం లేదా 

కలిు తం కాదు, కానీ మన్నషి యొకక  అంతరగత 

మన్నషి, హృదయం లేదా ఆతమ , ప్ేమించే 

మరియు ఆరాధంచే వ్య క్తలిో జరిగే చరయ . 

f) సమావేశమైనా, చేయకునాి  మరొక వ్య క్తకి్త 

పాడవ్చాు . 

 

గానాన్నక్త సంరంధంచిన ఇతర కత ిన్నరంధ్న ప్గంథాలు 

• "నేను నా ఆతమ తో పాడతాను, కానీ నేను నా 

మనసుు తో కూడ్డ పాడతాను" (1 కరింథీయులు 

14:12-17; 26 

• “ఎవ్రైనా సంతోషంగా ఉనాి రా? అతడు 

స్థసిుతిీతములు పాడవ్లెను” (యాకోబు 5:10-13) 

• "అనయ జనులారా, ప్రభువును స్థసిుతించుడి, 

ప్రజలారా, ఆయనను స్థసిుతించుడి" (ర్వమనుు 

15:7-11) 

• "సమాజం సమక్షంలో నేను నీ స్థసిుతులు 

పాడతాను" (హెప్ీయులు 2:10-12) 

 

ఆనందం కోసం పాడటం బాహయ  మన్నషిన్న ఆకరిసిిుంది, 

అయితే హృదయం నుండి పాడటం అంతరగత మన్నషి 



  Wrath against      Pharaoh         Devil 

  Blood identifies     Israelites         Those in 

Christ     

 

Mark 14:23-26 “And he took a cup, and when he had given 

thanks he gave it to them, and they all drank of it. And 

he said to them, ‘This is my blood of the covenant, 

which is poured out for many. Truly, I say to you, I 

will not drink again of the fruit of the vine until that 

day when I drink it new in the kingdom of God.’ And 

when they had sung a hymn, they went out to the 

Mount of Olives.”  

 

Luke 22:17-24 “And he took a cup, and when he had given 

thanks he said, ‘Take this, and divide it among 

yourselves. For I tell you that from now on I will not 

drink of the fruit of the vine until the kingdom of God 

comes.’ And he took bread, and when he had given 

thanks, he broke it and gave it to them, saying, ‘This is 

my body, which is given for you. Do this in 

remembrance of me.’  And likewise the cup after they 

had eaten, saying, ‘This cup that is poured out for you 

is the new covenant in my blood.”   

 

1 Corinthians 10:16-18 “The cup of blessing that we bless 

[we bless no request God to bless (rd)], is it not a 

participation in the blood of Christ? The bread that we 

break, is it not a participation in the body of Christ? 

Because there is one bread, we who are many are one 

body, for we all partake of the one bread. Consider the 

people of Israel: are not those who eat the sacrifices 

participants in the altar?”    

1 Corinthians 11:25   Paul includes another statement "For 

as often as you eat this bread and drink the cup, you 

proclaim the Lord’s death [atoning sacrifice, sin-offering, 

crucifixion] until he comes.”  

Every time one partakes of the Lord’s Supper one must 

focus on Christ and His atoning sacrifice - Remember 

Me! 

• The bread represents Jesus who as God came to 

earth to live among us in a body of flesh, not a 

phantom. 

• The fruit of the vine, the contents of the cup, 

represents the blood of Jesus which ushered in the 

New Covenant by His atoning sacrifice – the sin-

offering. 

 

Questions 

1. What did Jesus plead to have removed? 

a. ___ A physical cup 

b. ___ The cup of crucifixion, cup of 

suffering 

c. ___ Contents of cup 

యొకక  భావాలను ప్రతిబింబిసిుంది. అందుచేత, 

హృదయంలోన్న ఆలోచనలను అధగమిసిూ, చవిక్త 

ఇంప్పగా మార్నదేదైనా, స్తమరసయ మైనా, వాయిదాయ లైనా, 

క్తరనిలైనా భగవ్ంతుడిక్త ప్ీతికరమైనవి కావు. 

 

గానం యొకక  సంక్షిప్త సమీక్ష. 

WHO: 

“ఆతమ తో న్నంరరడండి. మీ హృదయంలో 

భగవ్ంతున్న కోసం పాడటం మరియు సంీతం 

చేయడం - వ్య క్తగితం 

ఎకక డ: 

అసెంీుగా: 

సభ మధ్య లో నేను న్ననిు  స్థసిుతిసి్తను 

వ్య కిులుగా 

పూర ిస్థజాఞ నంతో ఒకరికకరు బోధంచండి మరియు 

ఉరదేశించుకోండి మరియు మీరు దేవున్నక్త మీ 

హృదయాలలో కృతజఞతతో క్తరనిలు, క్తరనిలు 

మరియు ఆధ్యయ తిమ క పాటలు పాడేటప్పు డు 

ఎప్పు డు: 

ఎవ్రైనా సంతోషంగా ఉనాి రా? అతన్నన్న స్థసిుతి 

పాటలు పాడన్నవ్ి ండి 

ఎలా: 

నేను నా ఆతమ తో పాడతాను, కానీ నేను నా 

మనసుు తో కూడ్డ పాడతాను. 

 

కత ిఒడంరడిక ప్క్తంద దేవున్నక్త ఆమోదయోగయ మైన గానం 

ఏది అనే దాన్నపై విభిని  అభిప్పాయాలు ఉనాి యి. 

ఒకరు అభిప్పాయం లేదా వ్య క్తగిత విశిా స్తన్నక్త అతీతంగా 

చూడ్డలి మరియు లేఖ్నాన్ని  ఏకరక్షంగా కాకుండ్డ దాన్న 

సందరభ ంలో స్థసిథరంగా అరథం చేసుకోవాలి. లోరభూయిషు 

ఆవ్రణ నుండి వాయ ఖ్యయ న్నంచడం తప్పు  ముగ్వంప్పలకు 

దారి తీసిుంది: 

j. ఆరాధ్న అనేది 'ఆరాధ్న రవ్'లో జరుగుతుంది 

కారటిు ఆమోదయోగయ మైన గానం తరు న్నసరిగా 

'ఆరాధ్న రవ్' సభలో జరగాలి. 

k. స్తమరసయ ం వినేవారిక్త మంచిగా విన్నపించడంపై 

దృషిు స్తరిసిుంది మరియు వినోదం కారటిు 

పాడటం తరు న్నసరిగా క్తరనిలు లేదా ఏక్తభావ్ంతో 

ఉండ్డలి. 

l. ఏక్తభావ్ం లేదా నాలుగు-భాగాల స్తమరసయ ంతో 

కూడిన కాపెలాు  మాప్తమే ఆమోదయోగయ మైనది 

m. ఎవ్రిైనా పాట ఉంట్ల, సమాజం పాడ్డలిు న 

పాటలను ఎంచుకుంట్టంది 

n. ఒకరి హృదయంలోన్న ఆలోచనల కంట్ల ధి్ నులపై 

దృషిు కేంప్దీకరిర ితరు , ఒకరి హృదయం నుండి 

కాపెలాు , క్తరనిలు, స్తమరసయ ం లేదా వాయిదాయ లతో 

పాడటం ఆమోదయోగయ మైనది. 

o. పాట నాయకుడు లేదా దరి కుడు ఒక 

ప్రదరి కుడు 



2. “Proclaim the Lord’s death” signifies the blood 

sacrifice, sin-offering, crucifixion 

T. ___ F. ___ 

 

3. Christians are to remember Christ sin-offering 

(atoning sacrifice) only on Sunday when they 

partake of the Lord’s Supper.  

T.___ F. ___ 

 

4. The bread represents God in a human body being 

tempted and suffering as man 

T.___ F. ___ 

 

5. The fruit of the vine represents the shedding of 

Jesus’ physical blood, the atoning sacrifice 

required for a sin-offering for an eternal life. 

T.___ F. ___ 

 

Giving 

Lesson 11 

“For God so loved the world that he gave his only and 

unique Son, so that everyone who trusts in him may have 

eternal life, instead of being utterly destroyed” (John 3:16). 

There appears to be a direct correlation between love and 

giving. 

In Christ we must learn to love and to communicate that 

love through giving - the sharing of what God has entrusted 

to us.  

“And now, brothers, we want you to know about the grace 

that God has given the Macedonian churches. Out of the 

most severe trial, their overflowing joy [their hope for 

eternal life] and their extreme poverty welled up in rich 

generosity. For I testify that they gave as much as they 

were able, and even beyond their ability. Entirely on their 

own, they urgently pleaded with us for the privilege of 

sharing in this service to the saints (2 Corinthians 8:1-7). 

  

“If anyone does not provide for his relatives, and 

especially for his immediate family, he has denied the 

faith and is worse than an unbeliever” (1 Timothy 5:8).  

Attitude 

One’s love of God is expressed in taking care of those in 

need.  “Religion [threeskeía – external activity] that 

God our Father accepts as pure and faultless is this: 

to look after [provide for their needs (rd)] orphans 

and widows in their distress and to keep oneself from 

being polluted by the world” (James 1:27). 

 

A greedy person loves himself more than God or others. 

“No one can serve two masters. Either he will hate the 

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

p. రహుళ పాటల నాయకులు, సమూహ నాయకులు 

లేదా ప్రశంసల రృందాలు వినోదాన్ని  

ఏరు రుసి్తయి, అయినరు టిక్త వారితో ఒకే ఒకక  

పాట నాయకుడు మాప్తమే పాలొగంటారు. 

q. పాటల ప్పసకిాలు లేదా ప్స్వక న్సస్థపై ప్పొజెక్షన్స 

లేకుండ్డ పాడటం తరు న్నసరిగా మెమరీ నుండి 

ఉండ్డలి. 

r. ఒకరి దృషిు ధి్ న్న నాణయ తపై ఉంట్ల అది 

వాయిదాయ లతో, కాపెలాుతో లేదా స్తమరసయ ంతో 

వినోదం. 

 

వినోదం కోసం పాడటం జరుగుతుంది - ఎ) ర్నడియో, టీవీ 

లేదా సిడిలో సంీత వాయిదాయ లతో లేదా లేకుండ్డ, 

సమావేశమైనప్పు డు లేదా ఒంటరిగా ఉని ప్పు డు లేదా 

సి) నాయకుడు కాదు, ఒక నాయకుడు లేదా రహుళ 

నాయకులు. వాసవిాన్నక్త, పాటలో భగవ్ంతుడిన్న 

ఆరాధంచడంలో విసమ యం, గౌరవ్ం, గౌరవ్ం మరియు 

ప్రశంసలు వ్ంటి గొరు  భావాలను కలిగ్వ ఉంటారు 

మరియు అదే సమయంలో భగవ్ంతుడిన్న స్థసిుతించే 

మరియు ఆరాధంచే ఇతర సి రాల ప్శావ్య త మరియు 

సంీతం దాి రా ఆనందించవ్చుా  మరియు 

మెరుగురడవ్చాు . ఇది గుండెకు సంరంధంచిన 

విషయం. 

 

ప్రశి లు 

6. పాత ఒడంరడిక ప్క్తంద పాడటం అనేది ఒక 

పాఠం బోధంచడ్డన్నక్త మరియు అతన్న ప్ేమ 

కోసం దేవున్నక్త ప్రశంసలు మరియు కృతజఞతలు 

తెలియజేయడం. 

T. ___ F. ___ 
 

7. కలొసిు యన్స స్ట్ైసవిులు బోధంచడ్డన్నక్త 

మరియు ఉరదేశించడ్డన్నక్త పాడ్డరు 

T. ___ F. ___ 
 

8. భగవ్ంతున్నక్త ఆమోదయోగయ మైన గానం 

ఎలుప్పు డూ మన్నషి యొకక  అంతరగత జీవి 

నుండి, అతన్న హృదయం నుండి ఉండ్డలి. 

T. ___ F. ___ 
 

9. పాడుతుని ప్పు డు మన్నషి హృదయం దేవున్న 

వైప్ప తన ఆలోచనలను కేంప్దీకరించకుండ్డ 

న్నర్వధంచే ఏదైనా పాటలో ఆరాధ్నను 

న్నర్వధసిుంది. 
T. ___ F. ___ 

 

10. ఒక చరాి లా కలిసి సమావేశమైనరు టిక్త 

హృదయం నుండి పాడటం అనేది వ్య క్తగిత 

విషయం. 
T. ___ F. ___ 



and despise the other. You cannot serve both God and 

Money” (Matthew 6:24). 

“If I give all I possess to the poor and surrender my 

body to the flames, but have not love, I gain nothing.”  
[I have not offered my spiritual being to God for my gift 

was out of duty or command.] (1 Corinthians 13:3). 

 

“Command those who are rich in this present world not 

to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so 

uncertain, but to put their hope in God” (1 Tim 6:17-19). 

In Mark 10:17-21 we read of a wealthy man who kept the 

Law but was unwilling to share with the needy. One cannot 

earn eternal life by keeping the letter of the law. The desire 

that pleases God is to do good, live holy and trust God.  The 

rich man stored his wealth on earth rather than heaven. 

Compassionate giving to those in need are treasures stored 

up in heaven. Whether rich or poor those in Christ store up 

treasures in heaven by doing good in helping others 

materially and spiritually. The amount is not stored but 

attitude of one’s heart in the generous giving of self and 

material possessions he has at his disposal. 

 

“Be careful not to do your ‘acts of righteousness’ before 

men, to be seen by them. If you do, you will have no 

reward from your Father in heaven” (Matthew 6:1-4). 
 

“Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you 

hypocrites! You give a tenth of your spices — mint, dill 

and cumin. But you have neglected the more important 

matters of the law — justice, mercy and faithfulness. 

You should have practiced the latter, without neglecting 

the former” (Matthew 23:23-24). 

 

“Now a man named Ananias, together with his wife 

Sapphira, also sold a piece of property. With his wife’s full 

knowledge he kept back part of the money for himself, 

but brought the rest and put it at the apostles’ feet” (Acts 

5:1-2). It is not the fact they did not give all of the proceeds 

but their attitude in giving desiring praise of men. 
 

Greed and Selfishness 

Greed is the focusing on self – my possessions, my time, 

and my desires.  

 

“Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly 

nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and 

greed, which is idolatry.  Because of these, the wrath of 

God is coming” (Colossians 3:5-6). 

o And I will say to my soul, Soul, thou hast much 

goods laid up for many years; take thine ease, eat, 

drink, be merry. But God said unto him, Thou 

foolish one, this night is thy soul required of thee; 

and the things which thou hast prepared, whose 

shall they be” (Luke 12:19-20)?   

 

 

 

ప్రపారిసి్తతనా్న రు 

పాఠం 9 

యేసు తన ప్రసంగంలో ప్పార థన గురించి స్తధ్యరణంగా 

'ది సెరమ న్స ఆన్స ది మంట్' అన్న ేరొక ంటూ 

చరాి ంచాడు"మరియు మీరు ఎప్పు డు ప్పారి థంచినా, 

ప్రజలు చూరలా సమాజ మందిరాలలో మరియు వీధ 

మూలలోు  న్నలరడటాన్నక్త ఇషురడే వేషధ్యరులలా 

ఉండకండి, నేను మీకు ఖ్చిా తంగా చపి్పనిా ను, వారిక్త 

పూరి ిప్రతిఫలం ఉంట్టంది! , నీ గదిలోక్త వెళిళ , తలుప్ప 

మూసి, దాగ్వ ఉని  నీ తంప్డిన్న ప్పారి థంచు. మరుగున 

ఉని  నీ తంప్డి నీకు ప్రతిఫలమిసి్తడు. వారు చాలా 

రదజాలంతో వినరడతారన్న వారు అనుకుంటారు. 

వారిలా ఉండకండి, ఎందుకంట్ల మీరు అడగకముందే 

మీకు ఏమి అవ్సరమో మీ తంప్డిక్త తెలుసు” (మతయిి 

6:5-6). మారుక  11:17లో యేసు యెషయా 56:7న్న 

ప్రసి్తవిసిూ దేవున్న ఆలయాన్ని  ప్పార థనా స్థసథలంగా 

ేరొక నిా డు. ఇప్పు డు దేవున్న ఆలయం మన్నషిలో 

న్నవ్సిోింది. 

 

“ఒకర్వజు యేసు ఒక ప్రదేశంలో ప్పారి థసిునిా డు. అతను 

ముగ్వంచినప్పు డు, అతన్న శిష్యయ లలో ఒకరు అతన్నతో, 

'ప్రభూ, యోహాను తన శిష్యయ లకు ప్పారి థంచినట్టు మాకు 

ప్పారి థంచడం నేరుు ము' (లూకా 11:1). యేసు మతయిి 

6:9-13లో కండపై ప్పారని ఉరనాయ సంలో చపిు న దాన్నన్న 

ప్పనరావ్ృతం చేశాడు. 

 

ఎలా ప్పారి థంచాలో నేరిు ంచమన్న వారి అభయ ర థనలో 

ముఖ్య మైనది ఏమిటి? యేసు శిష్యయ లకు ఎలా 

ప్పారి థంచాలో తెలియదా? వారి మత పెదులు, 

రరిసయుయ లు ప్పార థన చేయడ్డన్ని  గమన్నంచడం దాి రా 

ప్పార థన గురించి శిష్యయ ల అవ్గాహన కలుషితమై 

ఉంట్టందా? పితృసి్త ముయ లు ప్పార థన చేశారా లేదా 

వారితో దేవున్న ప్రతయ క్ష సంభాషణ ప్పార థన వ్లె ఉందా? 

మోషే దాి రా దేవుడు ఇచిా న చటుం ప్రకారం 

పూజారులు, ప్రవ్కలిు లేదా రాజులు మాప్తమే 

ఇప్శాయేలీయులు ప్పార థన చేయగలరా? 

 

పాత న్నరంధ్నలో పూరిీ కులు, పూజారి, ప్రవ్కలిు 

మరియు హనిా  ప్పారి థంచారు. వారి ప్పార థనలు ఎకుక వ్గా 

క్షమారణ, విముక్త ిమరియు బాధ్ నుండి ఉరశమనం 

కోసం అభయ ర థనలుగా కన్నపిసి్తయి. డేన్నయల్ మరియు 

ఇతరులు దేవున్న సన్ని ధలో ఉని  “మందిరం వైప్ప” 

ప్పారి థసిుని ందున వారు మాప్తమే కాదు. 

 

కత ిన్నరంధ్న ప్పార థనలు పాత న్నరంధ్నలో ఉని  వాటి 

కంట్ల భిని ంగా ఉంటాయి, ఎందుకంట్ల అవి 

స్తధ్యరణంగా ఆధ్యయ తిమ క విషయాల గురించి ఉంటాయి. 



o “Watch out! Be on your guard against all kinds of 

greed; a man’s life does not consist in the 

abundance of his possessions” (Luke 12:15). 

 

o “But godliness with contentment is great gain. For 

we brought nothing into the world, and we can take 

nothing out of it. But if we have food and clothing, 

we will be content with that. People who want to 

get rich fall into temptation and a trap and into 

many foolish and harmful desires that plunge men 

into ruin and destruction. For the love of money is 

a root of all kinds of evil. Some people, eager for 

money, have wandered from the faith and pierced 

themselves with many griefs” (1 Timothy 6:6-10). 

 

o “Do not store up for yourselves treasures on 

earth, where moth and rust destroy, and where 

thieves break in and steal. But store up for 

yourselves treasures in heaven, [acts of service to 

others (rd)] where moth and rust do not destroy, and 

where thieves do not break in and steal. For where 

your treasure is, there your heart will be also” 

(Matthew 6:19-21). 

 

o The parable often referred to as the rich man and 

Lazarus, (Luke 16:19-31) vividly depicts the plight 

of those who use God’s resources on themselves 

without regard for the plight of those with whom 

they come in regular contact. Unless one changes 

and begins employing his resources for the benefit 

of God, he will most certainly be cast out from 

God’s presence. 

 

“Jesus looked around and said to his disciples, ‘How 

hard it is for the rich to enter the kingdom of God’” 

(Mark 10:23)! Riches is not the problem. It is relying on 

one’s wealth to earn salvation and eternal life rather than 

on God.  

 

Generous in Material Things  

“Remember this: [Paul writing to the Corinthians 

Christians] Whoever sows sparingly will also reap 

sparingly, and whoever sows generously will also reap 

generously. Each man should give what he has decided 

in his heart to give, not reluctantly or under compulsion 

(duty or grudgingly) for God loves a cheerful giver. And 

God is able to make all grace abound to you, so that in 

all things at all times, having all that you need, you will 

abound in every good work As it is written:  "He has 

scattered abroad his gifts to the poor; his righteousness 

endures forever." 

 

Paul writing to Christians states “He who has been 

stealing must steal no longer, but must work, doing 

something useful with his own hands, that he may 

అపొసలిుల కారయ ములు 10:1-5లో ఒక ర్వమన్స శతాధరతి 

కర్ని లియస్ దేవున్నక్త న్నరంతరం ప్పారి థంచాడన్న 

మరియు దేవుడు అతన్న ప్పార థనలను వినిా డన్న లూకా 

నమోదు చేశాడు. 

 

ఒక ప్రపారని యొకక  వైఖరి 

“ఇదురు మనుష్యయ లు ప్పారి థంచుటకు 

దేవాలయములోన్నక్త ఎక్తక రి; ఒకడు రరిసయుయ డు, 

ఇంకకడు రబిుకన్స. రరిసయుయ డు న్నలరడి తనతో ఇలా 

ప్పారి థంచాడు, దేవుడ్డ, 'నేను ఇతర మనుష్యయ ల వ్లె, 

దోపిడీదారులు, అనాయ యం, వ్య భిచారులు లేదా ఈ 

సుంకందారున్న వ్లె లేనందుకు నేను నీకు కృతజఞతలు 

తెలుప్పతునిా ను. నేను వారాన్నక్త రండుస్తరుు ఉరవాసం 

ఉంటాను, నా వ్దు ఉని దంతా దశమభాగాలు ఇసి్తను' 

[అహంకారం- నేను ఎంత మంచివాడినో చూడండి]. 

మరియు సుంకందారుడు, దూరంగా న్నలరడి, సి ర గం 

వైప్ప తన కళుళ  ఎతలిేదు, కానీ అతన్న ఛాతీపై కటాుడు, 

'దేవుడు పాపిన్న [నప్మతతో] ననిు  కరుణించు" (లూకా 

18:10-13). ఈ ప్క్తంది స్థ ుకాల నుండి, స్వి య-నీతిమంతుల 

కంట్ల వినయసుథల ప్పార థనలు వినరడుతునాి యన్న 

అరథం. 

 

సమాధానమిచి్చ న ప్రపారని 

యేసు వైన్స అన్న మరియు స్ట్ైసవిులు శాఖ్లు అన్న జాన్స 

మనకు చపాు డు. కమమ  (స్ట్ైసవిుడు) వైన్స (ప్క్తసిు)తో 

ముడిరడి ఉండకపోతే మరణం సంభవిసిుంది మరియు 

కమమ  (స్ట్ైసవిుడు) నరిక్త వేయరడుతుంది - ఇకపై 

రక్షించే స్థసిథతిలో ఉండదు. తీగతో అనురంధ్ంగా 

ఉని వారు ప్క్తసిులో ఉనిా రు మరియు వారి ప్పార థనలకు 

సమాధ్యనం ఇవ్ి రడుతుంది, వారు దేవుణి ి

మహమరరుసి్తరు, సి యం కాదు (జాన్స 15). 

 

ప్రపారనికు ఆటంకం 

ఒకరి ప్పార థనను వినకుండ్డ అడుాకునే రరిసిథతులు, 

రరిసిథతులు, వైఖ్రులు మరియు ఉదేుశాయ లు 

ఉని ందున దేవుడు ఎలుప్పు డూ ప్పార థనను 

వినలేకపోవ్చుా . 

