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)*ర,షల/మ' మ"#య' 01234 ఆవల 

#$సు '()సు*  ప,నర/012 ను3ైన తర/7ా9 0:; సంవత>ర మ@లలB, D1E 
చుటHI పJకLల ఉం3Nన OJా ం01లకP సు7ార* 7ాQRించుటకP #TరUష లWమ@ ఒక 
అనుకZల[\]న '̂ందJమ@`ా ఉం3NంDa. సంఘమ@ #TరUషలWమ@ నుం3N 'cdeంథు 
మdeయ@ ఎijసు> వంటk dlమm nామmo జQంలBE 7ాQOారపర[\]న మdeయ@ పdeOాలq1 
సంబంధ[\]న '̂ందJమ@లకP tస*deంచుట గvdewన ఈ y1de01J తzక పJ'{యకP, D1E 
పJ[|యం D1E'̂ ఉన}Da. ఏDే[\]నప�టk'{E, చdeతJలBE 0101L;క[\]న ఆస'{* కంట� 
ఎకPLవ`ా అDa పJజలP 'c)త*  Eబంధనను ప�eంచునటH�  R�Jd̂Rిసు* న}Da. 'ాలమ@లP 
సమయమ@ల గvdew ఎం0� 'cంత 0ె;�ిన7ాde'{, '()సు*  బ� ధలP �దటk శ01బ�మ@q1టk 
పJపంచంRj ౖచూRిన పJ��వం0� D1E సంDేశం �దలవ,త�ంDa. O�లP 'cdeం��య@లకP 
7Jా �ిన �దటk ప9Jక - బ�ౖ�లP సంబంధ[\]న ఇతర ;�త పతJమ@లE}టk వల�q� - 
పJపంచ ఆదర� 'ారQమ@ను గvdewన సందర�ంలBE'{ ఔ�తQం`ా అమర/త�ంDa. సు7ార* 
#TరUషలWమ@ నుం3N 7ాQRించడమ@ను గమEంచడమ@, yెర/వ,లBE  ళ�లBE'{ ఒక 
dా9E tసdeనప,�డ¢ ఏక '̂ందJ వృత*మ@లలB 9ర/గ@చుండ¢  టk వలయమ@లP 
7¤లPపటk'{ పయEంచుచుండ¢టను చూడటం వల�q� ఉన}Da. 

యvదయలB Eవ�ించుచుం3Nన '¥¦§స*వ,ల 0:; సమvహమ@లB Oాల�ీ*q1 
7ాస*వ,Qల�ౖన nా2 Eక యvదులPం3Nde. ఆDaమ యvదు '¥¦§స*వ,లలB అq�కPలP 
yెప,�'ªద èనంత ఐశ¬రQవంత�లP 'ార/ లWD1 ఆం�నంత dాజ'(య అ®a'ారం 7ాde'{ 
లWదు. '¥¦§స*వ,ల t¯ా¬సమ@ను మdeయ@ 'c) త*  ఆలBచనలను అ®a'ార సంబంధ[\]న, 
మతపర[\]న q1యకత¬ం0�స° OJా ం±య యvద మత7ాదమ@ ఎDadeం�నDa. 

పde²త[\]న వనర/లP క; èయ@ం3Nన nా2 Eక యvదయ 7ాసుల తర/7ాత, 
బ�లQదశలB ఉం3Nన సంఘమ@ ³కL tస* ృతమ@ను tస*deంపజయ̂@టలB 0�డ�3Nన 
d¥ండవ తరంగమ@ #TరUషలWమ@ సE}7�శమ@నకP nాR�´ం`ా 'c) త*7ాd¥¦య@ం3N, 
ఏర�డ¢చుం3Nన మmర/�ను అం µ̀కdeంచడంలB ఎకPLవ మకPLవ చూRిన యvదుల 
సమmజమ@ నుం3N కద;వ�wనద. ¶deE అO· స*లPల 'ారQమ@ల ప,స*కం 
“¹ºలW�  య@లP” ( µ̀కP ��ష మmటలmడ¢చుం3Nన యvదులP) అE సంబ� ®aంచుచున}Da 
(అO· . 6:1). µ̀)కP, 7ాde nా2 Eక మmతృ��ష. ¹ºÀJ ��ష లWD1 #TరUషలWమ@లB ఎం0� 
'ాలం`ా Eవ�ించుచుం3Nన7ార/ మmటలmడ¢ చుం3Nన అర[\#Á ��ష 'ాదు. 

¹ºలW�  య@లలB అq�కPలP, బహÂ¯ా 7ారందర/ అ#య@ండ వచుw, dlమm 
nామmo జQం ³కL సుదూర మvలలB�  Eవ�ింy1ర/. 7ాdeలB క సం 'cందd¥¦q1 బ�Eసల�ౖ 
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య@ం3Nde. యvదయ Dే¯ాE'{ దూరం`ా ఉంటÄ, 7ార/ nా¬తం01ÅÆE} nా®aంy1ర/; 
'ాE స¬తంత�J ల�ౖయ@న} పJజలP`ా 7ాde పde�ి29 ఎకPLవ`ా Dై7ా®�నం అన}టHI ం3NంDa. 
యజమmనులP బ�Eసల గvdewన చటIపర[\]న ఆde2క బ�ధQతల నుం3N తమ@zను01మ@ 
'ాOాడ¢'ª31E'{ 'cE} పdాQయmలP బ�Eసలను ��¬చÈ`ా t3N�RjటHI చుం33ెN7ార/. ఈ 
tధం`ా tడ¢దల�ౖన యvదు స¬తంత�J లP 7ాde మvలమ@లW²టÉ లWD1 ఇDa మm n· ంత 
వంశం/కPటHంబం అE ఏమE yెప,�'ª7ాలB 7ాde'{ 0ె;యలWదు. యvదయలB 
Eవ�ించు చుం3Nన యvదులP Edా¬�ిత�ల�ౖయ@న} 0�టk Dేశసు2 ల #Tడల ఎం0� 
nానుభv9 పJదde�ంచుచుం3Nde. సుదూర స2లmలB�  “yెదdeOÌ #న7ార/`ా” 
Eవ�ించుచుం3Nన స¬జనుల గvdew 7ార/ “the diaspora” అE yపె,�'cనుచుం3Nde.1 
గనుక yదెdeOÌ #న తమ స¬జనులP తమ స¬స2లmE'{ 9de è yరే/'cన వల�ిందE 
కq1ను DేశంలBE యvదులP 7ాdeE OÌ J త>¹ÍంచుటకP, nామ@D1యక మతపర[\]న 
7ారసత¬ప, సంపద 'ారణ[\]య@ండ వచుw. ఈq1టk ఆధుEక యvదులP yే�నిటÏI , 
dlమm nామmo జQంలB Eవ�ిం�న7ార/ yెదdeOÌ #న 7ాde'{ ఆdeÐక ఆదర/వ,ను 
అంDaసూ* , 7ార/ కq1ను DేశంలB �ి2రE7ాసమ@ను 9de è ఏర�రచు'ª31E'{ స°యం 
yే�ియ@ంట�ర/. అం µ̀కdeంప బడ¢దురEయ@, తమకP yెంDaయ@న}7ారE అకPLన 
yేర/w'cన బడ¢దురq� Edµ´ణ0�, yెదdeOÌ # య@ం3Nన యvదులలB అq�కPలP 
యvదయ పJDే¯ాE'{ yేర/'cq1}ర/; 'ాE 7ార/ “[|మ@ మm n· ంత స2లంలB 
ఉంటHq1}మ@” అq� అనుభv9E అనుభtంచ31E'{, ప,నః �ి2రE7ాసం 
ఏర�రచు'cనుటను ²ం�న tషయమ#QంDa. nా2 Eకం`ా 7ాడ¢కలB ఉం3Nన ��ష 
మdeయ@ అచwటk సంసLృత�లP 7ాdeE nా2 Eక పJజలకP Òన}[\]న7ాdeE`ా 
చూRిం�ంDa. ̀ µ)కP ��ష మmటలmడ¢చుం3Nన యvదులP - ఇ¯)ా #$లP DేశంలB స¹Íతం, 
ఒ'̂ Dేవ,EలB గల t¯ా¬సమ@ను 7ాde0� కZడ పంచు'cEన 7ాde మధQ స¹Íతం - 
ఇతర/ల0� సd¥¦న O· ంDaక లWE7ార/`ా ఉంటHన}టHI  అర2ం yేసు'cq1}ర/. గనుక 
¹ºలW�  య@లP 7ాde n· ంత మmరÓమ@లను అq�¬Ôించ31E'{ �దలPRjట�I ర/. 7ార/ తమ 
n· ంత సమmజమంDaర మ@లను ఏdా�టH yసేు'cE, n· ంత7ాd̂ O· ర/గ@7ాd¥¦ య@ండ¢ 
dµ9లB Eవ�ింy1ర/. 

'()సు* ను గvdewన సంDేశం యvD�య సమmజమ@లలB 7ాQRించుటకP 
�దల�ౖనప,�డ¢, ¹ºలW�  య@లలB అq�కPలP #$�� '()�jÕ*య@q1}డ¢, మృత�లలB నుం3N 
లWy1డ¢, Dవే,E కP3NOార�Öమ@న కZర/wం3N య@q1}డను nా´Qమ@ను �ీ¬కdeంచు 
ల´ణమ@లP గల7ాd¥¦ య@ం3Nde. సు�ి2ర/ల�ౖన, nా2 Eక సంసLృత�లలB Oాదు'cEOÌ #న 
7ాde స¬Dేశసు2 లలB అq�కPల కంట�, 7ార/ '()సు*  నం µ̀కdeంచడం మvలmన నషIOÌ #$Da 
బహÂ తకPLవ. Rjం0ె'cసు*  గvdew పJకటkంపబ3Nన 'cE} సంవత>రమ@ల లB`ాq�, 
సంఘంలB ¹ºలW�  య@ల సంఖQ yెప,�'ªద èనంత`ా Rjde èOÌ #ంDa. 7ార/ 
యvదయలB Da¬±య Ø̄)ణÙ'{ yెంDaన O�ర/లP`ా ఉండ¢ పde�ి29'{ సర/� బ�టH 
yేసు'cq1}ర/; 'ాE '¥¦§స*వ,ల మధQ, 7ార/ సమmన ఆదరణ 'ªసం ఎదుర/చూ¯ార/. 
'ాబటkI, సంఘం D1¬dా తమలBE tధవdాండJకP 7ాdాం�న tధం`ా ఆదరణ 
లÒంచకOÌ #$టప�టk'{, ¹ºలW�  య@లP తమ అసంత�ÔిIE అÒవQక*ం yే¯ారంటÏ, 
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అందులB ఆశwరQ[|Û లWదు. సంఘం ఈ అసంత�ÔిI  గvdewన tవరమ@ను 
ఆల'{ం�ంDa. తతÜ;తం`ా, కను`Ýనబ3Nన అల´Qమ@ను సdeDaద�31E'{ 7ాdeలB 
ఏడ¢గ@ర/ Eయ²త�లయmQర/ (అO· . 6:5). అO· . 6:8-7:60 మdeయ@ 8:4-40లB 
మనమ@ గమEసు* న}టHI , �j*ఫను మdeయ@ iి;ప,� q1యకPల�ౖ య@ం3Nde. �j*ఫను, 
dాజ'(య మdeయ@ మతపర[\]న q1యకPలP`ా సు�ి2ర/ల�ౖ య@ం3Nన యvదులకP 
tదుQä గ)హణÙవంటk7ాడ¢`ా E;y1డ¢. అతడ¢ #$సు 'cరకP క; èయ@ం3Nన ఆస'{* 
మvలmన తన OJా ణమ@q� అde�ంy1డ¢. �j*ఫను మరణమ@, #TరUషలWమ@లB 
¹Íంnాతzక చరQలP పåde* nా2 #లB yలెd̂గ@టకP 'ారణ[\]నప,�డ¢ అచwట నుం3N 
OాdeOÌ # వ�wన శరణ1గత�లలB iి;ప,� ఒక3ె ౖ య@ం3నెు. అతడ¢ ఉత*ర Daశ`ా 
పయEం�, సమరయలB ఒక ²షనdµ అయmQడ¢. అటHతర/7ాత, '¥¦§స*వ,ల సంఖQ 
సమరయ@లలB అతQ®aకం`ా tస*deం�ంDa (అO· . 8:5-25). 

¹ºలW�  య@లP మdeయ@ సమరయ@లP సు7ార*ను అం µ̀కdeం�న Ûదట, సు7ార* 
పJ7ాహ D1¬రమ@ అనQజనుల 'cరకP 0ెర/వబ3NంDa. 'cd̂}æ '()సు* నం µ̀కdeంచుట ఒక 
మ@ఖQ[\]న సంఘటన అ#QంDa (అO· . 10); 'ాE '()సు* నం µ̀కdeం�న అనQజనులకP, 
'cd̂}æ దత�* yేసు'cEన E7ాస[\] య@ం3Nన '¥¦సరయ '̂ందJ[\] య@ండలWదు. ఇతర 
'¥¦§స*వ,లP ఉత*ర మdeయ@ పwమ DaశలBE ij '̂య@ల పటIణమ@ల�ౖన తçర/ మdeయ@ 
�ీDోను పటIణమ@లకP, మdeయ@ కPపJ యq� మ@ఖQ[\]న D�t'{ tస*deంy1ర/. 'cలDa 
'ాలంలBq�, dlమm nామmo జQంలB అతQ®aక జq1��గల '̂ందJమ@లలB ఒకట�ౖన 
అం9³కయలB సు7ార* tత*నమ@లP q1టబ3Nనt. “�టI�దట అం9³కయలB 
ష�QలP '¥¦§స*వ,లన బ3Nde” అE లZ'ా గ)ంథస2ం yే¯ాడ¢ (అO· . 11:26). 
అం9³కయలBE సంఘం పJ®1నం`ా అనQజనుల సమvహమ@ పJబ;య@న} 
సంఘం`ా ఆరంభమ#QంDa. అం9³కయ నుం3N, సు7ార* అను'cనబడE 
పJDే¯ాలకP tస*deంచుచుం3NంDa. O�లP ³కL ²షనdµ పJయmణ1లP ఈ పటIణం నుంy ే
OJా రంభం 'ానుం3Nనt. 

తర/చు`ా, 7�గవంత[\]న మmర/� మdeయ@ ఎదుగ@దల t7ాదమ@లను 
రగ@లబ�టHI త�ంట�#. '¥¦§స*వ,3ై య@ండ¢ట, యvదు3ె ౖయ@ండ¢టకP '̂వలమ@ మdÝక 
మmరÓమm? అq� పJశ}, సంఘmE} ఒక ఊప, ఊRని �టI�దటk t7ాద[\] 
య@ం3NంDa. అనQజనుల�ౖ య@ం3N '()సు* నం µ̀కdeం�న7ార/ తమ తండ¢J ల నుం3N 
nా¬స2 ëతం`ా O· ంDaన nాంపJD1యmలకP కటHI బ3N య@ం31లE nాంపJD1య యvదు 
'¥¦§స*వ,లలB అq�కPలP పటHI బట�I ర/. అ#0 ే O�లP ఇటHవంటk tషయmలను 
ఏమmతJమ@ను బ� ®aంచలWదు. అO· స*లPడ¢ గల±య@లకP 7Jా �ిన ప9JకలB ఈ 
tషయ[\] 01q13Nన మmట ÛD ేEశwలం`ా Eలబ31ì డ¢. ఈ tషయ[\] బ¹Íరంగం`ా 
అందde #Tదుట 0ెలPసు'ª31E'{ అతడ¢ బర}బ�0� కZడ అం9³కయ నుం3N 
#TరUషలWమ@నకP 7¤íî� డ¢ (అO· . 15:1, 2). అనQజనులకP అO· స*లP3ె ౖ
య@ం3Nన7ాడ¢ #TరUషలWమ@లBE సంఘ q1యకPల0� ఎt¬ధం`ాను ఘరïణ 
పడకZడదE ఆంచుచుం3నెు, 'ాE యvDతేర/ల0� సు7ార* పంచు'cను tషయmE'{ 
పJ9 ఒకLర/ సమz9ంyేవరకP అతడ¢ 7��య@ండలWకOÌ యmడ¢.  
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#TరUషలWమ@లBE సమm7�శం మ@ è�ిన Ûదట, �ీల0� కZడ క;�,ి త¬రలBq� 
9ð9E కలPసు'cE (అO· . 16:1), OJా ñన µ̀)కPల మdeయ@ dlÛయ@ల పJపంy1E'{ 
పJ®1న '̂ందJ[\] య@ం3Nన స2లmE'{ బయలW� dాడ¢. పdeòD1Ð తz q�తృత¬ం పJ'ారం, 
ఈq1టk టdµL Dేశం Ûదు`ా, పwమmన సుదూరంలB ఉన} ఆ�యిm [\]నర/ వరకP 
'ా;నడకన పJయmసపడ¢త� పయEం�, ఆ తర/7ాత ఓడలB ఐdlOా yేర/'cq1}డ¢ 
(అO· . 16:10, 11). 

'ాల గమనంలB, O�లP మdeయ@ అతE0� కZడ ఉం3Nన సహచర/లP µ̀)సు 
Dేశమందంతటను - iి;Rీ�, �ెస>లô కయ, బ�రయ, ఏ�ెను>, మdeయ@ 'cdeంథు, 
మ@న}గ@ పటIణ1లB�  - అq�క మంDaE ష�Qలను`ా సన}దÐం yే¯ార/. ర´ణ, Dేవ,E0� 
సమm®1నం, dాబ� వ,చున} లBకంలBE õtతం, �దలగ@ అం¯ాల గvdewన సంDే¯ాE 
అO· స*లPడ¢ ఒకప,�డ¢ అనQమతసు2 ల�ౖ య@ం3N 01జö`ా '()సు* నం µ̀కdeం�న 7ాde 
బ�ధQతకP అప� èంy1డ¢. Dేవ,డ¢, నజd̂య@3ైన #$సు ³కL మvde*మంతమ@లB, 
మmనవ,డ¢`ా పJతQ´మయmQడ¢. యvదు q1యకత¬ం0� కPమz'¥¦Lన dlÛయ@ల yేత 
�ిలPవ 7�యబ3Nన తర/7ాత, #$సును Dేవ,డ¢ మృత�లలB నుం3N లWOాడ¢. Dవే,డ¢ 
మmన7ా÷ E²త*ం ర�ం�న tðచన పJణ1÷క పJ'ారం #$సు మరణÙంy1డ¢. మde 
ఎవE వలనను ర´ణ కలPగలWదు (అO· . 4:12). సంఘమ@ రøNంపబ3Nన7ాde శdµర[\] 
య@ం3ెను. #$సు చూRిన మmDade õtత t®1నమ@ను ఆ;ంగనమ@ yేసు'cనుట, 
'¥¦§స*వ,3ై య@ండ¢ట`ా పdeగణÙంపబ3NంDa. #$సు మmనవ,ల[\]న మనకP వQ'{*గత[\]న 
ర´ణను సమకZర/wట మmతJ[|`ాక, ఆయన తన పJజలను - తన సంఘమ@ను, 
అన`ా రøNంపబ3Nన7ాdeE - పdeOా;ంy1డ¢.  

