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అ�1oయమ' 1 

సంఘమ'ల< ఏర�DEన bభజనలR 

మ"#య' తలIk@న కలహమ'లR 

µ̀)కPలP-dlÛయ@లP ఏలPచుం3Nన పJపంచంలB పJజలP ఉత*రమ@లP 
7Jా సు'cEనప,�డ¢, 7ార/ తమ@zను 01మ@ OJా రంభ పలPకPలB� q� గ@de*ంచు'cq1}ర/. 
ఇం0ే`ాక, 7Jా యబడ¢త�న} తమ ఉత*రమ@లP nా®aంy1;>న బృహ01LdాQE'{ 7ార/ 
తD1¬dా ప,q1Da 7�సు'cq1}ర/. 'cE} పJ®1q1ం¯ాలను పdeచయం yేయడం D1¬dా, 
ఒక పJకL తన OాఠకPల పట�  గల అ®a'ారపåర¬క[\]న తన దృÔిI'ªణ1E} ధుJ ¶కdeసూ*  
మdÝక పJకL 7ాde tషయంలB ఆయన క; èయ@న} అనుdాగస¹Íత[\]న ఆంDోళనను 
వQక*ం yేసూ*  O�లP తన ప9Jకను 'cdeం��య@లకP 7Jా యడం �దలPRjట�I డ¢. సంఘ 
సమmజంలB 7ార/ ఒకde0� మdÝకర/ yేపటHI చుం3Nన అq#QనQ చరQల D1¬dా 
రUO· ంDaంచు'cనబడ¢చుం3Nన Dేవ,E0� గల సంబంధం, తదనంతరప, tషయmల�ౖ 
య@ం3NనDa.  

'cDa�  సంవత>రమ@ల '{)త[\]0,ే O�లP OాఠకPలP #$సు '()సు*  గvdew ఎన}3ైనను 
tనలWదు; గనుక “Dేవ,E సంఘమ@” అq�Da 7ాde'{ అర2ంలWE పదజöల[\] య@ం3ేDa. 
ఇప,�3ె0ౖ,ే ఆటంకమ@లను '¥¦§స*వ,లP జ#ంచునటH�  అO· స*లPడ¢ గతంలB సంఘం0� 
అతడ¢ గ3Nం�న అనుభవమ@ల ఆ®1రం`ా 7ాde'{ స°యం yేయగల7ా3ె ౖయ@ం3ెను. 
'()సు* నకP yెంDaయ@న}ంత మm01J న Oాపమ@ ³కL పJలB��ల నుం3N nా¬తంతÅ Yం 
లÒంచలWదE 7ార/ 0ెలPసు'cq1}ర/. 'cdeంథు పటIణంలBE '¥¦§స*వ,లP 
ఎదుdÝLనుచుం3Nన 'cE} ఆటం'ాలP, t¯ా¬సులP ఒకde'cకర/ 0�డ�డవల�ిన tధం`ా 
0�డ�డకPండ¢ట వలన ఏర�3Nన పdeణ1మ[\] య@ం3NంDa. శత�J ��వమ@ క; èయ@ం3Nన 
Dేవ,డ¢లWE లBకమ@ నుం3N ఎదురగ@చుం3Nన ఒ9*డ¢ల ఫ;తం`ా సంఘంలB ఇతర 
సంø_భమ@లP ఏర�3Nనt. 

GHలR మ"#య' Yu v_@wxసు yెలRప{త|నj అ}వందన పలRకRలR (1:1-3) 

10ేవ{2 dత@మ'వలన )�సు3�Pసు@  �క� అGu స@లRడ�Jా నుండ�టకR [ిలRవబDEన 
GHలRను, సహ� దర�Dెనౖ Yu v_@wxసును 238"#ంథుల< నునj 0ేవ{2 సంఘమ'నకR, అనJా 
3�Pసు@ )�సు నందు ప"#�ద పరచబDEన>ా"UV ప"#�దు  లRగ ఉండ�టకR 
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[ిలRవబDEన>ా"#342, >ా"#342 మనకRను ప�భ'వ{Jా ఉనj మన ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@  
w1మమ'న ప�k సZలమ'ల< G�ా "#Zంచు>ా"#కంద"#342 �భమ2 Aె[�ి >ా� య'న0F. 3మన 
తంDE�)*sన 0వే{2 నుంDEయ', ప�భ'>£ౖన )�సు3�Pసు@  నుంDEయ' కృGాసమS�1నమ'లR 
¤కR కలRగ'నుJాక. 

వచనమ' 1. GHలR D1D1ప,`ా తన ప9JకలE}టkE అతడ¢ అGu స@లRడ�Jా 
నుండ�టకR [ిలRవబDEన7ాడE తనను 01ను గ@de*ంచు'cంటÄ �దలPRjట�I డ¢. 
iి;Rీ�య@లకP 7Jా యబ3Nన ప9Jక, �ెస>లô కయ@లకP 7Jా యబ3Nన d¥ండ¢ ప9JకలP, 
మdeయ@ iిలWðనుకP 7Jా యబ3Nన ప9Jక ఈ tషయంలB ²న°#ంపబ3Nనt. 
��}¹Íత�లకP 7Jా యబ3Nన ఉత*రమ@లలB అO· స*;క అ®a'ారమ@ tషయ[\]న tధుQక* 
ధుJ ¶కరణమ@ ఆంపబడలWదు; ఒక 7�ళ ఆంపబ3Nనట�#0,ే అDa 7ాde మనసు>ను 
బ�ధపరచవచుw. పJసు* త పJపంచంలB, ఒక ఎ[.3N. పటIమ@ లWD1 ఒక Rి¹º̀ .3N. 
పటIమ@ క; èయ@ండ¢ వQ'{* సంఘ సభ@QలందdeE కలPసు'cనునప,�డ¢ - అతE కంట� 
Rిన} వయసుLల0� స¹Íతం -అతE R�ర/ RjటkI  RలిPవబడవచుw. ��}¹Íత�లP ఒకde0� 
qHకర/ మ@చwటkంచు'cనునప,�డ¢ 7ాde 7ాde �ర/దులP ఉప! èంచర/. 
“అO· స*లPడను” అE తనను 01ను గ@de*ంచు'cనడం D1¬dా, O�లP తనకPను తన 
OాఠకPలకPను మధQ 'cంత ఎడమ@ ఏర�రచు'cq1}డ¢. అతడ¢ 7ాde ��}¹Íత�3ె ౖ
య@ం3ెను; 'ాE, ఒక మం� తం3NJ వల�, అతడ¢ ��}¹Íత�E ²ం�న7ా3ె ౖయ@ం3ెను. 
O�లP Dేవ,E yేత Eయ²త� డయmQడ¢. ��}హమ@ సంగ0ెలmవ,q1}, అతడ¢ )�సు 
3�Pసు@  ³కL అGu స@లRDై య@ం3ెనq� tషయmE} అతడ¢ `ాE 7ార/ `ాE 
మdewOÌ కZడదు.  