• జేమ్ు  4:2-3“మీకు లేదు, ఎందుకంట్ల మీరు 

దేవుణి ిఅడగరు. మీరు అడిగ్వనప్పు డు, మీరు 

స్వి కరించరు, ఎందుకంట్ల మీరు తప్పు డు 

ఉదేుశయ ంతో అడుగుతారు, మీరు పొందినది మీ 

ఆనందాల కోసం ఖ్రుా  చేయవ్చుా . ” 

• 1 ేతురు 3:7"భరలిారా, అదే విధ్ంగా మీరు మీ 

భారయ లతో జీవిసిుని ప్పు డు ప్శదగిా ఉండండి 

మరియు వారిన్న రలహీనమైన భాగసి్త మిగా 

మరియు జీవితప్ప దయగల రహుమతిక్త మీతో 

వారసులుగా గౌరవించండి, తదాి రా మీ 

ప్పార థనలకు ఏదీ ఆటంకం కలిగ్వంచదు." 

 



have something to share with those in need” 

(Ephesians 4:28). 

Generous in Our Intellect 

Do not blindly continue to accept what you have been 

taught. Personally examine the scriptures, discuss with 

other Christians, obtain a clearer understanding of His 

will. Prove all things yourself rather than relying on and 

accepting the belief or opinion of a trusted friend, 

teacher, preacher or pastor. Accept Christ’s commands 

and put your trust in Him by obedience. If one does not 

attempt to understand, how can he change?  

 

Generous in Our Influence 

Your influence is measured by what others think or say 

about you. Christian stewardship requires that one’s 

influence glorifies God and is used to see that justice 

and mercy are administered to the poor.  

 

Generous with His Gospel 

“And he said unto them, Go ye into all the world, and 

preach the gospel to every creature. He that believeth 

and is baptized shall be saved; but he that believeth not 

shall be damned” (Mark 16:15-16). 

 

God has entrusted to those in Christ with His most 

treasured and important possession. He made no other 

plans for communicating His Gospel Reconciliation 

Message. He expects us to do His will, if we do not 

someone else will. They will receive His reward; we 

will not. The question is “are we doing His will or are 

we letting someone else do it for us?” 

 

Generous with Our Time 

   The proper use of our time involves spending time on 

self, family, needy, study and in taking the gospel to 

world to meet their spiritual needs. In addition to 

assisting financially to defray cost, one can participate 

in: 

a. Individual one on one Bible studies 

b. Bringing people to a teacher 

c. Distributing and evaluating Bible correspondence 

courses 

d. Developing written lessons  

e. Encouraging others in their ministry 

 

Personal Responsibility in Giving 

Am I responsible for doing His will? Of course, the 

answer is obvious – a resounding YES I am personally 

responsible! 

It is not only the faithful followers of Christ but everyone 

will be called into giving an account. “ ‘As surely as I live,’ 

says the Lord, ‘every knee will bow before me; every 

tongue will confess to God.’ So then, each of us will give 

an account of himself to God” (Romans 14:11-12).  

 

ప్రపారని యొకక  ప్రీక్వవ నీ్స  

“అప్పు డు యేసు తన శిష్యయ లకు ఒక ఉరమానం 

చపాు డు, వారు ఎలుప్పు డూ ప్పారి థంచాలన్న మరియు 

విరమించుకోవ్దున్న వారిక్త చూపించారు. అతను ఇలా 

అనిా డు: 'ఒక రటుణంలో దేవున్నక్త భయరడన్న లేదా 

మనుష్యయ లను రటిుంచుకోన్న నాయ యాధరతి ఉనిా డు. ఆ 

ఊరిలో ఒక విధ్వ్రాలు, ‘నా ప్రతయ రి థపై నాకు నాయ యం 

చేయి’ అన్న వేడుకుంటూ వ్సిూ ఉండేది. కంత కాలాన్నక్త 

అతను న్నరాకరించాడు. కానీ చివ్రగా, అతను తనలో 

తాను ఇలా అనిా డు: 'నేను దేవున్నక్త భయరడనరు టిక్త, 

మనుష్యయ ల గురించి రటిుంచుకోనరు టిక్త, ఈ వెధ్వ్ 

ననిు  ఇరు ంది పెడుతూనే ఉంది కారటిు, చివ్రిక్త ఆమె 

ననిు  తనతో బాధంచకుండ్డ చూసుకుంటాను. 

వ్సిునిా ను!' మరియు ప్రభువు ఇలా అనిా డు, 

"అనాయ యమైన నాయ యాధరతి చ ుే ది వినండి. 

మరియు రగలు మరియు రాప్తి తనకు మొరపెట్లు తన 

ఎంపిక చేసుకుని  వారిక్త దేవుడు నాయ యం చేయలేదా? 

అతను వాటిన్న విరమించుకుంటాడ్డ? నేను మీకు 

చపి్పనిా ను, అతను దాన్నన్న చూసి్తడు. వారు తి రగా 

నాయ యం పొందుతారు, అయితే, మనుషయ కుమారుడు 

వ్చిా నప్పు డు, 

ప్క్తసిు అనుచరులు ప్క్తసిు కరకు జీవిసిుని ప్పు డు 

జీవితంలోన్న ర్వజువారీ కషాులను అధగమించడంలో 

సహాయం కోసం న్నలకడగా ప్పారి థంచాలి. పౌలు ఇలా 

అనిా డు: “అన్ని  వేళలా ఆతమ తో, అన్ని  ప్పార థనలతో 

మరియు ప్పార థనలతో ప్పారి థస్థసిునిా ను. అందుకరకు 

రరిశుదిులందరి కరకు విజాఞరన చేసిూ పూర ిరట్టుదలతో 

మెలకువ్గా ఉండుము” (ఎఫెస్వయులకు 6:18). 

 

దావ రా ప్రపారనిలు మరియు సూచనలు 

యేసు 

• వ్య క్తగిత ప్పార థన - ఈ కప్పు  (యేసు శిలువ్ 

వేయడం దాి రా పెండింగ్స్థలో ఉని  మరణం) 

గడిచిపోన్నవ్ి ండి, అయితే నీ చితంి 

నెరవేరుతుంది 

• ప్పార థనపై సూచన - వ్య ర థమైన ప్పనరావ్ృతిులు 

ఉరయోగ్వంచవ్దుు 

• హెచా రిక - ప్పరుష్యలు చూడవ్లసిన ప్పార థనలు 

వినరడవు 

 

ఉరదేశకులు 

• ధైరయ ం కోసం ప్పార థన – కౌన్ను ల్ దాి రా ీటడ 

విడుదలైన తరిా త 

• చరయ  కోసం ప్పార థన - ీటడ ప్పారి థసిూ, "తబితా 

లేచిపో" అనిా డు 

• వ్య క్తగితంగా - జైలులో మరియు అరరిాప్తి పాల్ 

మరియు సిలాస్ ప్పారింిచారు 

 

అపొసలిులు మరియు స్ట్ైసవిులు 



Giving is a response of the heart in accordance to how one 

has been prospered. It is not some “legal requirement” like 

the tithe.  

 

A Christian must be aware of things that influence his 

giving either for good or bad. One’s actions and speech are 

to glorify God; otherwise it glorifies the Devil and his 

cause. One is personally responsible for their giving and 

stewardship!  

Unacceptable Giving 

•   Not using the resources God has provided to do 

His will. 

• Giving because it is a command rather than from 

the heart  

o Jesus referred to those who gave because of a 

command as hypocrites. They focused on 

performing the command and neglected the 

more important things of life – justice, mercy 

and faithfulness  

• Giving to be recognized by man 

• Sin-stained meaningless giving 

o Many years before in Isaiah 1:10-17 God 

stated: “Do not bring any more meaningless 

offerings; …  I cannot tolerate sin-stained 

celebrations!  … Wash! Cleanse yourselves! 

Remove your sinful deeds from my sight. 

Stop sinning! Learn to do what is right! 

Promote justice! Give the oppressed reason 

to celebrate! Take up the cause of the 

orphan! Defend the rights of the widow!   

 

Questions 

1. Why should a Christian give? 

a. ___ It is a command that must be obeyed 

b. ___ Because of love of God and man 

 

2. How much should a Christian give? 

a. ___ Ten percent, the tithe 

b. ___ Until it hurts 

c. ___ As one has been prospered 

 

3. Greed is focusing on self and satisfying one’s 

desires rather than focusing on satisfying those in 

physical and spiritual need. 

T. ___ F. ___ 

 

4. Who are those who will give an accounting for 

things done or failed to do while here on earth? 

a. ___ Sinners 

b. ___ Christians 

c. ___ All mankind 

  

5.  What is unacceptable giving? 

 a. ___ Giving because it is commanded 

 b. ___ Giving to receive personal recognition 

• స్తధ్యరణ సూచనలు - ఎవ్రైనా బాధ్రడా్డరా, 

అతను ప్పార థన చేయన్నవి్ ండి 

• ఇతరుల కోసం - మేము ఎలుప్పు డూ మీ కోసం 

కృతజఞతలు తెలుప్పతాము మరియు ప్పారి థసి్తము 

• సి యం కోసం ప్పార థనలు - ఆతమ ను 

న్నరిమ ంచుకోండి మరియు రవిప్తాతమ లో 

ప్పారి థంచండి 

• క్షమారణ కోసం - ఈ దురామ రాగన్నక్త రశాా తిారరడి 

ప్పారి థంచండి 

 

ఎలుప్పు డూ మీ హృదయంలో దేవున్న చితిాని్న  

ప్రథమంగా చేసిూ ఉండండి. న్నరంతరం ప్పారి థంచండి. 

ప్పార థనలు చిని విగా మరియు చాలా న్నరిుషుంగా 

ఉంటాయి. శాశి తంగా ఉండే వాటి కోసం ప్పారి థంచండి. 

దైనందిన జీవితంలో తన రాజాయ న్ని  ప్రథమ స్థస్తథ నంలో 

ఉంచడంలో మరియు ఇతరులను తనకంట్ల ముందు 

ఉంచడంలో దేవున్న మారగదరి కతి ం కోసం వెతకండి. 

ప్క్తసిు సువార ి వాయ పి ి కోసం ప్పారి థంచండి మరియు 

సహాయం చేయండి. ఇతరుల కోసం ప్పారి థంచండి 

మరియు కృతజఞత కోసం ఎలుప్పు డూ తగ్వనవి. 

సంతోషంగా లేదా విచారంగా ఉని ప్పు డు లేదా 

న్నరిుషుంగా లేదా స్తధ్యరణమైనప్పు డు ప్పార థనలు చాలా 

చిని విగా ఉంటాయి, ఏ ప్రదేశంలోనైనా, స్వి య లేదా 

ఇతరుల కోసం, కానీ స్వి య-కేంప్దీకృతమైనవి కావు. 

ప్రశి లు 

6. పాత ఒడంరడిక ప్రకారం ప్పార థన 

ఆచరించరడనందున ప్పారి థంచడం 

నేరిు ంచమన్న శిష్యయ లు యేసును కోరారు. 

T. ___ F. ___ 

 

7. దేవుడు వారి ప్పార థనలకు సమాధ్యనం ఇసి్తడు 

d. ___ అహంకారి 

e. ___ వినయం 

f. ___ రండు 

 

8. ప్పార థనలను ఏది అడుాకుంట్టంది 

f. ___ ఏదీ లేదు, దేవుడు ఎలుప్పు డూ ఎవ్రి 

ప్పార థనలకు సమాధ్యనం ఇసి్తడు 

g. ___ జీవిత భాగసి్త మి యొకక  సరికాన్న 

చిక్తతు  

h. ___ సి్త ర థం 

i. ___ a మరియు b 

j. ___ బి మరియు సి 

 

9. ప్పార థన సమయం ఎప్పు డు? 

f. ___ ర్వజుకు నాలుగు స్తరుు ఉదయం, 9 

గంటలు, 3 గంటలు మరియు రాప్తి 

g. ___ మీకు ఏదైనా అవ్సరమైనప్పు డు 



 c. ___ Giving with unforgiven sin 

d. ___All the above 

 

Church Discipline 

Lesson 12 

Christians are in fellowship with Christ and should be with 

all others who are in Christ. They are equal in God’s love, 

their salvation and all benefits derived from being in 

Christ. However, being human they all differ in abilities, 

intellect, knowledge, wisdom and maturity in both physical 

and spiritual worlds. Therefore, there will be conflicts of 

varying degrees that must be resolved.  

There will also be differences in understanding and 

personal interpretation of the scriptures. Some may attempt 

to force their interpretation on others as a condition of 

fellowship which is contrary to Paul’s instructions in 1 

Corinthians 8. In addition, there will be those who teach 

their belief that is foreign to the Bible.  

The purpose of congregational disciplinary action is to 

bring back a Christian who has wandered away and no 

longer living a life pleasing to God. It is intended to prevent 

loss of one’s soul, prevent contamination of the Body and 

to display God’s love, justice and mercy to the World.  

Discipline must never be over some personal interpretation 

one requires to be accepted by all to be in fellowship. 

 

Hebrews 12:5-7 – “My son, do not think lightly of the 

Lord’s discipline (chastening) or give up when you are 

corrected by him.  For the Lord disciplines the one he 

loves, and he punishes every son he accepts." What you 

endure disciplines you: God is treating you as sons. Is 

there a son whom his father does not discipline?” 

 

2 Timothy 3:16-17 – “All Scripture is breathed out by 

God and profitable for teaching, for reproof, for 

correction, and for training (instruction) in 

righteousness.”  

 

Hebrews 12:11 – “For the moment all discipline 

(chastening) seems painful [not necessarily physical pain 

(rd)] rather than pleasant, but later it yields the peaceful 

fruit of righteousness to those who have been trained by 

it.” 

 

Ephesians 6:4 – “Fathers, do not provoke your children 

to anger, but bring them up by training and instructing 

them about the Lord (discipline and instruction. 

 

The inspired Word instructs us in the steps needed to 

maintain faithfulness, unity and fellowship with God and 

man: 

1. Christians who sin against you or God are to be 

approached by their Christian brethren to explain 

h. ___ న్నరంతరం 

i. ___ a మరియు b 

j. ___ బి మరియు సి 

 

10. ఒక స్ట్ైసవిున్న ప్పార థన దేవున్నక్త ఆమోదయోగయ ంగా 

ఉండ్డలంట్ల అతడు ప్క్తసిులోనే ఉండ్డలి. 

T. ___ F. ___ 
 

ప్రప్భువు భోజనం - ప్రీస్తతను సమ రించుకోవడం 

పాఠం 10 

"మరియు అతను {యేసు} వారితో ఇలా అనిా డు, 

'నేను బాధ్లు రడకముందే (సిలువ్ వేయరడటాన్నక్త) 

మీతో కలిసి ఈ పాస్ ఓవ్డ తినాలన్న నేను 

హృదయపూరి కంగా కోరుకునిా ను" (లూకా 22:1 7). 

 

ఇప్జాయెల్ పిలులు ఇరు టిక్త ఈజిపియినుకు 

బాన్నసతి ంలో ఉండగా, తొమిమ దవ్ స్థ ుగు తరిా త 

మరియు డెత్ ఏంజెల్ స్థ ుగుకు ముందు పాస్ ఓవ్డ 

స్థస్తథ పించరడింది (vs. 1-7). ఈ విందు సమయంలో 

ఇప్శాయేలీయులు కళంకం లేన్న గొప్రపిలును సంధ్యయ  

సమయంలో చంపాలి (vs. 5). వారు దాన్న రకంిలో కంత 

భాగాన్ని  డోడ పోస్ుస్థపై మరియు తలుప్ప మీద ఉని  

లింట్టల్స్థపై చలాు లి. ఇది దేవుడు మరియు అతన్న ప్రజలు 

ఎకక డ ఉనాి ర్వ మరణ దేవ్దూతకు తెలియజేసింది (vs. 

13). గొప్రపిలును కాలిా  తినాలి (న్నరగమకాండము 12). 

కారటిు, యూదుల పాస్ ఓవ్డ అనేది ప్రతి సంవ్తు రం 

మొదటి నెలలోన్న 14వ్ ర్వజున భుజించరడే ఒక గొప్రపిలు, 

దేవుడు వారి మొదటి జనమ  మరణం నుండి మరియు 

ఈజిపియిన్స బాన్నసతి ం నుండి వారిన్న 

విడిపించినందుకు స్థజాఞ రకార థం (సంఖ్య లు 9). 

యేస్త చ్చవరి పాస్ ఓవర్ 

“సమయ సమయం వ్చిా నప్పు డు, అతను 

కూరుా నిా డు, మరియు అతన్నతో అపొసలిులు. 

మరియు అతను వారితో ఇలా అనిా డు: నేను 

బాధ్రడకముందే ఈ రస్తక ను మీతో కలిసి తినాలన్న 

నేను కోరికతో కోరుకునిా ను; దేవున్న రాజయ ం” (లూకా 

22:14-16). 

“స్తయంప్తం అయినప్పు డు, [రస్తక  భోజన సమయం] 

అతను (యేసు) రనిె ండు మందితో కలిసి రలుమీద 

ఆనుకున్న . . . ఇప్పు డు వారు భోజనం చేసిుని ప్పు డు, 

యేసు రొట్టు తీసుకన్న, ఆశీరి దించిన తరిా త 

(కృతజఞతలు తెలిపి) అది విరిచి శిష్యయ లకు ఇచిా , 

'తీసుకోండి, తినండి; ఇది నా శరీరం.' మరియు అతను 

ఒక కప్పు  తీసుకన్న, కృతజఞతాసిుతులు చలిుంచి, వారిక్త 

ఇచిా , 'మీరందరూ దీన్నన్న ప్తాగండి, ఎందుకంట్ల ఇది నా 

ఒడంరడిక రకంి, ఇది పార క్షమారణ కోసం చాలా మంది 

కోసం చిందించరడుతుంది. నేను నా తంప్డి రాజయ ంలో 



why their actions are sinful so they can mend their 

ways.  

2. Discipline must begin immediately, not tomorrow, 

not next week, not next month or not next year. 

3. Discipline must be consistent and continue until 

repentance occurs or until every opportunity for 

repentance is exhausted.  

4. Discipline must never be exercised on hearsay. This 

is why the parties involved must attempt resolution 

first. They know the facts but may understand them 

differently.  

5. Discipline must be administered to rich and poor, 

man and women, and elderly and young without 

partiality. 

6. Love must always be foremost. 

 

Discipline By Local Congregational 

The most effective method to train/instruct and bring about 

change is the one-on-one method. “If your brother sins 

against you, go and tell him his fault, between you and him 

alone. If he listens to you, you have gained your brother” 

(Matthew 18:15).  

 

When one-on-one does not produce change then others 

must become involved.  A few, perhaps two or three, 

Christians respected by the offender and the whole 

congregation should go with you to the offended, not your 

buddy who always agrees with you, to discuss his situation 

(Matthew 18:16). 

 

“My brothers, if anyone among you wanders from the truth 

and someone brings him back, let him know that whoever 

brings back a sinner from his wandering will save his soul 

from death and will cover a multitude of sins” (James 5:19-

29).  

 

“Above all, keep loving one another earnestly, since love 

covers a multitude of sins” (1 Peter 4:8).   

 

God’s people are to correct their brethren sometimes in 

what may appear to be extreme punishment. “Purge 

(cleanse) out the old leaven” (V7) “do not to keep 

company (associate) with anyone who bears the name of 

brother if he is guilty of” (v 11) [the practice of] sin. The 

whole congregation, those assembled, need to confront 

him in person, not by letter, e-mail, text message, tweet, 

phone call or public announcement. It is not the elders’ 

problem it is the whole congregation’s problem and all are 

to be involved (1 Corinthians 5 and Matthew 18:17).  

 

What does not associate with or keep company with entail? 

Is it shunning, not speaking to, not giving aid to, prohibit 

from assembling with, not eating or sleeping with family 

and the ceasing of close companionship? The purpose of 

discipline is to cause a change in action back toward 

reconciliation with brethren and God. No association of 

మీతో కలిసి ఈ ప్దాక్షరండును కతగిా ప్తాగే ర్వజు వ్రకు 

నేను మళ్ళళ  ఈ ప్దాక్షరండును ప్తాగనన్న మీతో 

చపి్పనిా ను. మరియు వారు ఒక క్తరని పాడిన తరువాత, 

వారు ఒలీవ్ల కండకు రయలుదేరారు" (మతయిి 26:20 

… 25-30). తరిా త కన్ని  వ్చనాల తరిా త యేసు ఇలా 

అనిా డు ". . . 'నా ఆతమ  చాలా విచారంగా ఉంది, 

మరణాన్నక్త కూడ్డ; ఇకక డే ఉండి నాతో చూడండి. ' 

మరికంత దూరం వెళిు తన ముఖ్ం మీద రడి ఇలా 

ప్పారి థంచాడు, 'నా తంప్డీ, వీలైతే, ఈ గ్వనెి  నా నుండి 

పోవాలి; అయినరు టిక్త, నేను కోరుకుని ట్టు కాదు, కానీ నీ 

ఇషుం'' (మతయిి 26:38-39). 

కప్పు ను తీసివేయమన్న యేసు చేసిన విజఞపి ి ప్ెడ్ లేదా 

కంటైనడ మరియు దాన్నలోన్న విషయాలు కాదు. ఇది 

సిలువ్ వేయడం దాి రా అతన్న రలి మరణం, అతన్న 

బాధ్ల కప్పు . యేసు తీసివేయాలనుకుని  కప్పు ను 

గురిుచేసుకుని ప్పు డు, వారి పార విముక్త ి కోసం 

అవ్సరమైన ప్క్తసిు రక ి తాయ గం కోసం ఒకరు స్థజాఞ రకం 

చేసుకుంటారు, కృతజఞతలు తెలుప్పతారు మరియు 

స్థసిుతిసి్తరు. పాపాన్ని  తొలగ్వంచగల ఏైక రలిగా తనను 

తాను అరిు ంచుకోవ్డం యేసు చరయ . ఇది కత ి

ఒడంరడికను కూడ్డ స్థస్తథ పించింది, అందుకే అతన్న బాధ్ 

మరియు తాయ గం తొలగ్వంచరడలేదు. క్తందిది పాత 

మరియు కత ిఒడంరడికలను పోలా డం. 

   పాత్ ఒడంబడికకత ిఒడంరడిక 

తాయ గం మచా  లేన్న గొప్రపిలు యేసు - పారం 

లేకుండ్డ 

నుండి తొలగ్వంప్ప ఈజిపియిను న్నయంప్తణ స్తతాను 

న్నయంప్తణ 

నుండి రి చఛ  భౌతిక బాన్నసతి ం ఆధ్యయ తిమ క 

బాన్నసతి ం 

ప్పామిస్ ాలాయ ండ్ క్వనాన్స - భౌతిక సి ర గం- 

ఆధ్యయ తిమ కం 

వ్య తిర్నకంగా ఆప్గహం ఫార్వ డెవిల్ 

రకంి గురిసిిుంది ఇప్శాయేలీయులు ప్క్తసిులో 

ఉని వారు 

 

మారుక  14:23-26"మరియు అతను ఒక కప్పు  

తీసుకునిా డు, మరియు అతను కృతజఞతలు 

తెలిపిన తరిా త అతను దాన్నన్న వారిక్త ఇచాా డు, 

మరియు వారందరూ దాన్న నుండి ప్తాగారు. మరియు 

అతను వారితో ఇలా అనిా డు, 'ఇది నా ఒడంరడిక 

రకంి, ఇది చాలా మంది కోసం చిందించరడుతుంది. 

నేను మీతో న్నజంగా చపి్పనిా ను, నేను దేవున్న 

రాజయ ంలో కత ి ప్దాక్షరండును ప్తాగే ర్వజు వ్రకు 

మళ్ళళ  ప్తాగను. మరియు వారు ఒక క్తరని పాడిన 

తరువాత, వారు ఒలీవ్ల కండకు రయలుదేరారు. 