38"#ంథుల< సు>ార@ ప"#చయమ' AేయబDEం0F 

సు7ార*, µ̀)కPలP మdeయ@ dlÛయ@లP tస*deం� య@ం3Nన పలP పJDే¯ాలB�  
'cdeంథు మdeయ@ ఎijసు> వంటk '̂ంD1J ల నుం3N 7ాQRించడం �దల#QంDa. 
“'cdeంథు, యంతJ'ార/లP లWక, 'ాdezకPలP అ9 తకPLవ`ా తృణùకdeంపబడ¢ స2ల[\] 
య@న}దE” '().పå. 5వ శ01బ�ంలB, ¹ºdÝ3ొటû (Herodotus) ర�ంy1డ¢.2 
అట�#నప�టk'{E, ఈ పటIణమ@లB నుం3N Oాdē )ా ²క ఎగ@మత�లP గటkI 
పJయత}మ@0� 'cనnాగ@చుం3Nనt. ¹ºdÝ3ొటû తర/7ా9 ఐదు వందల 
సంవత>రమ@ల తర/7ాత, ప,నఃర/దÐdeంపబ3Nన 'cdeంథు పటIణమ@ dlÛయ@లకP ఒక 
`Ýప� 7ాQOార మdeయ@ పdeOాలన '̂ందJమ#QంDa. 'cdeంథు మdeయ@ ఎijసు> 
పటIణమ@లP, µ̀)సు మdeయ@ టdµL Dేశమ@లకP మధQ నుం3Nన మధQధdా 
సమ@దJమ@లBE D�¬పమ@ల గ@ంప, yేత 7�ర/yేయబ3Nనt. ఈ d¥ండ¢ పటIణమ@ల 
నడ¢మ పJయmణమ@లP మdeయ@ 7ాQOార లm7ాDే¶లP చుర/కP`ా 'cనnాగ@చుం3Nనt. 
dా9J7�ళలB�  ఈ D�¬పమ@లలB బస yేసూ*  yేపటIబ3Nన 'cDa�  dlüలB� , ఎijసు>లBE ఓడ 
d̂వ, మdeయ@ '¥ం'¥)యలB నున} ఓడ d̂వ, మధQగల ష�మmర/ 200 [\]ళ�  దూరం 
పJయmణం yేయబ3NంDa. '¥ం'¥)య నుం3N 'cdeంథు పటIణమ@లBE పJ®1న '̂ందJమ@ వరకP 
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ష�మmర/ q1లPగ@ [\]ళ�  దూరమ@ం3NంDa. 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన �దటk ప9Jక 
D1¬dా tDaతమగ@చున}టHI `ా, 7ాQOారపరం`ా ఈ d¥ండ¢ పటIణమ@ల మధQ దగÓde 
సంబంధమ@ం3NంDa.  

O�లP, 'cdeంథు పటIణంలB �టI�దట '().శ. 49 q1టk శరదృత�వ,లB (ఆగసుI , 
�jRjIంబþ, అ'ªI బþ మmసమ@లP) 'ాలPðRినటHI  0ెలPసు* న}Da. R�త�ర/, Rjం0'ెcసు*  
Daq1న ఈ పటIణంలB పJసం èం� అప�టk'{, సుమmర/ 20 సంవత>రమ@లP గ9ం� 
ఉంట�# (అO· . 2వ అ®1Q). అప�టk'̂ '¥¦§స*వQం పJపంచమతం`ా మmర/తç 
వచుwచుం3NంDa. y1de01J తzక[\]న దnా* 7�üలP ఒకD1E0� మdÝకటk క; èయ@న} 
సహసంబంధం D1¬dా, O�లP 'cdeంథులB ఉం3Nనప�టk D1D1ప,`ా సd¥¦నDైయ@న} 
'ాలమ@ను గ@de*ంచవచుw. ఈ అO· స*లPడ¢ 'cdeంథు పటIణమ@ను t3N� 
7¤ళ�బ� త�q1}డనుటకP 'cDa�  dlüల '{)తం, µ̀)సు Dేశమ@ ³కL దøNణ భv��గంలB 
నుం3N dlమm పJభ@త¬ం ఏర�రచు'cEన అకయలBE అ®aప9 #Tదుటk'{ అతడ¢ 
'cంచుబ� బ31ì డ¢.ఆq1టk అ®aప9, nామంత dాü ³కL ̀ ÿరవD1లB Eయ²ంపబ3Nన 
గ;�!#T] య@ం3ెను.  

dlమm nామంత dాü శ'{*మంత[\]న7ా3ె ౖ య@ం3ెను. అతడ¢ nా®1రణం`ా 
OJా మ@ఖQ[\]న dlమm కPటHంబమ@నకP yెంDaన7ా3ె ౖ య@ం3ెను. అతడ¢ “అ®aప9 
పø"న” బ�ధQతలP yేపటHI చుం3నెు. dlమmలB పJజöపJభ@త¬ పdeOాలq1 t®1నం 
'cనnాగ@చుం3Nన dlüలB� , nామంత dాü, ఆ పటIణమ@నకP మ@ఖQ పdeOాలq1 
అ®a'ాde#T] అ#య@ం3నెు. dlమm పటIణమ@ మdeయ@ సంబం®aత భv��`ాలP 
nామmo టHI  yేత, అన`ా, ఆగసIû �దలP'cE3 తదనంతరమ@ ఏలPబ3N తర/7ాత, 
అతడ¢ హత�* 'cEయ@ం3Nన OJా ñన dlమm nాంపJD1యమ@ల నవకల�నను 
Eర¬¹Íంచ31E'{ అనుకZలం`ా ఉండ¢నటH� , nామmo టHI  క)మమ@ తప�క తనను 01ను 
nామంత dాü`ా ఎను}'cనుచుం3నెు. అకయలB లWD1 nామmo జQంలB మdÝక ylట 
ఉం3Nన nామంత OాలకPడ¢, nామmనQం`ా dlమm పటIణంలBE Oాలక సభ yేత, ఒక 
సంవత>ర 'ాలవQవ®a E²త*మ@ Eయmమకమ@ yేయబ31ì డ¢. ఈ సమయంలB, 
అతడ¢ 'ారQEdా¬హక, q1Qయty1రణ సంబంధ[\]న, మdeయ@ ¯ాసన సంబంధ[\]న 
అ®a'ాdాలను పJ! èంచుచుం3ెను. nామంత OాలకPడ¢ q#ర/ 0ెర� 
మmటలmడ¢త�q1}డంటÏ, అDa dlమm పటIణంలBE పJభ@త¬ స¬ర[\] య@ం3NంDa.  

గ;�! మdeయ@ �jdeÓ  O�లP (అO· . 13:7; 18:12) - 7ాde R�ర/0�స°, 'c) త* 
EబంధనలB ఈ ఇర/వ,ర/ nామంత OాలకPలP మmతJ[| R�dÝLనబ3N య@q1}ర/. 
“O�లZû” అq� R�ర/, 'cDa�  మmర/�ల0�, లmదులRj ౖ 7Jా యబ3Nన 7Jా తలP మdeయ@ 
nా¹ÍతQ సంబంధ[\]న దnా* 7�üలలB E;�OÌ యm#. ఇలm లmదులRj ౖ yెకLబ3Nన 
అq�క R�ర/�  ఆ`̂}య DaశలB నున} ఆ�ియm [\]నర/లB నుం3N ±�ి'cనబ3Nనt. �jdeÓ 
O�లP శ'{*మంత[\]న dlమm అ®a'ాde#T] య@ం3N, అతడ¢ం3Nన పJపంచంలB అ9 Ý̀ప�`ా 
`ÿరtపంపబ31ì డ¢. 'ాE OJా ñన పJపంy1E'{ సంబం®aం�న దnా* 7�üలP �jdeÓ  O�లP కంట� 
గ;�! గvdew మde ఎకPL7¤నౖ Eర/� షI సమmy1రమ@ను సమకZర/wత�న}t.4 
అకయలB ఉం3Nన పJభ@01¬®a'ాde, 7ాస*tకం`ా nÌ* #కPలలB Ý̀ప� తత*Ö7�త*#T] 
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య@ం3N,  dl చక)వde* అ®a'ాde#T] య@ం3Nన dlüలB�  ('().శ. 54-68) dlమm 
nామmo జQమ@ను 'cంత 'ాలమ@ ఏ;న �jq¤క ³కL సూర/3ె ౖయ@ం3ెను. �jq¤క yే�ిన 
రచనలలB గ;�! గvdewన పJnా* వనలPq1}#. ఈ తత*Ö7�త*  '().శ. 65లB  dl చక)వde*'{ 
అ#ష�I 3ైనప,�డ¢, అతడ¢ మdeయ@ అతE nÌ దర/డ¢ గ;�! ఆతzహతQ 
yేసు'cనునటH�  బలవంతమ@ yేయబ31ì ర/. 

ఈ �దటk శ01బ�మ@లB, ¹ºలW�  య@ల పJపంచంలB పå$ంపబ3Nన OJా ñన 
స2ల[\]న 3ెæÜలB µ̀)కPలP పdeOా;ంచుచుం3Nన పJపంచంలBE పdeOాలq1 సంబంధ[\]న 
OJా మ@ఖQ[\]న Eయmమకమ@లను గ)ంథస2ం yేయడం, dlÛయ@లకP అDొక nామmనQ 
7ాడ¢క#T] య@ం3NంDa. 3ెæÜ, 'cdeం�� సమ@దJ అ`ాధమ@నకP ఉత*ర DaకPLన, 
'cdeంథునకP పwమ 7ాయవQమ@న సుమmర/ 70 [\]ళ� దూరంలB ఉం3NంDa. 1900 
సం||ప, 0:; dlüలB� , 3ెæÜలB వ,ం3Nన ప,dావసు*  ¯ాస* &7�త*లP, చక)వde*#T]న 'ÿDaయ 
పdeOాలనలB ('().శ. 41-54) గ;�! అకయకP Ede�షI[\]న 'ాలమ@ వరకP 
nామంతdాü`ా ఉం3Nన 0ేD�q1టk లm¯ాసనమ@ల మ@కLలP కను`Ýq1}ర/. 'cdeంథు 
పటIణమ@ అకయను పdeOా;ంచ31E'{ dlÛయ@లకP '̂ందJ[\] య@ం3Nనందువలన, 
గ;�! 'cdeంథునకP పJభ@01¬®aప9`ా ఉం3Nన 'ాలమ@ గvdew చdeతJ'ార/లP గటkI 
ఆతzt¯ా¬సంగల7ాd¥¦ య@q1}ర/. '().శ. 51 q1టk వసంత ఋత�వ,లB గ;�! తన 
Ede�షI[\]న సంవత>ర 'ాలప, పJభ@01¬®a'ాde`ా Eయ²త�డయmQడ¢. గ;�!, 
'cdeంథు పటIణమ@నకP సంబం®aం�న రంగం లBE'{ O�లP ఆ పటIణమ@ను t3N�RjటkI 
7¤÷�న (అO· . 18:18) ఒకటk లWD1 d¥ండ¢ మmసమ@ల మ@ందు`ా పJ7�ంy1డను 
ఊ°`ాq1ల ఆ®1రం`ా, అO· స*లPడ¢ ఈ పటIణంలB ఉం3Nన 'ాలమ@ గvdew 
చdeతJ'ార/లP D1D1ప,`ా దృఢEశwయమ@గల7ాd¥¦ య@ండవచుw.  

'cdeంథునకP పయEంచక మ@నుప,, అO· స*లPడ¢ 01q� ఏ�ెను> పటIణంలB అq�క 
మmసమ@లP '()సు* ను పJకటkంy1డ¢. µ̀)కP మdeయ@ dlÛయ@ల Oాం3NతQప, 
పåజ య[\]న '̂ందJంలB అO· స*లPడ¢ అ9 తకPLవ`ా సఫæకృత�3ైనటH�  
అర2మవ,త�న}Da (అO· . 17:34). అప�టk'{ �లీ మdeయ@ 9ð9 #ం'ా 
మm�ిDోEయలBq� ఉం3Nde. 7ార/ అతEE కలPసు'cనవల�నE అత3ెం0� ఆశ0� 7ాde 
dాక 'cరకP ఎదుర/చూచుచుం3ెను, 'ాE అDa జర/గలWదు. O�లP 'cdeంథు పటIణంలB 
పJ7�ం�నప,�డ¢, తన0� కZడ తన సహచర/ల�వర/ను లWర/. ఆ సమయంలB O�లP 
ఎం0� అ®ైరQకర[\]న మq#గతమ@లB ఉన}టHI  సూ�ంపబడ¢త�న}Da (1 'cdeం��. 2:3). 
అతడ¢ ఒంటde`ా పయEం� య@ండవచుwనE ��tంపబడ¢త�న}Da. సహచర/ల� 
వర/ను లWకPం31 ఒంటde`ా భvమmరÓంలB పJయmణం y�ే�7ాd¥వd¥¦q1, తమ@zను 01మ@ 
పJమmదకర[\]న పde�ి2త�లB� E'{ పడ7�సు'cను చుం3Nరq� yెప,�'cనవచుw.  

ఏ�ెను> నుం3N 'cdeంథువరకP 'cనnా èన పJయmణం d¥ండ¢ ఎంRికలను 7ాde 
మ@ందుం�నDa. భvపJDేశ మmరÓంలB పయEం�నట�#0 ే ఐదు dlüల సమయం 
అవసరమవ,త�ంDa. బ�ట కషIతర[\]న భv��గం గ@ం31 7¤ళ)� చుం3NంDa. సమ@దJ 
మmరÓంలB 7¤íî� మను'cంటÏ, అDa y1లm ఖdµదు0� కZ3Nన tషయ[| 'ాE ఒకL dlüలB 
yేdeOÌ వచుw. సుదూర పJయmణ1లP అO· స*లPడ¢ 'ా;నడకన 'cనnా èంచుటకP 
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అల7ాటHప3NOÌ యmడ¢. భvమmరÓం గ@ం31 పయEం�నట�#0,ే అతడ¢ ఏ�ెను> 
³కL పwమ Daశ`ా, పంట ఫలmల Dేవత మdeయ@ “Core” or “Persephone”5 అE 
పJ01Qమm}యం`ా సంబ� ®aంపబ3Nన మdÝక DేవతకP త;� అE పdeగణÙంపబ3Nన 
Dేవత#T]న D[ే|9J'{ అం'{తమ@ yేయబ3Nన పJపంచ పJఖmQ9`ాం�న 
Dే7ాలయమ@ం3Nన ఎలZQ�ిû పటIణమ@ను D1టk 7¤í*�7ా3.ే nాంపJD1#క[\]న 
ఆy1రకరz'ాండల0� ఎలZQ�ిEయకP సంబం®aం�న మరzమ@లలB yేరwబడ¢టకP 
చక)వర/* లP మdeయ@ dాüలP అచwటk'{ 7¤ళ)� చుం3Nde. అO· స*లPడ¢ తన పJయmణమ@ను 
'cనnా èంచుచుండ`ా, అతE ఎడమ7¤ౖప,న సలmÛ అq� D�tE చూడగలడ¢. O�లP 
పJయmణమ@నకP సుమmర/ 500 సంవత>ర మ@లకP మ@నుప,, ఏ�ెను> పటIణ 
7ాసులP, Oార�ీక Dేశ dాజ¥నౖ అహÔj¬dlష�0� సలPప,చుం3Nన య@దÐ  సమయంలB 
అతE �jౖనQమ@నకP వQ9d̂కం`ా µ̀)కP పటIణమ@ల సం'(ర+ కZట²'{ ఆ®aపతQం 
వ¹Íంy1ర/. ఈ OÌ dాటం, సలmÛ D�tE ఉత*రమ@న పJ®1న భv��గమ@ నుం3N 
7�ర/yే�ిన ఇర/'¥¦న జలసం®aలB 'cనnా èనDa. శత�J �jౖనQం 7ాde కంట� అ®aకPల�ౖ 
య@ం3Nనప�టk'{E, ̀ µ)కPలP ̀ ¥లPవగ;`ార/ మdeయ@ తమ స¬Dే¯ాE} స¬తంతJ Dేశం`ా 
'ాOాడ¢'cq1}ర/. చdeతJలBE ఈ ఘటIమ@ను 7ార/ ఎన}టk'{E మర/వలWదు. 

అO· స*లPడ¢ తన పJయmణమ@ను 'cనnా èసు* q1}డ¢. ఇటkI  తర/ణంలB అతE 
పJయmణం దøNణ Daశ`ా 7¤ళ�డమ@ �దల�ౖనప,�డ¢, తన కP3N 7¤ౖప,న Dే[|9J ³కL 
పJఖmQ9`ాం�న d¥ండ¢ Dే7ాలయమ@లPం3Nన [\`ాdా అq� పటIణమ@ను అతడ¢ 
చూ�య@ంట�డ¢. అO· స*లPడ¢ 'cdeంథు భvసం®a'{ సÛపమ@నగల 'cండలను D1టk 
7¤ళ)* ండ`ా, త¬రలBq� ఈ భvపJDేశ మmరÓం ఎత�*  ±వJం`ా Rjde èOÌ త�ంDa. 'cdeంథునకP 
తçర/�న ఓడd̂వ,ం3Nన పటIణ[\]న '¥ం'{)యకP yేర/'cనక మ@నుప,, పJపంచంలBq� 
అతQంత ఆశwరQజనక[\]న 'cE} దృశQమ@లను చూ� అO· స*లPడ¢ క�wతం`ా 
అబ@,రప3Nయ@ంట�డ¢. అకLడ నుం3N అతడ¢ 'cdeంథు పటIణ భvసం®aE ఆ®1రం 
yేసు'cE R�ర/RjటIబ3Nన మdeయ@ Poseidon అq� µ̀)కP సమ@దJ DవేతకP అం'{తమ@ 
yేయబ3Nన '()డలP (Isthmian Games) ylటHyసేు'cనుచుం3Nన స2లమ@ను D1టk 
7¤÷�య@ంట�డ¢. ఒ;ంRిÁ '()డల ప,dాతనత¬ం 7ాటkలB 'cరవ3NంDa. అ#0 ేఒ;ంRియ, 
Peloponnesus అq� ylటk'{ పwమmన y1లm దూరంలB ఉం3NంDa. D�E'{ 01రతమQం`ా, 
Isthmia అq� ylటH µ̀)కP ��ష మmటలmడబడ¢చుం3Nన పJపంచంలBE పJ®1న '̂ందJంలB 
ఉం3NంDa. గనుక పJ9 d¥ండ¢ సంవత>రమ@ల'cక పdాQయం Eర¬¹Íంపబడ¢చుం3Nన 
'()డలకP పJజలకP తం3ోపతండలP`ా సమm7�శమగ@చుం3Nde. OJా ñన 'ాలంq1టk 
పJయmణùకPలP IsthmiaలB నున} Poseidon Dేవత ³కL Dే7ాలయ 7¤ౖభ7ాE} 
ఒ;ంRియలBనున} Zeus ³కL Dే7ాలయ 7¤ౖభవం0� OÌ లPw'cను చుం3Nde. అనQ 
మత t®1నమ@ ³కL ¶ర/E'{ సంబం®aం�న ప,ణQø^తJ[\]న Palaemon, Poseidon 
Dేవత ³కL D7ేాలయ మ@నకP సÛOాన ఉం3NంDa. అతడ¢ కద; 7¤ళ)� చుం3Nన పJ9 
ylట కERించుచుం3Nన tగ)°dాధq1 Eదర�నమ@లను చూ� అO· స*లPడ¢ 
కంRిం�య@ంట�డ¢. DేశంలBE ఏ మvలకP 7¤÷�q1, పJ9 ��గం Dేవతల tగ)హమ@ల0� 
Eం3Nయ@ం3NంDa. 
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GHలI"#J#న పటMణం 

IsthmiaలBE Poseidon Dేవత ³కL D7ేాలయమ@ నుం3N 'cdeంథు పటIణమ@ 
వరకP గల 'cE} [\]ళ�  దూరం 'ా;నడకన పయEం�న O�లP వడDెబ,కP 
గ@d¥¦య@ంట�డ¢. 7�సt'ాలంలB ఆ'ాశం [|ఘmవృత[\] య@ండదు; గనుక ఎండ 
తగ@లకPం31 కప,�'cనబడE చరzమ@ను ఆ ఎండ 'ా;w7�సు* ంDa. µ̀)కPలP తమ 
గతమ@ను ప,నఃEdezంచు'cనగ; èనంత వరకP µ̀)కP మdeయ@ టdµL Dేశమ@లకP మధQ 
నున} సమ@దJమ@ను (Aegean) ఇటæ Dేశ D�వ,లకPను బ�లLను D�వ,లకPను మధQ 
నున} సమ@దJమ@ (Adriatic seas) నుం3N 7�ర/yే�ిన భvసం®aRj ౖ ఒక పటIణం 
ఉం3NనDa. µ̀)కP ��ష కంట� ఎq#} #$ళ)�  మ@ందు`ా ఉం3Nన ��షకP, “'cdeంథు” అను 
R�d̂ nా´Q[\] య@న}Da. 7ాQOార మmరÓమ@లP భvసం®aE మdeయ@ 7ాQOార 
లm7ాDే¶ల tషయంలB Rjత*నం yెలm#ంచుచుం3Nన పటIణమ@ Eం31 tస*deం� 
య@ం3Nనt. 'cdeంథు పటIణమ@ ³కL అ®a'ారమ@ మdeయ@ పJఖmQ9'{ �-`l÷కమ@ 
nానుకZల ¹.త�వ#QంDa. ఉత*ర మdeయ@ దøNణ DaశలలB nాగ@చుం3Nన భvమmరÓ 
dాకOÌ కలP D1E సdeహదు�  గ@ం31 nాగ@చుం3Nనt. తçర/� మdeయ@ పడమర DaశలలB 
సమ@దJమ@ గ@ం31 nాగ@చుం3Nన dాకOÌ కలP D1E ఓడd̂వ,ల D1¬dా 
'cనnాగ@చుం3Nనt. '¥ం'{)య, తçర/�న ఉం3Nన ఓడd̂వ,. పwమmన, Lechaeum 
ఓడd̂7¤ ౖ య@ం3NంDa. అతQంత ఇర/కP`ా ఉం3Nన భvసం®aలB, 'cdeంథు పటIణ ఉత*ర 
��గంలBను మdeయ@ D1E Rjtౖy1రణలB నున} ylట�లBను, Diolcos అE RిలPవబ3Nన 
ఒక ఇనుప అడ¢ì  కÛzలPం3Nన dlడ¢ì  ఉం3NంDa. D1E Ûద, ష�మmర/ q1లPగ@ [\]ళ� 
వరకP గల భvమmరÓంలB, సర/కPలP మdeయ@ �న} ఓడలP ర7ాణ1 yేయబ3Nనt. 