O�లP తన అO· స*లత¬మ@ గvdew 'cdeం��య@లకP 7Jా �ిన తన �దటk ప9JకలB 
తనను 01ను సమde2ంచు'cనుచుం3NనటH�  కనబడలWదు; O�లP ఆతzసంబంధ[\]న 
q1యకత¬మ@ను yేపటHI నE అతడ¢ మdeయ@ అతE OాఠకPలP ఆంy1ర/. 'cdeం�� 
సంఘమ@ ³కL అవసరమ@ల గvdew మmటలmడ¢టకP అO· స*లత¬మ@ 7�Daక#T] 
య@ం3NంDa,1 అ#0 ేఅతడ¢ లBకమ@నకP '()సు*  సంDేశమ@ నంDaంచుటకP అDa అతEE 
బలవంతమ@ yేయ@చుం3Nన శ'{* కZడ అ#య@ం3NంDa. అతడ¢ అO· స*లP3ె ౖ
య@ం3NనటH�  పJకటkం�న సం'̂తమ@లలB, O�లP పJభ@వ,ను చూచుట గvdew 
tన}tంచు'cq1}డ¢ (9:1; 15:8); 'ాE అతE nా¬®a'ార అR�´ అంతకP ²ం�న 
tషయం yతే బలపరచబ3NంDa. ఇటkI  పదt'{ అతడ¢ Dవే,E RిలPప,నుబటkI#$ 
Eయ²త�డయmQడ¢ (గల±. 1:15) మdeయ@ అతడ¢ క; èయ@ం3Nన పdeòD1Ð తz 
D1¬dా ధుJ ¶కdeంపబ3NంDa (1 'cdeం��. 7:40; గల±. 3:2). మ@ఖQం`ా 'cdeం��య@లకP, 
O�లP ³కL అO· స*లత¬మ@ tDaత[\] య@ం3NంDa. 7ాdeE '()సు*  qHద�కP న3NRిం�ంDa 
O�లW, మdeయ@ 7ాde'{ పdeòD1Ð తz పJD1నమ@ yేయబడ¢నటH�  OJా de2ం�నDa కZడ అత3 ే
(2 'cdeం��. 3:2, 3).  

అతE అO· స*లత¬మ@ అE7ారQంyేయ@ బ�ధQతను అం µ̀కdeంచ31E'{ అతడ¢ 
సం�ిదుÐ 3ె ౖ య@ం3ెనE O�లP ర�ం�న పdeచయ 7ాకPLలP తన OాఠకPలకP 
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0ె;యజ¥Oా�#. q1యత¬మ@ వ¹Íంచుట వలన అందde దృÔిI'{ అEష�I 3ె ౖయ@ండ¢ట 
అతడ¢ yె;�ంy1;>న మvలQ[\]నట�#0,ే అందుకP కZడ అతడ¢ �ిదÐం`ా ఉం3ెను. 
భ'{*¹1న[\]న వJవర*న లWD1 '¥¦§స*వ ఒప,�'ªలP0� dాõ పడ¢ ఏ tషయంలBq¤ౖనను అతడ¢ 
పJభ@వ, ప´ం వ¹Íం�న దృక�థమ@గల7ా3ె ౖ య@ండవచుwనE 7ాdాంచవచుw. 
O�లP 7Jా యబ� వ,చుం3Nన ప9Jక ఆ;ామmÔీ`ా లWD1 ��}హపåర¬కం`ా 7Jా యబ3Nన 
D1EE ²ం�నDె ౖయ@ండబ� వ,చున}Da. O�లP తన జతపE7ాd¥¦న 9ð9 మdeయ@ 
±త�కP 7Jా �ినప,�డ¢ కZడ, తనను 01ను “అO· స*లPడ¢”`ా గ@de*ంచు'cq1}డ¢. ఈ 
ఉత*రమ@లను O�లP తన వQ'{*గత ��}¹Íత�ల'̂ 7Jా �ినప�టk'{E, అతE ఆDేశమ@లP 
మdeయ మంద;ంప,లP ఈ సు7ాdµ*కPలకP బ¹Íరంగ 'ారQø0̂1J లB�  మmరÓదర�కమ@ల�ౖ 
య@ంట�యE O�లP ఆంy1డ¢.  

అÒవందన పలPకPలను 0ె;యజ¥ప,�టలB Yu v_@wxసు O�లP0� కZడ 
yేర/త�q1}డ¢. dlÛయ@లకP, గల±య@లకP, ఎij�ీయ@లకP, 9ð9'{ మdeయ@ 
±త�కP 7Jా యబ3Nన ప9JకలలB, సహ6దర/లందde'{ O�లP మmతJ[| తన అÒవందన 
పలPకPలను 0ె;యజ^¯ాడ¢. 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన d¥ండవ ప9Jక, 
iి;Rీ�య@లకP, 'cలస>య@లకP, మdeయ@ iిలWðనుకP 7Jా యబ3Nన ప9Jకల D1¬dా 
0ె;యజ¥ప�బ3Nన అÒవందన పలPకPలB�  O�లP R�ర/0� OాటH 9ð9 R�ర/ కZడ 
ఉంటHంDa. �ెస>లô కయ@లకP 7Jా యబ3Nన d¥ండ¢ ప9JకలB� ను, O�లP0� కZడ �ీల 
మdeయ@ 9ð9 ఉం3NనటHI  0లెPసు* న}Da. 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన �దటk 
ప9JకలB మmతJ[| O�లP0� కZడ n· �j*q�సు yేdాడ¢. 