 



any kind prevents communication thus defeating the 

purpose of disciplinary action. Stopping all close 

companionship; such as, not eating the communal meal, 

agape meal, when the Lord’s Supper was observed, is the 

intended action. 

 

Success of Disciplinary Action 

As stated earlier the purpose of discipline is to produce a 

change from the practice of sinning and for reconciliation 

to God. The assembly’s action following repentance is 

critical. Reread Paul’s admonition “But if anyone has 

caused grief, he didn’t cause me any grief. To some 

extent—I don’t want to emphasize this too much—it has 

affected all of you. This punishment by the majority is 

severe enough for such a man.  So, forgive and comfort 

him, or else he will drown in his excessive grief. That’s 

why I’m urging you to assure him of your love” (2 

Corinthians 2: 5-8). Love will prevent him from feeling he 

is a second-class Christian. He is a returning servant. His 

Lord wants him to be a worker in the kingdom. All other 

Christians must encourage and assist him in becoming a 

faithful and productive servant of God. If the repentant 

reconciled brother is not allowed to function in Christ 

Body, the Body is impaired and not united. 

Willful sin 

Is there any difference in the practice of sinning and a 

willful sin? Is it impossible for one who does either to be 

restored to God? Hebrews 10:26. “For if we go on sinning 

deliberately (willfully) after receiving the knowledge of 

the truth, there no longer remains a sacrifice for sins.” 

 

John 8:34 “Jesus answered them – ‘Truly, truly, I say to 

you, everyone who practices sin is a slave to sin.’”  

Does yielding to temptation make one a slave or is it the 

practice of sinning that determines one’s status? It is not 

the yielding but the practice of sin, the desire to continue 

and the refusal to change, that produces slavery to sin. It is 

a lifestyle. Thus while still assembling with the saints; the 

unrepentant sinner is to be isolated during the eating of 

their communal meal (agape meal or love feast) the eating 

from the table of the Lord, an act reminding them of 

Christ’s blood sacrifice given for their forgiveness.  

Questions 

1. The purpose of church discipline is to bring a 

brother back into reconciliation with God. 

T. ___ F. ___ 
 

2. When a brother sins against you what is the initial 

process of restoring your relationship? 

a. ___ Take your friends and confront him 

b. ___ Tell the elders of the congregation 

c.  ___ Tell the whole church so they can 

withdraw fellowship 

d. ___ Go to him and calmly discuss the 

problem 

లూకా 22:17-24"మరియు అతను ఒక కప్పు  

తీసుకునిా డు, మరియు అతను కృతజఞతలు 

తెలిపిన తరిా త, 'దీన్ని  తీసుకన్న మీ మధ్య  

రంచుకోండి. దేవున్న రాజయ ం వ్చాే వ్రకు నేను ఇక 

నుండి ప్దాక్షరండును ప్తాగనన్న మీతో చపి్పనిా ను. 

మరియు అతను రొట్టు తీసుకన్న, అతను 

కృతజఞతాసిుతులు చలిుంచి, దాన్నన్న విరిచి, వారిక్త 

ఇచిా , 'ఇది మీ కోసం ఇవ్ి రడిన నా శరీరం. నా 

స్థజాఞ రకార థం ఇలా చేయండి.' అలాగే వాళుు  తిని  

తరిా త ఆ గ్వనెి , ‘మీ కోసం పోయరడిన ఈ గ్వనెి  నా 

రకంిలోన్న కత ిఒడంరడిక’ అన్న చపాు రు. 

 

1 కరింథీయులు 10:16-18“మనం ఆశీరి దించే 

ఆశీరిా ద కప్పు  [మేము ఆశీరి దించమన్న దేవుడు 

కోరడం లేదు (RD)], ఇది ప్క్తసిు రకంిలో పాలొగనడం 

కాదా? మనం రగలగొట్లు రొట్టు, అది ప్క్తసిు శరీరంలో 

పాలొగనడం కాదా? రొట్టు ఒకటి కారటిు, అనేకులమైన 

మనము ఒకే శరీరం, ఎందుకంట్ల మనమందరం ఒకే 

రొట్టులో పాలురంచుకుంటాము. ఇప్శాయేలు ప్రజల 

గురించి ఆలోచించండి: రలులు తినే వారు 

రలిీఠంలో భాగసి్త ములు కారా?” 

1 కరింథీయులు 11:25"మీరు ఈ రొట్టు తిన్న, గ్వనిె లో 

ప్తాగ్వనప్పు డలాు , ప్రభువు వ్చుా  వ్రకు ఆయన 

మరణాన్ని  [ప్పాయశాి త ి రలి, పారరరిహారారథరలి, 

సిలువ్ మరణాన్ని ] ప్రకటిసి్తరు" అన్న పౌలు మరొక 

ప్రకటనను పొందురరిచాడు. 

ప్రభువు రాప్తి భోజనంలో పాలురంచుకుని  ప్రతిస్తరీ 

ప్క్తసిు మరియు అతన్న ప్పాయశాి త ితాయ గంపై దృషిు 

పెటాు లి - ననిు  గురిుంచుకో! 

• రొట్టు యేసును సూచిసిుంది, దేవుడు మన మధ్య  

జీవించడ్డన్నక్త భూమిపైక్త వ్చాా డు, ఒక ఫాంటమ్ 

కాదు. 

• తీగ యొకక  రండు, కప్పు లోన్న విషయాలు, యేసు 

రకిాని్న  సూచిసి్తయి, ఇది ఆయన పారరరిహారారథ 

రలి దాి రా కత ిఒడంరడికకు దారితీసింది - 

పారరరిహారారథం. 

 

ప్రశి లు 

6. యేసు ఏమి తొలగ్వంచమన్న వేడుకునిా డు? 

a. ___ భౌతిక కప్పు  

b. ___ సిలువ్ వేయడం యొకక  కప్పు , బాధ్ 

యొకక  కప్పు  

c. ___కప్పు  యొకక  కంట్టంట్ 

7. “ప్రభువు మరణమును ప్రకటించుము” రకరిలి, 

పారరరిహారారథరలి, సిలువ్ వేయడ్డన్ని  

సూచిసిుంది 

T. ___ F. ___ 



 

3. Not keeping company with a sinning brother who 

refuses to repent means having no contact of any 

kind. 

T. ___ F. ___ 
 

4. What action must a Christian do when a brother 

who had abandon God repents and returns? 

a.  ___ Welcome but restrict his functioning  

b. ___ Welcome him but have little 

fellowship  

c.    ___ Welcome him and encourage him in 

finding      some function for him 

within the Body. 
 

5. What sacrifice is available for a Christian who 

continues to sin deliberately? 

a. ___ Christ 

b. ___ None 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ANALYSIS OF BIBLICAL WORSHIP 5 

The term “Worship” is often used in a loose fashion, being 

applied to a variety of conditions and carrying several 

connotations. Perhaps worship has been inadvertently 

defined by the classical usage of the word and by certain 

ritualistic forms of religious activities. Individuals need to 

be aware of the Biblical concept of worship, of its freedoms 

and of its possible forms of expression.   

Historically speaking men have been known to trust the 

stars, to pay homage to imaginary heavenly figures, to give 

gifts to the sun and to recognize certain powerful elements 

of nature. The Jews have their Jehovah, the Christians their 

 

8. స్ట్ైసవిులు ఆదివారం నాడు ప్రభువు రాప్తి 

భోజనంలో పాలురంచుకుని ప్పు డు మాప్తమే 

ప్క్తసిు పారరరిహారారథరలిన్న (ప్పాయశాి త ిరలి) 

స్థజాఞ రకం చేసుకోవాలి. 

T.___ F. ___ 

 

9. రొట్టు అనేది మానవ్ శరీరంలో ోధంచరడిన 

మరియు మన్నషిగా బాధ్రడే దేవుడిన్న 

సూచిసిుంది 

T.___ F. ___ 

 

10. తీగ యొకక  రండు యేసు భౌతిక రకిాని్న  

చిందించడం, న్నతయ జీవ్ం కోసం పారరరిహారారథ 

రలి కోసం అవ్సరమైన ప్పాయశాి త ిరలిన్న 

సూచిసిుంది. 

T.___ F. ___ 

 

ఇవవ డం 

పాఠం 11 

"దేవుడు ప్రరంచాన్ని  ఎంతగానో ప్ేమించాడు, అతను 

తన ఏైక మరియు అదిి తీయ కుమారుడిన్న ఇచాా డు, 

తదాి రా అతన్నన్న విశి సించే ప్రతి ఒకక రూ పూరిగిా 

నాశనం కాకుండ్డ శాశి త జీవితాన్ని  పొందుతారు" 

(యోహాను 3:16). ప్ేమ మరియు ఇవ్ి డం మధ్య  ప్రతయ క్ష 

సంరంధ్ం ఉని ట్టు కన్నపిసిుంది. 

ప్క్తసిులో మనం ప్ేమించడం మరియు ఆ ప్ేమను 

ఇవ్ి డం దాి రా కమూయ న్నకేట్ చేయడం నేరుా కోవాలి - 

దేవుడు మనకు అరు గ్వంచిన వాటిన్న రంచుకోవ్డం. 

“ఇప్పు డు, ోదరులారా, దేవుడు మాసిడోన్నయన్స 

చరాి లకు ఇచిా న కృర గురించి మీరు తెలుసుకోవాలన్న 

మేము కోరుకుంట్టనిా ము. అతయ ంత తీప్వ్మైన రరీక్షల 

నుండి, వారి పొంగ్వపొరుుతుని  ఆనందం [శాశి త 

జీవితం కోసం వారి న్నరీక్షణ] మరియు వారి అతయ ంత 

ేదరికం గొరు  దాతృతి ంతో న్నండిపోయింది. 

ఎందుకంట్ల వారు తమకు చేతనైనంత ఇచాా రన్న 

మరియు వారి స్తమరాథ య న్నక్త మించి ఇచాా రన్న నేను 

స్తక్షయ మిసిునిా ను. పూరిగిా వారి సి ంతంగా, 

రరిశుదిులకు ఈ రవ్లో పాలురంచుకునే అధకారాన్ని  

వారు అతయ వ్సరంగా మనతో వేడుకునిా రు (2 

కరింథీయులు 8:1-7). 

  

"ఎవరైన్న త్న బంధువులకు మరియు మ్యఖు ంగా 

త్న కుటంబానికి సహాయం చేయకపోతే, అత్ను 

 
1 The author of An Analysis of Biblical Worship - Old Testament Review wishes to remain unidentified. 



Christ, the Buddhists their Buddha, the Moslems their 

Allah. In all cases the behavior of the people is partially 

explained in terms of homage, respect, honor, servitude 

and submission. 

Several scriptures will be considered to determine how 

God has revealed himself with respect to acceptable 

worship. An Old Testament review will be conducted first, 

followed by the Heart of Man and finally a review of New 

Testament references. This study will be concluded by 

summarizing, to the best of our ability, the meaning of 

worship as recognized by God. 

Old Testament Review 

Insight into the elements of worship with respect to the Old 

Testament will be obtained through a study of several 

prominent characters. The personalities which will be 

considered in detail below include: Cain and Abel, Noah, 

Abram, Moses and Aaron, David, Hezekiah and Hannah. 

The unique offerings of Cain and Abel strongly suggest 

acts of worship, even though Cain learned that his gift was 

not held in regard by the Lord. Abel's offering was 

accepted. Cain's offering was rejected. From the Genesis 

account, the reader is left to ponder whether the 

constituents were unauthorized or whether something else, 

such as Cain's attitude or personal character prevented his 

gift from being accepted (Genesis 4:3-7). The Apostle Paul 

commented on this event in Hebrews 11 where he stated 

that because of faith Abel's sacrifice was better than 

Cain's. 

Concerning Noah, Genesis 6 -10 states that he found favor 

in the eyes of the Lord and that he was obedient to all that 

the Lord commanded. Upon leaving the ark Noah built an 

altar to God and presented to Him burnt offerings on the 

altar. The author of Genesis says that the Lord sensed these 

offerings in a favorable manner and as a result He 

established the covenant of the rainbow. 

Abram also offered burnt offerings to the Lord. The 

offering of his son Isaac in Genesis 22 was something 

special. Abram received specific instructions and he 

obeyed them.  Of significance to us, however, is that 

Abram defined his actions to Isaac as worship. 

Before going further note that in the examples cited above, 

worship contained the elements of obedience, 

presentation of offerings, special acts of homage and 

faith. 

A history of the Jewish people and their great exodus from 

the land of Egypt under the leadership of Moses and Aaron 

is found in the book of Exodus.  The reader is introduced 

to the Feast of Unleavened Bread and the Passover event. 

విశవ సానిా  తిరసక రించాడు మరియు అవిశవ సి 

కంటే చెడడవాడు" (1 తిమోతి 5:8). 

వైఖరి 

ఆరదలో ఉని వారిన్న ఆదుకోవ్డంలో దేవున్న రటు 

ఉని  ప్ేమ వ్య కమివుతుంది. “మతం [ప్తీస్వక యా - 

బాహయ  కారాయ చరణ] మన తంప్డి దేవుడు సి చఛ ంగా 

మరియు దోషరహతంగా అంీకరిసి్తడు: [వారి 

అవ్సరాలు (ఆరి)ా] అనాథలు మరియు 

వితంతువులను వారి కషాులలో చూసుకోవ్డం 

మరియు ప్రరంచం దాి రా కలుషితం కాకుండ్డ 

తనను తాను కాపాడుకోవ్డం” (జేమ్ు  1:27). 

 

అతాయ శగల వ్య క్త ి దేవున్న కంట్ల లేదా ఇతరుల కంట్ల 

తనను తాను ఎకుక వ్గా ప్ేమిసి్తడు. 

“ఎవ్రూ ఇదురు యజమానులకు రవ్ చేయలేరు. 

అతను ఒకరిన్న దిే షించి మరొకరిన్న ప్ేమిసి్తడు, 

లేదా అతను ఒకరి రటు అంక్తతభావ్ంతో మరియు 

మరొకరిన్న తృణీకరిసి్తడు. మీరు దేవుణి ి మరియు 

డబుు ను రవించలేరు” (మతయిి 6:24). 

"నేను కలిగ్వ ఉని దంతా ేదలకు ఇచిా , నా 

శరీరాన్ని  మంటలకు అరు గ్వర,ి ప్ేమ లేకపోతే, 

నేను ఏమీ పొందలేను." [నేను కరవి్య ం లేదా ఆజఞ 

లేన్న రహుమతి కారణంగా నేను నా ఆధ్యయ తిమ క జీవిన్న 

దేవున్నక్త సమరిు ంచలేదు.] (1 కరింథీయులు 13:3). 

 

"ఈ లోకంలో ధనవంతులు అహంకారంతో 

ఉండకూడదని ఆజా్ఞపంచండిలేదా చాలా 

అన్నశాి తమైన సంరదపై వారి న్నరీక్షణను ఉంచవ్దుు, 

కానీ వారి న్నరీక్షణను దేవున్నపై ఉంచడ్డన్నక్త ”(1 తిమో 

6:17-19). మారుక  10:17-21లో ధ్రమ శాస్ట్సి్తని్న  పాటించిన 

ఒక ధ్నవ్ంతున్న గురించి మనం చదువుతాము, కానీ 

ేదవారితో రంచుకోవ్డ్డన్నక్త ఇషురడలేదు. 

ధ్రమ శాస్ట్సి్తని్న  పాటించి న్నతయ జీవాన్ని  పొందలేరు. 

దేవుణి ిసంతోషపెట్లు కోరిక ఏమిటంట్ల, మంచి చేయడం, 

రవిప్తంగా జీవించడం మరియు దేవుణి ి నమమ డం. 

ధ్నవ్ంతుడు తన సంరదను సి ర గం కంట్ల భూమిపై 

న్నలి  చేశాడు. అవ్సరంలో ఉని వారిక్త కన్నకరంతో 

ఇవ్ి డం రరలోకంలో న్నలి  చేయరడిన 

సంరద.ధ్నవ్ంతులైనా, ేదవారైనా, ప్క్తసిులో 

ఉని వారు భౌతికంగా మరియు ఆధ్యయ తిమ కంగా 

ఇతరులకు మంచి చేయడం దాి రా రరలోకంలో 

సంరదలను భప్దరరుసి్తరు. ఆ మొతంి న్నలి  

చేయరడదు కానీ ఒక వ్య క్త ి తన వ్దు ఉని  స్వి య 

మరియు భౌతిక ఆసిులను ఉదారంగా ఇవ్ి డంలో 

అతన్న హృదయ వైఖ్రి. 

 

"మనుష్యు ల యెదట న్స 'న్సతికారు మ్యలు' 

చేయకుండ జ్ఞప్రగత్తప్డుడి, వారిక్త కన్నపించాలి. మీరు 



Moses taught the people: "And you shall observe this event 

as an ordinance for you and your children forever.”  In the 

years thereafter the Passover rite was to be explained as a 

“Passover sacrifice” to the Lord; an offering referencing 

the original Passover sacrifice. Scripture says: “And the 

people bowed low and worshipped” (Ex.12:27). 

Moses received from the Lord an array of commandments 

which were to serve as a basis for the Jewish civil and 

religious law.  Included in the renowned Ten 

Commandments was the following one:  "Ye shall not 

worship other Gods" (Exodus 20).  This commandment 

reflected the Lord's intense jealously of attention, servitude 

and homage given to gods and idols of any likeness.  The 

conclusion here is that the Lord equated servitude and 

devotion with worship.  This conclusion is further 

reinforced in the events of Exodus 32:8 where in the words 

of the Lord: "They have made for themselves a molten calf, 

and have worshiped it and have sacrificed to it and said 

(declared), this is your god, O Israel, who brought you up 

from the land of Egypt." 

In Exodus 34 Moses is found communing with the Lord 

and "bowing low toward the earth in worship." In this 

instance worship included a prayerful petition to the 

Lord on behalf of the Israelite nation coupled with a sense 

of humility. Exodus 34 also contains the Law of the 

covenant-observance of which involved worship. 

Other aspects of worship are given in Exodus 35:2l. The 

people were commanded to contribute gifts and labors for 

the building of a sanctuary. "And everyone whose heart 

stirred him and everyone whose spirit moved him came 

and brought the Lord's contribution for the work of the tent 

of meeting and for all its service and for the holy 

garments." The emphasis here is on spiritual 

involvement and a receptive heart. 

Throughout the career of Moses he exhorted his people to 

obey the laws, the statutes, the commandments and 

ordinances from the Lord. Obedience, along with prayer, 

service, devotion, demonstrated submission, offerings, 

ritualistic activities and stirred hearts and spirits can be 

identified within the realm of worship. The above 

references furthermore illustrate these elements of worship 

in both a formal and an informal manner. In his summary 

recorded in Deuteronomy 30 Moses presents a very 

pertinent contrast to worship; life with blessings or death 

with curses.  In other words, worship was depicted as 

being continuous and focusing on a way of life. 

Other examples of worship are in abundance in the Old 

Testament One needs only to consider the words of David, 

Solomon, Daniel and a host of others to see this fact. Only 

a few more Old Testament scriptures will be cited in our 

అలా చేర,ి రరలోకంలో ఉని  మీ తంప్డి నుండి మీకు 

ప్రతిఫలం ఉండదు ”(మతయిి 6:1-4). 
 

“ధ్రమ శాస్ట్స ిబోధ్కులారా, రరిసయుయ లారా, కరట్టలారా! 

మీరు మీ సుగంధ్ ప్దవాయ లలో రదవ్ వ్ంతు ఇసి్తరు - 

ప్పదీనా, మెంతులు మరియు జీలకప్ర. కానీ మీరు 

చటుంలోన్న ముఖ్య మైన విషయాలైన నాయ యం, దయ 

మరియు విశిా స్తన్ని  విసమ రించారు. మునురటి వాటిన్న 

విసమ రించకుండ్డ మీరు రండవ్దాన్ని  ఆచరించాలి” 

(మతయిి 23:23-24). 

 

“ఇప్పు డు అనన్నయాస్ అనే వ్య క్త ితన భారయ  సీరాతో 

కలిసి ఒక ఆసిని్న కూడ్డ అమేమ శాడు. తన భారయ కు పూరి ి

స్థజాఞ నంతో అతను డబుు లో కంత భాగాన్ని  తన కోసం 

దాచిపెటాుడు, కాన్న మిగ్వలిన మొతిాని్న  తీసుకువ్చాి  

అపొసలిుల పాదాల వ్దు ఉంచాడు ”(అపొసలిుల 

కారయ ములు 5:1-2).వారు సంపాదించిన మొతంి 

ఇవ్ి లేదనేది వాసవి్ం కాదు, కానీ ప్పరుష్యలను కోరుకునే 

ప్రశంసలు ఇవ్ి డంలో వారి వైఖ్రి. 
 

దరాశ మరియు సావ రంి 

దురాశ అనేది స్వి య-నా ఆసిులు, నా సమయం 

మరియు నా కోరికలపై దృషిు పెటుడం. 

 

“మరణ శిక్ష వేయండి, కారటిు, మీ భూసంరంధ్మైన 

సి భావాన్నక్త సంరంధంచినది: లైంగ్వక అనైతికత, 

అరవిప్తత, కామం, చడు కోరికలు మరియు దురాశ, ఇది 

విప్గహారాధ్న. వాటివ్లన దేవున్న ఉప్గత వ్చుా చుని ది” 

(కలస్వు  3:5-6). 

o మరియు నేను నా ఆతమ తో ఇలా చబుతాను, ఆతమ , 

నీవు చాలా సంవ్తు రాలుగా చాలా వ్సిువులను 

ఉంచావు; తేలికగా తినండి, ప్తాగండి, ఉలాుసంగా 

ఉండండి. అయితే దేవుడు అతన్నతో ఇలా 

అనిా డు: “మూరుుడ్డ, ఈ రాప్తి నీ ప్పాణం న్ననిు  

కోరింది. మరియు నీవు సిదరిరచిన వ్సిువులు 

ఎవ్రివి” (లూకా 12:19-20)? 

 

o "చూసుకో! అని్న  రకాల దురాశలకు వ్య తిర్నకంగా 

జాప్గతగిా ఉండండి; ఒక వ్య క్త ియొకక  జీవితం 

అతన్న ఆసి ియొకక  సమృదితిో కూడి ఉండదు” 

(లూకా 12:15). 

 

o “అయితే సంతృపితిో కూడిన దైవ్భక్త ిగొరు  

లాభం. ఎందుకంట్ల మనం ప్రరంచంలోక్త ఏమీ 

తీసుకురాలేదు మరియు దాన్న నుండి మనం ఏమీ 

తీసుకోలేము. కానీ మనకు తిండి, రటు ఉంట్ల 

చాలు. ధ్నవ్ంతులు కావాలనుకునే వ్య కిులు 

ట్టంేుషన్స మరియు ఉచాు లో రడతారు మరియు 

మనుష్యలను నాశనాన్నక్త మరియు విధి్ ంసంలో 

ముంచతే ిఅనేక మూరుమైన మరియు హాన్నకరమైన 



attempt to obtain insight to the history surrounding Old 

Testament worship. 

In Psalm 2:11 David instructed the people to worship with 

reverence, to rejoice with trembling. In a prayer recorded 

in Psalm 86 David says to glorify God's name is to 

worship. David exhorted the people to praise the Lord in 

Psalm 95: "O come, let us sing for joy to the Lord; … Let 

us come before His presence with thanksgiving; Let us 

shout joyfully to Him with psalms … Come, let us worship 

and bow down; Let us kneel before the Lord our Maker.” 