OJా ñన పటIణ[\]న 'cdeంథు, 3ోdeయనుల ( µ̀)కP ప,dాణ`ాథలB� E ¹ºలW�  య@లP) 
D13N'{ మ@నుR� ష�మmర/ '().పå. 1000 'ాలంలB, D1¶దు మdeయ@ n· లðను 
³కL సమ'ాæన[\]న 'ాలమ@లB ఉం3NంDa. µ̀)కPల Dే7ాలయమ@ల tషయంలB 
పJ! èంపబ3Nన భవన Edాzణ ¯ాస* & సంబంధ[\]న మvడ¢ ఆDే̄ ాలB� , 3ోdeయనుల 
మdeయ@ 'cdeంథు పటIణ ®ోరణ@లP ఆరంభమ#QంDa, ఈ పటIణంలBq�. JOPకRల 
Rjత*నమ@నకP సంబం®aం�న ఆదర�OJా య[\]న 'ాలం, 'cdeంథు పటIణంలB 
ఆరంభమ#QంDa. 'cdeంథు పటIణ కPమzde పdeశ)మ 7ాQOారసు2 లP, మధQధdా 
OJా ంతమందంతటను ఆ యm వసు* వ,ల 7ాQOారమ@నకP మmరÓమ@ను సుగమం yే¯ార/. 
O�లP ఈ పటIణమ@నకP dాక మ@నుపటk 500 సంవత>రమ@ల సమయంలB, 
సమగ)[\]న పJజöపdeOాలన 'cనnాగ@చుం3Nన ఏ�నెు> పటIణమ@, EరంకPశ పJభ@వ,ల 
yేత లWD1 అల�జq1®aపతQమ@ yేత పdeOా;ంపబడ¢చుం3Nన 'cdeంథు పటIణమ@, 
±´ +[\]న పJతQర/2 ల�ౖన పటIణమ@ల�ౖ య@ం3Nనt. '().పå. 5వ శ01బ�ంలB, య@దÐంలB 
ఓ3NOÌ వ,చుం3Nన µ̀)కPలP గDె�  Daంపబ3Nనప,�డ¢, 'cdeంథు పటIణమ@ '(ల'ాంశ[\] 
య@ం3NంDa. Peloponnesian య@దÐం, 'cdeంథు పటIణమ@ మdeయ@ D1E'{ 
సంబం®aం�న �న} వలసdాజQమ@లలB ఒకD1E'{ మధQ ఏర�3Nన సంఘరïణ0� 
�దల#QంDa. ఏ�ెను> పటIణమ@ మdeయ@ nా�dాI  పటIణమ@ 7ాde 7ాde సం'(ర+ 
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�jౖనQమ@లను సమకZర/w'cనుచుం3Nన తర/ణంలB, 'cdeంథు పటIణమ@ nా�dాI  
పటIణమ@నకP మ@ఖQ[\]న ²తJ ప´మ#QంDa. 

O�లP ఈ పటIణమ@ను సందde�ంచు వరకP గడ�న 300 సం||ల 'ాలమ@లB, µ̀)కP 
సంసLృ9'{ 'cdeంథు పటIణమ@ అందజ^�ిన 0�31�టH ఎంత `Ýప�`ా 
మ¹ÍమmE¬త[\]నDె ౖ య@ం3NంDో , అంత ఎకPLవ కళంకమ@0� కZ3Nన 
అపJ9ష/Oాల#QంDa. OJా ñన పJజలP, “ఐశ¬రQవంత�dాల�ౖన 'cdeంథు” గvdew రచనలP 
yే¯ార/. ఈ పటIణం, కథల రUపంలB పJ�ిదÐం`ా yెప,�'cనబ3Nన n���గQసమృDaÐE అq�క 
శ01బ�� లP అనుభtం�ంDa; 'ాE, ఈ పటIణ1E'{ O�లP yేర/'cన}ప,�డ¢, ¶ధులP, 
అంగళ)� , మdeయ@ ప,ణQø0̂1J లP మ@న}గ@నవE}య@ ప,నఃర/దÐdeంప బ3Nన ఒక 
నూతన రUపమ@ను సంతdeంచు'cq1}#. సం�షI[\]న పde�ి2త�లనుబటkI , '().పå. 
d¥ండవ శ01బ�ంలB, dlమm పటIణం µ̀)సు పటIణమ@లBE D�¬పకల�మ@`ా yేdeOÌ #ంDa. 
'cE} య@దÐమ@లP 'cనnా èన తదనంతరమ@, dlమm పటIణం మm�ిDోEయను 
అనుసం®aంచు'cE D1EE ఒక dాషI 0ం`ా పdeOా;ం�ంDa. అట�#నప�టk'{E, µ̀)సు Dేశం 
dlÛయ@ల దుdాక)మణను ఎDadeం�ంDa. D�¬పకల�మ@ ³కL దøNణ ��`ాన, 
బల¹1న[\]న స¬తంతJమ@ను nా®aంచు'ª31E'{ సం'(ర+ �jనౖQబలగమ@నకP 'cdeంథు 
పటIణం q1యకత¬ం వ¹Íం�ంDa. అ#0 ే తన ²తJప´మ@ల0�స°, dlÛయ@ల 
�jౖEక పట�లమ@లకP 'cdeంథు పటIణం nాటk'ాలWకOÌ #ంDa. '().పå. 146లB, 
మ²zయû అను dlమm �jౖE'ా®a'ాde 7ాdeE ఓ3Nం� త�త�* EయలP`ా yే¯ాడ¢. 
'cdeంథు పటIణం dlÛయ@లను ఎDadeంచుచుం3Nనందు వలన, ఈ �jౖE'ా®a'ాde 
“q�q�ంyేయగలq# ÛకP చూRిnా* నన}టHI `ా, 'cdeంథు పటIణ1E} q�లమటIం yే� ి
చూRింy1డ¢.” పJఖmQ9`ాం�న దøNణ ̀ µ)సులBE 'cdeంథు భvసం®a'{ సంబం®aం�న '()డల 
³కL Rjtౖy1రణ బ�ధQత, 'cdeంథునకP పwమmన O· ర/గ@ననున} �ి�!ి2 
పటIణమ@నకP అప�జ¥ప�బ3NంDa. వంద సంవత>రమ@ల వరకP, 'cdeంథు పటIణంలB 
వలసవ�w �ి2రE7ాస[|ర�రచు'cEన7ార/ మmతJ[| ఉం3Nde. ఒకq1డ¢ అహం'ారం0� 
అ9శ#ంచుచుం3Nన పటIణం, µ̀)కP పJపంy1E'{ ఆణÙమ@తQం వల� ఉం3NనDa, 
dlÛయ@ల yేత సమvలం`ా q�లమటIం yేయబ3Nనందు వలన అDa నకLలకP 
మdeయ@ అడt కPకLలకP ఉE'{పటHI `ా మmdeOÌ #ంDa.  

ఆ dlüలB�  అతQ®aకం`ా వq¤}'¥'{L, Eశwయం`ా పJజల yేత 
సq1zEంపబడ¢చుం3Nన7ాdeలB ఒక3ైన, 3;యû �జీþ yÝరవyేసు'cనుటనుబటkI 
'cdeంథు పటIణంలB ఉõ4వం ప,నః nా2 Rితమ#QంDa. ఈ జలసం®a ³కL 
వåQ°తzక[\]న OJా మ@ఖQతను '¥¦సర/ గ@de*ంy1డ¢. '().పå. 44లB అతడ¢ మరణÙంచక 
మ@నుప,, భv² లWకPం3Nన �ి2రE7ాసులP మdeయ@ dlమm పJభ@01¬®a'ారం నుం3N 
స¬తంత�J ల�ౖన7ార/, ఉత*ర ఆiిJ'ాలBE 'ాd̂*5 పటIణ �aలmలB� ను 'cdeంథులBను dlÛయ 
వలస dాజöQలను nా2 Rించుట 'cరకP అవసర[\]న ఏdా�టH�  yే¯ాడ¢. జలసం®aలB ఉంటÄ 
'(de*బడ�ిన పటIణం లmQటk2 ��ష మmటలmడ¢చుం3Nన7ాde0� 9de è ఆtర�tం�ంDa. ఈ 
పటIణంలBE సంస2లP, పJభ@త¬ కటIడమ@లP, పను} yె;�ంపబడ¢చుం3Nన పదÐ9, 
మdeయ@ మతమ@లP, ఇవ } dlÛయ@ల నమvq1లRj ౖఆ®1రప3Nన7¤ ౖయ@ం3Nనt. 
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ప,dావసు*  ¯ాస* &7�త*ల yేత కను`Ýనబ3Nన �దటk శ01బ�మ@q1టk లm¯ాసనమ@లP 
బJ°zండమ@`ా లmQటk2 సంసLృ9 సూ�ంచున7¤ ౖయ@ం3Nనt.6 O�లP ఆ పటIణంలBE'{ 
య@దÐ  OJా 9పDaకన నడ�7¤÷�నప,�డ¢, ¶ధులB�  అంగళ)�  RjటHI 'cE తమ వసు* వ,లను 
అమ@z'cనుచుం3Nన7ార/ మdeయ@ nా2 Eక E7ాసులP లmQటk2 ��ష మmటలmడటం 
tEయ@ంట�డ¢. µ̀)కP పJపంచంలBE ఒక పటIణ ¶ధులB�  dlమm పJభ@త¬ అ®a'ాdeక ��ష 
మmటలmడబడ¢చుండ¢ట O�లP tనడం, ఇD ే �దటknాde అ#య@ండదు. 'c)త*  
EబంధనలB, iి;Rీ� పటIణమ@ మmతJ[| వలస dాజQమ@ ³కL హ6D1 పJ0ేQకం`ా 
క;�ంపబ3Nన పటIణ[\] య@ండ`ా (అO· . 16:12), ఇతర వలస dాజQమ@లP కZడ 
ఉం3Nనt. Rి�ిDaయకP సÛOాన ఉన} అం9³కయ ఒక వలసdాజQ[\] య@ం3NంDa. 
అలm`̂, లPస* & కZడ. ఇటHవంటk పటIణ1లB� , లmQటk2 ��ష మmటలmడబడ¢ట 
సర¬nామmనQ[\]న సంగ0ె ౖయ@ంటHంDa. 

O�లP పJ7�ం�న 'cdeంథు పటIణం y1లm వరకP ఒక నూతన పటIణ[\] య@ం3NంDa, 
'ాE అకయకP సంబం®aం�న dlమm పJభ@త¬ dాషI 0ంలB D1E OJా మ@ఖQతను అDa 
అDaవర'̂ O· ంDaనDa. ఇర/గ@O· ర/గ@న ఉంటÄ ఈ¯ానQ DaశలB tdl®a#T] య@ం3Nన 
ఏ�ెను> పటIణం, పJ�ిDaÐ'¥'{Lన Oాం3NతQ '̂ందJమ@`ా 'cనnాగ@చుం3NంDa. ఆ పటIణమ@ 
³కL చdeతJ మ¹ÍమmE¬త[\]నDె ౖ య@ం3NంDa; 'ాE dాజ'(యం`ాను మdeయ@ 
ఆdeÐకం`ాను, ఏ�నెు> పటIణం 'cdeంథు పటIణమ@నకP nాటk#T]నDa`ా 
EలPవలWకOÌ #ంDa.  

'cdeంథు పటIణంలB - లWD1, ఆ మmట'c��* , µ̀)కPలP మdeయ@ dlÛయ@లP 
Eవ�ించుచుం3Nన ఇతర[\]న ఏ పటIణంలBq¤qౖ1 - Eవ�ించుచుం3Nన పJజల సంఖQను 
ల�'{Lంచడం yెప,�'ªద èనంత`ా కషIతర[\] య@ం3NంDa. ఆదర�OJా య[\]న పం3Nత�లP 
అతQ®aకం`ా అక)మం`ా ఉం3Nన ttధమ@ల�ౖన అంచq1లను 0ెలPప,చుం3Nde. ఇంచు 
²ంచు`ా అEwత[\]న సమmy1రమ@Rjౖ ఆ®1రప3Nన ఊ°`ాq1ల సమ@D1యం, 
'cdeంథు మdeయ@ D1E చుటHI పJకLల ఉం3Nన OJా ంతంలBE (“Da 'cdeం�aయ”లBE) 
జq1��ను ఇంచు²ంచు 100,000 మdeయ@ 125,000కP మధQ 
సూ�ంచుచుం3NంDa.7  

ఐశ¬రQవంత�ల�ౖన 'cdeంథు పటIణ 7ాస*వ,QలలB, వర*కPలP, భvnా¬మ@లP, 
మdeయ@ పJభ@త¬ అ®a'ార/లPం3Nde. తమ బJత�కP 0ెర/వ, 'ªసం తం3ోపతండలP`ా 
OÌ ¥̀¦న ¯)ా ²కPలP, బ�EసలP, మdeయ@ ఊరUర 9de ¥̀డ¢ ఉOా®1Qయ@లP, ¶deలB 
DేశDaమzర/లను ²ం�న హ6D1కP తకPL7¤నౖ7ార/ కZడ 'cందర/ం3Nde.  

అq�క సందdా�లB� , dlమm పJపంచంలBE ఏ పటIణమ@లBq¤ౖనను బ�Eస#T] 
య@ండ¢ట గvdewన భదJత, ఆక;0� అలమటkంచకPం31 ఉండ¢టకP 'cE} గంటల ��ప, 
కÔిIం� పEyేయ@ట కంట�, D1E'{ బదులP`ా �చw[\త�* 'cనుటలB ఉం3NంDa. nా2 Eక 
'cdeంథు పటIణ 7ాస*వ,QలలB అq�కPలP బ�Eసల�ౖ య@ందుర/. బ�Eసత¬ం, '¥¦§స*వ 
t¯ా¬సులకP అసంగతమ@`ా ఉం3Nన అ��Qమ@లకP Dోహదప3NంDa. బ�EసలP 
t7ాహమmడ¢ట చటIdµ01Q, tర/దÐ[\]న tషయ[\] య@ం3NంDa. ఎప,�3ైq1`ాE ఒక 
బ�Eస q1Qయnా2 నంలB Eలబ3N nా´Qమ@ yెప�వల� ి య@న}ట�#0,ే 7ార/ 
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¹Íం�ింపబడ¢ట nామmనQ సంగ0ె ౖ య@ం3NంDa. బ�Eసల�ౖన ఆడ7ారందర/, 7ార/ 
ప,ష�వత�ల�ౖq1 లWD1 అంతకP తకPL7¤నౖ వయసుLల�ౖq1, 7ార/ - �01* E'̂ - 7ాde 
n· ంతD1ర/ల n· 0ెÕ*య@ం3Nde. ఇళ�లB పEy�ే� అ´dాసుQల�ౖన లWD1 tD1Qవంత�ల�ౖన 
బ�EసలP 'cంత [|రకP భdeంచదగÓ õtతం õtంచుచుం3Nde; ఇతర/లP గనులB� ను 
మdeయ@ కdాz`ారమ@లలBను పనులP yేసూ* , శ)²సూ* , ¯ాdµరకం`ా ø 7ణÙం�OÌ తç, 
సమయమ@ సÛRింపక మ@నుR� తమ OJా ణ1లP 'ªలB�వ,చుం3Nde. 7ాde nా2 నంలB 
మdÝకdeE 0ెచుw'cనడం, 7ాQOార లm7ాDే¶ల0� కZ3NనDె ౖయ@ం3NంDa. 

n���గQ సమృDaÐ  మdeయ@ నలPగ`ÝటHI చుం3Nన R�దdeకమ@ను గvdewన 
Eదర�నమ@ను O�లP గమEం� య@ంట�డ¢. అడt కPకLలP సందులB� , `ÝందులB�  
tచwలt3N`ా tహdeంచుచుం3Nనt. సంత ¶ధులB� E'{ బండ�  Ûద తమ ఉత�త�* లను 
±�ి'cE వచుwచుం3Nన వQవnాయD1ర/లP లmభnాటk అంగళ�  'ªసం OÌ ట 8పడ¢చుం3Nde. 
వర*కPల�ౖన7ార/ మటkI కPండలను, Oాదర´లను, మdeయ@ ఆ°ర పD1ర2మ@లను పJజల 
సందర�q1ర2[\] పJదde�ంచుచుం3Nde. 7ాde తలల Ûద  టk కPండలను ð�ి'cE 
7¤ళ)� చుం3Nన �ీ* &లP Oాల dాళ�0� అలంకdeంపబ3Nన పJఖmQ9`ాం�న Peirene ఊట 
ఉం3Nన ఆవరణమ@లలBE'{ వచుwచు OÌ వ,చు నుం3Nde. Edాశ0� కZ3Nన 0ె èంప,గల 
�చw`ాళ)�  Ede�షI[\]న ఉDే�శం `ాE, లWD1 7¤íî� ;>న Daశ `ాE లWకPం31q� ఎటH0�చక 
'{)ంద ప3Nయ@ండ¢ dÝట�I  మ@కLల 'cరకP 7¤దకPచూ 9ర/గ@లmడ¢చుం3Nde. 'c) త*  దృ¯ాQలP 
మdeయ@ tనn· ంRjౖన '̂కలP O�లP ఇంDaJయమ@లకP పండ¢గy�ే ి య@ండవచుw. 
అతడ¢ సమm7�శ[\] య@ం3Nన పJజö సమvహమ@నకP '()సు* ను పdeచయమ@ 
yేయ31E'{ వy1wడ¢.  