µ̀)కP పJజలB�  స¹Íతం, “n· �j*q�సు” అq�Da 'cంత [|రకP అర/Dైన q1మ[\] 
య@ం3ెను. ఈ R�ర/ 'c) త*  EబంధనలB ఇకLడ మdeయ@ అO· . 18:17లBమmతJ[| 
కనబడ¢త�ంDa. గనుక ఒక పJశ}7¤ంటq� తల�త�* త�ంDa: 'cdeం��య@లకP తన 
అÒవందన పలPకPలP 0ె;యజ�̂ిన n· �j*q�సు మdeయ@ అO· . 18:17 పJ'ారం 
'cdeంథులB గ;�! q1QయRీఠమ@ #Tదుట 'cటIబ3Nన “సమmజమంDaరప, 
అ®a'ాde#T]న [‘పJ®1న అ®a'ాde’; KJV] nÌ �j*q�సు” ఒక3ేq1? ఒక3ే అ#నట�#0,ే 
'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన ప9JకలB R�dÝLనబ3Nన n· �j*q�సు, ఎijసు>లB 
ఏంyేసు* న}టHI ? అతడ¢ 'cdeంథు నుం3N ఎijసు>లB ఉం3Nన O�లP ³ద�కP సంఘంలB 
తల�9*న పJశ}లP ±సు'cE ఒక dాయబ�de`ా dాలWదE స�షIమవ,త�న}Da. క సం, 
'cdeంథు నుం3N ఒక ఉత*ర²�w పంపబ3Nన7ాde0� కZడ ఇతE R�ర/ R�dÝLనబడలWదు 
(1 'cdeం��. 16:17). ఇం'ా, ఇంతకP ²ం� ఈ ప9JకలB #ం'ా ఏ²య@ 
R�dÝLనబడలWదు. బహÂ¯ా, ఇతడ¢ అDే n· �j*q�సు 'ాDðే; 'ాE ఎijసు>లB నున} 
'¥¦§స*వ,లందdeలB, n· �j*q�సు ఒకL3 ే ఈ అÒవందన పలPకPలB�  O�లP0� yేdాడE 
మనమ@ పJశ} 7�సు'cనవల� ియ@ంటHంDa.  

మనకP 0ె;యE 'ారణ1లనుబటkI, 'cdeంథుకP సంబం®aం�న n· �j*q�సు (అO· . 
18:17) ఎijసు> పటIణ1E'{ వలస వ�wయ@ంట�డE అను'cంD1మ@. ఇతడ¢ 
'cdeంథులBE యvదు సమmజంలB పJమ@ఖ[\]న 7ా3ె ౖయ@ం3ెనE అర2మవ,త�న}Da. 
'{)సు�, మmõ సమmజమంDaరప, అ®a'ాde, '()��*  #$�jౖయ@q1}డE ఒప,�'cEనప,�డ¢, 
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యvదులP q1యకPడ¢ లWE7ారయmQర/ (అO· . 18:8). గనుక n· �j*q�సు మ@ందుకP 
వy1wడ¢. dlÛయ@ల పJ0ేQక ధdాzసనం #Tదుట యvదులP '¥¦§స*వ,ల0� పåde*`ా 
0ెగDెంప,లP yేసు'cనడం మం�దE పJ9OాDaం�నDa బహÂ¯ా ఇత3 ే
అ#య@ండవచుw. అ®a'ార/లP, '¥¦§స*వ,లను యvదులP`ా 'ాదు, `ాE పJపంy1q�} 
ప,de'cలP�త�న} అల�de జనమ@`ా దృÔిIంy1లEయ@, గనుక 7ాde'{ dlÛయ@ల చటI 
పJ'ారం యvదులకP సమకZరwబడ¢ ఏ tధ[\]న హ6D1 లWD1 'ాప,దల 
ఇవ¬బడకZడదEయ@ 'ªdాడ¢. అతE దృÔిIలB '¥¦§స*వ,లP, యvదులP మdeయ@ ̀ µ)కPలP 
“ధరz¯ాస* &మ@నకP వQ9deక*మ@`ా Dేవ,E ఆdా®aంచుటకP జనులను 
R�Jd̂Rించుచున}7ాd¥¦” య@ం3Nde (అO· . 18:13). n· �j*q�సు, OJా థ²కం`ా, 
“యvదుల[\]న [|మ@ '¥¦§స*వ,లను అం µ̀కdeంచమ@. 7ాde'{E మmకPను ఏ సంబంధం 
లWదు. 7ార/ మmకP yెంDaన7ార/ ఏమmతJమ@ను 'ాదు. dlÛయ@ల�ౖన Ûర/ పరDేశప, 
మతమ@నకP సంబం®aం�న 7ాde0� వQవహdeంచు dµ9q�, 7ాde0� కZడ Û'{షIమ@ 
వ�wనటHI `ా వQవహdeసు* q1}రE” పJకటkంy1డ¢.  

గ;�! #Tదుట 'cనnా èన ±ర/� n· �j*q�సు అను'cన}టHI  పdeణ²ంచలWదు. 
అO· స*లPల 'ారQమ@ల ప,స*కం పåde*`ా tవdeంచE 'ారణ1లనుబటkI , ధdాzసనం ±ర/� 
±ర/wచుండ`ా q1Qయnా2 నంలB సమm7�శ[\] య@ం3Nన7ార/ సమmజమంDaరప, 
అ®a'ాdeE పటHI 'cE 'cట�I ర/, గటkI`ాq� 'cటkIనటHI q1}ర/! సమmజమంDaరప, అ®a'ాde 
అq1స'{*పర/3ెనౖ nామంత dాü సమ´ంలBq� 'cటIబ31ì డ¢. ఈ tషయంలB గ;�! 
±�ి'cEన Eర+యమ@నుబటkI#$ 'ాబ� లP, మ@నుzందటk 'cE} సంవత>రమ@ల వరకP, 
యvదులను మdeయ@ '¥¦§స*వ,లను కZడ Dేవ,E ఆdా®aంచు పJజలP`ా వdµÓకdeంచq¤ ౖ
య@ం3Nన dlÛయ@ల మధQ D�E చటIపర[\]న ఆ®aకతQతకP అతడ¢ Dోహదప31ì డ¢. 
ఏDే[\]నప�టk'{E, “అ#0 ేగ;�!ను ¶టkలB ఏ సంగ9E గvdewయ@ ల´QRjటIలWదE” 
అO· . 18:17� 0ె;యజ¥ప,�త�న}Da.  

అతE t®aకృతమ@నుబటkI  గ;�! #Tదుట Dెబ,లP 9Eన తర/7ాత, 'cdeంథులB 
అతE పట�  దయతలy7ేాd̂ లWరE n· �j*q�సు అను'cE య@ంట�డ¢. ఈ 
¹.త�వ,నుబటkI#$ 'ాబ� లP అతడ¢ ఎijసు>నకP 7¤÷�OÌ యmడ¢. ఎijసు>లB అతడ¢ తన 
n· ంత yÝరవనుబటkI#$ 'ాబ� లP, అతడ¢ O�లPను మdÝక పdాQయం కలPసు'cq1}డ¢. 
అO· స*లPడ¢ yెRి�న tషయmలను tE, '{)సు� అడ¢గ@జöడలB�  నడ¢చు'cq1}డ¢. 
n· �j*q�సు '()సు* ను పJభ@వ,`ా అం µ̀కdeం�, వర/స`ా '()సు*  మdeయ@ '¥¦§స*వ 
సంDేశమ@నందు t¯ా¬సమ@ం�న 'cdeంథు సమmజమంDaరప, d¥ండవ అ®a'ాde 
అయmQడ¢. 