Many of the kings of Israel after David and Solomon did 

not do right in the sight of the Lord. They ignored the book 

of the law of the Lord given by Moses. There were, 

however, two kings who attempted to restore the ways of 

the Lord. They tore down the idols which were on the high 

places and taught the people to consecrate themselves 

before the Lord. King Hezekiah and King Josiah stand out 

in their dedication to God and in renewing proper worship, 

specifically in reference to Passover worship. II Chronicles 

29 describes King Hezekiah's activities with respect to 

restoring the Passover ordinance. On this occasion 

Passover worship included: burnt offerings, songs 

accompanied with trumpets (i.e., with the instruments of 

David), the songs of a chorus while the assembly 

worshiped, demonstrations of humility — bowing down, 

and songs of praises and joy. The experiences of King 

Josiah are found in 2 Chronicles 34 and 35.   Verse 31 of 

chapter 34 records the covenant King Josiah made with the 

Lord: “To keep His commandments and His testimonies 

and His statutes with all his heart and with all his soul.” 

Chapter 1 of 1st Samuel describes a touching story about 

Hannah. Her womb had been closed, and she petitioned the 

Lord to look on her affliction and remember her. The 

worship of Hannah consisted of sacrifice, intense 

prayer and a vow. She said, "I have poured out my soul 

to the Lord" (1 Samuel 1:15). The Bible says that the Lord 

remembered her and she remembered her vow to give the 

child (Samuel) to the Lord. 

Now in all of the above examples, certain characteristics 

are revealed and constitute a framework of worship to the 

Lord within the boundaries of Old Testament.  

Summarizing, the following elements are observable: 

Obedience (to specific as well as generic commands) 

Presentation of offerings 

Special acts of homage 

Communication (directly and through prayer) 

Ritual (specific example cited was the Passover 

memorial) 

Servitude and devotion 

Contributions (gifts and labors) 

కోరికలలో రడతారు. ఎందుకంట్ల డబుు పై ప్ేమ 

అన్ని  రకాల చడులకు మూలం. కంతమంది 

డబుు  కోసం ఆరాటరడి విశిా సం నుండి 

తపిు పోయి అనేక దుుఃఖ్యలతో తమను తాము 

పొడుచుకునాి రు” (1 తిమోతి 6:6-10). 

 

o “భూమిపై మీ కోసం ధన్ననిా  కూడబెటుకోవదు, 

చిమమ ట మరియు తుప్పు  నాశనం చేర చోట, 

దంగలు చొరరడి దంగ్వలిసి్తరు. అయితే 

సి ర గంలో మీ కోసం న్నధులను న్నలి  చేసుకోండి, 

[ఇతరులకు రవ్ చేర చరయ లు (RD)] ఇకక డ 

చిమమ ట మరియు తుప్పు  నాశనం చేయవు 

మరియు దంగలు చొరరడి దంగ్వలించరు. మీ 

న్నధ ఎకక డ ఉందో, మీ హృదయం కూడ్డ అకక డే 

ఉంట్టంది” (మతయిి 6:19-21). 

 

o ధ్నవ్ంతుడు మరియు లాజరస్ అన్న తరచుగా 

సూచించరడే ఉరమానం, (లూకా 16:19-31) వారు 

ప్కమం తరు కుండ్డ సంప్రదింప్పలు జరుప్పతుని  

వారి కషాులను రటిుంచుకోకుండ్డ దేవున్న 

వ్నరులను తమపై తాము ఉరయోగ్వంచుకునే 

వారి దుసిథతిన్న సు షుంగా వ్రిసిిుంది. ఒక వ్య క్త ితన 

వ్నరులను మారుా కున్న, దేవున్న ప్రయోజనం 

కోసం తన వ్నరులను ఉరయోగ్వంచడం 

ప్పారంభించకపోతే, అతను ఖ్చిా తంగా దేవున్న 

సన్ని ధ నుండి తరిమివేయరడతాడు. 

 

"యేసు చుటూు  చూసి, 'ధ్నవ్ంతులు దేవున్న రాజయ ంలో 

ప్రవేశించడం ఎంత కషుమో' అన్న తన శిష్యయ లతో 

అనిా డు" (మారుక  10:23)!సంరద సమసయ  కాదు. ఇది 

దేవున్నపై కాకుండ్డ మోక్షాన్ని  మరియు శాశి త 

జీవితాన్ని  సంపాదించడ్డన్నక్త ఒకరి సంరదపై 

ఆధ్యరరడటం. 

 

మెటీరియల్ విషయాలలో ఉదారంగా ఉంట్లరు 

“ఇది గురిుంచుకోండి: [కరింథీ స్ట్ైసవిులకు పౌలు 

ప్వాసిునిా డు] తకుక వ్గా వితేవిాడు కూడ్డ 

తకుక వ్గానే కోసి్తడు మరియు ఉదారంగా వితేవిాడు 

కూడ్డ ఉదారంగా రండిసి్తడు. ప్రతి మన్నషి తన 

హృదయంలో ఏది ఇవిా లన్న న్నరయిించుకునిా డో 

దాన్నన్న ఇవాి లి, అయిషుంగా లేదా రలవ్ంతం 

(డూయ టీ లేదా తృణప్పాయంగా) కాదు, ఎందుకంట్ల 

సంతోషంగా ఇచాే వారిన్న దేవుడు ప్ేమిసి్తడు. 

మరియు దేవుడు మీకు అన్ని  కృరలను సమృదిగిా 

చేయగలడు, తదాి రా అన్ని  సమయాలలో అన్ని  

విషయాలలో, మీకు కావ్లసినవ్నిీ  కలిగ్వ ఉంట్ల, 

మీరు ప్రతి మంచి రన్నలో ప్పషక లంగా ఉంటారు: 

"ఆయన తన రహుమతులను ేదలకు 

రంచిపెటాుడు; అతన్న నీతి శాశి తంగా ఉంట్టంది." 



Spiritual involvement 

Reverence 

Glory of God's name 

Songs accompanied with trumpets 

Songs of chorus, songs of praises and joy 

Humility 

Vows 

 

These elements were molded into both formal and informal 

aspects and were identified as worship. The formal 

portions were found in ritualistic activities commanded by 

the Lord; such as the offering of burnt offerings on altars 

and the observance of regulations surrounding the first 

covenant. Paul comments in Hebrews 9:1 on the 

formalities of the first covenant: “the first covenant had 

regulations of divine worship and the earthly sanctuary” 

and in verse 9 "according to which both gifts and 

sacrifices are offered which cannot make the worshiper 

perfect in conscience.” The informal part was reflected in 

the involvement of the heart in conducting a life 

pleasing to the Lord. Moses gave the proper attitude of 

mind: “I have set before you life and death, the blessing 

and the curse. So choose life in order that you may live, 

you and your descendants, by loving the Lord your God, 

by obeying His voice, and by holding fast to Him" 

(Deuteronomy 30:19-20). To worship is to live; otherwise 

it is to die.  

The Heart of Man 

Then God said, "Let us make man in our image, in our 

likeness, and let them rule over … all the earth … So God 

created man in his own image, in the image of God he 

created him (Genesis 1:26-7 NIV). The Lord God formed 

the man from the dust of the ground and breathed into his 

nostrils the breath of life, and the man became a living 

being (nephesh) [soul – KJV & ASV] (Genesis 2:7 NIV).  

So, God’s creation called man, 'adam, became a living 

being - a creation having - emotion, desires, feelings, 

mind, soul and with the ability to rule, have dominion 

and make decisions.    

God referred to David as a man after my own heart (Acts 

13:22). 

When questioned by the Pharisees about the greatest 

commandment Jesus replied: "'Love the Lord your God 

with all your heart [lebab (OT) kardía (NT)] and with all 

your soul [nephesh (OT); psucheé (NT)] and with all your 

mind' [me`od (OT) dianoía (NT) strength or might] 

{quoted from Deuteronomy 6:5}.   This is the first and 

greatest commandment. And the second is like it: 'Love 

your neighbor as yourself' {quoted from Leviticus 19:18}. 

All the Law and the Prophets hang on these two 

commandments" (Matthew 22:37-40).      

 

పౌలు స్ట్ైసవిులకు ప్వాసిునిా డు "దంగతనం 

చేరవాడు ఇకపై దంగ్వలించకూడదు, కానీ 

అవ్సరమైన వారితో రంచుకోవ్డ్డన్నక్త అతను తన 

సి ంత చేతులతో ఏదైనా రన్న చేయాలి" 

(ఎఫెస్వయులకు 4:28). 

మా తెలివిలో ఉదారత్ 

మీరు బోధంచిన వాటిన్న గుడిగాా అంీకరించవ్దుు. 

వ్య క్తగితంగా లేఖ్నాలను రరిశీలించండి, ఇతర 

స్ట్ైసవిులతో చరాి ంచండి, ఆయన చితంి గురించి 

సు షుమైన అవ్గాహన పొందండి. నమమ కమైన 

రి హతుడు, ఉపాధ్యయ యుడు, బోధ్కుడు లేదా పాసుడ 

యొకక  నమమ కం లేదా అభిప్పాయంపై ఆధ్యరరడడం 

మరియు అంీకరించడం కంట్ల అన్ని  విషయాలను 

మీర్న న్నరూపించుకోండి. ప్క్తసిు ఆజఞలను 

అంీకరించండి మరియు విధేయతతో ఆయనపై మీ 

నమమ కాన్ని  ఉంచండి. ఎవ్రైనా అరథం చేసుకోవ్డ్డన్నక్త 

ప్రయతిి ంచకపోతే, అతను ఎలా మారగలడు? 

 

మా ప్రప్భావంలో ఉదారంగా 

ఇతరులు మీ గురించి ఏమనుకుంట్టనాి ర్వ లేదా 

చ ుే దాన్నన్న రటిు మీ ప్రభావ్ం అంచనా 

వేయరడుతుంది. ప్క్తసిుయన్స స్థస్వువాడసా్థషిప్స్థకు ఒకరి 

ప్రభావ్ం దేవుణి ి మహమరరుసిుంది మరియు 

ేదలకు నాయ యం మరియు దయ 

న్నరి హంచరడేలా చూడడ్డన్నక్త ఉరయోగ్వంచరడ్డలి. 

 

అత్ని స్తవారతతో ఉదారంగా 

“మరియు ఆయన వారితో ఇలా అనిా డు: మీరు 

లోకమంతటిక్త వెళిు, ప్రతి ప్పాణిక్త సువార ి

ప్రకటించండి. నమిమ  బాపిసిమ ము పొందినవాడు 

రక్షింరరడును; కాన్న నమమ న్నవాడు తిటురడును” 

(మారుక  16:15-16). 

 

దేవుడు తన అతయ ంత విలువైన మరియు ముఖ్య మైన 

ఆసిని్న ప్క్తసిులోన్న వారిక్త అరు గ్వంచాడు. అతను తన 

సువార ి సయోధ్య  సందేశాన్ని  తెలియజేయడ్డన్నక్త 

ఇతర ప్రణాళికలు చేయలేదు. మనం ఆయన 

చితిాని్న  చేయాలన్న ఆయన ఆశిసి్తడు, మనం 

చేయకపోతే మరొకరు చేసి్తరు. వారు అతన్న 

రహుమతిన్న పొందుతారు; మా కు అకక రలేదు. 

“మనం ఆయన చితిాని్న  చేసిునిా మా లేక మన కోసం 

మరొకరిన్న అనుమతిసిునిా మా?” అనేది ప్రశి . 

 

మా సమయంతో ఉదారంగా 

మన సమయాన్ని  సప్కమంగా విన్నయోగ్వంచుకోవ్డంలో 

సి యం, కుట్టంరం, న్నరుేదలు, అధ్య యనం 

మరియు వారి ఆధ్యయ తిమ క అవ్సరాలను తీరా డ్డన్నక్త 

ప్రరంచాన్నక్త సువారనిు తీసుక్వళుడంలో సమయాన్ని  



Paul when referring to preaching stated “But they have not 

all obeyed the gospel. For Isaiah says, ‘Lord, who has 

believed our report?’   So then faith comes by hearing, and 

hearing by the word of God. But I say, have they not heard? 

Yes indeed: ‘Their sound has gone out to all the earth, And 

their words to the ends of the world’” (Romans 10:16-18).   

In one since hearing could include reading, in that 

information is passed from the writer to the reader, the 

same as if spoken. Therefore, hearing includes the 

receiving of information whether audibly or visually. But 

faith involves more than the hearing or reading as evident 

above. Therefore, believing faith, hearing, requires more 

than acquiring knowledge and understanding. In fact to 

generate a believing faith something must occur in 

one’s heart (not the physical blood pump) that causes 

some type of action.  “Indeed, when Gentiles, who do not 

have the law, do by nature things required by the law, 

perhaps justice, mercy, humility and faithfulness, they are 

a law for themselves, even though they do not have the law, 

since they show that the requirements of the law are written 

on their hearts, their consciences also bearing witness, and 

their thoughts now accusing, now even defending them” 

(Romans 2:14-16). 

So, what is man’s heart? Is it his mind, intellect, thought 

process, seat of emotion, inner self, conscience, soul or the 

human brain (ones central processor with its large internal 

storage possibly similar to a computer)?  

From the New Bible Dictionary one will find the following 

description and definition of “heart.” In the Old Testament 

the Hebrew words lēb and lēbāb are used in various senses.  

a.  Physical or figurative ('midst'; 29 times). 

b.    Personality, inner life or character in general (257 

times, e.g., Ex. 9:14; 1 Sa. 16:7; Gn. 20:5). 

c.    Emotional states of consciousness, found in 

widest range (166 times); intoxication (1 

Sa.25:36); joy or sorrow (Jdg. 18:20; 1 Sa. 1:8); 

anxiety (1 Sa. 4:13); courage and fear (Gn. 42:28); 

love (2 Sa. 14:1).  

d. Intellectual activities (204 times); attention (Ex. 

7:23); reflection (Dt. 7:17); memory (Dt. 4:9); 

understanding (1 Kings. 3:9); technical skill (Ex. 

28:3) (latter two = 'mind' in RSV).  

e. Volition or purpose (195 times; 1 Sa. 2:35), this 

being one of the most characteristic usages of the 

term. (H. Wheeler Robinson) 

In the New Testament the Greek word kardia is used. “It 

(the heart) does not altogether lose its physical reference, 

for it is made of ‘flesh’ (2 Cor. 3:3), but it is the seat of 

the will (e.g. Mk. 3:5), of the intellect (e.g., Mk. 2:6, 8), 

and of feeling (e.g., Lk. 24:32). This means that ‘heart’ 

వెచిా ంచడం ఇమిడి ఉంట్టంది. ఖ్రుా ను 

భరించేందుకు ఆరిథకంగా సహాయం చేయడంతో 

పాట్ట, ఒకరు ఇందులో పాలొగనవ్చాు : 

f. ఒకక కక రు ఒకోక  బైబిల్ అధ్య యనాలు 

g. ప్రజలను ఉపాధ్యయ యున్న వ్దుకు 

తీసుకురావ్డం 

h. బైబిల్ కరస్తు ండెన్సు  కోరుు లను రంపిణీ 

చేయడం మరియు మూలాయ ంకనం చేయడం 

i. ప్వాసిన పాఠాలను అభివ్ృది ిచేయడం 

j. తమ రరిచరయ లో ఇతరులను ప్పోతు హంచడం 

 

ఇవవ డంలో వు కి తగత్ బాధు త్ 

ఆయన చితంి చేయడ్డన్నక్త నేను బాధ్య త వ్హసి్తనా? 

వాసవిాన్నక్త, సమాధ్యనం సు షుంగా ఉంది - అవును నేను 

వ్య క్తగితంగా బాధ్య త వ్హసి్తను! 

ఇది ప్క్తసిు యొకక  నమమ కమైన అనుచరులు మాప్తమే 

కాదు, ప్రతి ఒకక రూ ఖ్యతా ఇవ్ి డ్డన్నక్త పిలవ్రడతారు. 

"'న్నశా యంగా, నేను జీవించినట్టు,' లాడ ాచపాు రు, 'ప్రతి 

మోకాలు నా ముందు వ్ంగ్వ ఉంట్టంది; ప్రతి నాలుక 

దేవున్నక్త అంీకరిసిుంది. కారటిు మనలో ప్రతి ఒకక రు 

తన గురించి దేవున్నక్త లెకక  అరు గ్వసి్తము” (ర్వమనుు 

14:11-12). 

 

ఇవ్ి డం అనేది ఒక వ్య క్త ిఎలా అభివ్ృది ిచందాడో దాన్నక్త 

అనుగుణంగా హృదయ సు ందన. ఇది దశమ భాగం 

వ్ంటి కన్ని  "చటురరమైన అవ్సరం" కాదు. 

 

ఒక స్ట్ైసవిుడు తాను ఇచేా  మంచి లేదా చడును 

ప్రభావితం చేర విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి. 

ఒకరి చరయ లు మరియు మాటలు భగవ్ంతున్న 

మహమరరచడం; లేకుంట్ల అది డెవిల్ మరియు అతన్న 

కారణాన్ని  క్తరిసిిుంది. వారి ఇవ్ి డం మరియు 

న్నరి హణకు ఒకరు వ్య క్తగితంగా బాధ్య త వ్హసి్తరు! 

అంగీకారయోగు ం కాని గివింగ్ 

• ఆయన చితంి చేయడ్డన్నక్త దేవుడు అందించిన 

వ్నరులను ఉరయోగ్వంచడం లేదు. 

• ఇది హృదయం నుండి కాకుండ్డ ఒక ఆజఞ కారటిు 

ఇవ్ి డం 

o ఆజఞను రటిు ఇచిా న వారిన్న వేషధ్యరులు 

అన్న యేసు సూచించాడు. వారు ఆజఞను 

అమలు చేయడంపై దృషిు స్తరించారు 

మరియు జీవితంలోన్న ముఖ్య మైన 

విషయాలను - నాయ యం, దయ మరియు 

విశిా స్తన్ని  విసమ రించారు. 

• మన్నషి గురింిప్ప పొందేలా ఇవ్ి డం 

• పారం తడిసిన అరథం లేన్న ఇవ్ి డం 

o చాలా సంవ్తు రాల ప్క్తతం యెషయా 1:10-

17లో దేవుడు ఇలా చపాు డు: “ఇక 



comes the nearest of the NT terms to mean the total 

‘person’” {the whole man – (rd)} (C. Ryder Smith). 

“The Hebrews thought in terms of subjective experience 

rather than objective, scientific observation, and thereby 

avoided the modern error of over-departmentalization. It 

was essentially the whole man, with all his attributes, 

physical, intellectual and psychological of which the 

Hebrew thought and spoke, and the heart was conceived 

of as the governing centre for all of these. It is the heart 

which makes a man, or a beast, what he is, and governs all 

his actions (Pr. 4:23). Character, personality, will and 

mind are modern terms which all reflect something of the 

meaning of 'heart' in its biblical usage.  

“Yahweh knows the heart of each one and is not deceived 

by outward appearance (1 Sa. 16:7), but a worthy prayer is, 

nevertheless, that he should search and know the heart (Ps. 

139:23), and make it clean (Ps. 51:10). A 'new heart' must 

be the aim of the wicked (Ezk. 18:31), and that will mean 

that God's law has to become no longer merely external 

but 'written on the heart' and make it clean (Je. 31:33). 

“Thus, it is that the heart, the spring of all desires, must be 

guarded (Pr. 4:23), and the teacher aims to win his pupil’s 

heart to the right way (Pr. 23:26). 

“It is the pure in heart who shall see God (Mt. 5:8), and it 

is through Christ’s dwelling in the heart by faith that the 

saints can comprehend the love of God (Eph. 3:17)” (NEW 

BIBLE DICTIONARY, Inter-varsity Press, Tyndale House 

Publishers, Inc.). 

The human brain is the control center for all human 

activity. All its functions when taken together make up the 

w h o l e  m a n ,  t h e  p e r s o n  i . e . :   

a. The physical section that processes all data and 

information relating to vital bodily functioning. 

b. The mental part appears to be that part of the 

brain that receives facts and other external 

information for processing, analyzing, sorting, 

comparing, storing and retrieving required for 

decision making and could be referred to as the 

intellectual section. 

c. The emotional and spiritual section is often 

referred to as the heart, the inner man or seat of 

emotion. It is here where one finds love, hate, 

fear, courage, trust, integrity, conscience, 

character and feelings. It should be noted that 

one’s conscience can be trained to accept various 

ethical standards, ones character can become 

either good or evil and ones feelings can be based 

upon opinion or belief rather than knowledge and 

facts. 

 

Conclusion 

అరథరహతమైన అరు ణలను 

తీసుకురావ్దుు; … పారం తడిసిన 

వేడుకలను నేను తట్టుకోలేను! … వాష్! 

మిమమ లిి  మీరు శుప్భం చేసుకోండి! నీ 

పారప్ప రనులను నా దృషిు నుండి 

తొలగ్వంచు. పారం చేయడం ఆప్ప! సరైనది 

చేయడం నేరాు కోండి! నాయ యాన్ని  

ప్పోతు హంచండి! జరుప్పకోవ్డ్డన్నక్త 

అణచివేతకు గురైన కారణాన్ని  ఇవ్ి ండి! 

అనాధ్ యొకక  కారణం తీసుకోండి! 

వితంతువుల హకుక లను కాపాడండి! 

 

ప్రశి లు 

4. స్ట్ైసవిుడు ఎందుకు ఇవాి లి? 

c. ___ ఇది తరు న్నసరిగా పాటించవ్లసిన ఆజఞ 

d. ___ దేవుడు మరియు మన్నషి ప్ేమ 

కారణంగా 

 

5. స్ట్ైసవిుడు ఎంత ఇవాి లి? 

d. ___ రది శాతం, దశమ భాగం 

e. ___ బాధంచే వ్రకు 

f. ___ ఒకరు వ్రిలిిునట్టు 

 

6. దురాశ అనేది శారీరక మరియు ఆధ్యయ తిమ క 

అవ్సరాలలో ఉని వారిన్న సంతృపి ి

రరచడంపై దృషిు పెటుడం కంట్ల తనపై దృషిు 

పెటుడం మరియు ఒకరి కోరికలను 

తీరుా కోవ్డం. 

T. ___ F. ___ 

 

4. ఇకక డ భూమిపై ఉని ప్పు డు చేసిన లేదా 

చేయడంలో విఫలమైన రనులకు లెకక లు 

చ ుే  వారు ఎవ్రు? 

a. ___ పాప్పలు 

బి. ___ స్ట్ైసవిులు 

సి. ___ మానవాళి అంతా 

  

5. ఆమోదయోగయ ం కాన్న ఇవి్ డం ఏమిటి? 

 a. ___ ఆజాఞ పించరడినందున ఇవ్ి డం 

 బి. ___ వ్య క్తగిత గురింిప్ప పొందేందుకు ఇవ్ి డం 

 సి. ___ క్షమించరడన్న పారంతో ఇవ్ి డం 

డి. ___ పైవ్నీి  

 

చరిి  ప్రకమశిక్షణ 

పాఠం 12 

స్ట్ైసవిులు ప్క్తసిుతో సహవాసంలో ఉనాి రు మరియు 

ప్క్తసిులో ఉని  ఇతరులందరితో ఉండ్డలి. వారు దేవున్న 

ప్ేమ, వారి మోక్షం మరియు ప్క్తసిులో ఉండటం వ్లు 

పొందిన అన్ని  ప్రయోజనాలలో సమానం. 



The heart Is that part of man created in the likeness of God 

and may not necessarily be all physical. Man can train his 

heart for good or for evil. It is in one’s heart that man is to 

worship. Jesus stated in Luke 17:20-21”The kingdom of 

God does not come with your careful observation, nor will 

people say, ‘Here it is,’ or ‘There it is,’ because the 

kingdom of God is within you.”  

Man’s worship must be genuine and real; in spirit and in 

truth and with feelings and emotion. Any activity that is 

done just “to obey” a command or to “fulfill” some 

perceived requirement appears to be a ritualistic practice in 

an attempt to earn one’s salvation. Refer to Appendix 1 and 

2 in the Book of Appendices for references to the heart. 

[The Heart of Man is not part of An Analysis of Biblical 

Worship.] 