'cdeంథు పటIణమ@ 7ాQOాdాE'{ సమ@�తం`ా సdeపడ¢ సd¥¦న స2లంలB ఉండ¢ట 
మmతJ[| 'ాదు, `ాE D1E చుటÄI ర ఉం3Nన [\]D1q1లP 7¤tౖధQ[\]న మdeయ@ 
సంపన}[\]న వQవnాయmE'{ nానుకZల[\] య@ం3Nనt. ఆ OJా ంతంలB అq�క 
yెలమలPం3Nనt. పటIణంలB yేయబడ¢చుం3Nన nాగ@బ3N ఆంగ� ��షRj ౖ yెరగE 
మ@దJ7��ింDa, ఉD1|| అ´dాలm ఒక tధ[\]న ఎండ¢ D1J ø"పండ¢�  (currant berries) 
“'cdeంథు పటIణ D1J ø"పం3ె9� ” (grapes of Corinth) య@న}t. 

7ాస*7ాE'{ 'cdeంథు పటIణ[| `Ýప� పర¬త పంకP* ల Rjౖ'{ 'cEOÌ వ, ఏట7ాలP`ా 
ఉం3Nన [\]D1నమ@లలB Edezంపబ3NంDa. ఏ�నెు> మdeయ@ ఇతర పటIణమ@లకP, 
ఒ'cLకL D1E'{, పటIణమ@ను పJ9రøNంచు7ార/ దుdాక)మణD1ర/లను అం9మం`ా 
0ె èంప,0� ఎDadeంచ31E'{ పJ!జనప3Nన “ఉన}త[\]న పటIణమ@,” అన`ా ఒక 
'ªట`lడ, అన`ా బల[\]న దురÓమ@`ా Edezంపబ3Nన ఒక '̂ందJం ఉం3NనDa. 'cdeంథు 
పటIణమ@నకP, నగdాE'{ ర´ణ`ా ఉండ¢నటH�  పటIణమ@ కంట� ఎ0ెÕ*న స2లమ@లB 
Edezంపబ3Nన 'ªట`lడ అన`ా, ఒక బల[\]న దురÓమ@గల 'cdeంథు - “ఉన}త[\]న 
'cdeంథు” ఉం3NంDa; 'ాE అDa పటIణమ@నకP పJ®1న '̂ందJమ@ నుం3N ఉం3Nన పర¬త 
పం'{* ³కL దూరమ@ మdeయ@ D1E '̂వల[\]న పdeమmణమ@ ఈ పటIణమ@నకP 
శత�J వ,ల నుం3N ఆంపబ3Nనంతటk 'ాప,దలను ఇయQలWదు. పటIణమ@నకP 
సÛపమ@న ఉం3Nన పర¬త పం'{* D1EE పJ9రøNంచు 'ªట`lడ`ా ఉండ¢ట కంట� 
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ఎకPLవ`ా ఒక 7ాQOార �హ}ం`ా E;�య@ం3NనDa. 

38"#ంథు పటMణంల<2 ఆ యS మతమ'లR 

O�లP 'cdeంథు పటIణంలB పJ7�ం�న q1టk'{ ప,dాతన[\]న 'cdeంథు పటIణమ@లBE 
అనQమతమ@లP #ం'ా హdeంచుకOÌ లWదు. nా¬®a'ారపåర¬కం`ా పలPకబడ¢చుం3Nన 
పJగలm�లకP పరస�రం tర/దÐం`ా, అనQమ01dాధన nా2 నంలBq� '¥¦§స*వQమ@ అ9 
సులభం`ా పJ7�శRjటIబడ¢నటH� , అDa తనంతట 01ను`ా అంత�ంDa, ఇ0�®aకం`ా 
ø 7ణÙం�OÌ వ,చుం3Nన మత[\] య@ం3NనదE �దటk శ01బ�మ@q1టk 
ప,dావసు* ¯ాస* &మ@నకP సంబం®aం�న de'ార/ì లP `ాE, సdeకD1, nా¹ÍతQమ@నకP 
సంబం®aం�న de'ార/ì లP `ాE సూ�ంచలWదు. ఆలయమ@లP Edezంపబడ¢ట ఒక 
మతమ@ ³కL OJా ®1నQతకP y1æy1లE సూచన#T] య@ండవచుw, 'ాE పJజలP 
7ాde మతపర[\]న nాంపJD1యmలను `ÿరtంy1రE ఇటkI  ఆలయ Edాzణ పథకమ@ల 
'ªసం అంచq1లP 7�యబ3Nన �త*ం ఖర/wలP 'cంత [|రకP సూ�సు* q1}#. �దటk 
శ01బ�ం q1టk µ̀)కP పJపంచంలB, పJ0ేQ'{ం� 'cdeంథు పటIణంలB, Dేవతల R�deట 
ఆలయమ@లను Edezంచడమ@ బ�`ా అÒవృDaÐyెంDaనDa. మ01y1ర/QలP 7ాde 
tధులను Eర¬¹Íంy1ర/. Dేవతల D�7¤నలను ఆమంతJణమ@ yే�ిన తర/7ా0,ే '()డలP 
మdeయ@ ఇతర పJజö క[\]న పర¬Daq1లP 7�డ¢కలP`ా yేసు'cనబ3Nనt. జంత�వ,లP 
బలQర�ణలP`ా వ®aంపబ3Nనt. dlÛయ@ల మdeయ@ µ̀)కPల DేవతలP 'cdeంథు 
పటIణంలB అంతdµ�న[\]న క�wత[\]న 0ేD�E అంచq17�యడం కషI[|, 'ాE బడ¢లకP 
7¤ళ)� చుం3Nన ఐశ¬రQవంత�ల Rలి�లP µ̀)కP మdeయ@ dlమm పJపంచమందుం3Nన 
సంపన}[\]న O�dాణÙక కథలను q�ర/w'cE య@ందురq�Da 'cంత [|రకP Eశwయ[|.  

O�లP, 'cdeంథు పటIణ పJ®1న కZడ;లB 'ాలPðRనిప,�డ¢, అతE కంటk'{ 
కనబడ¢చుం3Nన దృశQమంతటkE ²ం� పJ®1నం`ా, ఎ0ెÕ*న పJDేశంలB Edezంపబ3Nన ఒక 
ఆలయమ@ అతE కంటబ3N య@ంటHంDa. D1E స*ం��లP, q�డ¢ అమలPలBలWE 
ప,dాతన[\]న7¤,ౖ సూ´zరంధJమ@లP క; èయ@ం3N nా2 Eకం`ా అందుబ�టHలB ఉం3Nన 
(poros) లలB నుం3N ఏకలm స*ంభమ@లP`ా రUO· ంDaంపబ3Nనt. 'cdeంథు 
ఆలయmలB�  చలPవdా# లWకPం3NనDa. ఆలయ Edాzణ పనులB�  µ̀)కP Dే¯ాలB�  ఒకట�ౖన 
3ోdeÁ Dేశ నమvq1 అనుసdeంపబ3NంDa. 7ాటk Ûద నున} dాళ�కP బల�ౖమన ఆ®1రం`ా 
ఉండ¢నటH� , D1E స*ం��లP చ9'{లబ3N కZర/wన}టHI `ాను, దళసde#T]నt`ాను 
ఉం3Nనt. లZ�ియû మ²zయû yతే సమvలం`ా q1శనమ@ yేయబ3N �aలmలP`ా 
² è;OÌ #న 'cdeంథు పటIణం, ఈ ఆలయం O�లP Daనమ@లలB స¹Íతం ఒక OJా ñన 
కటIడమ@`ా E;�య@ం3NంDa. ఈq1డ¢ ఇDa µ̀)సు DేశంలB అతQంత OJా ñన[\]న 
ఆలయ[\] య@న}Da. ఈ ఆలయమ@ను µ̀)కPలP అO· లB�  Dవేతను `ÿరtసూ*  
Edezంy1రq�Da ఉత*మ[\]న అంచq1#T] య@న}Da, 'ాE ఈ ఆలయమ@ కటIబడ¢నటH�  
ఏ Dేవత R�Jd̂Rిం�నDో Eశwయం`ా 0ె;యదు. అO· లB�  Dేవత, dlÛయ@లP మdeయ@ 
µ̀)కPల yేత పå$ంపబడ¢చుం3NనDa, గనుక 'cdeంథు పటIణంలB nా2 Eకం`ా 
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Eవ�ించుచుం3Nన dlÛయ@లP dlమm పటIణం నుం3N �ి2రE7ాసులను 0ె�wనప,�డ¢, 
తమ బలQర�ణలP అde�సూ* , ¶ణ వంటk Dేవత 7ా#దQమ@ను మdeయ@ 7ాకPLలను 
��tంచుటకP మ01y1ర/Qలను Eయ²ంచడం 'cనnా èం� య@ండవచుw.  

'ాðD��పన Dేవత Aphroditeను ఆdా®aంచుచుం3Nన అనQ మతసు2 లP, 'cdeంథు 
పటIణంలB ఎq#} #$ళ�  తరబ3N య@ం3Nde. OJా ñనుల D1¬dా OJా చQ Daశ0� సంబంధం 
క; èయ@ం3N, ఈ Dేవత కPపJ సమ@దJ ±dాE'{ దూరమ@లB ఉం3Nన నుర/గ@లB నుం3N 
ప,టHI 'c�wనదE ��tంపబ3NంDa. ఈ అనQమతమ@ కPపJలBను మdeయ@ RjలO· q¤}సు 
దøNణ ±రమ@నకP 'cDa�  దూరంలB నున} �jౖ�ెర D�tలBను పJమ@ఖ[\]నDె ౖయ@ం3NంDa. 
ఈ Dేవ01dాధన µ̀)కPల పJ®1న భv��గంలB O�లP 'cdeంథులB 'ాలP ðప,టకP 
ష�మmర/ 7¤#Q సంవత>రమ@ల కంట� ఎకPLవ 'ాలమ@నకP మ@నుR� �jౖ�ెర నుం3N 
పJ7�శRjటIబ3NనటHI  0ెలPసు* న}Da. µ̀)కPల O�dాణÙక`ాథ 'ాðD��పన Dేవత Aphrodite 
ను దత�* yేసు'cE D1EE దుQప9 (Zeus) Dేవత సం01నమ@`ా :Ôిం�నDa.  

iి Ôియm మdeయ@ కq1న య@లకP సంబం®aం�న అ;ా* d̂త� (Oాత EబంధనలB 
“అ;ా* dlత�” Dేవత) Dవేత, ఒక 7¤ౖప, y1deతJకం`ాను మdÝక 7¤ౖప, సంసLృ9పరం`ాను 
µ̀)కPల 'ాðD��పన Dేవత0� స�షIం`ా జ<3Nంపబ3N య@న}Da. DవేD1�ీలP (ఆలయ 

7�శQలP), కq1నులBE గర�®1రణ మతమ@లకP సంబం®aం� అ®aకం`ా అపఖmQ9Oాల�ౖన 
t Ø̄;ాంశ[\] య@ం3Nde. ఈ 7ాడ¢క µ̀)కP పటIణమ@లలB ఉం3Nన అనQమత*సు2 లలB 
ఎన}డ¢ను ఎకPLవ`ా tస*deంచనప�టk'{E, 'cE} ylట�  ఈ పtతJ పడ¢ప, వృ9*, 
'ాðD��పన Dేవత0� మ@3NRjటIబ3NంDa. µ̀)కP భv`lళ¯ాస* &7�త*#T]న Strabo నూతనం`ా 
Edezంపబ3Nన 'cdeంథు పటIణ1E} '()సు*  ప,టIక మ@నుప, ష�మmర/ మvడ¢ ద¯ాబ�� ల 
'{)తం సందde�ంy1డ¢. అతడ¢, “'ాðD��పన Dేవ01లయం 'cరకP మmతJ[| ఈ DేవతకP 
n· ంతం`ా �ీ* &ప,ర/ష�లyతే అం'{తం yేయబ3Nన 7¤#Q మంDa కంట� ఎకPLవ ఆలయ 
బ�EసలP, 7�శQలPం3NరE” ర�ంy1డ¢.8 Strabo రచననుబటkI  చూ��* , 'ాðD��పన 
Dేవ01మతసు2 లP మdeయ@ సంబం®aత 7�శQలP ఈ పటIణ1E'{ అతQ®aక ఆD1యమ@ను 
ఆde4ంచుచుం3NరE అర2మవ,త�న}Da.  

'cdeంథులB ఈ మతమ@నకP సంబం®aం�న పడ¢ప, వృ9*, O�లP ఈ పటIణ1E} 
సందde�ం�న సందర�ంలB, పJబలం`ా పJబ;య@ం3NందE yెప�31E'{ పJ!జనపడ¢ 
Eదర�నమ@`ా, 7ాQఖmQనకర*లP తర/చు`ా Strabo పJకటనలను ఉదహdeసు* ంట�ర/. 
ఇటHవంటk సమmy1రమ@ 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన �దటk ప9Jకను ప�eంచు 
OాఠకPలకP, మ@ఖQం`ా అO· స*లP3ెనౖ O�లP వQÒy1రమ@ లWక జöరత¬మ@  
గvdew R�dÝLEన సందdా�లB�  స°యకరం`ా ఉంటHంDa. ఏDే[\]నప�టk'{E, 
ప,న:Edezంపబ3Nన dlÛయ 'cdeంథు పటIణ1E} వde+ంచ31E'{ Strabo ఈ tషయmలను 
పJ9OాDaంy1డE అనుమmEంచ31E'{ గం>ర[\]న ¹.త�వ,లPq1}#. Jerome 
Murphy-O’Connor అంచq1 అతQ®aక[\]న ఆదర� పం3Nత�ల yేత 
పంచు'cనబడ¢చున}Da:  

. . . Strabo ఇచwట '().పå. 146 q1టk'{ మ@ందుం3Nన పటIణ పde�ి29E [అన`ా, ఈ 
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పటIణమ@ dlÛయ@ల yేత tధ¬ంసం yేయబడక మ@నుప,టk పde�ి29E] 
పJnా* tసు* q1}డEయ@, అతడ¢ '().పå. 29లB సందde�ం�న నూతనం`ా ఏర�3Nన 
dlÛయ@ల వలసdాజQం 'ాదEయ@, సందర�ం స�షIం`ా సూ�ంచుచున}Da.9 

ఇం'ా, 7¤#QమంDa DేవD1�ీల tషయ[\] Strabo yేయ@చుం3Nన పJ9Oాదనను, 
'().పå. 146 q1టk'{ మ@ందుం3Nన 'ాలమ@లB ఉం3Nన 'cdeంథు పటIణ సందర�ంలB 
స¹Íతం, అతQంత ఆదర�OJా య[\]న చdeతJ'ార/లP గం>రం`ా పdeగణÙంచర/ Strabo, 
తన yెt'{ tనబ3Nన వదంత�ల ఆ®1రం`ా E7�Daసు* q1}డ¢, మdeయ@ ల�ౖం èక 
సంబంధ[\]న అం¯ాలను సంచలq1తzకం`ా ర�ంచుటలB ఆధుEక గ)ంథకర*లP ఎంత 
ఎకPLవ ఉనుzఖుల�ౖ య@q1}dl, OJా ñన 'ాలమంద; రచ#తలP కZడ అంత ఎకPLవ 
ఉనుzఖుల�ౖ య@ం3Nde. 7�శQలP తమ పడ¢ప, వృ9*E 'cనnా èంచుచుం3Nన Aphrodite 
ఆలయమ@, “ఉన}త 'cdeంథు” అ#య@ండవల�ింDa, 'ాE ఇటHవంటk ఆలయమ@ 
గvdewన ర/üవ,ను ప,dావసు*  ¯ాస* &7�త*లP అర/దు`ా కను`Ýq1}ర/ - Eశwయం`ా 
7¤#Q మంDa 7�శQల 'cరకP అను'cనబడ¢చుం3Nన ఏ స2ల[\]నను D1E పdeమmణమ@లB 
సdeOÌ దు.  

అట�#నను, O�లP �టI�దటknాde 'cdeంథు పటIణంలB 'ాలPðRినప,�డ¢ 
ఇటHవంటk అనQమత 7�¯ాQగమనమ@ను అతడ¢ కను`Ýq1}డq� nా¬®a'ార పJకటన 
tషయంలB #ం'ా ఎకPLవ ±వJ[\]న సమసQ ఒకటHన}Da. dlÛయ@ల òకP) డ¢ - 
n�ందరQ Dేవత (Venus) 'ాðD��పన Dేవత Aphrodite నకP సdeప3Nన నకలP 
నమvq1#T] య@ం3ెను. O�లP సందde�ం�న 'cdeంథు పటIణం, dlÛయ@ల 
పdeOాలనలB ఉం3Nన పటIణ[\] య@ం3NంDa. 3;య2 అq� ఇంటkR�ర/ం3Nన 
కPటHంబమ@, 3;యû �ీజþ ³కL కPటHంబ[|, 7ాde వం¯ావ÷ మvల[| n�ందరQ 
DేవతకP D1de±�నిDa. ఈ Dేవత రక*ం 7ాde నరనdాన పJవ¹Íంచుచుం3NందE 7ార/ 
nా¬®a'ారం0� yెప�'cనుచుం3Nde. n�ందరQ Dేవత ఆలయ OJా ంగణమ@లB ఆలయ 
7�శQలP అ9థులను, 'cను`lలPD1ర/లను tq#దపరచుట గvdewన ఆలBచq� nామmo టHI  
కPటHంబ దృÔిIలB ఒక q�ర[\] య@ం3NంDa. గనుక ఇలm జర/గ@టకP ఆnాLరమ@ 
లWకPం3NనDa. 

ఆలయ 7�¯ాQగమనమ@0�స°, పంyేంDaJయ పde0�షక[\]న అ9లmలసత¬ంలB 
'cdeంథు పటIణం పJ�ిDaÐ'¥'{LనDె ౖయ@ం3NంDa. ఈ పde�ి29 గvdew 7ాQఖmQEసూ* , Strabo 
ఒక q1ను3NE ఉదహdeంy1డ¢: “'cdeంథు పటIణ పJయmణం అందde'{ అ�wdాదు.”10 
'cdeంథు పటIణ1E'{ qA'ాదíî®aపత�లP మdeయ@ 7ాQOారసు2 లP తర/చు`ా వచుwచు 
OÌ వ,చుండ¢ట ఇటHవంటk పంyేంDaJయ పde0�షక[\]న అ9లmల సత¬మ@నకP 
Dోహదప3N య@ంటHంDa. అట�#నప�టk'{E, 7�¯ాQలBలత¬మ@నకP ̀ µ)కP ��ష 7ాడ¢కలB 
ఉం3Nన పJపంy1E'{ సంబం®aం�న dాజ®1E నగర సంబంద[\]న ఇతర పJDే¯ాల కంట� 
'cdeంథు పటIణ[| ఎకPLవ అల7ాటH ప3NOÌ # య@ండ¢ట అసంభవం. 7�¯ాQnాంగతQం 
పJ9 ylట పJబ;య@ం3NంDa. అD ేసమయంలB, 'cనnాగ@చుం3Nన స¬;ంగ సంపరLమ@ 
 చమ@`ా ఎంచబ3NంDa. మEÔ ి õtతం, చవకబ�d¥¦OÌ #ంDa. గర�nJా వమ@లP 
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nామmనQ[\]OÌ యm#, లWD1, �డìలP ప,టkIన 7¤ంటq� 7ార/ 7ా01వరణ1E'{ 
వDa;RjటIబ31ì ర/. గనుక యvదు మత బ� ధకPలP అనQజనుల  9Eయమmలను 
ఏహQ��వం0� దృÔిIంy1రంటÏ, 7ాde దృÔిI'ªణం స¹.త�క[\]నDె ౖయ@ం3NంDa.  