తన అÒవందన వచనమ@లను 0ె;యజ^య@టలB n· �j*q�సు O�లP0� yేdాడ¢, 
'ాE 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన �దటk ప9Jక ³కL రచనలB అతడ¢ 
ఎt¬ధం`ాను OాలPపంచు'cనలWదE స�షIమవ,త�న}Da. 7ాde R�ర/�  క;�ియ@న}టHI  
కనబడ¢చుం3Nనదq� 7ాస*వమ@, 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP tజ!త>వం0� 
'cనnాగ@చున} మహ6దQమమ@లBE ఉదQమq1యకPE దళమ@లB ఉం3NరనుటకP ఒక 
సం'̂త[\] య@ం3NంDa (dlమm. 1:8-10; 'cలôస>. 1:6; 1 R�త�ర/ 5:9 చూడ¢మ@). 



 37 

Dేవ,E సంకల�మ@లను ఏ tdl®a#T]నను ఎDadeంచలWకOÌ యmడ¢. ఆయన 
సంకల�మ@లP అE7ారQం`ా nా®aంపబడ¢01#. 'cdeం��య@లP 7ాde పåర¬ 
శత�J 7¤ౖన7ాE ³ద� నుం3N అÒవందన వచనమ@లP ఆం�య@ండకOÌ వచుw గనుక 
n· �j*q�సు R�ర/ పJకLలB O�లP మన సహ� దర�డ� అE yేdewయ@ంట�డ¢. n· �j*q�సు 
'()సు* నం µ̀కdeంచుట 7ాde'{ ఆశwరQజనక[\]న ఆ°� ద[\] య@ండవచుw.  

వచనమ' 2. O�లP ఈ ఉత*రమ@ను 38"#ంథుల<నునj 0ేవ{2 సంఘమ'నకR 
7Jా సు* q1}డ¢. “సంఘమ@” అq� పదమ@ LXXలB నుం3N అవలం�ంపబ3NంDa.2 
OJా పం�క పJపంచంలB, ఇDa dాషI 0మ@నకP సంబం®aం�న tషయmలను O�ర/లP 
Eర+#ంచుచుం3Nన పటIణ ¯ాసనసభ సందర�ంలB 7ాడబ3Nన nా®1రణ పద[\] 
య@ం3NంDa (అO· . 19:39 చూడ¢మ@). ఈ పదమ@ను ¯ాసన సభకP సంబం®aం�న 
అÒOJా యమ@ నుం3N 7�ర/yేయ31E'{ µ̀)కP OాఠకPలP కషIప3Nయ@ండవచుw. 
“సంఘమ@” అను పదమ@ను O�లP t¯ా¬సుల tషయంలB పJ! èం�నప,�డ¢, 
'¥¦§స*వ,లP సమm7�శమగ@చుం3Nరq� అవ`ాహన0� ఉప! èంy1డ¢. సంఘమ@ ఇతర01J  
ఏ[\] య@ం3Nనను లWD1 ఏ ఇతర పనులను yే�నిను, అDa సమm7�శమగ@చుం3NనDa. 
'¥¦§స*వ,లP Dేవ,E సE}®1నమందు సమm7�శమగ@చు ఆయన 
సు* త�లనde�ంచుచుం3Nde. 7ార/ సమÔిI t¯ా¬సప,టప,�'ªలPలB ఒకde'cకర/ 
0�31�టHను అందజస̂ు'cనుటకPను, ఒకdeqHకర/ బలపర/w'cనుచు OÌ J త>¹Íంచు 
'cనుటకPను, సమÔిI õtత t®1నమ@ను అవలం�ంచు టకPను కZడ¢'cనుచుం3Nde 
(¹ºÀJ. 10:23-25). 

తన OాఠకPల t¯ా¬సప,టప,�'ªలP మdeయ@ 7ాde పJవర*న 7ార/ తమ@zను 
గvdew 01మ@ క; èయ@ండ¢ అÒOJా యమ@Rj ౖఆ®1రపడ¢చు అదుప,yేయబడ¢త�ందq� 
tషయం అO· స*లPడ¢ ఎde èయ@ం3ెను. 7ార/ “Dేవ,E సంఘ[\]” య@ం3Nde; 7ార/, 
O�లP వల�q�, 3�Pసు@  )�సు నందు ప"#�ద పరచబDEన>ా"UV య@ం3Nde. 7ార/ ఆయన 
q1మమ@ను ధdeంచుటకP ఒక పJజ#T] య@ండ¢నటH�  ఆయన 7ాdeE Rి;y1డ¢ 'ాబటkI 
7ార/ పdeòదÐపరచబ31ì ర/. “పdeòదÐపరచబడ¢ట అన`ా nా®aంపబ3Nన ఏDైన ఒక 
Ede�షI[\]న q¤ౖ9క ల´ణమ@ 'ాదు `ాE Dేవ,E0� క; èయ@ండ¢టకP పJD1నమ@ 
yేయబ3Nన ఒక Ede�షI[\]న సంబంధ[\] య@న}Da.”3 పdeòదÐపరచబడ¢ట అన`ా, 
పdeòదÐమ@`ా ఉండ¢ట. O�లP ఈ పదమ@ను పJ! èంచడమ@ వర+ణ1తzకమ@ను 
²ం�నDె ౖయ@న}Da. 7ార/ ఏ[\]య@ండవల�నE Dేవ,డ¢ 7ాdeE ఏdా�టHyే¯ా3ో, 7ార/ 
అDే లWక అలm`̂ E;�య@ండవల�నE అతడ¢ ఈ '¥¦§స*వ,లను స7ాలP yేయ@చుం3ెను. 
7ాde õtతమ@లP, 7ార/ లBకమ@లB ఉన}7ాd̂ 'ాE 7ార/ లBకసంబంధులP 'ారq� 
tషయmE} పJచురమ@ yేయ@ పdeòదÐతను పJ9�ం�ంపవల� ియ@ం3NంDa. అDaవర'̂, 
O�లP ఈ ప9JకలB 7Jా �ిన పలPకPలP '()సు*  శdµరమ@నకP అ01QవశQక[\] య@ం3Nన 
ఐకమతQమ@ను ధుJ ¶కdeంచడం �దలPRjట�I #. 'cdeంథు సంఘంలB ylటHyేసు'cను 
చుం3Nన tభజనలP 7ార/ ఏక శdµర[\] య@ండవల�నను 01త�రQమ@నకP 
అవమmనకర[\] య@ం3Nనt. 