New Testament Review 6 

There are many New Testament passages which directly 

reference some aspect of worship.  These will be 

considered initially for the purpose of identifying elements 

or characteristics which necessarily define worship.  Most 

of these characteristics will be of a positive nature, but 

some will be derived from negative criticism of various 

scenarios.  Several examples of negative worship are 

studied.  Last, we need to determine what worship 

structures, if any, are evident from scripture. 

Elements of New Testament Worship 

Our review of worship in the context of the Old Testament 

scriptures revealed many elements.  Since the Christian 

religion is a fulfillment of Old Testament prophecy and 

since the Old Testament scriptures were given for purposes 

of doctrine, for training in righteousness, as examples for 

us (1 Corinthians 10 and 2 Timothy 3:l6), we should 

anticipate some New Testament redundancy in the 

characterization of worship.  On the other hand the Jews 

recognized that the Christian worship was different to that 

found in the Law and their traditions “This man persuades 

men to worship God contrary to the Law” (Acts 13:18). 

As an example, we found that service to something or to a 

personality constituted worship from an Old Testament 

point of view, whether to idols or to the Lord.  This trait is 

also carried over in New Testament teachings. Christ 

placed strong emphasis on properly directed service as in 

Matthew 4:10; i.e., in rebuking Satan, Christ quoted 

Deuteronomy 6:13 — "You shall worship the Lord your 

God and serve Him only."  Paul mentions service in 

numerous places as in Romans 12:11 — "Not lagging 

behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. 

Service constitutes worship but not exclusively.  

అయినరు టిక్త, వారు మానవులుగా ఉండటం వ్లన 

భౌతిక మరియు ఆధ్యయ తిమ క ప్రరంచాలలో స్తమరాథ య లు, 

తెలివి, స్థజాఞ నం, స్థజాఞ నం మరియు రరిరకి తలో తేడ్డ 

ఉంట్టంది. అందువ్లు, వివిధ్ స్థస్తథయిలలో విభేదాలు 

ఉంటాయి, అవి రరిషక రించరడ్డలి. 

ప్గంధ్యలను అరథం చేసుకోవ్డం మరియు వ్య క్తగిత 

వివ్రణలో కూడ్డ తేడ్డలు ఉంటాయి. 1 కరింథీయులు 

8లోన్న పాల్ సూచనలకు విరుదమిైన సహవాసం యొకక  

షరతుగా కందరు తమ వివ్రణను ఇతరులపై 

రలవ్ంతంగా చరు డ్డన్నక్త ప్రయతిి ంచవ్చుా . 

అదనంగా, బైబిల్స్థకు విదేశీయమైన వారి నమమ కాన్ని  

బోధంచే వారు కూడ్డ ఉంటారు. 

సంఘ ప్కమశిక్షణా చరయ  యొకక  ఉదేుశయ ం ఏమిటంట్ల, 

దూరంగా వెళిున స్ట్ైసవిుడిన్న తిరిగ్వ తీసుకురావ్డం 

మరియు ఇకపై దేవున్నక్త ఇషుమైన జీవితాన్ని  గడరడం. It 

ఒకరి ఆతమ ను కోలోు కుండ్డ న్నర్వధంచడ్డన్నక్త, శరీరం 

యొకక  కలుషితాన్ని  న్నర్వధంచడ్డన్నక్త మరియు 

ప్రరంచాన్నక్త దేవున్న ప్ేమ, నాయ యం మరియు దయను 

ప్రదరిి ంచడ్డన్నక్త ఉదేుశించరడింది. 

ఫెలోషిప్స్థలో ఉండటాన్నక్త అందరూ అంీకరించాలిు న 

వ్య క్తగిత వివ్రణపై ప్కమశిక్షణ ఎప్పు డూ ఉండకూడదు. 

 

హెప్ీయులు 12:5-7 – “నా కుమారుడ్డ, ప్రభువు 

ప్కమశిక్షణ (శిక్షణ) గురించి తేలికగా ఆలోచించకు 

లేదా అతన్నచే సరిదిదురడినప్పు డు వ్దులుకోకు. 

ఎందుకంట్ల ప్రభువు తాను ప్ేమించేవాన్నన్న శిక్షిసి్తడు 

మరియు అతను అంీకరించిన ప్రతి కడుకును 

శిక్షిసి్తడు." మీరు సహంచేది మిమమ లిి  శాసిసిుంది: 

దేవుడు మిమమ లిి  కుమారులుగా చూసిునిా డు. 

అతన్న తంప్డి ప్కమశిక్షణ ఇవ్ి న్న కడుకు ఎవ్రైనా 

ఉనాి రా?" 

 

2 తిమోతి 3:16-17 – “అని్న  లేఖ్నాలు దేవున్నచే ఊపిరి 

ీలా రడా్డయి మరియు బోధంచడ్డన్నక్త, 

మందలించడ్డన్నక్త, సరిదిదుడ్డన్నక్త మరియు నీతిలో 

శిక్షణ (బోధ్న) కోసం లాభదాయకం.” 

 

హెప్ీయులు 12:11 – “ప్రసిుతాన్నక్త అన్ని  ప్కమశిక్షణ 

(శిక్షణ) ఆహాుదకరంగా కాకుండ్డ బాధ్యకరంగా 

అన్నపిసిుంది [అవ్సరం లేదు శారీరక నొపిు  (RD)], 

కానీ తరువాత అది శిక్షణ పొందిన వారిక్త నీతి యొకక  

శాంతి ఫలాన్ని  ఇసిుంది." 

 

ఎఫెస్వయులకు 6:4 – “తంప్డులారా, మీ పిలులకు 

కోరం తెపిు ంచకండి, ప్రభువు (ప్కమశిక్షణ మరియు 

 
6 The author of An Analysis of Biblical Worship - New Testament Review wishes to remain unidentified. 



Furthermore, our service can be misdirected and, as such, 

not be favorable to the Lord. 

If service is to be properly directed, then obedience to 

specific and generic commands must be very basic to 

worship. Christ experienced the following: "Although He 

was a Son, He learned obedience from the things which He 

suffered" (Hebrews 5.8). In Colossians 1:10 Paul speaks of 

the need "to please Him in all respects." Demonstrated 

humility is a desirable trait of worship also found in the 

New Testament, as in 1 Corinthians 14:25 — "he will fall 

on his face and worship God." This passage refers to a new 

believer who has been convicted and who senses the need 

for reverence and awe. 

However, Christ did introduce a new emphasis to worship 

in his discourse to the Samaritan woman, John 4:20f. He 

challenged tradition by declaring that neither "this 

mountain" (The Samaritans claimed the same heritage as 

the Jews.  Their mountain of worship probably was Mount 

Gerizim mentioned in Deuteronomy 11:29) nor Jerusalem 

(where the Jews gathered) is the preferred place of 

worship. Instead the time "now is, when the true 

worshipers shall worship the Father in Spirit and in truth; 

for such people the Father seeks to be His worshipers. God 

is Spirit and those who worship Him must worship in Spirit 

and truth." We must understand what is meant here in order 

to have effective worship. Without a doubt the emphasis is 

on spiritual rather than physical i.e. the place of worship. 

True worship is genuine, faithful, with sincerity — 

conforming to that which is desired or pleasing. Spiritual 

worship involves the heart and soul, that inner part of man 

made in the image of God. This concept represents a major 

shift in policy; Paul taught the Colossian Church that 

Christ nailed the Old Law to the Cross. 

Another reference along this line is Philippians 3:3. Paul 

says that Christians worship in the Spirit of God and glory 

in Christ Jesus without placing confidence in human 

traditions. 

Now Christians are able to measure whether they are being 

led by the Spirit of the Lord by comparing their behavior 

with desirable traits identified by Scripture. Paul lists a 

whole array of Spiritual attributes in his letters to the 

churches at Rome (chapters 12 & l3), Galatia (chapter 5), 

Ephesus (chapters 4-6) and Colossae (chapter 3). These 

passages go further in that they present a contrast between 

the characteristics of the lower nature of man with those of 

the spiritual man. The former are derived from the lust of 

man; the latter are derived from the desire to walk with 

God. The allegory introduced by Paul in the Galatian letter 

depicts the inner conflict within man. Paul himself 

experienced this inner conflict according to Romans 7. 

బోధ్న) గురించి వారిక్త శిక్షణ మరియు బోధసిూ వారిన్న 

పెంచండి. 

 

ప్ేర్నపిత వాకయ ం దేవుడు మరియు మన్నషితో విశిా సం, 

ఐకయ త మరియు సహవాస్తన్ని  కనస్తగ్వంచడ్డన్నక్త 

అవ్సరమైన దశలను మనకు న్నర్న ుశిసిుంది: 

7. మీకు లేదా దేవున్నక్త వ్య తిర్నకంగా పారం చేర 

స్ట్ైసవిులను వారి స్ట్ైసవి్ సహోదరులు 

సంప్రదించి వారి చరయ లు ఎందుకు 

పాపాతమ కమైనవో వివ్రించడ్డన్నక్త వారు తమ 

మారాగలను చకక దిదుుకోవ్చాు . 

8. ప్కమశిక్షణ వెంటనే ప్పారంభం కావాలి, ర్నప్ప కాదు, 

వ్చాే  వారం కాదు, వ్చేా  నెల కాదు లేదా వ్చేా  

సంవ్తు రం కాదు. 

9. ప్కమశిక్షణ స్థసిథరంగా ఉండ్డలి మరియు రశాా తిారం 

సంభవించే వ్రకు లేదా రశాా తిారం కోసం ప్రతి 

అవ్కాశం అయిపోయే వ్రకు కనస్తగాలి. 

10. ప్కమశిక్షణ ఎప్పు డూ విన్నక్తడిపై 

ప్రయోగ్వంచకూడదు. అందుకే ఇందులో పాలొగని  

పారీులు ముందుగా రరిషాక రాన్నక్త 

ప్రయతిి ంచాలి. వారిక్త వాసవిాలు తెలుసు కానీ 

వాటిన్న వేర్న విధ్ంగా అరథం చేసుకోవ్చుా . 

11. ప్కమశిక్షణ అనేది ధ్న్నకులు మరియు ేదలు, 

ప్పరుష్యలు మరియు మహళలు మరియు 

వ్ృదిులు మరియు యువ్కులకు రక్షపాతం 

లేకుండ్డ న్నరి హంచరడ్డలి. 

12. ప్ేమ ఎప్పు డూ ముందుండ్డలి. 

 

స్థసిానిక కాంప్రెగేషనల్ దావ రా ప్రకమశిక్షణ 

శిక్షణ/సూచన మరియు మారుు  తీసుకురావ్డ్డన్నక్త 

అతయ ంత ప్రభావ్వ్ంతమైన రదతిి ఒకరిపై ఒకరు రదతిి. 

“మీ ోదరుడు మీకు వ్య తిర్నకంగా పారం చేర,ి మీరు 

మరియు అతన్న మధ్య  ఒంటరిగా వెళిు అతన్న తప్పు  

చరు ండి. అతడు నీ మాట వింట్ల నీవు నీ సహోదరున్న 

సంపాదించుకునిా వు” (మతయిి 18:15). 

 

ఒకరితో ఒకరు మారుు ను ఉతు తి ి చేయనప్పు డు 

ఇతరులు తరు న్నసరిగా పాలొగనాలి. కంతమంది, 

రహుశా ఇదురు లేదా ముగుగరు, నేరసుథడిచే 

గౌరవించరడే స్ట్ైసవిులు మరియు మొతంి సమాజం 

మీతో పాట్ట మనసి్తరం చందిన వారి వ్దుకు వెళాు లి, 

అతన్న రరిసిథతిన్న చరాి ంచడ్డన్నక్త మీతో ఎలుప్పు డూ 

ఏక్తభవించే మీ రి హతుడిన్న కాదు (మతయిి 18:16). 

 

“నా సహోదరులారా, మీలో ఎవ్రైనా సతాయ న్ని  

విడిచిపెటిు, ఎవ్రైనా అతన్ని  తిరిగ్వ తీసుకువ్ర,ి 

ఎవ్రైనా పాపిన్న తన సంచరించే నుండి తిరిగ్వ 

తీసుకువ్ర,ి అతను తన ప్పాణాన్ని  మరణం నుండి 

రక్షించుకుంటాడు మరియు అనేక పాపాలను 



Christian character is described by love, joy, peace, 

patience [steadfastness, endurance, perseverance] 

kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. 

All of these allow one to worship in the Spirit because they 

honor our Lord. Christians are to imitate God, to be of a 

forgiving nature, tender-hearted, speaking words of 

edification, and to have self-discipline. Romans 12:1 detail 

the ultimate: “…present your bodies a living and holy 

sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service 

of worship." 

Paul was speaking of spiritual behavior, the spirit of 

worship, as opposed to a worldly behavior. That is, the 

majority of the people presented a norm which was 

unfavorable in the eyes of the Lord. Christians are to have 

a different norm. They are to be set apart in a spirit of 

worship to the Lord which is continuous and which 

encompasses attributes of honor, servitude, obedience, 

respect, reverence, humility, etc. They are to be filled 

with the spirit, to conduct their lives on a high plane, 

communicating as in Ephesians 5:19 - 21 “speaking to one 

another in psalms and hymns and spiritual songs, singing 

and making melody with your heart (in your heart - NKJV) 

to the Lord; always giving thanks for all things in the name 

of our Lord Jesus Christ to God, even the Father; and be 

subject to one another in the fear of Christ.” 

The following two key passages amplify this theme; 

a. "So that you may walk in a manner worthy of the 

Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in 

every good work and increasing in the knowledge 

of God” (Colossians 1:10).  

b. "Let the word of Christ richly dwell within you, with 

all wisdom teaching and admonishing one another 

with psalms and hymns and spiritual songs, singing 

with thankfulness in your hearts to God. And 

whatever you do in word or deed do all in the name 

of the Lord Jesus, giving thanks through Him to 

God the Father” (Colossians 3:l6-l7). 

The main point here is that we are to have God enthroned 

in our hearts; we are to cultivate desirable personality traits 

as illustrated by scripture. Under these conditions an 

environment of worship exists. Honor, reverence, 

obedience and love will be acknowledged both implicitly 

and explicitly. 

Other Worship 

An attempt was made to correctly identify aspects of 

worship which focuses attention on our Lord. This worship 

has been referred to as true and genuine, encompassing the 

desirable elements included in Holy writ. However, 

scripture speaks of vain, ignorant, devil and idol oriented, 

people oriented, angel and esthetic (nature) worship. Their 

కపిు ప్పచాు కుంటాడన్న అతన్నక్త తెలియజేయండి” 

(యాకోబు 5:19- 29) 

 

"అన్ని టికంట్ల ముఖ్య ంగా, ఒకరినొకరు 

హృదయపూరి కంగా ప్ేమించండి, ఎందుకంట్ల ప్ేమ 

అనేక పాపాలను కపిు వేసిుంది" (1 ేతురు 4:8). 

 

దేవున్న ప్రజలు తమ సహోదరులను కని్న స్తరుు 

విరరీతమైన శిక్షగా అన్నపించవ్చుా . “పాత ప్పలిపిండిన్న 

ప్రక్షాళన చేయండి (శుప్భరరచండి)” (V7) "ోదరున్న 

ేరు పెట్టుకునే ఎవ్రితోనైనా సహవాసం చేయవ్దుు" (v 

11) పారం. మొతంి సమాజం, సమావేశమైన వారు, లేఖ్, 

ఇమెయిల్, వ్చన సందేశం, టీి ట్, ఫోన్స కాల్ లేదా రబిుక 

అనౌన్సు స్థమెంట్ దాి రా కాకుండ్డ వ్య క్తగితంగా అతన్నన్న 

ఎదుర్వక వ్లసి ఉంట్టంది. ఇది పెదుల సమసయ  కాదు, 

ఇది మొతంి సమాజం యొకక  సమసయ  మరియు 

అందరూ పాలొగనాలి (1 కరింథీయులు 5 మరియు 

మతయిి 18:17). 

 

దేన్నతో అనురంధ్ం లేదా సహవాస్తన్ని  కనస్తగ్వంచదు? 

ఇది దూరంగా ఉండటం, మాటాుడకపోవ్డం, సహాయం 

చేయకపోవ్డం, కుట్టంరంతో సమావేశమవ్డం, 

భోజనం చేయడం లేదా న్నప్దపోవ్డం మరియు 

సన్ని హత సహవాస్తన్ని  న్నలిపివేయడం న్నషేధంచాలా? 

ప్కమశిక్షణ యొకక  ఉదేుశయ ం ఏమిటంట్ల, సహోదరులు 

మరియు దేవున్నతో సయోధ్య  దిశగా చరయ లో మారుు ను 

కలిగ్వంచడం. ప్కమశిక్షణా చరయ  యొకక  ఉదేుశాయ ని్న  

ఓడించడం దాి రా ఏ విధ్మైన అనురంధ్ం 

కమూయ న్నకేషన్సస్థను న్నర్వధంచదు. అన్ని  సన్ని హత 

స్తంగతాయ న్ని  ఆరడం; భగవ్ంతున్న భోజనం 

ఆచరించినప్పు డు స్తమూహక భోజనం, అగాే భోజనం 

తినకపోవ్డం వ్ంటివి ఉదేుశించిన చరయ . 

 

ప్రకమశిక్షణా చరు  విజయం 

ఇంతకు ముందు చపిు నట్టుగా, ప్కమశిక్షణ యొకక  

ఉదేుశయ ం పారం చేర అభాయ సం నుండి మారుు ను 

ఉతు తి ిచేయడం మరియు దేవున్నతో సయోధ్య  కోసం. 

రశాా తిారం తరిా త అసెంీు చరయ  స్థక్త ుషుమైనది. పాల్ 

యొకక  ఉరదేశాన్ని  మళ్ళు చదవ్ండి “అయితే ఎవ్రైనా 

దుుఃఖ్ం కలిగ్వంచినటుయితే, అతను నాకు ఎట్టవ్ంటి 

దుుఃఖ్ం కలిగ్వంచలేదు. కంత వ్రకు — నేను దీన్ని  

ఎకుక వ్గా నొక్తక  చరు దలచుకోలేదు — ఇది మీ 

అందరినీ ప్రభావితం చేసింది. మెజారిటీ వారి ఈ శిక్ష 

అలాంటి వ్య క్తకి్త చాలా కఠినమైనది. కారటిు, అతన్నన్న 

క్షమించి ఓదారా ండి, లేకపోతే అతను తన మితిమీరిన 

దుుఃఖ్ంలో మున్నగ్వపోతాడు. అందుకే మీ ప్ేమ గురించి 

అతన్నక్త భర్వస్త ఇవ్ి మన్న నేను మిమమ లిి  

కోరుతునిా ను” (2 కరింథీయులు 2: 5-8). ప్ేమ అతని్న  

రండవ్ తరగతి స్ట్ైసవిున్నగా భావించకుండ్డ చేసిుంది. 



formats are considered by scripture to have characteristics 

of worship. These events of worship are generally spoken 

of in negative terms and are in opposition to true worship. 

The following examples are given for consideration. 

Ignorant worship 

Christ's discourse with the Samaritan woman not only 

defined the spiritual aspect of true worship, but also the 

issue of ignorant worship. In John 4:27 Jesus stated to the 

woman that the Samaritan nation worshiped in ignorance. 

Salvation was from the Jews, yet the two nations avoided 

national intercourse partly because of ethnic overtones. 

The void worship of the Samaritans as identified by Christ 

possibly alluded to the situation found in 2 Kings 17:27- 

41. Verse 41 provides a summary: "So while these nations 

(Samaritans) feared the Lord, they also served their idols 

(placed in the houses of the mountains); their children 

likewise and their grandchildren, as their fathers did 

[tradition], so do this day." Paradoxically, they feared the 

Lord yet they worshiped their idols. At least two lessons 

are involved here. First, we should examine for truth the 

traditions handed down by each generation. In the above 

case ignorant and false worship was fostered for 

generations and generations. Secondly, the Samaritans, as 

an ethnic group of people, were unacceptable to the Jews. 

This environment of racial tension and barriers perhaps 

hindered the Samaritans from having acceptable, worship. 

We need to be on guard from the pride of race, heritage, 

social status and tradition. 

In speaking to the men of Athens (Acts 17:22f) Paul 

recognized their religious culture. But he also 

acknowledged their ignorant worship - to an unknown 

God.” Paul differentiates between their format of worship 

(that is, incorporating idols, temples, images, art, silver, 

stone, etc.) and true worship. He supports the words of 

Moses, David, Solomon and others in Acts 17.27 – 28 “that 

they should seek God, if perhaps they might grope for Him 

and find Him, though He is not far from each one of us; for 

in Him we live and move and exist." Their worship was 

ignorant because of the manner in which they tried to 

communicate and to reach the Lord. Yet they did have a 

form of worship because their actions involved service, 

gifts, and reorganization. Note that the above quote hints at 

a continuous relationship with God. 

 

People Worship 

People worship quite possibly existed in the Church at 

Corinth. In 1 Corinthians 1:12 Paul discusses the divisions 

of the congregation along the lines of personalities; "each 

one of you is saying, ‘I am of Paul’ and ‘I of Apollos’ and 

‘I of Cephas’ and ‘I of Christ’.  These divisions may have 

been a result of a congregation made up of ethnic groups. 

అతను తిరిగ్వ వ్చిా న రవ్కుడు. అతన్న ప్రభువు అతను 

రాజయ ంలో రన్నవాడు కావాలన్న కోరుకుంట్టనిా డు. దేవున్న 

నమమ కమైన మరియు ఉతాు దక రవ్కుడిగా మారడ్డన్నక్త 

ఇతర స్ట్ైసవిులందరూ అతన్ని  ప్పోతు హంచాలి 

మరియు సహాయం చేయాలి. 

ఉద్దుశపూరవ కంగా చేసిన పాప్ం 

పారం చేయడం మరియు ఉదేుశపూరి క పారం 

చేయడంలో ఏదైనా తేడ్డ ఉందా? ఒకటి చేసిన వ్య క్త ి

దేవున్నక్త తిరిగ్వ రావ్డం అస్తధ్య ం? హెప్ీయులు 10:26. 

"సతాయ న్ని  గూరాి న స్థజాఞనాని్న  పొందిన తరిా త మనం 

ఉదేుశపూరి కంగా (ఉదేుశపూరి కంగా) పారం చేసిూ 

ఉంట్ల, పాపాల కోసం తాయ గం మిగ్వలి ఉండదు." 

 

యోహాను 8:34 "యేసు వారిక్త జవాబిచాా డు - 'న్నజంగా, 

న్నశా యంగా, నేను మీతో చపి్పనిా ను, పారం చేర ప్రతి 

ఒకక రూ పాపాన్నక్త బాన్నస. 

ప్రలోభాలకు లొంగడం ఒకరిన్న బాన్నసగా చేసిుందా లేదా 

పారం చేర అభాయ సం ఒకరి స్థసిథతిన్న న్నరయిిసిుందా? ఇది 

లొంగ్వపోదు, కానీ పారం యొకక  అభాయ సం, 

కనస్తగ్వంచాలనే కోరిక మరియు మారా డ్డన్నక్త 

న్నరాకరించడం, పాపాన్నక్త బాన్నసతిా న్ని  ఉతు తి ి

చేసిుంది. ఇది ఒక జీవ్న విధ్యనం. ఆ విధ్ంగా ఇరు టిక్త 

స్తధువులతో సమావేశమవుతుని ప్పు డు; 

రశాా తిారరడన్న పాపి వారి స్తమూహక భోజనం (అగాే 

భోజనం లేదా ప్ేమ విందు) తినే సమయంలో ప్రభువు 

రలు నుండి తినే సమయంలో ఒంటరిగా ఉండ్డలి, ఇది 

వారి క్షమారణ కోసం ఇచిా న ప్క్తసిు రక ి తాయ గాన్ని  

గురిుచేసిుంది. 