'cdeంథు పటIణంలB, ఇతర µ̀)కP పటIణమ@లలB వల�q�, అసంఖmQక[\]న 
DేవతలPం3Nde. Apollo ఆdlగQ Dేవత, Aphrodite='ాðD��పన Dేవత, 
Venus=n�ందరQ Dేవత#$ ̀ ాక, పJ9 Rjౖ'{ �[|z  టk ®1రRj ౖమdeయ@ వనమ@ల yెట�Rjౖ 
నుండ¢ µ̀తకటHI పEలB అల�[\]న DవేతలP, అప>రసలP, వనDవేతల రUపమ@లP 
కనబడ¢చుం3Nనt. 'cdeంథు పటIణ అంగ3N ¶ధులB�  O�లP సంచdeంచుచుం3Nన 
సందర�ంలB, ఒ;ంRియm Dేవతల మdeయ@ అనQమత ¶ర/ల tగ)°లను మdeయ@ 
ప,ణQø0̂1J లను అతడ¢ D1టk 7¤ళC*  దుdµ}9మయ[\]న అD�ల భం èమలలB ఉం3Nన 
Dేవ,ళ�ను, Dేవతలను, అప>రలను, వనDేవతలను వde+ంచుచుం3Nన కíîఖం31లను 
గమEం� య@ంట�డ¢.  

Asclepius=ఆdlగQమ@, ఔషధమ@ల Dేవత, మdeయ@ Demeter=భvమmత 
(పంట Dవేత) కZడ R�dÝLనబడవల� ి య@ంటHన}Da. dlÛయ@ల `)ా మ y1వ3N'{ 
పwమmన పటIణ `lడలB స¬స2తను yేకZర/w ఆdlగQ, ఔషధమ@ల Dేవత Asclepius 
R�deట పJ9Ôి/ ంపబ3Nన ఆలయమ@ ప,dావసు* ¯ాస* & తJవ¬'ాలలB బయటప3NంDa. 'cdeంథు 
పటIణం, D1E దృÔిIనంత పJ®1నం`ా ఈ Dేవత Ûద E;Rిన OJా మ@ఖQ[\]న స¬స2త 
'̂ందJ[\] య@ం3NంDa. Peloponnesus పటIణమ@నకP మdeయ@ Cos D�t మdeయ@ 
ఆ�ియలBE Pergamum పటIణ1E'{ ఈ¯ానQమ@లB ఉం3Nన Epidaurus11 పటIణ1E'{ 
యm9JకPలP తం3ోపతండలP`ా వచుwచు OÌ వ,చునుం3Nde. Asclepius Dేవత, µ̀)కP 
D�వ,లలB nాR�́ ం`ా 'c)త*  Dేవత#T] య@ం3Nనప�టk'{E, µ̀)కPలలBఎం0� పJజöదరణ 
O· ంDaనDa. 'cdeంథు పటIణంలB Asclepius Dేవత Eలబ�టIబ3Nయ@ం3Nన స2లంలB, 
'ాలwబ3Nన ఎర/ప, రంగ@గల పåల జö3 7ల ��గమ@లP D1చబ3Nన ఒక ylటHను 
ప,dావసు*  ¯ాస* &7�త*లP తమ తJవ¬'ాలలB కను`Ýq1}ర/. ఇt బహÂ¯ా 7ాdeE 
స¬స2పరచవల�నE పJజలP yే�ిన Ede�షI[\]న మనవ,లను ఈ Dేవత 
మdewOÌ కPండ¢నటH�  ఆ[\కP జöE పకం yేయ@ట 'cరకP లWD1 ఏDైన ఒక స¬స2త 
ఆ[\నుబటkI#$ క; èనదE ఆdlRింపబడ¢ ఆనందమ@ వQక*మ@ yేయ31E'{ 
ఉDే�ంపబ3Nన7¤ ౖ య@ండవచుw. O�లP 'cdeంథు పటIణమ@ను సందde�ం�న 
సమయంలB ఏq�కPలP ఈ ఆలయమ@నకP తర/చు`ా వచుwచు OÌ వ,చునుం3Nde.  

పటIణమ@నకP ఉత*dాన, “ఉన}త 'cdeంథు” ఉం3Nన [\]D1నమ@లలB, 
Demeter=భvమmత (పంట Dేవత) మdeయ@ ఆ[\ కPమmd¥*, Persephone ఆలయ 
�aలmలPన}t. సహ7ాసమ@ 'cరకPను, 7ాde �Fజనమ@లను పంచు'cనుటకPను 
ఇచwటk'{ వచుwచుం3Nన సం'̂01లP కనబడ¢చుం3Nనt. ఇతర కíîకృత�లలB, 
ప,dావసు*  ̄ ాస* &7�త*లP మటkI ఫలకమ@లP కను`Ýq1}ర/. 7ాటk Ûద ̄ ాపq1ర2 పలPకPలP 
ర�ంపబ3N య@ం3Nనt. Dేవ01భకP* 3ొకడ¢ 7ాE శత�J వ,నకP tdlధం`ా èటI²E 
క; èయ@ం3Nనప,�డ¢, ఈ Dేవత ఆ ఫలకమ@Rjౖ ఒక ¯ాపq1ర2మ@ను ర�ం�, D1EE 
ఆలయ OJా ంగణమ@లBE q�లలB Oా9RjటkI , పగ ±రwబడవల�నE DేవతకP OJా de2nా* డ¢. 
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O�dాణÙక `ాథలB� , Persephone=నంపజ^య@ Dేవత, అ®ోలBకప, Dవేత#T]న Pluto0� 
సంబం®1లP క; èయ@ం3NంDa. ఒకడ¢ 7ాE శత�J వ,Rj ౖ ¯ాపq1ర2ం ఉచwdeంప 
దల�నప,�డ¢ ఇటHవంటk Dేవ,ళ)� , DవేతలP పJ0ేQకం`ా పJ!జన కర[\]న7ాd¥¦ 
య@ందురE పdeగణÙంపబ31ì ర/. 

'cdeంథు పటIణంలBను D1E పdeసర OJా ం01లB� ను పå$ంపబ3Nన 'cE} DేవతలP 
nాR�´ం`ా 'c) త*7ాd¥¦ య@ం3Nనt. OJా చQ DaశలBE మరzమ@0� కZ3Nన అనQమ01dా®aకP 
(mystery cults) పåజö t®1నమ@లP ఎకPLవ`ా జనరంజక[\]న7¤ ౖయ@ం3Nనt. �న} 
ఆ�ియmలB, ప,dావసు*  ̄ ాస* &7�త*లP Dొడì  #లm� లP`ా పdeగణÙంపబ3Nన Cybele మdeయ@ 
ఒక యవన yె;'ాడ¢, Adonis ³కL అq�క �త*ర/వ,లను కను`Ýq1}ర/. '{)యలB 
OJా ñన ఐగ@ప,*  Dేశ సం01న²చుw Dేవత Isis ³కL వdeÐలP� చుం3Nన 
అనQమ01dా®aకPల '̂ందJం ఉం3NంDa. Cybele మdeయ@ Isis, O�లP 'ాలమ@q1టkకలm�  
మరzస¹Íత[\]న మ01y1రమ@లను మdeయ@ ఇతర nాంపJD1యmలను yేరwడం 
D1¬dా µ̀)కP t®1q1లకP బహÂ చకL`ా అనుకZ;ంచు'cనబ31ì ర/. 

dlÛయ@ల 'cdeంథులB తల�9*న మతపర[\]న మdÝక శ'{* సమq1రG[\]నDె ౖ
య@ం3NంDa. q1DaE మdeయ@ 'cdeంథు పటIణ y1వ3N'{ సÛOాన గల 7�Daక Ûద 
Edezంపబ3Nన `Ýప� Dే7ాలయమ@ ³కL కటIడమ@లకP సంబం®aం�న 'cంత వసు*  
nామ è)E ప,dావసు*  ¯ాస* &7�త*లP 7ాde తJవ¬'ాలలB 7¤;'{ ±¯ార/.ఇటHవంటH రUపంలB 
µ̀)కPల Dే7ాలయమ@లP 'ాదు, `ాE dlÛయ@ల Dే7ాలయమ@లP Edezంపబ3Nనt. 

పటIణమ@లBE nామmo జöQ®aq�త ఒక Dవేత`ా ఆdా®aంపబడ¢చుం3Nన పåజöt®1నంలB 
(Emperor Cult) Dే7ాలయమ@ ఒక ��గ[\] య@ండ¢ట, ఇందుకP సంబం®aం�న 
ఉత*మ[\]న tవర[\] య@న}Da. ఇDa బహÂ¯ా మరణÙం�న మహచక)వde*#T]న 
Augustus ��రQ Livia, మdeయ@ మdÝక OJా ñన dlమm nామmo ట�9Iన Tiberius ³కL 
త;� `ÿర7ార2[\] ఏర�3Nయ@ంటHంDa. O�లP పJ7�ం�న q1టk'{ చక)వర/* లP 
ఆdా®aంపబడ¢చుండ¢ట 'cdeంథులB బ�`ా Oాదు'cEOÌ # య@ం3NంDa, 'ాE చక)వర/* ల 
కPటHంబ�లB�  మరణÙం�న7ార/ మmతJ[| ఆdా®aంప బడ¢చుం3Nde. nామmo జöQ®aq�త 
ఆdాధన t®1నం 'cంత [|రకP పådµ¬కPలను పå$ంచుట వంటkDె ౖయ@ం3NంDa, అ#0 ే
dlమm మ° సభ yేత DేవతలP`ా :Ôింపబ3Nన7ార/ మmతJ[| E7ాళ)లde�ంపబడ¢ 
ఇటkI  t®1నమ@నకP అర/G లP`ా పdeగణÙంపబ31ì ర/. �దటk శ01బ�ంలB, dlమm 
nామmo జQమ@q�;న చక)వర/* లలB మvడవ nామmo టHI  Caligula మdeయ@ Nero వంటk 
7¤de)బ�`lగ@లP, 7ార/ సõవ,లP`ా ఉన}ప,�3 ే తమ@zను 01మ@ Dేవ,ళ)� `ా 
:Ôించు'cq1}ర/. O�లP అచwట ఉన}ప,�డ¢, చక)వర/* లను ఆdా®aంచుచుం3Nన7ాde'{ 
కనుబమzలP ఎగర7�సూ* , కq¤}ర)జ^సూ*  పJజలను లBపరచు'cనుచుం3Nన 7ాde0� 
ఎటHవంటk సంబంధ[\]నను లWకPం3NనDa. మతపర[\]న ఇతర ఏdా�ట�వల�q�, 
చక)వర/* లను ఆdా®aంచుచుం3Nన7ార/ పJజలP పJ��tతమ@ yేయలWక OÌ వ,చుం3Nన 
శకP* ల గvdew tవరణ ఇy1wర/. 

'cdeంథులB O�లP, శ01బ�� ల తరబ3N OాదుకOÌ #న సంపన}[\]న మdeయ@ 
7¤ౖtధQ[\]న మతసంబంధ దృశQమ@ను కను`ÝEయ@ంట�డ¢. nా2 Eక పJజలందర/ 
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ఆdా®aంచుచుం3Nన Dేవ,ళ�ందర/ వQర*[\]న tగ)హమ@లP మmతJ[| అq�Da అతE 
సంDేశ[\] య@ం3NంDa. Eజ[\]న ఒ'̂ ఒకL Dేవ,డ¢ తనను 01ను ðÔ� మdeయ@ Oాత 
EబంధనలBE పJవక*ల D1¬dా ఇ¯)ా #$లPకP పJతQ´పరచు'cq1}డ¢; ఆ తర/7ాత, 'c) త* 
EబంధనలB, ఆయనను తనను 01ను �ిలPవ7�యబ3Nన #$సు '()సు*  D1¬dా సకల 
పJజలకP పJతQ´పరచు'cq1}డ¢. ఈ tగ)°dా®aకPలకP õవమ@గల Dేవ,E గvdew 
బ� ®aంచుట కషIతర[\]న 'ారQ[|.  

38"#ంథుల< 3UVWస@వ సమSజమ'ను YాZ [ించుట 

O�లP 'cdeంథుకP వ�wన Ûదట, పటIణ ¶ధులB�  ఎలm పJవde*ంy1లB అతడ¢ 
0ెలPసు'cనవల�ి య@ం3NంDa. త¬రలBq� యvదుల సమmజమ@ం3Nన ylటHను 
కను`Ýన31E'{ బయలW� dాడ¢. dlమm పJపంచంలBE dాజ®1E సంబంధ[\]న '̂ంD1J లB�  
D1D1ప, అE} ylట�  యvదులP Eవ�ించుచుం3Nde. 7ాdeలB 'cందర/ బ�Eసల�ౖ 
య@ండ`ా, మde 'cందర/ tడ¢దల qHంDaన R�దల�ౖ య@ం3Nde, 'ాE ఇతర/లP 
7ాQOారసు* లP మdeయ@ nాహÂ'ార/ల�ౖ య@ం3Nde. 'cdeంథు పటIణం గ@ం31 పయEంచు 
0�టk Dేశ 7ాసులP బస yేయ@టకP వస9`ా ఉండ¢నటH�  7ాde సమmజమంDaరమ@లను 
ఆను'cq� 'cE} �న} �న} గదులP Edezంప బ3Nనt. లWదంటÏ, యvదు Eయమమ@ 
పJ'ారమ@ �ిదÐమ@ yేయబ3Nన ఆ°రమ@ Dొరకడమ@ కషIమ@`ా ఉం3NంDa. అO· స*లPడ¢ 
స¹Íతం ఇటkI  వస9E అనుకZ;ంచు'cE య@ంట�డ¢. 

'cdeంథులBE ప,dావసు*  పJదర�న¯ాలకP సÛపంలB OJా ñన సమmజ మంDaరమ@ 
³కL D1¬రబంధప, అడ¢ì దూలమ@నకP సంబం®aం�నDa`ా కERించు µ̀)కP 
లm¯ాసనం పJమ@ఖం`ా పJదde�ంపబ3N య@న}Da. “¹ºÀJయ@ల సమmజ మంDaరమ@” 
అq� అర2²చుw µ̀)కP పదసమ@D1 యమ@లBE 'cE} మmటలP చదువబడ¢టకP 
స�షIం`ా ఉq1}#. ఈ dా# కను`Ýనబడ¢టకPను yేపటIబ3Nన 0:; ప,ర7ాసు*  
తJవ¬'ాల పనులకPను సంబంధం లWకPం3Nన ఈ dా# వంద సంవత>రమ@ల కంట� 
ఎకPLవ 'ాలమ@నకP మ@నుR� కను`Ýనబ3NంDa. లm¯ాసనమ@ ³కL 0ేD�E 
క�wతం`ా Eర+#ంచడం కషIం`ా ఉం3NంDa; 'ాE రచq1 Ī¦; ఆ®1రం`ా, అDa O�లP 
'cdeంథు పటIణ1E} సందde�ం�న 'cE} వందల సంవత>రమ@ల తర/7ాత 
7Jా యబ3NందE అq�క మంDa అనుభవüEలP Eర+#సు* q1}ర/. 'cdeంథు పటIణమ@లB 
యvదు లPం3NరE ఈ dా# y1టk yపె,�త�న}Da.  

y1లm వరకP, ఈ సమmజమంDaరమ@లB ఆdా®aంచుచుం3Nన 7ాdeలB నుం3 ేO�లP 
అq�క సంవత>రమ@ల వరకP తన õtతం మ@3Nప3NOÌ #న జంటను 
కను`ÝEయ@ంట�డ¢. 7ాd̂, అకPల మdeయ@ RిJ�ిLల� , లWD1 O�లP 7ాdeE ఎల�ప,�డ¢ 
“అకPల మdeయ@ RిJసL” అE సంబ� ®aంచుచుం3Nన7ార/ (16:19). 7ార/ 0�లP0� 
yేయబ3Nన సర/కPలను మdeయ@ గ@31రమ@ల 7ాQపరమ@ yయే@చు tnా* రం`ా 
పJయmణ1లP yేయ@చుం3Nన 7ాQOారసు* ల�ౖ య@ం3Nde (అO· . 18:3). ఇట 8వలq�, 7ార/ 
dlమm పటIణం నుం3N 'cdeంథు పటIణ1E'{ tyేw¯ార/; 'ాE 7ాde Rితర/ల స¬స2లం, నల�  
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సమ@దJమ@ (Black Sea) ³కL దøNణ ±dాన తçర/� పడమరలలB 
tస*deం�య@ం3Nన పJDశేం, O· ంత�లBE (Pontus) dlమm dాషI 0[\] య@ం3NంDa. 7ాde 
స¬స2లం 7ాQOాdాE'{ సుమ@ఖ[\]న ylట q¤ల'cEయ@ం3Nన పJమ@ఖ[\]న �ిq#J 
(Sinope) నగర[\] య@ండవచుw. 7ాdeE dlమm పటIణమ@నకP న3NRిం�న 
పde�ి2త�లW[\] య@ం3Nన7K లZ'ా వde+ంచలWదు, 'ాE dlమm nామmo జQంలB ర7ాణ1 
n�కరQమ@లPం3Nన భvమmరÓమ@లP మdeయ@ సమ@దJ మmరÓమ@లP 7ాdeE ఇటæ 
Dేశమ@నకP సంబం®aం�న D�¬పకల�మ@నకP ±�ి'cE వy1w#. Sinope లBను 
మdeయ@ Pontus లBE ఇతర పటIణ1లB� ను చdాwసదసు>లను Eర¬¹Íంచ 31E'{ ఈ 
దంపత�లP అవ'ాశమ@లP కను`ÝEయ@ంట�ర/. ఏDే[\] నప�టk'{E, 7ార/ dlమm 
పటIణమ@ Eవ�ించుచుండ¢కP అంతdాయం క; èంDa. 7ాde అ®�నమ@ను అ®aగ²ం�న 
dాజ'(యపర[\]న సంఘటనలP 7ార/ dlమm పటIణం t3N� 7¤÷�OÌ 31E'{ 
'ారణమయmQ# (అO· . 18:2). 