'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన �దటk ప9JకలB సంబ� ®aంపబ3Nన సమసQలP 
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మdeయ@ ఆంDోళనలP Ede�షIమ@`ా 'cdeంథులBE సంఘమ@ గvdew 
0ె;యజ¥ప�బడ¢చుండ`ా, 7ాde సంఘ సమmజం tశ¬7ాQప*[\]న సహ7ాసంలB 
OాలÓనుచుం3NనదE 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP అర2ంyేసు 'cనవల�ని అవసరమ@ం3NంDa. 
అDa 'cdeంథులB ఉం3Nన సంఘ[\]q1, ఎijసు> సంఘ[\]q1, లWD1 ఇతర పటIణంలB ఉన} 
సంఘ[\]q1, t¯ా¬సులP, పdeòదుÐ లP`ా ఉండ¢టకP RిలPవబ3Nన7ాde0�ను, >ా"#342 
మనకRను ప�భ'వ{Jా ఉనj మన ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@  w1మమ'న ప�kసZలమ'ల< 
G�ా "#Zంచు>ారంద"#y¥ను yేdeన7ాd¥¦య@న}టHI  తమ@zను01మ@ ల�'{Lంచు'cq1}ర/. 
7ార/ Dవే,E tðచన బృహ01LరQమ@ నుం3N బలమ@ను O· ందుచు D1E'{ 
Dోహదప31ì ర/. సకల 'ాలమ@లయందు సకల ylట�కP tస*deం�న ర´ణ సంDేశమ@ను 
ఏdా�టHyే�ియ@ంచుటలB 7ాde R�JÔి0�దQమ[|[\] య@ం3NనDో  'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP 
అర2ం yేసు'cనవల� ి య@ం3NంDa. #$సు '()సు* , సకల స2లమ@లయందున} సకల 
t¯ా¬సులకP పJభ@వ,`ా, ఆయన “మనకP” పJభ@7¤ ౖ య@న}టHI `ా, “7ాde'{E పJభ@7¤ ౖ
య@q1}డ¢.” 

వచనమ' 3. అO· స*లPడ¢ 'cdeంథు సంఘమ@ గvdew yేయ@చుం3Nన OJా ర2న 
మdeయ@ క; èయ@ం3Nన అనుdాగస¹Íత[\]న సుహృD1�వమ@ µ̀)కPలP 
7Jా సు'cనుచుం3Nన ఉత*రమ@లలB ఆదర�[\]న7¤ ౖ య@ం3Nన అÒవందన పలPకPలB�  
వQక*మ@ yేయబ3Nనt. కృGాసమS�1నమ'లR ÛకP కలPగ@ను `ాక అE O�లP 
7Jా ¯ాడ¢. ఈ మmటలను 0ే;క`ా పdeగణÙంచకZడదు; అt '̂వలమ@ అజöగ)త*0� కZ3Nన 
అÒవందన పలPకPలP 'ావ,. t¯ా¬సం, O�లPను మdeయ@ 'cdeంథు సంఘమ@ను 
క;�ికటHI `ా కటkI7��ింDa. మన తంDE�)*sన 0వే{డ� మ"#య' ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@  
7ాdeE ఒకLటk`ా yే¯ాడ¢ 'ాబటkI  7ార/ ఒకL పJజ#T] య@ం3Nde. Dేవ,E yేత 
ఏdా�టHyేయబ3Nన సdeహదు� లP 7ార/ క;� ి సహõవనం nా èంచుచుం3Nన 
అt¯ా¬సుల�ౖన జనసమvహమ@ల నుం3N 7�ర/ yే¯ా#. కృప మdeయ@ సమm®1నం 
7ాde7¤ ౖయ@ండ¢నE 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లP ఎde èయ@ం3Nde. 

Dేవ,E Rితృత¬మ@ మdeయ@ #$సు '()సు*  ³కL పJభvత¬మ@ O�లPనకP 
'(లక[\]న సూతJమ@ల�ౖ య@ం3Nనt. µ̀)కP nా¹ÍతQంలB Zeus (బృహస�9) 
అప,�డప,�డ¢ Dైtక[\]న తం3NJ`ా దృÔిIంచబ31ì డ¢; 'ాE ఇతE Rితృత¬మ@ మmనవ 
కPటHంబమ@ను గvdewన D1E కంట� ఎకPLవ`ా ఒ;ంRిÁ '()డలకP సంబం®aం�న 
సర¬Dేవగణమ@ను గvdewనDె ౖయ@ం3NంDa. Oాత EబంధనలB స¹Íతం, అDa �01* E'̂ 
లWకPం31 ఉండనప�టk'{E, Dేవ,E Rితృత¬మ@ పde7ాQప*మగ@ పJ®1q1ంశమ@ 'ాదు 
(హ6Ô�య 11:1-4 చూడ¢మ@). Dవే,E'{ ఆయన పJజల పట�  గల R�Jమను మdeయ@ 
పJజలP ఆయన పట�  క; èయ@ం31;>న జ7ాబ@D1dµతనమ@ను t¯ా¬సులP 
గ)¹ÍంచునటH�  Rతిృత¬మ@ 7ాde'{ స°యపడ¢ ఒక పJ!జనకర[\]న 
రUప'ాలం'ార[\] య@న}టHI  #$సు మdeయ@ O�లP కను`Ýq1}ర/. తం3NJ#T]న 
Dేవ,డ¢ మdeయ@ పJభ@7¤ౖన #$సు '()సు*  Dేవత¬మ@లB సమmనుల�ౖ య@q1}ర/. 7ాde 
ద¬ంద¬త¬మ@లBను మdeయ@ 7ాde ఏకత¬మ@లBను '¥¦§స*వ,లP కృOాసమmధనమ@లP 
కను`Ýందుర/. 
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ప�k bషయంల< 0వే{2 మ¦లమ'న ఐశhరoవంత|లగ'ట (1:4-9) 