ప్రశి లు 

6. చరాి  ప్కమశిక్షణ యొకక  ఉదేుశయ ం ఒక ోదరుడిన్న 

దేవున్నతో తిరిగ్వ సయోధ్య లోక్త తీసుకురావ్డం. 

T. ___ F. ___ 
 

7. ఒక ోదరుడు మీకు వ్య తిర్నకంగా పారం 

చేసినప్పు డు మీ సంరంధ్యన్ని  ప్పనరుదరిించే 

ప్పారంభ ప్రప్క్తయ ఏమిటి? 

e. ___ మీ రి హతులను తీసుకన్న అతన్నన్న 

ఎదుర్వక ండి 

f. ___ సంఘంలోన్న పెదులకు చరు ండి 

g. ___ మొతంి చరాి క్త చరు ండి, తదాి రా 

వారు ఫెలోషిప్స్థను 

ఉరసంహరించుకోవ్చుా  

h. ___ అతన్న వ్దుకు వెళిు ప్రశాంతంగా 

సమసయ ను చరాి ంచండి 
 

8. రశాా తిారం చందడ్డన్నక్త న్నరాకరించే పారం చేర 

ోదరుడితో సహవాసం చేయకపోవ్డం అంట్ల 

ఎలాంటి సంరంధ్ం లేకుండ్డ ఉండడం. 



Paul's ministry was primarily to the Gentiles, Apollos’ 

perhaps to the Greeks, and Peter to the Jews. The danger 

here was that attention and honor was being focused 

mainly on the individual teachers and not exclusively on 

Christ. This polarization prevented the existence of an 

environment conducive to true worship. The lesson for us 

is simply this: our faith should be based on Christ and not 

upon a, dominant Christian personality. 

Angel Worship 

Paul mentions angel worship in Colossians 2:18. Verse 8 

in this chapter also suggests worship conditions governed 

by nature (esthetic appeal), by traditions, by philosophies 

of men, etc. Remember that Colossae was exposed to the 

influence of the Jews, Greeks and other intellect. 

Vain Worship 

Isaiah 29:13 is quoted by Christ (Matthew 15:8-9) in 

rebuking the Pharisees and Scribes who invalidated the 

word of God for the sake of tradition. His response was: 

"This people honors me with their lips, but their heart is far 

away from me.  But in vain do they worship me, teaching 

as their doctrines the precepts of men." Christ classified 

these people as hypocrites. Vain worship can occur by 

engaging in traditional rites without being cognizant of 

one’s motive; it can occur under the circumstances of 

going through certain motions without the involvement of 

a righteous heart.  This concept is illustrated by Paul in 1 

Corinthians 11 regarding partaking the Lord's Supper. 

Vain worship is also evident in Paul's letter to the Galatian 

church (chapter 3). These Christians received the spirit via 

hearing with faith, yet they reverted to the Law and 

attempted to be justified by the works of the Law.  This 

vain worship was a result of an insufficient faith; they 

failed to continue to grow in Christ. 

Devil and Idol Worship 

This worship is mentioned by John in Revelation 9:20. 

“But the rest of mankind, who were not killed by these 

plagues, did not repent of the works of their hands, that 

they should not worship demons, and idols of gold, silver, 

brass, stone, and wood, which can neither see nor hear nor 

walk. 

   

 

 

 

T. ___ F. ___ 
 

9. దేవుణి ివిడిచిపెటిున ఒక సహోదరుడు 

రశాా తిారరడి తిరిగ్వ వ్చాి నప్పు డు స్ట్ైసవిుడు 

ఏమి చేయాలి? 

a. ___ సి్త గతం కానీ అతన్న రన్నతీరును 

రరిమితం చేయండి 

b. ___ అతన్నక్త సి్త గతం కానీ తకుక వ్ 

ఫెలోషిప్ 

c. ___ అతన్ని  సి్త గతించండి మరియు 

శరీరంలో అతన్న కోసం కంత 

రన్నతీరును కనుగొనడంలో అతన్నన్న 

ప్పోతు హంచండి. 
 

10. ఉదేుశపూరి కంగా పారం చేసిూనే ఉని  

స్ట్ైసవిున్నక్త ఏ తాయ గం అందుబాట్టలో ఉంది? 

a. ___ ప్క్తసిు 

b. ___ ఏదీ లేదు 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

బైబ్ల్ ఆరాధన యొకక  విశ్లషాణ11 

"ఆరాధ్న" అనే రదం తరచుగా వ్దులుగా ఉండే 

రదతిిలో ఉరయోగ్వంచరడుతుంది, ఇది వివిధ్ 

రరిసిథతులకు వ్రింిచరడుతుంది మరియు అనేక 

అరాథలను కలిగ్వ ఉంట్టంది. రహుశా ఆరాధ్న అనేది 

రదం యొకక  స్తంప్రదాయిక ఉరయోగం మరియు 

మతరరమైన కారయ కలాపాల యొకక  కన్ని  ఆచార 

రూపాల దాి రా అనుకోకుండ్డ న్నరి చించరడింది. 

వ్య కిులు ఆరాధ్న యొకక  బైబిల్ భావ్న, దాన్న రి చఛ లు 

 
1 బైబిల్ ఆరాధ్న యొకక  విశ్ల ుషణ - పాత న్నరంధ్న సమీక్ష రచయిత గురింిచరడకుండ్డ ఉండ్డలన్న కోరుకుంట్టనాి రు. 



 

 
 
 

 

మరియు భావ్ వ్య క్తకిరణ యొకక  స్తధ్య మైన రూపాల 

గురించి తెలుసుకోవాలి. 

చారిప్తాతమ కంగా చపాు లంట్ల, ప్పరుష్యలు నక్షప్తాలను 

విశి సిసి్తరు, ఊహాతమ క సి ర గప్ప వ్య కిులకు 

న్నవాళులరిు సి్తరు, సూరుయ డిక్త రహుమతులు ఇవ్ి డం 

మరియు ప్రకృతిలోన్న కన్ని  శక్తవి్ంతమైన అంశాలను 

గురింిచడం. యూదులకు వారి యెహోవా, స్ట్ైసవిులకు 

వారి ప్క్తసిు, బౌదిులకు వారి బుదిుడు, ముసిుంలకు వారి 

అలాు  ఉనాి రు. అన్ని  సందరాభ లోు  ప్రజల ప్రవ్రని 

పాక్షికంగా న్నవాళి, గౌరవ్ం, గౌరవ్ం, దాసయ ం మరియు 

సమరు ణ రరంగా వివ్రించరడింది. 

ఆమోదయోగయ మైన ఆరాధ్నకు సంరంధంచి దేవుడు 

తనను తాను ఎలా రయటపెట్టుకునిా డో 

తెలుసుకోవ్డ్డన్నక్త అనేక లేఖ్నాలు 

రరిశీలించరడతాయి. మొదట పాత న్నరంధ్న సమీక్ష 

న్నరి హంచరడుతుంది, తరువాత మన్నషి యొకక  

హృదయం మరియు చివ్రిగా కత ిన్నరంధ్న సూచనల 

సమీక్ష న్నరి హంచరడుతుంది. భగవ్ంతున్నచే 

గురింిచరడిన ఆరాధ్న యొకక  అరాథని్న  మన స్తమరథయ ం 

మేరకు సంప్గహంచడం దాి రా ఈ అధ్య యనం 

ముగుసిుంది. 

పాత్ నిబంధన సమీక్ష 

పాత న్నరంధ్నకు సంరంధంచి ఆరాధ్నలోన్న 

అంశాలకు సంరంధంచిన అంతరుృషిు అనేక ప్రముఖ్ 

పాప్తల అధ్య యనం దిా రా పొందరడుతుంది. ప్క్తంద 

వివ్రంగా రరిగణించరడే వ్య కిులలో ఇవి ఉనాి యి: 

క్వయిన్స మరియు అెల్, నోహ్, అప్బామ్, మోసెస్ 

మరియు ఆర్వన్స, డేవిడ్, హజిక యా మరియు హనిా . 

ైన్స మరియు అెల్ యొకక  ప్రతేయ కమైన అరు ణలు 

ఆరాధ్న చరయ లను గటిుగా సూచిసిునిా యి, 

అయినరు టిక్త ైన్స తన రహుమతిన్న ప్రభువుకు 

సంరంధంచినది కాదన్న తెలుసుకునిా డు. అెల్ 

యొకక  అరు ణ అంీకరించరడింది. కయీను అరు ణ 

తిరసక రించరడింది. ఆదికాండము వ్ృతిాంతం నుండి, 

భాగాలు అనధకారికంగా ఉనాి యా లేదా క్వయిన్స యొకక  

వైఖ్రి లేదా వ్య క్తగిత సి భావ్ం వ్ంటి మర్నదైనా అతన్న 

రహుమతిన్న అంీకరించకుండ్డ న్నర్వధంచిందా అన్న 

పాఠకుడు ఆలోచించవ్లసి ఉంట్టంది (ఆదికాండము 

4:3-7). అపొసలిుడైన పౌలు ఈ సంఘటనపై 

హెప్ీయులు 11లో వాయ ఖ్యయ న్నంచాడు, అకక డ విశిా సం 

కారణంగా కయీను తాయ గం కంట్ల హేెల్ యొకక  తాయ గం 

గొరు దన్న ేరొక నిా డు. 



నోవ్హును గూరాి , ఆదికాండము 6-10లో అతడు ప్రభువు 

దృషిులో అనుప్గహం పొందాడన్న మరియు ప్రభువు 

ఆజాఞ పించిన వాటన్ని ంటిక్త విధేయుడన్న ేరొక ంది. 

ఓడను విడిచిపెటిున నోవ్హు దేవున్నక్త ఒక రలిీఠాన్ని  

న్నరిమ ంచి, రలిీఠం మీద దహనరలులను 

సమరిు ంచాడు. ప్రభువు ఈ అరు ణలను 

అనుకూలమైన రీతిలో ప్గహంచాడన్న మరియు దాన్న 

ఫలితంగా ఇంప్దధ్నసుు  యొకక  ఒడంరడికను 

స్థస్తథ పించాడన్న జెనెసిస్ రచయిత చపాు రు. 

అప్బాము యెహోవాకు దహనరలులను కూడ్డ 

అరిు ంచాడు. ఆదికాండము 22లో అతన్న కుమారుడైన 

ఇస్తు కు యొకక  అరు ణ ప్రతేయ కమైనది. అప్బాము న్నరిుషు 

సూచనలను అందుకునిా డు మరియు అతను వాటిన్న 

పాటించాడు. అయితే, మనకు ప్పాముఖ్య మైన విషయం 

ఏమిటంట్ల, అప్బామ్ ఇస్తు కుకు తన చరయ లను 

ఆరాధ్నగా న్నరి చించాడు. 

పైన ఉదహరించిన ఉదాహరణలలో, ఆరాధ్నలో 

విధేయత, అరు ణల సమరు ణ, ప్రతేయ క ప్శదిాంజలి 

మరియు విశిా సం వ్ంటి అంశాలు ఉనాి యన్న 

గమన్నంచండి. 

యూదు ప్రజల చరిప్త మరియు మోషే మరియు ఆర్వను 

నాయకతి ంలో ఈజిప్పు దేశం నుండి వారి గొరు  

న్నరిా సితుల చరిప్త ఎకోు డస్ ప్పసకింలో 

కనుగొనరడింది. పాఠకుడిక్త ప్పలియన్న రొట్టుల విందు 

మరియు పాస్ ఓవ్డ ఈవెంట్ గురించి రరిచయం 

చేయరడింది. మోషే ప్రజలకు బోధంచాడు: "మరియు 

మీరు ఈ సంఘటనను మీకు మరియు మీ పిలులకు 

ఎరు టిక్త ఒక శాసనంగా పాటించాలి." ఆ తరిా త 

సంవ్తు రాలోు  రస్తక  ఆచారాన్ని  ప్రభువుకు "రస్తక  

రలి"గా వివ్రించాలి; అసలు పాస్ ఓవ్డ రలిన్న 

సూచించే అరు ణ. ప్గంథం ఇలా చబుతోంది: "మరియు 

ప్రజలు వ్ంగ్వ వ్ంగ్వ ఆరాధంచారు" (న్నరగమ. 12:27). 

యూదుల పౌర మరియు మతరరమైన చటాు లకు 

ప్పాతిరదికగా ఉరయోగరడే ఆజఞల ప్శ్లణిన్న మోషే ప్రభువు 

నుండి పొందాడు. ప్రఖ్యయ త రది ఆజఞలలో ఈ ప్క్తంది 

వాటిన్న చేరాా రు: "మీరు ఇతర దేవుళళ ను 

ఆరాధంచకూడదు" (న్నరగమకాండము 20). ఈ ఆజఞ 

ప్రభువు యొకక  తీప్వ్మైన అసూయతో ప్శద,ి దాసయ ం 

మరియు దేవుళళ కు మరియు ఏ విధ్మైన విప్గహాలకు 

ఇచిా న న్నవాళిన్న ప్రతిబింబిసిుంది. భగవ్ంతుడు 

దాసయ ం మరియు భక్తని్న ఆరాధ్నతో సమానం అన్న ఇకక డ 

ముగ్వంప్ప. ఈ ముగ్వంప్ప న్నరగమకాండము 32:8లోన్న 

సంఘటనలలో మరింత రలరరచరడింది, ఇకక డ 

ప్రభువు మాటలలో: "వారు తమ కరకు కరిగ్వంచిన 

దూడను తయారు చేసుకునాి రు, మరియు దాన్నన్న 



పూజించి, దాన్నక్త రలి అరిు ంచి (ప్రకటించారు), ఇది మీ 

దేవుడు , ఇప్శాయేలీయులారా, ఈజిప్పు దేశం నుండి 

న్ననిు  రపిు ంచినవాడు. 

న్నరగమకాండము 34లో మోషే ప్రభువుతో కమూయ న్నకేట్ 

చేసిూ, "ఆరాధ్నలో భూమివైప్ప వ్ంగ్వ" కన్నపించాడు. ఈ 

సందరభ ంలో ఆరాధ్నలో ఇప్శాయేలీయుల దేశం 

తరప్పన ప్రభువుకు ప్పార థనాపూరి క విని రంతోపాట్ట 

వినయ భావ్ం కూడ్డ ఉంది. న్నరగమకాండము 34లో 

ఆరాధ్నతో కూడిన ఒడంరడిక-ఆచరణ యొకక  చటుం 

కూడ్డ ఉంది. 

ఆరాధ్న యొకక  ఇతర అంశాలు న్నరగమకాండము 

35:2lలో ఇవ్ి రడా్డయి. ప్రజలు ఒక అభయారణయ ం 

న్నరామ ణాన్నక్త రహుమతులు మరియు ప్శమలు 

అందించాలన్న ఆదేశించారు. "మరియు అతన్న 

హృదయాన్ని  కదిలించిన ప్రతి ఒకక రూ మరియు అతన్న 

ఆతమ  అతన్నన్న కదిలించిన ప్రతి ఒకక రూ వ్చిా  

ప్రతయ క్షప్ప గుడ్డరప్ప రన్న కోసం, దాన్న అన్ని  రవ్ కోసం 

మరియు రవిప్త వ్స్ట్సి్తల కోసం ప్రభువు విరాళాన్ని  

తీసుకువ్చాా రు." ఆధ్యయ తిమ క ప్రమేయం మరియు 

ప్గహణ హృదయం మీద ఇకక డ ప్పాధ్యనయ త ఉంది. 

మోషే యొకక  క్వరీడ మొతంిలో అతను తన ప్రజలను 

లాడ ా నుండి చటాులు, శాసనాలు, కమాండెమ ంట్ు  

మరియు ఆరినాెనెు స్ పాటించాలన్న ప్పోతు హంచాడు. 

విధేయత, ప్పార థన, రవ్, భక్త,ి ప్రదరిి ంచిన సమరు ణ, 

అరు ణలు, ఆచార కారయ కలాపాలు మరియు 

ప్ేర్నపించరడిన హృదయాలు మరియు ఆతమ లను 

ఆరాధ్న రరిధలో గురింిచవ్చాు . పైన ేరొక ని  

సూచనలు ఇంకా ఈ పూజా అంశాలను అధకారికంగా 

మరియు అనధకారిక రదతిిలో వివ్రిసి్తయి. 

దిి తీయోరదేశకాండము 30లో నమోదు చేయరడిన 

అతన్న స్తరాంశంలో మోషే ఆరాధ్నకు చాలా 

సంరంధతమైన వ్య తాయ స్తన్ని  ప్రదరిి ంచాడు; 

ఆశీరిా దాలతో జీవితం లేదా శాపాలతో మరణం. మర్వ 

మాటలో చపాు లంట్ల, ఆరాధ్న న్నరంతరంగా మరియు 

జీవ్న విధ్యనంపై దృషిు కేంప్దీకరించినట్టుగా 

చిప్తీకరించరడింది. 

ఆరాధ్నకు సంరంధంచిన ఇతర ఉదాహరణలు పాత 

న్నరంధ్నలో ప్పషక లంగా ఉనాి యి, ఈ వాసవిాని్న  

చూడడ్డన్నక్త డేవిడ్, ోలమన్స, డేన్నయల్ మరియు చాలా 

మంది ఇతరుల మాటలను రరిగణనలోక్త తీసుకోవాలి. 

పాత న్నరంధ్న ఆరాధ్నకు సంరంధంచిన చరిప్త 

గురించి అంతరుృషిున్న పొందేందుకు మా ప్రయతి ంలో 

మరికన్ని  పాత న్నరంధ్న ప్గంథాలు మాప్తమే 

ఉదహరించరడతాయి. 



క్తరని 2:11లో దావీదు ప్రజలను భక్తతిో ఆరాధంచమన్న, 

వ్ణుకుతూ సంతోషించమన్న చపాు డు. 86వ్ క్తరనిలో 

నమోదు చేయరడిన ప్పార థనలో డేవిడ్ దేవున్న నామాన్ని  

మహమరరచడం అంట్ల ఆరాధంచడం అన్న చపాు డు. 

95వ్ క్తరనిలో ప్రభువును స్థసిుతించమన్న దావీదు ప్రజలను 

ఉదోు ధంచాడు: "ఓ రండి, ప్రభువుకు సంతోషముగా 

పాడదాము; ... కృతజఞతాపూరి కంగా ఆయన సని్న ధక్త 

రండి; క్తరనిలతో ఆయనకు ఆనందంగా కేకలు వేదాు ం ... 

రండి, ఆరాధదాు ం. నమసక రించు; మనలను 

సృషిుంచిన ప్రభువు ముందు మోకరిలుదాం. 

దావీదు, సొలొమోనుల తరిా త అనేకమంది ఇప్శాయేలు 

రాజులు యెహోవా దృషిులో సరైన రన్న చేయలేదు. 

మోషే ఇచిా న ప్రభువు ధ్రమ శాస్ట్స ి ప్గంథాన్ని  వారు 

విసమ రించారు. అయితే, ప్రభువు యొకక  మారాగలను 

ప్పనరుదరిించడ్డన్నక్త ప్రయతిి ంచిన ఇదురు రాజులు 

ఉనాి రు. వారు ఎతెతని ప్రదేశాలలో ఉని  విప్గహాలను 

రడగొటిు, ప్రభువు ఎదుట తమను తాము 

ప్రతిషిుంచుకోవాలన్న ప్రజలకు బోధంచారు. క్తంగ్ 

హజిక యా మరియు క్తంగ్ యోషీయా దేవున్నక్త తమ 

సమరు ణలో మరియు సరైన ఆరాధ్నను 

ప్పనరుదరిించడంలో ప్రతేయ కంగా రస్తక  ఆరాధ్నను 

సూచిసి్తరు. II ప్కాన్నకల్ు  29 పాస్ ఓవ్డ ఆరినాెన్సు  

ప్పనరుదరిణకు సంరంధంచి రాజు హజిక యా యొకక  

కారయ కలాపాలను వివ్రిసిుంది. ఈ సందరభ ంగా పాస్ 

ఓవ్డ ఆరాధ్నలో ఇవి ఉనాి యి: దహనరలులు, 

బాకాలతో కూడిన పాటలు (అనగా, డేవిడ్ 

వాయిదాయ లతో), సభ ఆరాధంచేటప్పు డు కోరస్ పాటలు, 

వినయం యొకక  ప్రదరి నలు - నమసక రించడం, 

మరియు ప్రశంసలు మరియు ఆనందం పాటలు. క్తంగ్ 

జోషియా అనుభవాలు 2 ప్కాన్నకల్ు  34 మరియు 35లో 

కన్నపిసి్తయి. 34వ్ అధ్యయ యంలోన్న 31వ్ వ్చనం 34వ్ 

వ్చనంలో యోషీయా రాజు ప్రభువుతో చేసిన 

ఒడంరడికను ఇలా నమోదు చేసింది: “ఆయన 

ఆజఞలను, ఆయన స్తక్షాయ లను, శాసనాలను తన 

పూరహిృదయంతో, పూరిాతమ తో పాటించాలన్న. ” 

1వ్ శామూయ ల్ అధ్యయ యం 1 హనాి  గురించి హతిుకునే 

కథను వివ్రిసిుంది. ఆమె గరభ ం మూసివేయరడింది, 

మరియు ఆమె తన బాధ్ను చూసి తనను 

సమ రించుకోమన్న ప్రభువును వేడుకుంది. హనిా  

ఆరాధ్నలో తాయ గం, తీప్వ్మైన ప్పార థన మరియు ప్రతిజఞ 

ఉనాి యి. ఆమె చపిు ంది, "నేను నా ఆతమ ను ప్రభువుకు 

కుమమ రించాను" (1 సమూయేలు 1:15). ప్రభువు ఆమెను 

స్థజాఞ రకం చేసుకునిా డన్న మరియు బిడనాు (శామూయ ల్) 

ప్రభువుకు ఇసి్తనన్న ఆమె చేసిన ప్రతిజఞను ఆమె 

గురిుచేసుకుందన్న బైబిల్ చబుతోంది. 



ఇప్పు డు పైన ేరొక ని  అన్ని  ఉదాహరణలలో, కన్ని  

లక్షణాలు వెలుడి చేయరడా్డయి మరియు పాత 

న్నరంధ్న సరిహదుులలో ప్రభువుకు ఆరాధ్న యొకక  

ప్ేమ్స్థవ్డక స్థను ఏరు రుసి్తయి. 