అకPల మdeయ@ RిJ�Lిల�  'cdeంథు పటIణమ@నకP వ�wన ఇD ేసమయంలB dlమm 
పటIణంలBE యvదుల సమmజంలB ylటHyేసు'cEన అల�కలB� లమ@ను, అకPల 
మdeయ@ RిJ�ిLల�  'cdeంథు పటIణమ@నకP వ�wన సమయmE'{ ఇంచు²ంచు`ా 
సమ'ా;కPల�ౖన dlమm చdeతJ'ార/లP గ)ంథస2ం yే¯ార/. d¥ండవ శ01బ�ం 0:; dlüలB�  
ర�సూ* , O�లP 'cdeంథు పటIణమ@ను yేర/'cనక మ@నుపటk ఒకటk d¥ండ¢ 
సంవత>రమ@ల '{)ందట, చక)వde*#T]న 'ÿ� Daయ (Claudius) యvదులను dlమm 
పటIణంలB నుం3N Dేశబ¹ÍషLరణ `ాtంచుచుం3నెE dlమm చdeతJ'ార/లలB ఒక3ె ౖ
సూటÉEయû (Suetonius) గ)ంథస2ం yే¯ాడ¢. “ఈ అల�రనంతటkE '¥)సIû [Chrestus] 
d¥చw`Ýట�I డE” చdeతJ'ార/డ¢ yెప,�త�q1}డ¢.12 ఈ “Chrestus” ఎవdl. అతE 
గ@de*ంR�²టÉ మ@న}గ@నt ±వJ[\]న ఊ°`ాq1లకP D1de ±�ిన అంశమ#QంDa. 
“దయగల” లWక “ఉD1రస¬��వమ@గల” అE అర2²చుw ఈ R�ర/, లmQటk2 ��ష 
మmట�� డబడ¢చుం3Nన OJా ం01లB� E బ�EసలB�  nామmనQ[\]నDె ౖ య@ం3NంDa. ఇతర01J  
సుపde�త�డ¢'ాE “Chrestus“ అq� 7ాడ¢ ఏDో  ఒక అసంత�ÔిI  గvdew యvదుల 
సమmజమ@ను ప,de'cల�డమq�Da సంభవమ@ 'ాదE అర2మవ,త�న}Da. 
అంతమmతJ[|`ాక, “Chrestus” ³కL అ´ర క)మమ@ “Christus” అq� పదమ@నకP 
దగÓర`ా ఉన}Da, ఇDa “'()సు* ”కP (“Christ”) లmQటk2 పద[\] య@న}Da. సూటÉEయû, 
ఈ సంఘటన సంభtం�న 50 కంట� ఎకPLవ సంవత>రమ@ల తర/7ాత మdeయ@ 
యvదుల సమmజంలB తల�9*న పde�ి2త�ల గvdew సd¥¦న పdeచయమ@ లWకPం31q� 
ర�సూ* , “Chrestus” మdeయ@ “Christus”కP మధQ 0ే31 ఏ²టÉ 0ె;యక 
9కమకప3Nయ@ండవచుw. నజd̂త�7ా3ైన #$సు, Dేవ,E '()�jÕ*  య@ం3ెనq� nా¬®a'ార 
పJకటనల tషయ[\] పJ0ేQ'{ం� యvదలB సంభtం�న సంఘటనల గvdew 
dlÛయ@ల�ౖన యvదుల మధQ అÒOJా య � LD1లP మdeయ@ అల�ర/లP తల�9*  
య@ండవచుw. అల�deE స¹Íంచక పటIణంలB నుం3N యvదుల నందdeE 
బ¹ÍషLdeంచడం D1¬dా D1EE అణ�7�యm;>ంDేనE dlÛయ అ®a'ార/లP 
Eర+#ంచు'cE య@ందుర/. 
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dlమm పటIణంలBE యvదులలB yలెd̂ èన అల�కలB� లం '¥¦§స*వQమ@ను 
పJ7�శRjటkIనందువలనq� తల�9*నట�#0,ే అంత Dఘoప, 0Dే� tషయంలB (సుమmర/ 
'().శ. 49) అDa yెప,�'ªద èన tషయ[|. ఈ అలజ3N పJభ@7¤ౖన #$సు '()సు*  
�ిలPవ7�యబ3N, చEOÌ #, Oా9RjటIబ3N, 9de è లW�న తర/7ా9 20 సంవత>రమ@ల 
కంట� తకPLవ 'ాలమ@లB ylటHyేసు'cన}Da. y1లm వరకP, అకPల మdeయ@ RిJ�ిLల�ను 
O�లP కలPసు'cEనప,�డ¢, 7ార/ అప�టk'̂ '¥¦§స*వ,ల�ౖ య@ం3Nde. అO· స*లP3ైన O�లP 
7ాde'{ బ� ®aంy1డE`ాE లWD1 7ాde'{ బ�Rి*సz²y1wడE `ాE, పtతJ రచన ఏ²య@ 
0ె;యజ¥ప�డమ@ లWదు. ఎM. ఎM. బvJ û తన అÒOJా యmE} ఇలm 0ెలPప,త�q1}డ¢,  

అకPల మdeయ@ RిJ�ిLల�  గvdew O�లP yేయ@చుం3Nన పJnా* వనలలB DేEలBq¤ౖనను 
7ార/ అతE D1¬dా '()సు* నం`µకdeంy1రన31E'{ ఏ ఆచూ'(#T]నను లWదు; సకల 
సూచనలP 7ార/ O�లPను కలPసు'cనక మ@నుR� '¥¦§స*వ,ల�ౖ య@ం3NరEయ@, అDే 
పJ'ారం`ా 7ార/ dlమm పటIణంలB Eవ�ించుచుం3Nన 'ాలమ@లB స¹Íతం 7ార/ 
'¥¦§స*వ,ల�ౖ య@ం3NరE 0ె;యజ¥ప,�చున}t . . .13  

O�లP ఈ దంపత�ల0� తన 7ాQOారమ@ను పంచు'cనుట మmతJ[| 'ాదు `ాE 
7ార/ �ీ¬కdeం� అభQ�ించుచుం3Nన t¯ా¬సమ@ కZడ ఒకLటÏ అ#య@ం3NంDa. 
'cdeంథులBE '¥¦§స*వ సమmజం, O�లP ఈ పటIణంలBE'{ dాక మ@నుR� �దల#QంDa.  

భvసం®aలB Eర¬¹Íంపబడ¢చుం3Nన ఆటల మvలmన అకPల మdeయ@  
RిJ�ిLల�  'cdeంథులB E7ాస[|ర�రచు'cE య@ండవచుw. పJయmణùకPలP ఈ ఆటలకP 
°జd¥¦నప,�డ¢, 7ాde'{ ఆశ)య స2లమ@ అవసరమవ,త�ంDa. ఈ దంపత�లP 0�లP0� 
తయmర/yే�ిన వసు* వ,లP, y9ే0� కPటkIన గ@31రమ@లP �దలగ@7ాటkE '()31'ార/లP 
మdeయ@ '()డలను చూడవ�wన R�J́ కPల మధQ అమzకమ@ yేయగలPగ@టకP 7ాde'{ 
y1లm n�కరQవంతమ@`ా ఉం3Nయ@ంటHంDa. 'cంత 'ాలమ@, O�లP 7ాde0� కZడ క;�ి 
పEyే¯ాడ¢, ఆ యm చdాwసదసు>లలB అవ'ాశమ@ Dొde'{నప,3ెలm�  పJజలకP '()సు* ను 
పJకటkంy1డ¢. అO· స*లPడ¢ పJయmసపడ¢చు తన yతే�ల0� పనులP yేయ31E'{ 
పJ9కZలం`ా లWకPం3ెను (1 �ెస>. 2:9); అ#0 ేఅq�క 7ారమ@లP గ9ంచక మ@నుR�, 
�ీల మdeయ@ 9ð9 మm�DిోEయ నుం3N వ�w yేర/'cq1}ర/. O�లP తన 
సమయమంతటkE పåde*`ా సు7ార* పJకటkసూ*  సంఘమ@లను nా2 Rించుట'̂ 
ఉప! èంచు'cనగలPగ@నటH�  7ార/ 'cంత డబ@, ±�ి'cE వ�wనటHI  కనబడ¢త�న}Da 
(అO· . 18:5; 2 'cdeం��. 11:9). 

O�లP పJదde�ంచుచుం3Nన దూకPడ¢తనమ@0� కZ3Nన పJయmసమ@లను 
యvదులP వQ9d̂'{ం�నప,�డ¢, O�లP సమmజ మంDaరమ@నకP సÛపమ@న ఉం3Nన 
తన గDaలB నుం3N దగÓdl� q� ఉం3Nన ±9య@ యvసు*  (Titius Justus) అను 7ాE 
ఇంటk'{ 7¤÷�య@ంట�డ¢. O�లP తన ఇంటk'{ dాకమ@నుR�, ±9య@ “Dేవ,Eయందు 
భ'{*గల7ా3ె”ౖ య@ం3ెను (అO· . 18:7). ఇతడ¢ యvదు nాంపJD1యమ@ల నE}ంటkE 
ఎన}డ¢ను OాటkంచుచుండలWదE అర2మవ,త�న}Da. అతడ¢ మdeయ@ అతE 
సమ'ాæనులలB అq�కPలP యvదు మతమ@, D1E OJా ñనత¬మ@, Dేవ,E ఏకత¬మ@ 
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గvdew D1EకPం3Nన అవ`ాహన, మdeయ@ D1E ఉన}త[\]న q¤ౖ9క ఆదర�మ@ల  
పట�  ఆకdeïత�లయmQర/. '()సు* నుబటkI, సున}9`ాE, ఆy1ర పJ'ారం`ా 
పt±Jకdeంపబడ¢ట`ాE, మdeయ@ ఇటHవంటk ఇతర అల�[\]న tషయmల అవసరత 
లWకPం31q� 7ాdeE యvదు మతమ@నకP ఆకdeïం�న tషయmలను O�లP 7ాde'{ 
tDaతం`ా tవdeంపగ; è య@ం3ెను. O�లP 'cdeంథులB ఉన}ప,�డ¢ యvదులP 
మdeయ@ అనQజనులP స¹Íతం '()సు* ను ఒప,�'cనునటH�  7ాdeE న3NRింy1డ¢. '{)సు� 
(Crispus), యvదు సమmజంలBE ఒక q1యకPడ¢, అతE0�OాటH Rjద�7ాd¥¦న అతE 
Rిల�లP, మdeయ@ బ�EసలP మdeయ@ అq�క మంDa ఇతర 'cdeం��య@లP 
'()సు* నం µ̀కdeం�న Ûదట బ�Rి*సzమ@ O· ంD1ర/.  

�వరకP, 'cdeంథు పటIణంలB తన మనుగడను nా èంచుటలB O�లP అతQంత 
సఫæకృత�డయmQడ¢. అతEE వQ9d̂'{ంచుచుం3Nన యvదులP ఇ0�®aకం`ా 
ఉగ@) లయmQర/. తన OJా ణ1E'{ మ@ప,� O· ం�య@న}దE గ)¹Íం�న O�లP, అచwట 
నుం3N 7¤÷�OÌ వల�నE ±dాzEంచు'cq1}డ¢. ఏDే[\]నప�టk'{E, “ వ, భయపడక 
మmటలmడ¢మ@, మNనమ@`ా ఉండకPమ@; . . . ఈ పటIణమ@లB q1కP బహÂ 
జనమ@న}Da” అE పJభ@వ, అతE0� సూటk`ా మmటలm3Nనందున, 'cdeంథు పటIణంలB 
O�లP E;�య@ం3Nన'ాలం O· 3N èంపబ3NంDa (అO· . 18:9, 10). O�లP తన 
ఉపDేశమ@లను 'cనnా èంy1డ¢. OJా ñన పటIణ1లB� E పJజలP 7ాde'{ ఏ7¤ౖq1 'c) త* 
ఆలBచనలP, అÒOJా యmలP 0ె;యజ¥ప�బ3Nనప,�డ¢ 7ాటkE �ీ¬కdeంచ31E'{ ఎకPLవ 
సుమ@ఖం`ా లWకPం3Nde; 'ాE అO· స*లPడ¢ అDే పటIణంలB “ఒక సంవత>రమ@ Ûద 
ఆర/ q¤లలP” ఉండగ;`ాడ¢ (అO· . 18:11), ఇంత ఎకPLవ 'ాలం O�లP 
మd¥చwటq¤నౖను ఉండలWదు. అకయq�లPచుం3Nన dlమm nామంతdాü #Tదుట 
యvదు సమmజం అతE Ûద q�dాdlపణలP y�ేినప,�డ¢ O�లP yేపటkIన సు7ార* 
పJకటన పనులP మ@ èంప,'cy1w#. అ#0ే 7ార/ yే�ిన EంD1dlపణల tషయంలB 
గ;�! (Gallio) తృRి*yెందలWదు (అO· . 18:17). గ;�!కP సంబం®aం�నంత వరకP, 
O�లP మdeయ@ యvదులకP మధQ ఏర�3Nన మతపర[\]న t7ాదం యvదు సమmజం 
తమంతట 01[| పdeషLdeంచు'cనవల�ిన అంతరం èక tషయ[\] య@ం3NంDa. 
ఏDే[\]నప�టk'{E, 'cdeంథులBE అలజ3N dlమm పటIణంలB స¹Íతం yెలd̂గడమ@ను 
nామంతdాü అనుమ9ంచలWదు. ఆ సమయంలB, O�లP 'ాదు `ాE 
సమmజమంDaరమ@నకP అ®a'ాde`ా నూతనం`ా Eయ²త�3ైన n· �j*q�సు 
(Sosthenes) బ¹Íరంగమ@`ా అవమmనపరచబ3N q1QయRీఠమ@ #Tదుట 'cటIబ31ì డ¢. 
“అ#0 ే గ;�!ను ¶టkలB ఏ సంగ9E గvdewయ@ ల´QRjటIలWదు” అE లZ'ా 
7Jా సు* q1}డ¢ (అO· . 18:17�).  

చటIబదÐత tషయంలB గ;�!, సూQటÉEయû (Suetonius) నుం3N స¹.త�కం`ా 
అర2ంyేసు'cనబ3Nన మ@ఖQ 7¤ౖఖdeE అనుసdeసు* న}టHI  కనబడ¢త�న}Da: dlÛయ@లకP 
సంబం®aం�నంత [|రకP, '¥¦§స*వQమ@ యvదు మతంలB ఒక వరÓ[\] య@న}Da.14 గనుక 
ఇటkI  � LD1ÒOJా యmలను యvదులP తమలB 01[| పdeషLdeంచు'cనవల�నE 
7ాdాంచుచుం3Nde. అల�కలB� లమ@`ా పdeణ²ంy ే 7ాDోప7ాదమ@లను dlÛయ@లP 
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స¹Íంచర/. యvదుల మధQ yెలd̂ èన అంతరం èక రచw బ¹Íరంగ అdాచకమ@`ా 
పJజలB� E'{ OJా '{నప,�డ¢ పJ9 ఒకLర/ ఇబ,ందులను ఎదుdÝLనవల� ివచుwచున}దE 
7ార/ తdeLంచుచుం3Nde. క సం ఆDaమ ద¯ాబ�� లలBq¤qౖ1, dlÛయ చటI పJ'ారం 
యvదులP పJ!జనమ@ O· ంDaన అDే 'ాప,దల '¥¦§స*వ,లకP కZడ సమకZరwబ3NంDa. 
O�లPను గ;�! ఓర/w'cEనప�టk'{E, అతడ¢ 'cdeంథు పటIణంలB తన 
7¤ంటబడ¢చుం3Nన శత�J వ,లను ఏర�రచు'cq1}డE O�లP అర2ంyసేు'cq1}డ¢. O�లP 
'cంత 'ాలం`ా #TరUషలWమ@నకP 7¤ళ�లWదు, గనుక ఇప,�3ైq1 #TరUషలWమ@లBE 
'¥¦§స*వ,లను సందde�ంచవల�నEయ@, 01ను yేపటkIన సు7ార* పJకటన పనుల గvdew 
7ాde'{ tవdeంపవల�నEయ@, అచwటk అÒవృDaÐ  పనుల గvdew 0ెలPసు'cనవల�నEయ@ 
O�లP Eర+#ంచు'cq1}డ¢. అటHతర/7ాత, dlమm nామmo జQమందంతటను 
సంఘమ@లను nా2 Rించు పనులను మdÝక పdాQయం yేపటHI టకP 9de è వచుwను. 

ఎ^_సు`, 38"#ంథు, మ"#య' GHలR 

O�లP, అకPల మdeయ@ RిJ�ిLల�0� క;�ి 'cdeంథు పటIణం నుం3N బయలW� dాడ¢. 
#TరUషలWమ@నకP 7¤ళ)� చుం3Nన మmరÓంలB అతడ¢ �టI�దట ఆ èOÌ 7ాలE 
ఆం�న స2లం, ఎijసు>. 'cdeంథులB 01ననుభtం�న ø^మమ@నకP కృతజE01 
సూచకం`ా 'ాబ� లP, O�లP q1õర/ వJతమ@నకP పåను'cq1}డ¢ (సంఖmQ. 6:2-5). 
'cdeంథునకP తçర/�న '¥ం'¥)యలB ఉన} ఓడd̂వ,ను D1టక మ@నుR� ఇటkI  వJతమ@ 
³కL సమయం అ#OÌ #ంDa. గనుక తదనుnారం`ా, అతడ¢ సమ@దJ పJయmణం 
�దలPRjటIక మ@నుప, తన తల 7¤ంటHJ కలను క9*deంచు 'cq1}డ¢ (అO· . 18:18). 
ఎijసు> yేర/'cన} Ûదట, పటIణమ@లBE యvదుల సమmజమంDaరమ@లB '()సు* ను 
పJకటkంy1డ¢, ఫ;తం`ా yెప,�'ªదగÓ అల�de yెలd̂ èంDa; అ#0 ే అతడ¢ 
#TరUషలWమ@నకP 7¤ళ�వల�q¤E ఆత�రపడ¢చుం3ెను. Rjం0ె'cసు*  Daq1న nా2 Rింపబ3Nన 
సంఘమ@ ³కL 7ాdeï'ªత>వమ@ q1టk'{ #TరUషలWమ@నకP yేర/'cనవల�నq�Da ఈ 
ఆత�రతకP గల 'ారణ[\] య@ండవచుw. 01ను 9dè e వచుwనE ఎijసు>లBE 
యvదులకP మmట ఇ�w, అO· స*లPడ¢ దøNణ Daశ`ా �దలPRjటkI  ఆ తర/7ాత 
తçర/�న మధQధdా సమ@దJ ±dాన ఉన} ల�వంO (Levant) Dే̄ ాల 7¤ౖప,`ా తన 
సమ@దJ పJయmణ1E} nా èంy1డ¢. అకPల మdeయ@ RిJ�ిLల�  ఎijసు> పటIణంలB 
E;�OÌ #, తమ 7ాQOాdాE} nా èం�, #$�� '()స*E nా´Q²సూ*  7¤íî� ర/.  

O�లP q¤లల తరబ3N, బహÂ¯ా ఒక సంవత>రమ@ లWD1 అంత కంట� ఎకPLవ 'ాలం 
yే�ిన పJయmణం గvdew, లZ'ా '̂వలమ@ ఒకటk d¥ండ¢ మmటలB�  0ె;యజ¥ప,�త�q1}డ¢ 
(అO· . 18:22; 19:1). సd¥¦న సమయంలB, అO· స*లPడ¢ 01ను మmట ఇ�wనటÏI 
ఎijసు>నకP 9de è వy1wడ¢. మvడ¢ q¤లల వరకP సమmజమంDaరమ@లB బ� Daంచుచు 
వy1wడ¢, 'ాE అతడ¢ యvదుల0� ఇతర పటIణ1లB�  అనుభtం�న అDే అనుభవం 
ఇకLడ కZడ ఎదుర#QంDa. సమmజమంDaరమ@లBE'{ అతEE పJ7�ంప యలWదు, 
గనుక త�రను} (Tyrannus) అను qHకడ¢ Eర¬¹Íంచుచుం3Nన Oాఠ¯ాల OJా ంగణంలB 
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గల ఆశ)యమ@ను కను`Ýq1}డ¢. ఈ Oాఠ¯ాలలB tదQనభQ�ించుచుం3Nన tD1Qర/2 లP 
�jలవ,లB�  7¤÷�నప,�డ¢, '()సు* ను పJకటkంచ31E'{ O�లP ఈ OJా ంగణమ@ను 
సDa¬E!గమ@ yేసు'cనుచుం3ెను. ఇలm d¥ండ¢ సంవత>రమ@ల వరకP 
'cనnా èంy1డ¢. గనుక సు7ార* ఎijసు> పటIణ పJజల హృదయmలB�  Oాదు'cEOÌ వ,ట 
మmతJ[| 'ాదు, `ాE ఆ�ియmలBE dlÛయ@ల dాషI 0ంలB కZడ 7ాQRిం�నDa (అO· . 
19:10). O�లP ఎijసు>లB ఉన}ప,�డ¢ సంభtం�న 'cE} సంఘటనలను మmతJ[| 
లZ'ా గ)ంథస2ం yే¯ాడ¢, 'ాE O�లP nా®aంచుచుం3Nన సఫæకృతమ@0�OాటH అతE'{ 
±వJ[\]న వQ9d̂కత కZడ ఎదుర#QందE ర/üవ,yేయ31E'{ ఇt y1లP.  