వక*లP మdeయ@ గ)ంథకర*లP ఏDైన ఒక సంబ� ధనమ@ను 7ాde'{E 7ాde ̄ P) తలకPను 
మధQ సత>ంబంధమ@లను q¤ల'cలP� మmటల0� �దలPRjటIవల�నE µ̀)కPలP 
మdeయ@ dlమనులP క;�ి ఏలPబ3N yేయ@చుం3Nన పJపంచంలB ఉపq1Qస 
nామర2ëమ@ను ఉపDేంచుచుం3Nన Oాఠ¯ాలలP 7ాde'{ q�de�ంy1#. 01q� ఒక 
tD1¬ంసు3ె ౖ య@ం3Nన O�లP, సంDేశమ@లను మdeయ@ సమmy1రమ@లను సd¥¦న 
సరణÙలB అందజ^య31E'{ అవసర[\] య@ం3Nన స°యం 'ªసం తన లS'{క 
Oాం3NతQమ@ను ఒక వనర/`ా ఉప! èంచు'cq1}డ¢. nాంపJD1#క[\]న అÒవందన 
వచనమ@ల తర/7ాత, Dేవ,డ¢ 7ాde Ûద కPమzdeం�న ఆDdా¬దమ@లను 
అO· స*లPడ¢ 'cdeంథు సంఘmE'{ జöE పకం yే¯ాడ¢. 

43�Pసు@  )�సు నందు ¤కR అనుగP ©̈ంపబDEన 0ేవ{2 కృపను చూd, ¤ bషయqrs 
w1 0ేవ{234 ఎలªప{�డ�ను కృతజ«y1సు@ త|లR Aె¬ªంచుచుw1jను. 5-63�Pసు@ ను గ¦"#®న 
Yాnoమ' ¤ల< vిZరపరచబDEనందున ఆయనయందు ¤ర� ప�k bషయమ'ల<ను, 
అనJా సమస@  ఉప0ేశమ'ల<ను సమస@  జ¯« నమ'ల<ను ఐశhరoవంత|లIౖk"#; 7గనుక ఏ 
కృGావరమ'నందును ల<పమ'ల/క ¤ర� మన ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@  ప�తonత 38రకR 
ఎదుర�చూచుచుw1jర�. 8మన ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@  0Fనమందు ¤ర� 2రప"ాధులIౖ 
య'ండ�నట�ª  అంతమ' వరకR ఆయన ²మ'³ను vిZరపరచును. 9మన ప�భ'>£ౖన )�సు 
3�Pసు@  అను తన కRమSర�2 సహ>ాసమ'నకR ²మ'³ను [ి¬dన 0ేవ{డ� 
నమ³దJ#న>ాడ�. 

ఈ మmటలP [\ప,�ను 0ె;యజ�̂j3N7¤ ౖ య@న}t. Dేవ,డ¢ 'cdeం��య@లను 
ఏర�రచు'cq1}డ¢, 'ాE 7ార/ తమ కృపను E Ø̄wషIమ@`ా O· ంDaన గ)¹1తల�ౖ 
య@ండలWదు. 7ార/ Dేవ,E 'cరకP ఒక Eర+యమ@ను కZడ yేసు'cq1}ర/. O�లP తన 
ఉత*రమందంతటను 'ªdeనటHI `ా, తన OాఠకPలP ఏ[\]య@ండవల�నE Dేవ,డ¢ ఏdా�టH 
yే¯ా3ో  7ార/ అDే అ#య@ండవల�నE అతడ¢ 7ాdeE tన}tంచు'cq1}డ¢. 
7ాdeప,�డ¢ D�tంపబ3Nయ@న}టHI `ా, Dవే,E ³కL Rితృత¬మ@ను మdeయ@ #$సు 
³కL పJభvత¬మ@ను ఒప,�'cనడం D1¬dా '()సు*  'cర'¥¦న Eర+యమ@ను 7ాdeం'ా 
పåde*`ా yేసు'ªలWదు. t¯ా¬స tషయక[\]న పJయmణం #ం'ా 7ాde మ@ందున}Da.  

వచనమ' 4. O�లP సర¬nామmనQం`ా తన ప9Jకలను Dేవ,E'{ కృతజE01సు* త�లP 
yె;�ంచు OJా ర2న0� �దలPRjట�I డ¢ (dlమm. 1:8; ఎij�ీ. 1:6; iి;Rీ�. 1:3; 'cలôస>. 
1:3, 4; 1 �ెస>. 1:2, 3; 2:13; 2 �సె>. 1:3). Dేవ,డ¢ 'cdeంథు t¯ా¬సుల #Tడల 
చూRిం�న కృప 'cరకP మdeయ@ 7ార/ పJదde�ం�న t¯ా¬స స¹Íత[\]న 
పJ9స�ందననుబటkI O�లP Dేవ,E'{ వందనసు* 3ె ౖయ@ంటHq1}డ¢. సంఘంలB తల�9*న 
సంø_భం గvdew !�ం�నట�#0ే, ¤ bషయqrs w1 0వే{234 ఎలªప{�డ�ను 
కృతజ«y1సు@ త|లR Aె¬ªంచుచుw1jను అE O�లP 7Jా సు* q1}డంటÏ అDa `Ýప�`ా 
yెప,�'ªదగÓ tషయ[\] య@న}Da. అట�#నను, ఈ OJా ర2న ఒక nాంపJD1#క[\]న 
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tషయమE 'cటkI7�యబడdాదు. మmనవ 7¤ౖఫలmQల దృ;ాI ë 3�Pసు@  )�సునందు ¤కR 
అనుగP ©̈ంపబDEన కృప nార2కం`ా పJ!జనపడ¢చుం3NంDa. పdeపక¬త 'cరవడ¢ 
సంఘmలB�  స¹Íతం Dేవ,డ¢ Oాప,లను  9మంత�లను`ా ±ర/nా* డ¢. 'cdeంథు 
t¯ా¬సులP సు7ార*కP t®ేయ@లయmQర/ మdeయ@ Dేవ,డ¢ 7ాdeE రøNంపబ3Nన7ాde 
శdµరమ@లBE'{ yేర/wచుం3ెను గనుక O�లP కృతüE3ె ౖ య@ంటHq1}డ¢. పJజలను 
tð�ంచ31E'{ '()సు*  yే�ిన పE నుం3N అతE ®1Qసను D1deమ÷�ంచుటకP 'cdeంథులB 
పJతQ´మగ@చుం3Nన అజöE నమ@ను మdeయ@ అహం'ారమ@ను అతడ¢ 
అనుమ9ంచలWదు. 