సంప్గహంగా, ఈ ప్క్తంది అంశాలు గమన్నంచదగ్వనవి: 

విధేయత (న్నరిుషు మరియు స్తధ్యరణ ఆదేశాలకు) 

నైవేదాయ ల సమరు ణ 

ప్రతేయ క ప్శదిాంజలి కారయ ప్కమాలు 

కమూయ న్నకేషన్స (ప్రతయ క్షంగా మరియు ప్పార థన 

దాి రా) 

ఆచారం (రస్తక  స్తమ రక చిహి ంగా ేరొక నరడిన 

న్నరిుషు ఉదాహరణ) 

రవ్ మరియు భక్త ి

విరాళాలు (రహుమతులు మరియు ప్శమలు) 

ఆధ్యయ తిమ క ప్రమేయం 

గౌరవ్ం 

దేవున్న నామ మహమ 

బాకాలతో పాటలు 

కోరస్ పాటలు, ప్రశంసలు మరియు ఆనందం 

పాటలు 

వినయం 

ప్రమాణాలు 

 

ఈ అంశాలు అధకారిక మరియు అనధకారిక అంశాలుగా 

రూపొందించరడా్డయి మరియు ఆరాధ్నగా 

గురింిచరడా్డయి. లాడ ా ఆదేశించిన ఆచార 

కారయ కలాపాలలో అధకారిక భాగాలు కనుగొనరడా్డయి; 

రలిీఠాలపై దహనరలులు సమరిు ంచడం మరియు 

మొదటి ఒడంరడికకు సంరంధంచిన న్నరంధ్నలను 

పాటించడం వ్ంటివి. మొదటి ఒడంరడిక యొకక  

ఫారామ లిటీలపై పాల్ హెప్ీయులు 9:1లో ఇలా 

వాయ ఖ్యయ న్నంచాడు: "మొదటి ఒడంరడికలో దైవిక 

ఆరాధ్న మరియు భూసంరంధ్మైన అభయారణయ ం 

యొకక  న్నరంధ్నలు ఉనిా యి" మరియు 9వ్ వ్చనంలో 

"దీన్న ప్రకారం కానుకలు మరియు రలులు రండూ 

సమరిు ంచరడతాయి, అవి ఆరాధ్కులను రరిపూరంిగా 

చేయలేవు. మనస్తు క్షి." ప్రభువుకు ఇషుమైన జీవితాన్ని  

న్నరి హంచడంలో హృదయ ప్రమేయంతో అనధకారిక 

భాగం ప్రతిబింబిసిుంది.మోషే సరైన వైఖ్రిన్న ఇచాా డు: 

“నేను జీవితాన్ని  మరియు మరణాన్ని , ఆశీరిా దం 

మరియు శాపాన్ని  మీ ముందు ఉంచాను, కారటిు 

జీవితాన్ని  ఎంచుకోండి. మీరు జీవించవ్చుా , 

మనిషి హృదయం 

అప్పు డు దేవుడు ఇలా అనిా డు, "మన సి రూరంలో, 

మన పోలికలో మన్నషిన్న చేదాు ం, మరియు వారు భూమిన్న 



రరిపాలిదాు ం ... కారటిు దేవుడు తన సి రూరంలో 

మన్నషిన్న సృషిుంచాడు, దేవున్న సి రూరంలో అతన్ని  

సృషిుంచాడు (ఆదికాండము 1:26- 7 NIV).దేవుడైన 

ప్రభువు భూమి యొకక  ధూళి నుండి మన్నషిన్న 

ఏరు రచాడు మరియు అతన్న నాసికా రంప్ధ్యలలోక్త జీవ్ 

శిా సను ీలాా డు, మరియు మన్నషి ఒక జీవి (నెఫెష్) 

[ఆతమ  - KJV & ASV] (ఆదికాండము 2:7 NIV) . 

కారటిు, మన్నషి అన్న పిలిచే దేవున్న సృషిు, 'ఆడమ్, ఒక 

జీవిగా - ఒక సృషిు కలిగ్వ - భావోదిే గం, కోరికలు, 

భావాలు, మనసుు , ఆతమ  మరియు పాలించే, 

ఆధరతయ ం మరియు న్నరయిాలు తీసుకునే 

స్తమరథయ ంతో మారింది. 

దేవుడు దావీదును నా సి ంత హృదయాన్నక్త 

అనుగుణమైన వ్య క్తగిా ేరొక నిా డు (అపొసలిుల 

కారయ ములు 13:22). 

గొరు  ఆజఞ గురించి రరిసయుయ లు ప్రశిి ంచినప్పు డు 

యేసు ఇలా జవాబిచాా డు: "'నీ పూరహిృదయముతో 

[లెబాబ్ (OT) కరియాా (NT)] మరియు నీ పూరిాతమ తో 

[నెఫెష్ (OT); psucheé (NT)] మరియు మీ మనసుు తో' 

[me`od (OT) dianoía (NT) రలం లేదా శక్త]ి 

{దిి తీయోరదేశకాండము 6:5} నుండి 

ఉలేుఖంచరడింది. ఇది మొదటి మరియు గొరు  ఆజఞ. 

మరియు రండవ్ది అలాంటిది: 'న్ననిు  వ్లె నీ 

పొరుగును ప్ేమించుము. ' {లేవీయకాండము 19:18 

నుండి ఉలేుఖంచరడింది}. ధ్రమ శాస్ట్సంి మరియు 

ప్రవ్కలిు ఈ రండు ఆజఞలపై ఆధ్యరరడి ఉనాి యి" 

(మతయిి 22:37-40). 

పౌలు బోధంచడ్డన్ని  ప్రసి్తవిసిూ ఇలా అనిా డు: 

“అయితే వారందరూ సువారనిు పాటించలేదు. 

ఎందుకంట్ల యెషయా, 'ప్రభూ, మా న్నవేదికను ఎవ్రు 

నమామ రు?' కారటిు విశిా సం వినడం దాి రా వ్సిుంది, 

మరియు వినడం దేవున్న వాకయ ం దాి రా వ్సిుంది. కానీ 

నేను చపి్పనిా ను, వారు వినలేదా? అవును న్నజమే: 'వారి 

శరుం భూమి అంతటా వాయ పించింది, మరియు వారి 

మాటలు ప్రరంచం అంతం వ్రకు ఉనాి యి' (ర్వమనుు 

10:16-18). 

ఒకదాన్నలో విన్నక్తడి రఠనాన్ని  కలిగ్వ ఉంట్టంది కారటిు, ఆ 

సమాచారం రచయిత నుండి పాఠకుడిక్త 

రంరరడుతుంది, మాటాుడినట్టుగానే. అందువ్లు, 

వినడం అనేది వినగలిగేలా లేదా దృశయ మానంగా 

సమాచారాన్ని  స్వి కరించడం. కానీ విశిా సం అనేది పైన 

సు షుంగా కన్నపించే విన్నక్తడి లేదా రఠనం కంట్ల 

ఎకుక వ్గా ఉంట్టంది. కారటిు, విశిా స్తన్ని  

విశి సించడం, వినడం, స్థజాఞ నం మరియు అవ్గాహన 

సంపాదించడం కంట్ల ఎకుక వ్ అవ్సరం. న్నజాన్నక్త నమేమ  

విశిా స్తన్ని  సృషిుంచాలంట్ల ఒకరి హృదయంలో ఏదో 



ఒకటి జరగాలి (భౌతిక రక ిరంప్ప కాదు) అది ఏదో ఒక 

రకమైన చరయ కు కారణమవుతుంది. “న్నజాన్నక్త, 

ధ్రమ శాస్ట్సంి లేన్న అనయ జనులు, ధ్రమ శాస్ట్సి్తన్నక్త 

అవ్సరమైన రనులను, రహుశా నాయ యం, దయ, 

వినయం మరియు విశి సనీయతతో సహజంగా 

చేసినప్పు డు, వారు చటాు ని్న  కలిగ్వ లేనరు టిక్త, వారు 

తమకు తాముగా ఒక చటుంగా ఉంటారు. చటుం యొకక  

అవ్సరాలు వారి హృదయాలపై ప్వాయరడా్డయి, వారి 

మనస్తు క్షి కూడ్డ స్తక్షయ మిసిుంది, 

కారటిు, మన్నషి హృదయం అంట్ల ఏమిటి? ఇది అతన్న 

మనసుు , మేధ్సుు , ఆలోచనా ప్రప్క్తయ, భావోదిే గాల 

స్థస్తథ నం, అంతరగత స్వి య, మనస్తు క్షి, ఆతమ  లేదా 

మానవ్ మెదడు (దాన్న సెంప్టల్ ప్పాసెసడ దాన్న పెదు 

అంతరగత న్నలి తో రహుశా కంపూయ టడస్థను పోలి 

ఉంట్టంది)? 

నూయ  బైబిల్ డిక్షనరీ నుండి ఒకరు "హృదయం" యొకక  

ప్క్తంది వివ్రణ మరియు న్నరి చనాని్న  కనుగొంటారు. 

పాత న్నరంధ్నలో హీప్ూ రదాలు lēb మరియు lēbāb 

వివిధ్ భావాలలో ఉరయోగ్వంచరడా్డయి. 

a.భౌతిక లేదా అలంకారిక ('మధ్య '; 29 స్తరుు). 

బి.వ్య క్తతిి ం, అంతర గత జీవితం లేదా 

పాప్తస్తధ్యరణంగా (257 స్తరుు, ఉదా. 9:14; 1 స్త. 

16:7; Gn. 20:5). 

సి. సు ృహ యొకక  భావోదిే గ స్థసిథతులు, విసిృత రరిధలో 

కనుగొనరడా్డయి (166 స్తరుు); మతిు (1 స్త.25:36); ఆనందం 

లేదా దుుఃఖ్ం (Jdg. 18:20; 1 Sa. 1:8); ఆందోళన (1 స్త. 4:13); 

ధైరయ ం మరియు భయం (Gn. 42:28); ప్ మ (2 స్త. 14:1). 

డి.మేధో కారయ కలాపాలు(204 స్తరుు); ప్శది (ఉదా. 

7:23); ప్రతిబింరం (Dt. 7:17); స్థజాఞ రకశక్త  ి(Dt. 

4:9); అవ్గాహన (1 రాజులు. 3:9); స్తంకేతిక 

నైప్పణయ ం (ఉదా. 28:3) (చివ్రి రండు = rsvలో 

'మనసుు '). 

ఇ.సంకలు ం లేదా ప్రయోజనం(195 స్తరుు; 1 స్త. 

2:35),ఈ రదం యొకక  అతయ ంత విలక్షణమైన 

వాడుకలలో ఇది ఒకటి. (H. వీలడ రాబిను న్స) 

కత  ి న్నరంధ్నలో కారియాా అనే ప్ీకు రదం 

ఉరయోగ్వంచరడింది. “ఇది (హృదయం) 

చేసుిందిదాన్న భౌతిక సూచనను పూరిగిా కోలోు కండి, 

ఎందుకంట్ల అది 'మాంసంతో' తయారు చేయరడింది (2 

కరి. 3:3), కానీ అది చితిాన్నక్త (ఉదా. Mk. 3:5), తెలివిక్త 

(ఉదా, Mk. 2) స్థస్తథ నం. :6, 8), మరియు భావ్న (ఉదా, Lk. 

24:32). దీనరథం 'హృదయం' అనేది NT రదాలకు 



సమీరంగా వ్చిా  మొతంి 'వ్య క్త ి' అన్న అరంి" {The whole 

man – (rd)} (C. రైడడ సిమ త్). 

"హెప్ీయులు లక్షయ ం, శాస్ట్స్వయి రరిశీలన కంట్ల 

ఆతామ ప్శయ అనుభవ్ం రరంగా ఆలోచించారుvation, 

మరియు తదాి రా అధక-విభాీకరణ యొకక  ఆధున్నక 

లోరం న్నవారించరడింది. ఇది ముఖ్య ంగా ఉందిమొతంి 

మన్నషి, అతన్న భౌతిక, మేధో మరియు మానసిక 

లక్షణాలతో, హప్ూ ఆలోచించాడు మరియు 

మాటాుడ్డడు మరియు హృదయం వీటని్న ంటిక్త పాలక 

కేంప్దంగా భావించరడింది. హృదయమే మన్నషిన్న, లేదా 

మృగంగా మార్నా సిుంది మరియు అతన్న 

చరయ లన్ని ంటినీ న్నయంప్తిసిుంది (Pr. 4:23). పాప్త, 

వ్య క్తతిి ం, సంకలు ం మరియు మనసుు  అనేవి ఆధున్నక 

రదాలు, ఇవ్నీి  బైబిల్ ఉరయోగంలో 'హృదయం' 

యొకక  అరాథని్న  ప్రతిబింబిసి్తయి. 

“యెహోవాకు ప్రతి ఒకక రి హృదయం తెలుసు మరియు 

బాహయ  రూపాన్ని  రటిు మోసపోడు (1 స్త. 16:7), 

అయినరు టిక్త, అతను హృదయాన్ని  ోధంచి 

తెలుసుకోవాలి (క్తర.ి 139:23), మరియు చేయవ్లసిన 

ప్పార థన విలువైనది. అది శుప్భంగా ఉంది (క్తర.ి 51:10). 

'కత ిహృదయం' అనేది దుష్యు ల లక్షయ ం అయి ఉండ్డలి 

(ఎజ్కక . 18:31), మరియు దాన్న అరథం దేవున్న చటుం ఇకపై 

కేవ్లం బాహయ ంగా కాకుండ్డ 'హృదయంపై 

ప్వాయరడింది' మరియు దాన్నన్న శుప్భరరచాలి (జె. 31: 

33) 

“అందువ్లన, హృదయం, అని్న  కోరికల వ్సంతం, 

రక్షించరడ్డలి (Pr. 4:23), మరియు గురువు లక్షయ ంఅతన్న 

విదాయ రి థ హృదయాన్ని  సరైన మారగంలో గెలవ్ండి (Pr. 

23:26). 

“మనసుు లో సి చఛ మైన వారు దేవుణి ిచూసి్తరు (మత.ి 

5:8), మరియు విశిా సం దాి రా ప్క్తసిు హృదయంలో 

న్నవ్సించడం దాి రా రరిశుదిులు 

ప్గహంచగలరు.దేవున్న ప్ేమ (ఎఫె. 3:17)” (నూయ  బైబిల్ 

డిక్షనరీ, ఇంటడ-వ్రిు టీ ప్పెస్, టిండేల్ హౌస్ రబిుషడు , 

ఇంక.). 

మానవ్ మెదడు అని్న  మానవ్ కారయ కలాపాలకు 

న్నయంప్తణ కేంప్దం.  దాన్న అన్ని  విధులను కలిపి 

తీసుకుంట్ల మొతంి మన్నషి,  వ్య క్త ి అంట్ల: 

d. క్తలకమైన శారీరక రన్నతీరుకు సంరంధంచిన 

మొతంి డేటా మరియు సమాచారాన్ని  ప్పాసెస్ 

చేర భౌతిక విభాగం. 

e. న్నరయిం తీసుకోవ్డ్డన్నక్త అవ్సరమైన 

ప్పాసెసింగ్, విశ్ల ుషించడం, ప్కమరదీకిరించడం, 

పోలా డం, న్నలి  చేయడం మరియు తిరిగ్వ 

పొందడం కోసం వాసవిాలు మరియు ఇతర 



బాహయ  సమాచారాన్ని  స్వి కరించే మెదడులోన్న 

భాగమే మానసిక భాగం కన్నపిసిుంది మరియు 

దీన్నన్న మేధో విభాగంగా సూచించవ్చుా . 

f. భావోదిే గ మరియు ఆధ్యయ తిమ క విభాగాన్ని  

తరచుగా హృదయం, అంతరగత మన్నషి లేదా 

భావోదిే గాల స్వట్టగా సూచిసి్తరు. ఇకక డే ఒకరు 

ప్ేమ, దిే షం, భయం, ధైరయ ం, నమమ కం, 

చితశిుది,ి మనస్తు క్షి, పాప్త మరియు భావాలను 

కనుగొంటారు. ఒకరి మనస్తు క్షి వివిధ్ నైతిక 

ప్రమాణాలను అంీకరించడ్డన్నక్త శిక్షణ 

పొందవ్చా న్న గమన్నంచాలి, ఒక వ్య క్త ిమంచి 

లేదా చడుగా మారవ్చాు  మరియు భావాలు 

స్థజాఞ నం మరియు వాసవిాల కంట్ల అభిప్పాయం 

లేదా నమమ కంపై ఆధ్యరరడి ఉంటాయి. 

 

మ్యగింప్ప 

హృదయం అనేది మానవున్నలో భగవ్ంతున్న పోలికలో 

సృషిుంచరడిన భాగం మరియు అది భౌతికమైనది 

కాకపోవ్చుా . మన్నషి తన హృదయాన్ని  మంచి కోసం 

లేదా చడు కోసం శిక్షణ పొందగలడు. మన్నషి 

ఆరాధంచాలనేది ఒకరి హృదయంలో ఉంది. లూకా 

17:20-21లో యేసు ఇలా ే రొక నిా డు “దేవున్న రాజయ ం మీ 

ప్శదతిో రాదు, లేదా ప్రజలు, 'ఇదిగో,' లేదా 'అకక డ' అన్న 

చరు రు, ఎందుకంట్ల దేవున్న రాజయ ం మీలోనే ఉంది." 

మన్నషి యొకక  ఆరాధ్న న్నజమైన మరియు న్నజమైన 

ఉండ్డలి; ఆతమ  మరియు న్నజం మరియు భావాలు 

మరియు భావోదిే గాలతో. ఒక ఆజఞను "విధేయత" 

చేయడ్డన్నక్త లేదా కన్ని  ప్గహంచిన అవ్సరాని్న  "పూరి ి

చేయడ్డన్నక్త" చేర ఏదైనా కారయ కలారం ఒకరి మోక్షాన్ని  

సంపాదించే ప్రయతి ంలో ఒక ఆచార రదతిిగా 

కన్నపిసిుంది.హృదయాన్నక్త సంరంధంచిన సూచనల 

కోసం అనురంధ్యల ప్పసకింలోన్న అనురంధ్ం 1 

మరియు 2న్న చూడండి. [మానవ్ హృదయం బైబిల్ 

ఆరాధ్న యొకక  విశ్ల ుషణలో భాగం కాదు.] 

కొత్త నిబంధన సమీక్ష 12 

ఆరాధ్న యొకక  కన్ని  అంశాలను నేరుగా సూచించే 

అనేక కత ి న్నరంధ్న భాగాలు ఉనాి యి. ఆరాధ్నను 

తరు న్నసరిగా న్నరి చించే అంశాలు లేదా లక్షణాలను 

గురింిచే ఉదేుశయ ంతో ఇవి ప్పాథమికంగా 

రరిగణించరడతాయి. ఈ లక్షణాలు చాలా వ్రకు 

స్తనుకూల సి భావ్ం కలిగ్వ ఉంటాయి, అయితే కన్ని  

వివిధ్ దృశాయ లపై ప్రతికూల విమరి ల నుండి 

ఉదభ వించాయి. ప్రతికూల ఆరాధ్న యొకక  అనేక 

ఉదాహరణలు అధ్య యనం చేయరడా్డయి. చివ్రగా, ఏ 

 
12బైబిల్ ఆరాధ్న యొకక  విశ్ల ుషణ - కత ిన్నరంధ్న సమీక్ష రచయిత గుస్థరింిచరడకుండ్డ ఉండ్డలన్న కోరుకుంట్టనాి రు. 



ఆరాధ్న న్నరామ ణాలు, ఏదైనా ఉంట్ల, ప్గంథం నుండి 

సు షుంగా కన్నపిసి్తయో మనం గురింిచాలి. 

కత ిన్నరంధ్న ఆరాధ్న యొకక  అంశాలు 

పాత న్నరంధ్న ప్గంథాల సందరభ ంలో ఆరాధ్నపై మా 

సమీక్ష అనేక అంశాలను వెలుడించింది. స్ట్ైసవి్ మతం 

పాత న్నరంధ్న ప్రవ్చన నెరవేరుు  కారటిు మరియు పాత 

న్నరంధ్న ప్గంథాలు సిదిాంత ప్రయోజనాల కోసం, 

నీతిలో శిక్షణ కోసం, మనకు ఉదాహరణలుగా 

ఇవ్ి రడినందున (1 కరింథీయులు 10 మరియు 2 

తిమోతి 3:l6), మనం కన్ని  కతవిాటిన్న ఊహంచాలి. 

ఆరాధ్న యొకక  వ్రీగకరణలో న్నరంధ్న ప్పనరుక్త.ి 

మర్వవైప్ప యూదులు స్ట్ైసవి్ ఆరాధ్న ధ్రమ శాస్ట్సంిలో 

మరియు వారి సంప్రదాయాలలో కన్నపించే దాన్నక్త 

భిని ంగా ఉందన్న గురింిచారు "ఈ వ్య క్త ిధ్రమ శాస్ట్సి్తన్నక్త 

విరుదంిగా దేవుణి ి ఆరాధంచమన్న మనుష్యయ లను 

ఒపిు ంచాడు" (చటాులు 13:18). 

ఉదాహరణగా, విప్గహాలకు లేదా ప్రభువుకు ఏదైనా రవ్ 

లేదా వ్య క్తతిిా న్నక్త రవ్ చేయడం పాత న్నరంధ్న కోణం 

నుండి ఆరాధ్నను ఏరాు ట్ట చేసినట్టు మేము 

కనుగొనిా ము. ఈ లక్షణం కత ిన్నరంధ్న బోధ్నలలో 

కూడ్డ ఉంది. మతయిి 4:10లో ఉని ట్టుగా ప్క్తసిు సరైన 

న్నర్న ుశిత రవ్కు రలమైన ప్పాధ్యనయ తన్నచాా డు; అనగా, 

స్తతానును గదిుంచడంలో, ప్క్తసిు 

దిి తీయోరదేశకాండము 6:13న్న ఉటంక్తంచాడు — "నీవు 

నీ దేవుడైన ప్రభువును ఆరాధంచు మరియు ఆయనను 

మాప్తమే రవించు." ర్వమనుు 12:11లో లాగా అనేక చోటు 

రవ్ను పౌలు ప్రసి్తవిసిునిా డు - "ప్శదతిో, ఆతమ లో 

ఉతాు హంతో, ప్రభువును రవించడంలో వెనుకరడి 

ఉండకూడదు. రవ్ అనేది ఆరాధ్నను కలిగ్వ ఉంట్టంది 

కానీ ప్రతేయ కంగా కాదు. అంతేకాకుండ్డ, మన రవ్ 

తప్పు దారి రటిుంచరడవ్చాు  మరియు 

అనుకూలమైనది కాదు. ప్రభువుకు. 

రవ్ సరిగాగ  న్నర్న ుశించరడ్డలంట్ల, ఆరాధ్నలో న్నరిుషుమైన 

మరియు స్తధ్యరణమైన ఆదేశాలకు విధేయత చాలా 

ప్పాథమికంగా ఉండ్డలి. ప్క్తసిు ఈ ప్క్తంది వాటిన్న 

అనుభవించాడు: "అతను కుమారుడైనరు టిక్త, అతను 

అనుభవించిన వాటి నుండి విధేయతను 

నేరుా కునిా డు" (హెప్ీయులు 5.8). కలొసు యులు 

1:10లో పౌలు "అని్న  విధ్యలుగా ఆయనను 

సంతోషపెటువ్లసిన" అవ్సరం గురించి మాటాుడ్డడు. 1 

కరింథీయులు 14:25లో ఉని ట్టుగా, కత ి న్నరంధ్నలో 

కూడ్డ ప్రదరిి ంచరడిన వినయం అనేది ఆరాధ్న 

యొకక  వాంఛనీయ లక్షణం - "అతను తన ముఖ్ం మీద 

రడి దేవుణి ి ఆరాధసి్తడు." ఈ ప్రకరణం దోషిగా 

న్నరిారించరడిన మరియు గౌరవ్ం మరియు విసమ యం 



యొకక  అవ్సరాని్న  ప్గహంచిన కత ి విశిా సిన్న 

సూచిసిుంది. 

అయితే, ప్క్తసిు సమారిటన్స స్ట్స్వ ి జాన్స 4:20fకు తన 

ఉరనాయ సంలో ఆరాధ్నకు ఒక కత ి ఉదాాటనను 

రరిచయం చేశాడు. అతను "ఈ రరి తం" (సమారిటనుు 

యూదుల వ్లె అదే వారసతిా న్ని  పొందారు. వారి 

ఆరాధ్న రరి తం రహుశా దిి తీయోరదేశకాండము 

11:29లో ప్రసి్తవించరడిన మంట్ గెరిజిమ్ కావ్చుా ) 

లేదా జెరూసలేం (యూదులు గుమిగూడిన ప్రదేశం) 

ప్పాధ్యనయ  స్థసథలం కాదన్న ప్రకటించడం దాి రా 

సంప్రదాయాని్న  సవాలు చేశాడు. ఆరాధ్న. రదులుగా 

"ఇప్పు డు, న్నజమైన ఆరాధ్కులు తంప్డిన్న ఆతమ తో 

మరియు సతయ ంతో ఆరాధసి్తరు; అలాంటి వారి కోసం 

తంప్డి తన ఆరాధ్కులుగా ఉండ్డలన్న కోరుకుంటాడు. 

దేవుడు ఆతమ  మరియు ఆయనను ఆరాధంచే వారు 

ఆతమ తో మరియు సతయ ంతో ఆరాధంచాలి." 