అతడ¢ 'cdeంథు, �సె>లô కయ, మdeయ@ ఇతర µ̀)కP ��ష 
మmటలmడబడ¢చుం3Nన పటIణమ@లలBE '¥¦§స*వ,లP అతEE క)మమ@ తప�క 7ాde సంత 
¶ధులB�  సంచdeంచుచుం3Nన సంy1లక ఉOా®1Qయ@ల0� OÌ లPwటకP లWD1 7ాde0� 
సమmనుE`ా ఎంచుటకP ¯P®aంపబడ¢దురq� tషయం O�లPనకP ఎర/'̂. �దటk 
శ01బ�మ@q1టk µ̀)కP ��ష మmటలmడబడ¢చుం3Nన పJపంచంలB తత*Ö7�త*ల�ౖయ@ం3Nన 
సంy1లక ఉOా®1Qయ@లP ఎదురగ@చుండ¢ట nామmనQ[|. 7ాdeలB అq�కPలP �గÓర`ా 
మmటలmడ¢చుం3Nde, tకృత[\]న yేషIలP yేయ@చుం3Nde, గనుక nా®1రణం`ా 7ార/ 
తృణùకdeంపబడ¢చుం3Nde. 7ార/ తమ ఆలBచనలను బ¹Íరంగ స2లmలB�  పJకటkసూ* , 7ార/ 
yేయ@చుం3Nన ��వలకP`ాను డబ@,;యQవల�ిందE పJజలను బలవంతంyేసూ* , 
ఎవd¥¦q1 ఒకdeద�ర/ 7ాdeE 7¤ంబ3Nం�నట�#0 ే7ాdeE తమ 7¤ంట� బ�టHI 'cE, మdÝక 
ylటk'{ మmర/చుం3Nde. 3N! '{)n· స*ం (Dio Chrysostom), O�లPనకP D1D1ప,`ా 
సమ'ాæను3ైన7ాడ¢, భvసం®a '()డలను ¶øNంచుచుం3Nన కPతరL7ాదుల�ౖన 
R�J´కPలను ఇలm వde+సు* q1}డ¢:  

O· �j!ì 2> ఆలయమ@ [Poseidon’s temple] చుటÄI ర సమm7�శ[\]న 
Dౌdా�గ@Qల�ౖన కPతరL7ాదుల సమvహమ@ ఒకde qHకర/ అసభQకర[\]న R�ర�0� 
RిలPచు'cంటÄ, �గÓర`ా '^కలP 7�య@చుండ`ా tనబడ¢చుం�ిన సమయమDa, 7ాde 
ష�QలE RిలPవబ3Nన7ార/ ఒకde0� qHకర/ OÌ ట�� డ¢'cనుచుండ`ా గమEంపబ3Nన 
సమయమDa, అq�క మంDa రచ#తలP 7ాde బ@DaÐ¹1న[\]న రచనలను �గÓర`ా 
చదువ,చుండ`ా tనబడ¢చుం3Nన సమయమDa, అq�క మంDa కవ,లP 7ాde 
కtతలను tERించుచుండ`ా ¯P) తల హరï®1¬q1లP tనబడ¢చుం3Nన సమయమDa, 
అq�క మంDa `ార377ార/ తమ `ార37 tదQను పJదde�ంచుచుం3Nన సమయమDa, 
nÌ Dెyెప,�7ార/ ఇతర/ల అదృషIమ@లను tవdeంచుచుండ`ా tనబడ¢చుం3Nన 
సమయమDa, అq�క మంDa q1Qయ7ాదులP ±ర/�లను వ'()కdeసూ*  7ాటkE 
తల'{ందులP yేయ@చుం3Nన సమయమDa, అq�క మంDa ¶®aబLర`ాళ)�  బLdాలmడ¢చు 
7ాde'{ అందుబ�టHలB నున} పJ9 �ల� ర వసు* వ,ను అమ@z'cనుచుం3Nన 
సమయమDa.15 

O�లP 'cdeంథులB వDa;RjటkI  7¤÷�న '¥¦§స*వ,లలB 'cందర/ O�లP కZడ '{)n· స*ం 
వde+ం�న అD ే రక[\]న పJజల వర¬మ@నకP yెంDaన7ా3యేE ±dాzEంచు'cన}టHI  
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స�షIమవ,త�న}Da. గనుక 7ార/ ఇక Ûదట మd¥న}3ైనను O�లP బ� ధలP 
tనకZడదE Eర+#ంచు'cq1}ర/. ఏDే[\]నప�టk'{E, ఈ tషయంలB 7ార/ O· రOాటH 
yే¯ార/. ఎందుకన`ా O�లP పJజలకP '()సు* ను పJకటkసూ* , 7ాdeE '()సు*  qHద�కP న3NRిసూ* , 
7ాde'{ బ�Rి*సz²సూ* , నూతన t¯ా¬సులకP మde ఎకPLవ`ా బ� ®aసూ* , 7ాdeE 
బలపర/wచుం3ెను. పJభ@వ, dాకడ 'cరకP అ01Qశ0� ఎదుర/చూసూ* , అతE0�OాటH 
పdeòదÐ õtతమ@లను õtంచు '¥¦§స*వ సంఘమ@లను మdeయ@ సమmజమ@లను 
nా2 RించుటలB, nా2 Rింపబ3Nన 7ాటkE బలమ@`ా �ి2రపరచుటలB అతడ¢ అతQంత 
ఆస'{*పర/3ై య@ం3ెను. అO· స*లP3ెనౖ O�లP ఎijసు> పటIణంలB పE yేసు* q1}డనంటÏ, 
'cdeంథు పటIణమ@ను పటkIంచు'cనడం లWదE అర2ం 'ాదు. ఎijసు>లBE పdeచరQ 
సఫæకృతమ@`ాను, తన సమయమ@ను శ'{*E 'ªర/చు nాగ@చుం3NనDె ౖయ@ం3NనటÏ� , 
'cdeంథులB ఉం3Nన తన ��}¹Íత�ల గvdewన సమmy1రమ@ను ఎప�టkకప,�డ¢ అతడ¢ 
0ెలPసు'cనుచుం3ెను. 

Pax Romana, అన`ా “dlÛయ@ల పdeOాలన వలన ఏర�3Nన ̄ ాం9” సమయంలB 
'cdeంథు మdeయ@ ఎijసు> వంటk అతQ®aక జq1�� ఉం3Nన '̂ందJమ@ల మధQ ఓడల 
dాకOÌ కలP nాగ@చుండ¢ట సర¬nామmనQ[|. బహÂశ అతE బ�ట ఒక 7ాQOారసుdాల�ౖన 
'ª� #T (Chloe) 'cరకP పEyేయ@చుం3Nన q1tకPలకP లWD1 7ాQOార సంబంధులకP 
అడìమ@`ా 7¤÷�య@ండవచుw. అతడ¢ 7ాdeE “'ª� #T పJజలP” అE సంబ� ®aసు* q1}డ¢. 
7ార/ మdeయ@ 'ª� #T 01q� 'cdeంధులBE '¥¦§స*వ సమmజంలBE సభ@Qలను`ా 
ల�'{Lంచు'cE య@ండ¢ట, nాధQ[|. 7ార/ లWD1 7ాde గvdewన సమmy1రం 
అంDaంచుచుం3Nన7ార/ 'cdeంథులBE సంఘమ@ ³కL nామm$క õtతంలB 
వQ'{*గతం`ా జ<కQమ@గల7ాd¥¦ య@ం3NరE 7ార/ O�లPకP అంDaం�న 7ార* 
సూ�ంచుచున}Da.  

'ª� #T సంబంధుల నుం3N O�లPనకP అంDaన సమmy1రం 'cంత ఆంDోళన 
క; èంచుచుం3NనDె ౖ య@ం3NనDa. ఎందుకన`ా, నూతనం`ా nా2 Rంిబ3Nన మdeయ@ 
అనుభవRనQ[\]న సంఘం tభజనలను సూ�ంచుచుం3NనDa. అO· లB� , 
7ా`ాÐ టkగల7ాడ¢ మdeయ@ tD1¬ంసుడ¢ (అO· . 18:24), 'cdeంథులBE సంఘమ@0� 
'cంత సమయం గ3NOాడ¢. అతడ¢ O�లP0� ±´ +మ@`ా OÌ లPw'cq1}డ¢. 
జöE q19శయమ@0� కZ3NనDె ౖ య@న}దE మనుష�QలP పdeగణÙంచుచుం3Nన 
tషయmE} అO· స*లPడ¢ D1E tలPవను బహ`ా త èÓంyే¯ాడ¢ (1 'cdeం��. 1:1, 2); 
అతE వQ'{*గత 7�ష��షలP మdeయ@ మmటలB� గల చుర/కPదనం `Ýప� పJ��వ[|Û 
చూపలWదు (2 'cdeం��. 10:10). గనుక 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP అ9 తకPLవ వQవ®aలB 
ఎవde'{షI[\]న ప´మ@లB 7ార/ yేdeOÌ యmర/. q1యకత¬ం 'cరకP 7¤దకPచుం3Nన7ార/ 
అO· లB�  ప´ం వ¹Íంy1ర/; ఇతర/లP O�లP ప´ం వ¹Íంy1ర/. అO· లB� , అల�̀ ా4 ం3NJయm 
నుం3N ఎijసు>నకP, ఎijసు> నుం3N 'cdeంథునకP పJయmణం yే�ని ��¬y1È ±ర/ను 
గమEసు* ంటÏ, అతడ¢ ధనవంత�3ె ౖ య@ం3ెనE అర2మవ,త�న}Da. ఎందుకన`ా 
ఇలmంటk పJయmణ1లP y1లm ఖర/wల0� కZ3Nన7¤ ౖ య@ం3Nనt. అతE Oాం3NతQమ@ 
మdeయ@ లSకQమ@ను 7¤లగబ�టHI  అతE కPతరLమ@ 'cdeంథులB ఉం3Nన 'cందdeRj ౖగటkI  
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పJ��వ[| చూRిం�ంDa. జöE నమ@, తత*Öమ@, మdeయ@ లSకQమ@ను 7¤లగబ�టHI  
కPతరLమ@ ఐశ¬రQవంత[\]న 'cdeంథు పటIణంలB q1గdeక[\]న7¤ౖ య@ం3Nనt. 
t¯ా¬సులRj ౖఅO· లB�  yెరగE మ@దJ 7�¯ాడ¢. అతడ¢ tEన సమmy1రమ@నుబటkI, తన 
#Tడల మdeయ@ అO· లB�  #Tడల t¯ా¬సOాత�J ల�ౖన7ాde మధQ ylటHyేసు'cనుచుం3Nన 
tభజనలP అదుప, తRి�OÌ త�q1}యE O�లP భయmంDోళన yెందుచుం3ెను. అతE 
బ� ధ అO· లB�  బ� ధ కంట� ఎందుకP ఎకPLవ`ా OJా థ²'¥¦న nా2 #లB ఉం3NంDో , అతడ¢ 
సంఘమ@నకP tవdeం� yెOా�;>న అవసర[|ర�3NంDa (1 'cdeం��. 3:1-3). అD ే
సమయంలB, అతడ¢ మdeయ@ అO· లB�  '()సు*  మdeయ@ ఆయన శdµరమ@ అన`ా, 
సంఘమ@ E²త*మ@ OJా మ@ఖQత వ¹ÍంచకPండ¢నటH�  0ెర 7¤నుక ఉండట�E'{ 
ఇషIపడ¢త�q1}రq� tషయmE} సంఘం 0ెలPసు'cనవల�నE O�లP ఆంy1డ¢ (3:5, 
6). తన వంత�కP, తన మvలmన tభజనలP #ం'ా ఎకPL7¤ౖOÌ 01#$ð నన} భయం 
yÝప,�న, ఇక Ûదట పటIణ1E'{ ఎన}3ైనను 9de è dాడను ±వJ[\]న Eర+యం0� 
అO· లB�  పటIణమ@ను t3N�RjటkI  7¤÷�OÌ యmడ¢ (16:12). గనుక O�లP ఏDో  ఒక చరQ 
yేపటIవల�ని అవసరమ@న}దE అర2ంyేసు'cq1}డ¢. సంఘమ@లB tభజనలP 
ఏర�31ì #, అDa y1లదన}టHI  తత*Öమ@నకP సంబం®aం�న Oాం3NతQమ@నకP 
ఇవ¬బడవల�ని D1E కంట� ఎకPLవ OJా మ@ఖQత ఇవ¬బడ¢చుం3NంDa, గనుక O�లP 
7ాde'{ 7Jా యడం అE7ారQమ#QంDa. 

01ను 7Jా యదల�న ఉత*రమ@ గvdew మననం yేయ@చుం3Nన తర/ణంలB లWD1 
7Jా యడం �దలPRjటkIన తdా¬త 'ావచుw, ఒక నూతన పdeణ1మం 01ను yేపటkIన 
'ారQ��రమ@ను మde ఎకPLవ 7�గవంతం yే�ింDa. 'cdeంథు నుం3N మ@గ@Ó ర/ 
��}¹Íత�లP O�లP ³ద�కP వy1wర/. 7ాdeలB ఒక3ైన �j*ఫను (Stephanas), O�లP 
అకయలB yే�ిన బ� ధలP tE �టI�దట '()సు* నం µ̀కdeం�న 7ాdeలB ఒకడ¢ (16:15-
17). R�dÝLనబ3Nన మ@గ@Ó ర/ సందర�కPల R�ర/�  7ాde గvdew మనకP ఎం0� 'cంత 
tవరమ@ను 0ె;యజ¥ప,�చున}t. �j*ఫను అను R�ర/ తన ఇంటk7ాde0� కZడ 
R�dÝLనబ3NంDa గనుకను, సంఘమ@ అతE'{ మdeయ@ అతEవంటk 7ాde'{ 
లBబడవల�నE O�లP సంఘమ@ను మనtyే¯ాడ¢ గనుకను, �j*ఫను సంఘమ@ను 
EలPకడ`ా E;Rియ@ంచు పJ��వమ@ను పJదde�ంచు7ా3ె ౖ య@ం3నెE yపె,�'cనడం 
ø^మకరమవ,త�ంDa. అతడ¢ ఏDో ఒక మం� హ6D1లB ఉంటÄ, yపె,�'ªద èన ఆdeÐక 
nÌ2 మత ఉం3Nయ@ండవచుw. కPలలB ఇతE R�ర/ య@ం3Nం3N. “�ీIijను” మdeయ@ 
“�jIఫ ,” στέφανος (stephanos) అq� µ̀)కP పదమ@ నుం3N ఉత�న}మవ,త�, '()డల 
సమయంలB ఒక tజ^త ధdeంచు '{dµటమ@ను సూ�సు* న}Da. 

�j*ఫను0� కZడ పయEంచుచుం3Nన ఇర/వ,de R�ర/�  nా®1రణం`ా బ�EలకP 
RjటIబడ¢01#. “T· రUzq1త�” (Fortunatus) అq� R�ర/నకP “అదృషIమ@” అE అర2ం. 
ఇతE'{ ఇటHవంటk R�ర/ RjటIబడటం 7¤నుక ఏDో  ఒక Rjద�  కథ ఉం3Nయ@ంటHంDa. 
“అ'ా#కP” (Achaicus) అన`ా, అకయ అq� స2లమ@ నుం3N వ�wన7ాడE అర2ం. 
'cdeంథు పటIణం అకయ dాషI 0ం లBED.ే T· రUzq1త� మdeయ@ అ'ా#కP, ఈ ఇర/వ,ర/ 
కZడ �j*ఫనుకP సంబం®aం�న బ�Eసల�ౖ య@ండవచుw. యజమmనులP మdeయ@ 7ాde 
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బ�EసలP కZడ '()సు*  నం µ̀కdeంచుట వలన 7ాde హ6D1కP ఎటHవంటk నషIమ@ 
కలPగకPం31 తగ@ జöగ)త*  వ¹Íసూ* q� O�లP 7ాdeE '()సు*  qHద�కP న3NRింy1డ¢ ('cలôస>. 
3:22; 4:1).  

tభ$ంపబ3Nన సంఘమ@ను గvdewన O�లP అంచq1ను ధుJ ¶కdeసూ* , ఈ మ@గ@Ó ర/ 
సందర�కPలP O�లPకP సంఘమ@ను గvdewన అదనప, సమmy1రమ@ను అందజ^య@ట 
మmతJ[| 'ాదు `ాE, అచwటk సహ6దర/లP 7Jా �ిన ఒక ఉత*రమ@ను కZడ 7ార/ 
±సు'cE వy1wర/. ఈ ఉత*రంలB, 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ సహ6దర/లP O�లPకP అq�క 
సంశయmతzక[\]న పJశ}లP 0ె;య7Jా ¯ార/. 'cE} సం'{�షI[\]న tషయmలను ఎలm 
పdeషLdeంచు'ª7ాలB 7ాde'{ క�wతం`ా 0ె;యడం లWదE 7Jా ¯ార/. గనుక 
'cdeం��య@లకP 7Jా యవల�నE O�లP 7�సు'cEన పJణ1÷కకP నూతన అతQవసరత 
మdeయ@ Daశ ఏర�3Nనt. O�లP 7Jా �ిన ఉత*రంలB, అతడ¢ 7ార/ 7Jా �ిన ఒక 
tషయmE} R�dÝLq1}డ¢ (1 'cdeం��. 7:1). 7ార/ 7Jా �ిన పJశ}లను ఒ'cLకL D1EE,  
“. . . tషయ[\]0”ే అq� సూతJం0� పdeచయం yేసూ*  O�లP తన సమm®1q1లP 
ర�ంy1డ¢ (7:1; 8:1; 12:1; 16:1). 

O�లP 'cdeంథు పటIణమ@ను yేర/'cనక మ@నుR�, ఈ పటIణమ@ మdeయ@ D1E 
పJజల గvdewన కథలP మdeయ@ ఇ9°సమ@, O�dాణÙక `ాథలP, మdeయ@ కటHI కథలP 
µ̀)కPలP మdeయ@ dlమనులP పdeOా;ంచుచుం3Nన పJపంచమం01 

OJా '{OÌ యm#.7ాQOార dµ01Q ఐdlOాను మdeయ@ ఆ�ియmను కలPప,చుం3Nన 
జలసం®a ఎం0� OJా మ@ఖQ[\]న స2ల[\] య@ం3NంDa. అతE'{ మ@ందుం3Nన '¥¦సర/ 
(Caesar) వల�, 'cdeంథు పటIణం మ@నుzందు ఒక `Ýప� వర*క '̂ందJం 'ాగలదE O�లP 
గ@de*ం�య@ంట�డ¢. '¥¦సర/ dlమm అ®a'ాdాE} q¤ల'cల�31E'{ పJయ9}ంy1డ¢; O�ల�ౖ0 ే
తన ®1Qసనం01 '()సు*  సు7ార*ను 7ాQRింపజ^య@టRjౖq� '̂ంD�Jకdeంy1డ¢.  

bషయ సూdక మ"#య' సంeEప@  వరfన 

కP� ప*[\]న పdeచయమ@ మdeయ@ మ@ èంప,0�OాటH, O�లP 'cdeం��య@లకP 
7Jా �ిన �దటk ప9Jక d¥ండ¢ పJ®1న ��గమ@లP`ా tభ$ంపబ3NంDa: nావ®1నమ@ 
మdeయ@ సdeDaదు� బ�టH అవసర[\] య@ం3Nన సంఘమ@లB ylటHyేసు'cE 
పdeణ1మమ@లP (అ®1Q. 1-6) మdeయ@ సంఘమ@ అతEE అ3N èన పJశ}లకP 
అత3N�wన సమm®1 నమ@లP (అ®1Q. 7-16). O�లP 'cdeం��లBE సంఘమ@నకP 
ఉత*రమ@ 7Jా �ినందు వలన, పJపంచ[| మmdeOÌ #ంDa, పdeòదÐ లWఖనమ@లP nా2 Eక 
nా2 #îలB అన¬#ంపబడ¢ట ఆరంభమ#QంDa, �త*ంÛద సంఘం మde ఎకPLవ 
బలపరచబ3NంDa. అO· స*లPE సుD�రU[\]న మdeయ@ అతQ®aక పJ��వం చూRిన 
ఉత*రమ@లP: dlÛయ@లకP 7Jా యబ3Nన ప9Jక మdeయ@ 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన 
�దటk ప9Jక. 7ాటkలB నున} tషయmలకP సంబం®aం�నంత వరకP ఈ d¥ండ¢ ప9JకలP 
పJసుÜటం`ా 7�ర/7�d¥¦ య@న}t. dlÛయ@లకP 7Jా యబ3Nన ప9Jక, '¥¦§స*వ,లP 
సు7ార*ను ఒక పదÐ9 పJ'ారం`ాను, అO· స*;క t®1నమ@లBను ఇతర/లకP 
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0ె;యజ¥ప,�టకP Dోహదపడ¢నంత దగÓర`ా ఉన}Da; 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన 
�దటk ప9Jక, సంఘమ@ '()సు* ను ఎర/గ@టకP పడ¢త�న} పJయmసమ@లకP 
సంబం®aం�న ఆచరణ1తzక[\]న tషయmల0� వQవహdeంచున}Da. సుమmర/ 50 
సంవత>రమ@ల '{)తం, ఈ d¥ండ¢ ప9Jకల అవసరమ@ గvdew �.ి '̂. బ�Qd¥O ఇలm 
nా´Q²y1wడ¢: 

మన తరమ@లBE సంఘం అO· స*;క సు7ార*ను ప,నఃకను`Ýనవల�ిన 
అవసరమ@న}దE q�ను నమ@zత�q1}ను; ఈ పE yేయmలంటÏ, సంఘmE'{ 
dlÛయ@లకP 7Jా యబ3Nన ప9Jక ఆవశQక[\] య@న}Da. ఈ సు7ార*కP మdeయ@ D1E 
క)మమ@, క)మ´ణ, ఆdాధన, మdeయ@ q¤ౖ9క పJవర*నకP మధQ గల సంబంధమ@ను 
స¹Íతం సంఘం ప,నఃరq�¬ంy1;>న అవసరమ@న}Da; ఈ పE yేయmలంటÏ, 
సంఘmE'{ 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన �దటk ప9Jక ఆవశQక[\] య@న}Da.16 

బ�Qd¥O ఈ మmటలP ర�ం�నప�టk నుం3N ఎq#} ద¯ాబ�� లP గ9ం�OÌ యm#, 'ాE అt 
అతE 'ాలంq1టk పJపంచం అన¬#ంచు'ª31E'{◌ి సమ@�త[\]న7¤ ౖ య@ం3NనటÏ�  
పJసు* త పJపంచం కZడ పJ!`ాతzకం`ా పJ!జనపడ¢టకP త èన7¤ ౖయ@న}t.  