కP� ప*[\]న7¤ౖయ@న} d¥ండ¢ 7ాకQమ@లలB (1:3, 4) O�లP, కృప (χάρις, charis) 
అE అనువDaంపబ3Nన పదమ@ను d¥ండ¢ nార/�  తనకP అందుబ�టHలB నున} వనర/`ా 
పJ! èంy1డ¢. అనుగ)హమ@ మdeయ@ n�°ర�మ@ అq�t D1E nామmనQ అర2మ@లE 
0ె;యజ¥ప,�టకP అO· స*లPడ¢ ఈ పదమ@ను 7ాడ¢'ª31E'{ 7¤నుకంజ7�యలWదు 
(1:3), 'ాE 4వ వచనంలB ఈ పదమ@ ³కL అd2ా E} మdÝక nా2 #'{ ±సు'cE 
7¤íî� డ¢. ఎదుర/చూడE, ఉ�త[\]న, మdeయ@ కEకరమ@0� కZ3Nన వరమ@ను “'()సు*  
#$సు నందు … అనుగ)¹Íంచడమ@” D1¬dా Dేవ,డ¢ పJదde�ం�న “కృప” అq�Da 
'¥¦§స*వ,లకP ఒక nాం'̂9కపర[\]న అర2ంగలద#QంDa. O�లP ఈ ప9JకలB వQక*ం yే�ని 
గDa� ంప, మdeయ@ Daదు� బ�టం01 Dవే,E కృప 'cరకP O�లP 'cdeంథు సంఘంలBE 
సహ6దరసహ6దdµల0� పంచు'cనుచున} కృతజE01సు* త�ల దృ;ాI ë పdeగణÙంపబడవల� ి
య@న}Da. 7ాdeE ఆవdeం�య@న} త´ణ సంø_భం ఏDైనప�టk'{E, 7ార/ '()సు* నందు 
పంచు'cEన ఆతzసంబంధ[\]న ఆDdా¬దమ@లP Dేవ,డనుగ)¹Íంచుచుం3Nన వర[\] 
య@ం3NనవE తన OాఠకPలP 0ెలPసు'cనవల�నq�Da అO· స*లPE ఆశ#T]య@న}Da. 
7ార/ Dేవ,E కృపలB ఎదుగ@చుండ¢ సందర�ంలB, 7ాdeలB ఉం3Nన పdeòD1Ð తzను 
ఊRిdాడకPం31 yేయ@చుం3Nన tభజనDలతను మdeయ@ Oాపమ@ను 7ార/ 
అ®aగ²nా* రq�Da O�లP ³కL ఆతzt¯ా¬స[\] య@ం3NంDa. 

వచనమ'లR 5, 6. సమస* ఉపDేశమ@ మdeయ@ సమస* జöE నమ@ గvdewన 
అO· స*లPE పdl´ సూచన, ఈ ప9Jక tప,�'cనుచుండ¢ 'cలDa అస�షIం`ా అగపడ¢త� 
భయRjటHI త�న} tషయmలను పdeచయం yేసు* ంటHంDa. 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లలB 
'cందర/ 7ార/ క; èయ@ం3Nన జöE నమ@ గvdew గde¬ంచుచుం3Nde, 'ాE జöE నమ@ అంటÏ 
ఏ²టÉ అE 7ార/ అర2ం yేసు'cEనDa, O�లP అర2ం yేసు'cEన D1E'{ Òన}మ@`ా 
ఉం3NంDa (3:18-20). తన OాఠకPలP ఆయనయందు ఐశhరoవంత|లIౖ"# గనుక 
7ాdeEబటkI  O�లP Dేవ,E'{ కృతüE3ె ౖ య@ం3ెను; పJభ@వ, అనుగ)¹Íంచ`lర/చుం3Nన 
సమస*మ@లB 7ార/ ఐశ¬రQవంతమ@`ా OాలPపంప,లPగల7ాd¥¦ య@ం3Nde. O�లP'¥¦0,ే 
#$�� సమస* ఉపDేశమ@ మdeయ@ సమస* జöE నమ@నకP మvలm®1ర[\] య@ం3ెను. 
అO· స*లPడ¢ ఒక పJకL OJా ¶ణQత0� 7ాdeE O· గడ¢చు, అDే సమయంలB 7ాdeE 
y1కచకQం`ా గDa� ంy1డ¢. ఉపDేశమ@ మdeయ@ జöE నమ@ tషయంలB 
'cdeం��య@లకPం3Nన అహం'ారమ@, పJపంచమందంతటను 'cEయmడ బడ¢చు, O�లP 
మmటలకP వQంగQమ@ను ²ం�న సూచనను సమకZdాw#. 
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'cdeంథులBE 'cందర/ nా¹ÍతQ Ûమmంసగల ఆq1టk సమm7�శమ@ల yేత 
Eర¬�ంపబ3Nన 7ా`ాÐ టk'{ ఎకPLవ tలPవEy1wరq� tషయmE} ఈ ప9Jక స�షIం 
yేసు* న}Da. 7ా`ాÐ టk0� కZ3Nన Eప,ణతలP పJభ@వ, సంకల�మ@ tషయంలB 
పJ!జనపడవచుw, పJ!జనపడక OÌ వచుwనE O�లP ఎde èయ@ం3ెను. 
'cdeం��య@లP తమ జöE నమ@నంDa అ9శ#ంచుచుండ`ా, D�E గvdew O�లP 
సంDే°లP గల7ా3ె ౖయ@ం3ెను. '()సు* నందు 7ార/ Dేవ,E ఎde èన7ాd¥¦, ఆయన గvdew 
మdeయ@ ఆయన పJతQ´తలP, tðచన, మdeయ@ EతQ õవమ@ గvdew tవరం`ా 
మmటలm డ¢'cనగ; èన7ార/`ా ఆDర¬Daంపబ31ì ర/. 'cdeం��య@లP మ¹Íమను 
Dేవ,E'{ ఆdlRించుటకP బదులP`ా, 7ా`ాÐ టk0� కZ3Nన ఉపDేశమ@లకP ఎకPLవ 
tలPవEచుwచు జöE నమ@ను ²ం�నDa మdÝకటk లWదq� ��వమ@ను 0ె;t`ా 
జ<3Nం�నటHI  కనబడ¢త�న}Da. 