ప్రభావ్వ్ంతమైన ఆరాధ్నను కలిగ్వ ఉండటాన్నక్త ఇకక డ 

అరథం ఏమిట్ల మనం అరథం చేసుకోవాలి. న్నసు ందేహంగా 

భౌతికంగా అంట్ల ఆరాధ్నా స్థసథలం కంట్ల ఆధ్యయ తిమ కాన్నక్త 

ప్పాధ్యనయ త ఇవ్ి రడుతుంది. న్నజమైన ఆరాధ్న 

న్నజమైనది, నమమ కమైనది, చితశిుదితిో - కోరుకుని  

లేదా ఆహాుదకరమైన దాన్నక్త అనుగుణంగా. ఆధ్యయ తిమ క 

ఆరాధ్నలో హృదయం మరియు ఆతమ  ఉంట్టంది, 

దేవున్న సి రూరంలో చేసిన మన్నషి యొకక  అంతరగత 

భాగం. ఈ భావ్న విధ్యనంలో ప్రధ్యన మారుు ను 

సూచిసిుంది; ప్క్తసిు పాత చటాు ని్న  సిలువ్కు 

ప్వేలాడదీశాడన్న పాల్ కలోసిు యన్స చరాి క్త బోధంచాడు. 

ఈ మారగంలో మరొక సూచన ఫిలి ుీ యులు 3:3. 

స్ట్ైసవిులు మానవ్ సంప్రదాయాలపై విశిా సం 

ఉంచకుండ్డ దేవున్న ఆతమ లో ఆరాధసి్తరన్న మరియు 

ప్క్తసిు యేసును మహమరరుసి్తరన్న పాల్ చపాు రు. 

ఇప్పు డు స్ట్ైసవిులు తమ ప్రవ్రనిను ప్సిక రా డ దాి రా 

గురింిచరడిన వాంఛనీయ లక్షణాలతో పోలా డం 

దాి రా వారు ప్రభువు యొకక  ఆతమ చే 

నడిపించరడుతునిా ర్వ లేదో కలవ్గలరు. పాల్ ర్వమ్ 

(అధ్యయ యాలు 12 & l3), గలతీయ (అధ్యయ యం 5), 

ఎఫెసస్ (అధ్యయ యాలు 4-6) మరియు కలోరు  

(అధ్యయ యం 3)లోన్న చరాి లకు తన లేఖ్లలో ఆధ్యయ తిమ క 

లక్షణాల యొకక  మొతంి ప్శ్లణిన్న జాబితా చేశాడు. ఈ 

గదాయ లై మరింత ముందుకు వెళిాయి, అవి ఆధ్యయ తిమ క 

మన్నషిక్త మన్నషి యొకక  తకుక వ్ సి భావ్ం యొకక  

లక్షణాల మధ్య  వ్య తాయ స్తన్ని  ప్రదరిి సి్తయి. 

మునురటివి మన్నషి యొకక  కామం నుండి 

ఉదభ వించాయి; తరువాతిది దేవున్నతో నడవాలనే కోరిక 

నుండి ఉదభ వించింది. గలతీయన్స లేఖ్లో పాల్ 

ప్రవేశపెటిున ఉరమానం మన్నషిలోన్న అంతరగత 



సంఘరణిను వ్రిసిిుంది. ర్వమనుు 7 ప్రకారం పాల్ 

సి యంగా ఈ అంతరగత సంఘరణిను అనుభవించాడు. 

స్ట్ైసవి్ పాప్త ప్ేమ, ఆనందం, శాంతి, సహనం 

[స్థసిథరతి ం, ఓరుు , రట్టుదల] దయ, మంచితనం, 

విశిా సం, సౌమయ త, స్వి య న్నయంప్తణ దాి రా 

వివ్రించరడింది. ఇవ్నీి  మన ప్రభువును 

గౌరవిసిుని ందున ఆతమ లో ఆరాధంచటాన్నక్త 

అనుమతిసి్తయి. స్ట్ైసవిులు దేవుణి ి అనుకరించాలి, 

క్షమించే సి భావ్ం కలిగ్వ ఉండ్డలి, మృదుహృదయం 

కలిగ్వ ఉండ్డలి, ఎడిషన్స మాటలు మాటాుడ్డలి మరియు 

స్వి య-ప్కమశిక్షణ కలిగ్వ ఉండ్డలి. ర్వమనుు 12:1 

అంతిమాన్ని  వివ్రిసిుంది: "...మీ శరీరాలను సజీవ్మైన 

మరియు రవిప్తమైన తాయ గం, దేవున్నక్త 

ఆమోదయోగయ మైనది, ఇది మీ ఆధ్యయ తిమ క ఆరాధ్న 

రవ్." 

పౌలు ఆధ్యయ తిమ క ప్రవ్రని, ఆరాధ్న యొకక  ఆతమ , 

ప్పారంచిక ప్రవ్రనికు విరుదంిగా మాటాుడుతునిా డు. 

అంట్ల, మెజారిటీ ప్రజలు ప్రభువు దృషిులో 

అననుకూలమైన న్నయమాని్న  సమరిు ంచారు. 

స్ట్ైసవిులకు భిని మైన కట్టుబాట్ట ఉండ్డలి. వారు 

న్నరంతరం భగవ్ంతున్న ఆరాధంచే సూూ రితిో 

ప్రతేయ క్తంచరడ్డలి మరియు ఇది గౌరవ్ం, దాసయ ం, 

విధేయత, గౌరవ్ం, గౌరవ్ం, వినయం మొదలైన 

లక్షణాలను కలిగ్వ ఉంట్టంది. వారు తమ జీవితాలను 

కనస్తగ్వంచడ్డన్నక్త ఆతమ తో న్నంరరడ్డలి. ఎఫెస్వయులు 

5:19 - 21లో ఉని ట్టుగా కమూయ న్నకేట్ చేర ఒక ఎతెతని 

విమానం “క్తరనిలు మరియు స్థ ుకాలు మరియు ఆధ్యయ తిమ క 

పాటలలో ఒకరితో ఒకరు మాటాుడుకోవ్డం, మీ 

హృదయంతో (మీ హృదయంలో - NKJV) లాడసా్థకు 

పాడడం మరియు ప్శావ్య ంగా చేయడం; మన ప్రభువైన 

యేసుప్క్తసిు నామంలో ఎలుప్పు డూ దేవున్నక్త, తంప్డిక్త 

కూడ్డ అన్ని టిక్త కృతజఞతలు తెలుప్పతూ ఉండండి; 

మరియు ప్క్తసిు భయంతో ఒకరికకరు లోరడి ఉండండి. 

క్తంది రండు క్తలక భాగాలు ఈ థీమ్స్థను విసరిించాయి; 

a. "ప్రభువును అన్ని  విధ్యలుగా సంతోషపెట్టుటకు, 

ప్రతి సతాక రయ ములో ఫలించునట్టు మరియు 

దేవున్న గూరాి న స్థజాఞ నములో వ్ృది ి చందునట్టు 

మీరు ప్రభువుకు యోగయ ముగా 

నడుచుకనవ్లెను" (కలొసు యులు 1:10). 

బి. "ప్క్తసిు వాకయ ం మీలో సమృదిగిా 

న్నవ్సించన్నవ్ి ండి, సమస ి స్థజాఞ నంతో బోధసిూ, 

క్తరనిలు, క్తరనిలు మరియు ఆధ్యయ తిమ క పాటలతో 

ఒకరినొకరు ఉరదేశించుకుంటూ, మీ 

హృదయాలలో దేవున్నక్త కృతజఞతాభావ్ంతో 

పాడండి. మరియు మీరు మాటలో లేదా ప్క్తయలో 



ఏమి చేసినా అన్ని ంటినీ మీ ేరులోనే చేయండి. 

ప్రభువైన యేసు, ఆయన దాి రా తంప్డియైన 

దేవున్నక్త కృతజఞతాసిుతులు చలిుంచుచునిా డు” 

(కలస్వు  3:l6-l7). 

ఇకక డ ప్రధ్యన విషయం ఏమిటంట్ల, మన 

హృదయాలలో దేవుణి ి సింహాసనం ఉంచుకోవాలి; 

ప్గంధ్ం దాి రా వివ్రించిన విధ్ంగా మనం కావాలిు న 

వ్య క్తతిి  లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలి. ఈ 

రరిసిథతులోు  ఆరాధ్న వాతావ్రణం ఉంది. గౌరవ్ం, 

గౌరవ్ం, విధేయత మరియు ప్ేమ అవ్య కంిగా మరియు 

సు షుంగా గురింిచరడతాయి. 

ఇతర పూజలు 

మన ప్రభువుపై దృషిున్న కేంప్దీకరించే ఆరాధ్న యొకక  

అంశాలను సరిగాగ  గురింిచే ప్రయతి ం జరిగ్వంది. ఈ 

ఆరాధ్న న్నజమైన మరియు న్నజమైనదిగా 

సూచించరడింది, రవిప్త ప్వాతలో చేరా రడిన 

కావాలిు న అంశాలను కలిగ్వ ఉంట్టంది. ఏది 

ఏమైనరు టిక్త, ప్గంథం వ్య ర థం, అజాఞనం, దెయయ ం 

మరియు విప్గహ ఆధ్యరిత, ప్రజలు ఆధ్యరితమైన, 

దేవ్దూత మరియు సౌందరయ  (ప్రకృతి) ఆరాధ్న 

గురించి మాటాుడుతుంది. వారి ఆకృతులు ఆరాధ్న 

యొకక  లక్షణాలను కలిగ్వ ఉని ట్టు ప్గంథం దిా రా 

రరిగణించరడుతుంది. ఈ ఆరాధ్న సంఘటనలు 

స్తధ్యరణంగా ప్రతికూల రదాలతో మాటాుడరడతాయి 

మరియు అవి సతాయ రాధ్నకు వ్య తిర్నకం. క్తంది 

ఉదాహరణలు రరిశీలన కోసం ఇవ్ి రడా్డయి. 

అజాఞన పూజ 

సమరిటన్స స్ట్స్వతిో ప్క్తసిు చేసిన ప్రసంగం న్నజమైన 

ఆరాధ్న యొకక  ఆధ్యయ తిమ క కోణాన్ని  మాప్తమే కాకుండ్డ, 

అజాఞన ఆరాధ్న యొకక  సమసయ ను కూడ్డ 

న్నరి చించింది. యోహాను 4:27లో సమరయ దేశం 

అజాఞనంతో ఆరాధంచిందన్న యేసు స్ట్స్వతిో చపాు డు. 

మోక్షం యూదుల నుండి వ్చిా ంది, అయినరు టిక్త 

రండు దేశాలు జాతిరరమైన వ్య క్తకిరణల కారణంగా 

జాతీయ సంభోగాన్ని  న్నవారించాయి. 

ప్క్తసిుచే గురింిచరడిన సమరయుల శూనయ మైన ఆరాధ్న 

2 రాజులు 17:27- 41లో కన్నపించే రరిసిథతిన్న 

సూచించవ్చుా . 41వ్ వ్చనం స్తరాంశాన్ని  

అందిసిుంది: "కారటిు ఈ దేశాలు (సమారిటనుు) 

ప్రభువుకు భయరడినప్పు డు, వారు తమ విప్గహాలను 

కూడ్డ రవించారు. రరి తాల ఇళులో); వారి పిలులు 

మరియు వారి మనవ్రాళుళ , వారి తంప్డులు 

[సంప్రదాయం] చేసినట్టు, ఈ ర్వజు కూడ్డ చేయండి." 

విరుదంిగా, వారు ప్రభువుకు భయరడి, వారి విప్గహాలను 



ఆరాధంచారు. ఇకక డ కనీసం రండు పాఠాలు 

ఉంటాయి. మొదట, ప్రతి తరం నుండి వ్చిా న 

సంప్రదాయాలను మనం సతయ ం కోసం రరిశీలించాలి. 

పై సందరభ ంలో అజాఞనం మరియు తప్పు డు ఆరాధ్న 

తరతరాలు మరియు తరాలకు పెంపొందించరడింది. 

రండవ్ది, సమరయులు, ఒక జాతి సమూహంగా, 

యూదులకు ఆమోదయోగయ ం కాదు. జాతి ఉప్దికతి 

మరియు అడంాకుల ఈ వాతావ్రణం రహుశా 

సమారిటనుు ఆమోదయోగయ ంగా ఉండకుండ్డ 

అడుాకుంది, ఆరాధ్న. జాతి, వారసతి ం, స్తమాజిక 

హోదా మరియు సంప్రదాయం యొకక  అహంకారం 

నుండి మనం జాప్గతగిా ఉండ్డలి. 

ఏథెనుు లోన్న ప్పరుష్యలతో మాటాుడుతూ (అపొసలిుల 

కారయ ములు 17:22f) పౌలు వారి మత సంసక ృతిన్న 

గురింిచాడు. కానీ అతను తెలియన్న దేవున్నక్త వారి అజాఞన 

ఆరాధ్నను కూడ్డ అంీకరించాడు. పాల్ వారి ఆరాధ్న 

విధ్యనం (అంట్ల, విప్గహాలు, దేవాలయాలు, చిప్తాలు, 

కళ, వెండి, రాయి మొదలైనవి చేరా డం) మరియు 

న్నజమైన ఆరాధ్న మధ్య  తేడ్డను చపాు డు. అపొసలిుల 

కారయ ములు 17.27 – 28లోన్న మోసెస్, డేవిడ్, ోలమన్స 

మరియు ఇతరుల మాటలకు అతను మదుతున్నచాా డు, 

“అతను మనలో ప్రతి ఒకక రిక్త దూరంగా లేకపోయినా, 

రహుశా వారు ఆయన కోసం తపించి, ఆయనను 

కనుగొంట్ల, వారు దేవుణి ి వెతకాలి; ఎందుకంట్ల 

ఆయనలో మనం జీవిసి్తము మరియు కదులుతాము 

మరియు ఉన్నక్తలో ఉనిా ము." వారు సంభాషించడ్డన్నక్త 

మరియు భగవ్ంతుడిన్న చేరుకోవ్డ్డన్నక్త ప్రయతిి ంచిన 

విధ్యనం కారణంగా వారి ఆరాధ్న అజాఞనంగా ఉంది. 

అయినరు టిక్త వారి చరయ లలో రవ్, రహుమతులు 

మరియు ప్పనరి య వ్స్వథకరణ ఉనాి యి కారటిు వారిక్త 

ఆరాధ్న రూరం ఉంది. పై కోట్ దేవున్నతో న్నరంతర 

సంరంధ్యన్ని  సూచిసిుందన్న గమన్నంచండి. 

ప్రజలు పూజిసి్తరు 

కరింత్స్థలోన్న చరాి లో ప్రజలు ఆరాధంచే అవ్కాశం 

ఉంది. 1 కరింథీయులు 1:12లో పౌలు వ్య క్తతిిా ల 

ప్రకారం సంఘం యొకక  విభజనలను చరాి సిునిా డు; 

"మీలో ప్రతి ఒకక రూ, 'నేను పౌలు' మరియు 'నేను 

అపొలోు ' మరియు 'నేను కేఫా' మరియు 'నేను ప్క్తసిు' అన్న 

చప్పు కుంట్టనాి రు. ఈ విభజనలు జాతి సమూహాలతో 

ఏరు డిన సంఘం ఫలితంగా ఉండవ్చుా . పాల్ యొకక  

రరిచరయ  ప్పాథమికంగా అనయ జనులకు, అపోలోస్ 

రహుశా ప్ీకులకు మరియు ీటడ యూదులక్త 

సంరంధంచినది.ఇకక డ ప్రమాదం ఏమిటంట్ల, ప్శది 

మరియు గౌరవ్ం ప్రధ్యనంగా వ్య క్తగిత ఉపాధ్యయ యులపై 

కేంప్దీకృతమై ఉంది మరియు ప్రతేయ కంగా ప్క్తసిుపై 

కాదు.ఈ ప్ధువ్ణత రరాయ వ్రణం ఉన్నక్తన్న న్నర్వధంచింది. 

న్నజమైన ఆరాధ్నకు అనుకూలమైనది.మనకు పాఠం 



కేవ్లం ఇది: మన విశిా సం ప్క్తసిుపై ఆధ్యరరడి ఉండ్డలి 

మరియు ఆధరతయ  స్ట్ైసవి్ వ్య క్తతిి ంపై కాదు. 

దేవ్దూత ఆరాధ్న 

కలొసు యులు 2:18లో పౌలు దేవ్దూత ఆరాధ్న 

గురించి ప్రసి్తవించాడు. ఈ అధ్యయ యంలో 8వ్ వ్చనం 

కూడ్డ ప్రకృతి (సౌందరయ  ఆకరణి), సంప్రదాయాల 

దాి రా, ప్పరుష్యల తతిా ల దాి రా న్నరి హంచరడే 

ఆరాధ్న రరిసిథతులను సూచిసిుంది. కలొరు  

యూదులు, ప్ీకులు మరియు ఇతర తెలివితేటల 

ప్రభావాన్నక్త గురయాయ డన్న గురిుంచుకోండి. 

వ్య ర థమైన ఆరాధ్న 

యెషయా 29:13 ప్క్తసిు (మతయిి 15:8-9) సంప్రదాయం 

కోసం దేవున్న వాకాయ న్ని  చలుుబాట్ట చేయన్న 

రరిసయుయ లు మరియు శాస్ట్సిులను మందలించడంలో 

ఉటంక్తంచారు. అతన్న ప్రతిసు ందన ఏమిటంట్ల: "ఈ 

ప్రజలు తమ పెదవులతో ననిు  గౌరవిసి్తరు, కానీ వారి 

హృదయం నాకు దూరంగా ఉంది. కానీ వారు మనుష్యయ ల 

ఆజఞలను తమ సిదిాంతాలుగా బోధసిూ ననిు  

ఆరాధసిునిా రు." ప్క్తసిు ఈ ప్రజలను వేషధ్యరులుగా 

వ్రీగకరించాడు. ఒకరి ఉదేుశయ ం గురించి తెలుసుకోకుండ్డ 

స్తంప్రదాయ ఆచారాలలో న్నమగి మవ్ి డం దాి రా 

వ్య ర థమైన ఆరాధ్న సంభవించవ్చుా ; ఇది 

నీతిమంతమైన హృదయ ప్రమేయం లేకుండ్డ కన్ని  

కదలికల దాి రా వెళ్ళళ  రరిసిథతులలో సంభవించవ్చుా . 

ఈ భావ్న 1 కరింథీయులు 11లో ప్రభువు రాప్తి 

భోజనంలో పాలొగనడం గురించి పాల్ దాి రా 

వివ్రించరడింది. 

గలాతీయ చరాి క్త పాల్ ప్వాసిన లేఖ్లో కూడ్డ వ్య ర థమైన 

ఆరాధ్న సు షుంగా కన్నపిసిుంది (అధ్యయ యం 3). ఈ 

స్ట్ైసవిులు విశిా సంతో వినడం దాి రా ఆతమ ను 

పొందారు, అయినరు టిక్త వారు ధ్రమ శాస్ట్సి్తన్నక్త తిరిగ్వ 

వ్చాా రు మరియు చటుం యొకక  రనుల దాి రా 

సమరిథంచరడటాన్నక్త ప్రయతిి ంచారు. ఈ ఫలించన్న 

ఆరాధ్న తగ్వనంత విశిా సం యొకక  ఫలితం; వారు 

ప్క్తసిులో ఎదగడంలో విఫలమయాయ రు. 

డెవిల్ మరియు ఐడల్ ఆరాధ్న 

ఈ ఆరాధ్నను ప్రకటన 9:20లో యోహాను 

ప్రసి్తవించాడు. “అయితే, ఈ తెగుళుతో చంరరడన్న 

మిగ్వలిన మానవులు, దయాయ లను పూజించకూడదన్న, 

మరియు చూడలేన్న రంగారం, వెండి, ఇతడిి, రాయి 

మరియు కలర విప్గహాలను పూజించకూడదన్న తమ 

చేతి రనుల గురించి రశాా తిారరడలేదు. వినరు లేదా 

నడవ్రు.  



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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ఇంటర్ని షనల్ బైబిల్ నాలెడ్ ్ఇన్ను ిటూయ ట్ 
S.M.Vinay Kumar,  

IBKI India Director 

ద్దవుడు మరియు ఆయన సంకలు ం గురించ్చ మరింత్ తెలుస్తకోవాలనే ఆసకి త ఉనా  ఎవరికైన్న బైబ్ల్ పాఠాలను అందబాటలో 

ఉంచడం ఇనిీ ిట్యు ట్ యొకక  లక్షు ం పాఠాలను ప్రపంట్ చేయడానికి డౌన్స్థలోడ్ చేస్తకోవచిు , ఆన్స్థలైన్స్థలో అధు యనం 

చేయవచిు  లేదా వు కుతలు లేదా చరిి ల దావ రా ఇమెయిల్ మంప్రతిత్వ  శఖలో ఉప్యోగించవచిు . ఇంటరా్న షనల్ బైబ్ల్ న్నలెడ్ ్

ఇనిీ ిట్యు ట్ (IBKI) నుండి డిపా్లమా సంపాదించడానికి ఒక విదాు రి ిత్ప్ు నిసరిగా న్నలుగు అవసరమైన కోరుీ లు మరియు 7 ఎంపక 

పాఠాలను పూరిత చేసి ఉండాలి. అడావ నీ్ స్థడ్ స్థసుసస్ "BKS" (బైబ్ల్ న్నలెడ్ ్సాక లర్) అవారుడను అందకోవడానికి, ఒక విదాు రి ిడిపా్లమా 

సంపాదించడంతో పాట అనిా  ఎలకి ువ్ పాఠాలు మరియు 7 అదనప్ప అధు యన్నలను పూరిత చేసి ఉండాలి.  

Course One - The Message | మొదటి కోరుీ  “మరమ మ్య  

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

The Man Who Was God | దేవుడు అయిన మన్నషి 

Christ, The Mystery of God |  ప్క్తసిు - దేవున్న రహసయ ం  

Myths About God |  దేవున్న గురించిన అపోహలు  

Course Two - Obedience To The Message |  కోరుీ  రండు - అత్ని సంద్దశనికి విధేయత్ 

Time Before Christ   ప్క్తసిుకు ముందు సమయం 

Time Christ On Earth  భూమిపై ప్క్తసిు సమయం  

Time After Christ   ప్క్తసిు తరిా త సమయం  

Time To Decide    న్నరయిించే సమయం  

From Death Through The Cross to Life   మరణం నుండి సిలువ్ జీవితాన్నక్త  

Course Threee - A New Spiritual Being  | కోరుీ  మూడు -ప్రీస్తతలో కొత్త ఆధాు తిమ క జీవిత్ం  

Baptism into Christ   |  ప్క్తసిులోక్త బాపిుజం  

Life to Death - The Mortal Life 

A Kingdom Not Made With Hands  |  చేతులతో చేయన్న రాజయ ం 

Servants In The Kingdom   | రాజయ ంలో రవ్కులు 

Message From The Epistles   |   ఎపిసుల్ు  నుండి సందేశం 

Worship God In Spiritand In Truth  |  ఆతమ  మరియు సతయ ంతో దేవుణి ిఆరాధంచండి/a> 

Course Four - Maturing In Christ  | కోరుీ  న్నలుగు - ప్రీస్తతలో ప్రిప్కవ త్ 

Jesus Of Nazareth | నజర్నయుడైన యేసు 

Life Of Christ |  ప్క్తసిు జీవితం 

United In Christ   ప్క్తసిులో ఐకయ ం 

Spiritual Milk |  ఆధ్యయ తిమ క పాలు 

Living Liberated |  లివింగ్ లిరర్నట్టడ్ 

Revelation Of Jesus Christ To His Apostle John |  యేసు ప్క్తసిు యొకక  ప్రతయ క్షత 

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

ఎకక డిక్త వెళతారు?         
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