O�లP 'cdeం��య@లకP ర�ం�న �దటk ప9Jక ³కL సంøNప*  వర+న ఈ '{)ంDa 
tధం`ా ఉన}Da: 

పdeచయమ@: O�లP మdeయ@ n· �j*q�సు 0ెలPప,త�న} అÒనందన పలPకPలP  
(1:1-3) 
 
 I. nావ®1నమ@ మdeయ@ సdeDaదు� బ�టH అవసర[\] య@ం3Nన సంఘమ@లBE 

సమసQలP (1:4-6:20) 
  A. జöE నమ@ మdeయ@ వరÓసంబంధ[\]న t7ాదం O· ంతనలWE7¤ ౖ య@న}t 

(1:4-4:21) 
  B. q¤ౖ9క q1QయపJవర* గvdew '()సు*  ఆసు* న} nా¬®a'ార అR�́  (5:1-6:20) 

 II. సంఘమ3N èన పJశ}లకP సమm®1నమ@లP (7:1-16:18) 
  A. t7ాహమ@ను గvdewన పJశ}లP (7:1-40) 
  B.  tగ)°dాధన మdeయ@ ఇతర tషయmల గvdewన పJశ}లP (8:1-11:34)  
  C. ఆతzవరమ@ల గvdewన పJశ}లP (12:1-14:40) 
  D. మృత�ల ప,నర/012 నమ@ గvdewన పJశ}లP (15:1-58) 
  E. �టI�వde tషయmలP (16:1-18)  
 
మ@ èంప, (16:19-24) 
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అనhయమ' 

దు"Ojk మ"#య' lbతమ' )*డల అలnoమ' 

Aphrodite R�Jమ ('ాðD��పన) Dేవత#T] య@ం3NంDa, 'ాE ఆ[\ సం01నమ@ 
మdeయ@ కPటHంబమ@లకP సంబం®aం�న Dేవత 'ాదు. పJసవ సమయంలB 
అవసరమగ@ 'ాప,దల 'cరకP µ̀)కPలP Zeus ��రQ#T]న Hera 7¤ౖప,, లWD1 Artemis 
7¤ౖప,, మdeయ@ కPటHంబ tషయmల 'cరకP Eప,� Dేవత#T]న నవరWa 7¤ౖప, కను}ల�9*  
చూ¯ార/. Aphrodite DేవతకP, ఇంDaJయ సుఖmస'{*వలన ప,టkIన �డìలP ఇబ,ంDa 
క; èంచు చుం3Nన7ాd¥¦ య@ం3Nde. గనుక సహజం`ాq�, 7�శQలP తమ గర,మ@లBE 
�డìలను గర�nJా వమ@ `ాtం�నప,�డ¢, ఇటkI  పJ'{)యలB తలP� లP తమ OJా ణ1లP 
'ªలB�#నప,�డ¢, లWD1 ప,టkIన �డì  పర¬తమ@ల పJకLన నుండ¢ బంజర/ భvమ@లB�  
వDa;RjటIబ3Nనప,�డ¢ ఈ Dేవత ఎకL3ైనను కనబ3ేDa 'ాదు. 

Aphrodite Dేవత గvdewన O�dాణÙక `ాథ దుdµ}9 మdeయ@ చవకబ�ర/ మmనవ 
õtతం0�గల ఆస'{*కర[\]న సమmy1రమ@ను అందజ^య@ సంబంధమ@ను 
పJదde�సు* ంDa. ఈ d¥ండ¢ను ఎల�ప,�డ¢ క;�ియ@ండ¢ స¬��వంగల7¤ ౖయ@న}t. µ̀)కPల 
O�dాణÙక `ాథల పJ'ారం, Aphrodite Dేవత Zeus మdeయ@ Hera లకP ప,టkIన 
°సQ`ా3ైన కPమmర/డ¢, అtటk7ాడ¢ మdeయ@ Dేవతల ;�#T]న Hephaestus 
³కL ��రQ#T] య@ం3NనదE 'cE} పdాQయmలP yెప�బ3NంDa. ఏDే[\]నప�టk'{E, 
'ాలమ@ Dొde�OÌ #న 'cలDa, ఆ[\ Ares ³కL సహy1deయగ@టకP 
!గ@Qdాల#QంDa. Ares ³కL dlÛయ పJ9రUపమ@ Mars అ#య@ం3NంDa, 
అ#0 ే Mars 'cE} tమ@'{* క; èంచు ల´ణమ@లP క; èయ@ం3NంDa. 7ాటk0�OాటH 
వQవnాయమ@నకP సంబం®aం�న 'ారణభvత[\]న tషయmలP కZడ ఉం3Nనt. ̀ µ)కPల 
Dేవత Ares, రక*మ@, `ాయమ@Rjౖ గడìకటHI కOÌ #న రక*మ@, మdeయ@ y1వ,0� 
మmతJ[| సంబంధంగలDె ౖయ@ం3NంDa. O�లP 'ాలమ@q1టk కíîకృత�లP 'ాðD��పన 
Dేవత#T]న Aphrodite రణరంగంలB శdµర అవయ7ాలP DేEకDa yెలm� yదెర/`ా 
tడ`ÝటIబ3Nన Dేహమ@ల Dేవత#T]న Ares yే9లB yె#$Q� ి ఉంటHన}టH�  
�±Jకdeంచుచుq1}#. 

Aphrodite మdeయ@ Ares సంబంధం మmనవ మనసు> గvdew Eగvఢమ@`ా 
నున} వQ9d̂'ార2క ��వమ@ను పJదde�సు* ంDa. పJజలP ల�ౖం èక సంబంధ[\]న 
సుఖ�Fగమ@ను EబదÐత, కPటHంబమ@, మdeయ@ గృహమ@ల0� సE}¹Íత 
సంబంధమ@నకP దూరం yే�నిప,�డ¢ లWD1 D1E నుం3N 7�ర/y�ేినప,�డ¢ õtతం 
చవకబ�ర/దవ,త�ంDa. ల�ౖం èక సంబంధమ@లB 'cరవ3Nన Eర,ంధమ@0�OాటH õtతం 
పట�  చూRింపబడ¢ Dౌర4నQపådeత[\]న Eర�´Qమ@నకP సంబం®aం�న అదనప, 
సంబంధమ@లP లWనట�#0,ే Aphrodite మdeయ@ Ares సంబంధం యmదృ�Èకం`ా 
ఏర�3NందE ఒకర/ సులభం`ా 'cటkI7�యవచుw. Oాత EబంధనలB ఎదుర#$Q 
సం01q#త�9*'{ సంబం®aం�న అనQమ01dా®aకPలP ఇ¯)ా #$లP Dవే,E'{ ¹.య[\]న 
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d¥ండ¢ 7ాడ¢కలను పJదde�ంy1ర/. ఒకటk, DేవD1� ీt®1నమ@. “. . . Û కPమmd¥*లP 
7�శQల�ౖde, Û 'ªడండ¢� ను వQÒy1deణ@ల�ౖde” అE హ6Ô�య పJకటkసు* q1}డ¢ (హ6Ô�య 
4:13). “  కళ�మ@లE}టk Ûద నున} ®1నQమ@నుబటkI   వ, పడ¢ప, కZ;E 
ఆం�9t” అE కZడ పలPకPత�q1}డ¢ (హ6Ô�య 9:1). నర బ; Dేవ,E yతే 
అస¹ÍQంచు'cనబ3Nన కq1 య@ల మతమ@ ³కL d¥ండవ ల´ణ[\] య@న}Da. 
“Dే7ాలయ పJసంగమ@” అE RిలPవబ3Nన D1EలB #dµzయm ఇలm బ� ®aంy1డ¢, 
“అ è}లB తమ కPమmర/లను తమ కPమmd¥*లను ద¹ÍంచుటకP . . . బ;Rీఠమ@లను 
కటHI 'cE య@q1}ర/” (#dµz. 7:31). కq1 య@ల tగ)°dాధన ల�ౖం èక సంబంధం 
7ాస*వం`ా ఆdా®aంపబడ¢చుం3NనటH�  �±Jకdeం�ంDa; అను'cనE tధం`ా 'ాదు, `ాE 
¶DD )వషషI 0 (Molech) DేవతకP బలQర�ణ`ా Rిల�లP వ®aంపబడ¢టను కZడ అDa 
�±Jకdeం�ంDa.  

ఆధుEక పJపంచంలB కZడ, ల�ౖం èక సంబంధమ@లకP సంబం®aం�న nా¬తంతÅ Yం - 
t7ాహం yేసు'cనకPం31q� క;�ి జంటలP`ా õtంచుట, t31కPలను సులభం`ా 
సంOాDaంచు'cనుట, మdeయ@ వdeÐలP� త�న} అD�ల �తJ పdeశ)మను �±Jకdeసూ*  - õtతం 
పట�  Eర�´Qమ@0� కZ3NనDె ౖయ@న}Da. గర�nJా వమ@ మmనవ హకPL వల�, పtతJ[\]న 
ఆy1రం`ా పJ9Ôి/ ంపబడ¢త�న}Da. OJా ñన పJపంచంలB, ò[|ధం q�టk గర�nJా వమ@0� 
సమmన[\]నDె ౖయ@ం3NంDa. '()సు* కP పåర¬ం అq�క సంవత>dాల '{)తం, అ7ాంZత[\]న 
�డìను ±సు'cE 7¤÷� పర¬త OJా ంతంలB 7ా01వరణ1E'{ మdeయ@ అడt మృగమ@ల 
'ªసం వDa;RjటIడమ@, µ̀)కPల సర¬nామmనQ[\]న 7ాడ¢క#T] య@ం3NంDa. ఇటHవంటk 
అ��Qసమ@లను అం µ̀కdeంచు7ాde'{, õtతం చవకబ�ర/D ే అవ,త�ంDa. O�లPం3Nన 
పJపంచంలB, �డìను క; èయ@ండ¢ట అn�కరQమE ��tం�న �ీ* &, �డìను గర�nJా వం 
yేయడం కంటÏ �డìను కనడ[| ø^మకరమE తdeLం�ంDa. �డì, ప,టIక మ@నుపటk ఒక 
గంట '{)తం కంట�, ప,టkIన ఒక గంట తర/7ాత అDొక వQ'{* 'ాదE ఈ �ీ* & ఒR�ింపబ3N 
య@ండవచుw.  

ల�ౖం èక సంబంధ[\]న దుdµ}9 మdeయ@ అమmయకPల మరణమ@ సÛప 
సంబంధంగల7¤ ౖ య@న}t. ఎం0ైq1, ల�ౖం èక సంబంధ[\]న సంతృRి*  ఒక నూతన 
õవం/õt ఉE'{ క; èయ@ండ¢ట0� సంబంధగలDె ౖ య@న}Da. ఈ d¥ం3Nంటk #Tడల 
అన`ా, ల�ౖం èకమ@ను వQక*మ@ yేయ@ట మdeయ@ õtతమ@ పట�  గల `ÿరవమ@, క;� ి
¹ºచwగ@త�ంట�# లWD1 క;�ి త èÓOÌ త�ంట�#. ల�ౖం èక సంబంధం '̂వలమ@ ఇషI�ిDaÐ  
'cరకP మmతJ[| ఉDే�ంపబ3NనDైనట�#0,ే త¬రలBq� అDa ఆం�నంతటk ఇషI�ిDaÐE 
కZడ కలPగజ^యదు. ల�ౖం èక సంబం®1ల nా2 నంలB పJ01Qమm}యం`ా Eబద�తను 
Eలబ�టkI , ఆధుEక పJపంచం మdÝక పdాQయం OJా ñన పదÐత�ల 7¤ౖప, మ÷�ంDa. 

సూచనలP 
1డయmn· �ర διασπορά (diaspora) అq� పదమ@ 'c) త*  EబంధనలB మ@మmzర/ 

పJ!`eంపబ3NంDa: !°ను 7:35; యm'ªబ@ 1:1; మdeయ@ 1 R�త�ర/ 1:1. �వde d¥ండ¢ 
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సందర�మ@లలB, ఈ పదమ@ yెదdeOÌ #న '¥¦§స*వ,లను సూ�సు* ంDa. పరలBకం - '¥¦§స*వ,ల 
స¬Dేశం. అ#0ే యvదులకP, అDa కq1ను Dేశ[\] య@ం3NంDa. 2Herodotus Persian Wars 
2.167. ¹ºdÝ3ొటû (సుమmర/ '().పå. 484-425), ఒక `µ)కP చdeతJ'ార/డ¢, ¹.;'ార}స>nÌ�  
(ఆధుEక బ� డJ[, టdµLలB) Eవ�ించుచుం3ెను. ఇతడ¢ “చdeతJ Rిత” అE RిలPవబడ¢చుం3ెను, 
ఎందుకన`ా సమmy1రమ@లను ఒక పదÐ9 పJ'ారం`ా ��కdeసూ* , 7ాటkE y1de01J తzక[\]న 
వృ01* ంతమ@`ా ఏdా�టHyేయ@చుం3Nన సుపde�త[\]న చdeతJ'ార/లలB అతడ¢ �దటk 
చdeతJ'ార/3ౖె య@ం3ెను. ఇతడ¢ ర�ం�న `µ)'ª-పdeïయq1¬dl\] (`µ)కPలP-Oార�ీకPల 
య@దÐమ@లలB) ఆ Daనమ@లలB q¤ల'cE య@ం3Nన �-`l÷క �తJమ@, పJజలP మdeయ@ 7ాడ¢కల 
గvdewన tలP7¤ౖన q#టH> కలదు. అతE రచనలP ఇతర/లP అతE'{ అంDaం�న సమmy1రమ@ల 
Ûద ఆ®1రప3Nయ@ం3Nనందువలన, అతE రచనలలB O· రOాటH� ండ¢టకP అవ'ాశమ@లP కలవ,; 
అట�#నప�టk'{E, చdeతJను మdeయ@ బ�ౖ�లPను అధQయనమ@ yేయ@ tD1Qర/2 లకP అt ఎం0� 
పJ!జనకర[\] య@ంటHన}t. 3dlమm nామmo జQమ@ �దల�ౖన OJా రంభ 'ాలమ@ nా®1రణం`ా, 
¯ాసన సభ ఆ'ªI tయసుL “ఆగసIû” అq� �ర/దుE�wన '().పå. 27 సంవత>రమ@`ా 
సూ�ంపబడ¢త�న}Da. 4గ;�! tషయ[\]న y1de01J తzక సమmy1రమ@ గvdewన మం� 
nాdాంశమ@, Klaus Haacker, “Gallio,” in The Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel 
Freedman (New York: Doubleday, 1992), 2:901-3 రచనలB ఇవ¬బ3N య@న}Da. 5Dే[|9J 
Dే7ాలయమ@ ³కL �aలmలP, 'cdeంథు పటIణమ@ ³కL సdeహదు� లకP 7¤లPపల, 
ఆ'ª) 'cdeం�ొ QకL ఏట7ాలP`ా నున} [\]D1నమ@లలB ఉq1}#. �Fజనమ@ yేయబడ¢చుం3Nన 
గదులP మdeయ@ సంబం®aంత కíîఖం31లP ప,dావసు*  తJవ¬'ాలలB బయటప31ì #. (Nancy 
Bookidis and Ronald Stroud, Demeter and Persephone in Ancient Corinth [Princeton: 
American School of Classical Studies, 1987].) 6'cdeంథు పటIణమ@లB లÒం�న 
లm¯ాసనమ@లP John Harvey Kent, The Inscriptions, 1926–1950, Corinth, vol. 8, pt. 3 
(Princeton, N.J.: American School of Classical Studies at Athens, 1966)లB 
పJచుdeంపబ3Nనt. 7OJా ñన పటIణమ@లP ష�మmర/ అర ల´ జq1��ను క;`eయ@ం3Nనవq� 
Preston Duane Warden and Roger S. Bagnall, “The Forty Thousand Citizens of 
Ephesus,” Classical Philology 83 (July 1988): 220–23లB అంచq17�యబ3NంDa. 8Strabo 
Geography 8.6.20. 9Jerome Murphy-O’Connor, St. Paul’s Corinth: Texts and 
Archaeology, 3rd rev. and exp. ed. (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2002), 56. 
10Strabo Geography 8.6.20. 

11Epidaurus, Saronic Gulf జలసం®a'{ సÛOాన (southeast of Corinth’s isthmus) 
ఉం3Nన ఒక �న} నగర[\] య@ం3NంDa. ఇDa ఆdlగQ Dేవత Apollo ఆdlగQమ@, ఔషధమ@ 
Dేవత#T] స¬స2తను yేకZర/wనDౖెన Asclepius Dేవత ³కL జనzస2ల[\] య@న}దE 
నమzబడ¢చు, ఇDa స¬స2పరచు Dేవ01లయమ@నకP, `µ)కP పJపంచంలB అతQ®aక పJజöదరణ 
O· ంDaన స¬స2త '^ందJమ@లలB ఒక D1E'{ మ@ఖQ[\]న స2ల[\] య@ం3NనDa. ఈ Dేవత 7ార/ 
స¬స2పడట�E'{ 7ార/ yేయవల�ినDే²టÉ 0ె;యజ¥ప,� స¬ప}మ@ల D1¬dా 7ాdeE 
స¬స2పరచునq� ��వన0�, dlగ@లP enkoimeteriaలB, పండ¢'cన31E'{ 160 గదులPం3Nన 
t¯ాల[\]న °లPలB పండ¢'cE dా9J సమయమ@ను 7¤ళ�బ@చుచుం3Nde. 12Suetonius Life of 
Claudius 25.4. 13F. F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free (Grand Rapids, Mich.: 
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977), 251. 14Suetonius Life of Claudius 25.4. 15Dio 
Chrysostom Discourses 8.9. 16C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the 
Corinthians, Harper’s New Testament Commentaries (San Francisco: Harper & Row, 
1968), v–vi.  