అO· స*లPE బ� ధ అ9శ#ంచ31E'{ `ాE tభ$ంy ే OÌ ;కలకP`ాE అవక¯ాం 
ఇయQలWదు. అతడ¢ మdeయ@ 'cdeంథులBE సహ6దర/లP జöE నమ@నకP మdeయ@ 
సతQమ@ను గvdewన స�షI[\]న ఉపDేశమ@నకP ఎకPLవ tలPవEy1wర/; 'ాE 
ఉపDేశమ@లP మdeయ@ జöE నమ@ ³కL tలPవ అంచq1 7�యబడ¢టకP ఆ®1రం`ా 
E;�న O�లP పJమmణమ@లP మdeయ@ 7ాde పJమmణమ@లP ఒకటk 'ావ,. ఈ 
సహ6దర/లP 7ాస*వం`ాq� ఐశ¬రQవంత�ల�ౖ య@ం3Nde, 'ాE 7ార/ తమ చుటHI మ@టHI  
ఉం3Nన పJజల మq#��7ాలను 7ార/ Edాకdeంచవల� ియ@న}దE '()సు* నందు 7ార/ 
పంచు'cనుచుం3Nన వరమ@లP 7ాde'{ RిలPప,Eచుwచుం3NనవE అప�టk'{ 7ాdeం'ా 
0ెలPసు'cనలWదు. 

'()సు* ను గvdewన జöE నమ@ O�లP మdeయ@ ఇతర/లP 'cdeం��య@లకP ఇ�wన 
nా´Qమ@ నుం3N OJా Rి* ం�నDa. #$సు q#టkమmటలయందును మdeయ@ 
'{)యలయందును 01q� '()�jÕ*  య@q1}డE ఆయన పJదde�ంy1డE 7ార/ 
ధుJ ¶కdeంచుచుం3Nde (15:1-4). Dేవ,డ¢ #$సును మృత�లలB నుం3N 9de è లWపడమ@ 
D1¬dా నజd̂త�7ా3ైన #$సు ఆయన కPమmర/3ై య@q1}డE పJకటkంy1డ¢ (dlమm. 
1:4). 'cdeం��య@లP ఎde èయ@ం3Nన tషయం గvd̂w అన`ా, 3�Pసు@ ను గ¦"#®న Yాnoమ' 
>ా"#ల< vిZరపచబDEనదను tషయmE} అO· స*లPడ¢ tన9 yే¯ాడ¢. O�లPకP మdeయ@ 
తన 0:; OాఠకPలకP పdeచయమ@న} పde�ి2త�లకP సుపde�త�లP'ాE మvడవ 
గ@ంప,నకP yెంDaన OాఠకPలP, అO· స*;క nా´Qమ@ ఎలm ధుJ ¶కdeంపబ3NంDోనE 
అబ@,రపడ¢చుందుర/. “అO· స*లPE ³కL �హ}మ@లP Û మధQను Eజమ@`ా 
కనుపరచబ3ెను” అE O�లP అటH తర/7ాత ధుJ ¶కdeంy1డ¢ (2 'cdeం��. 12:12). O�లP 
'cdeంథు పటIణంలB ఉం3Nనప,�డ¢, 7ాde Ûద అతడ¢ తన yేత�లనుంచుట D1¬dా 
పdeòD1Ð తz, 'cdeం��య@లలB 'cందde'{ శ'{*E పJnాDaంy1డ¢. గనుక D�7¤నకర[\]న ఇటkI 
శ'{*E O· ంDaన గ)¹1తలP, tచ´ణ1పåర¬కం`ా అదు�త'ారQమ@లP yే¯ార/ (1 'cdeం��. 
12:7-10). 

ఇటkI  అదు�త'ారQమ@ల D1¬dా బ� ®aంపబడ¢చుం3Nన సువర*మmనమ@ Eజమ@`ా 
ధుJ ¶కdeంపబడ¢చుం3NంDa, 'ాE ఈ సందర�ంలB O�లP మనసు>లB మdÝక ఆలBచన 
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ఉండవచుw. 'cdeం��య@ల õtత t®1నంలB ylటHyసేు'cన} మmర/�లను లWD1 7ార/ 
tð�ంపబ3Nన పJజల�ౖ య@ం3Nనందున 7ార/ ఆనందం`ా అనుభtం�న 
ఆDdా¬దమ@లను పdĺ ం`ా సూ�ంచుచుండవచుw. మmర/�qHంDaన õt01లP O�లP 
బ� ధలB� E సతQమ@ను ధుJ ¶కdeంచుచుం3Nనt. తర/7ా9 tవరణమ@ ఎం0� 
ఆకరïణùయ[\]నDె ౖ య@న}ప�టk'{E, అDa y1ల వరకP అEwత[\]నDె ౖ మdeయ@ 
మmటలకP ��7ాలకP అందEDె ౖయ@న}Da. (βεβαιόω, bebaioō అq� µ̀)కP పదమ@ 
నుం3N) “�ి2రపరచబ3NనDa” అE అనువDaంపబ3Nన '{)యm పదమ@, కPంటk7ాడ¢ స¬స2త 
qHందుట లWD1 గ@) 3Nì7ాE'{ చూప, dావటం వంటk అదు�త 'ారQమ@లను 7ార/ చూ�న 
సందర�మ@లను 'cdeం��య@లP జöE పకం yసేు'cనునటH�  7ాdeE OÌ J త>¹Íం�ంDa. 
“Dేవ,డ¢ తన �01* నుnారమ@`ా సూచక'{)యల yేతను, మహ01LరQమ@ల yేతను, 
q1q1tధమ@ల�ౖన అదు�తమ@ల yేతను, ttధమ@ల�ౖన పdeòD1Ð తz వరమ@లను 
అనుగ)¹Íంచుట yేతను, 7ాde0� కZడ nా´Q²చుwచుండ`ా tEన 7ాde yేత మనకP 
దృఢపరచబ3నెు” అE ర�ం�నప,�డ¢, ¹ºÀJ ప9Jక రచ#త కZడ “�ి2రపరచబ3NనDa” 
అE అర2²చుwచున} ఇD ే'{)యm పదమ@ను పJ! èంy1డ¢ (¹ºÀJ. 2:3, 4). 

వచనమ' 7. తన OాఠకPలP ఎం0� `Ýప� ఆతzసంబంధ[\]న ఆDdా¬దమ@లను 
అనుభtం�న tషయmE}రUi Nపరw31E'{ అO· స*లPడ¢ శ)²ంy1డ¢. 7ార/ Dేవ,E 
కృపలB OాలPపంప,లPగల7ాd¥¦నందువలన తతÜ;తం`ా 7ార/ ఏ కృGావరమ' నందును 
ల<పమ' లWE7ాd¥¦ య@ం3Nde. 7ార/ ఉపDశేమందును జöE నమ@నందును 
ఐశ¬రQవంత�లయmQర/. '()సు* ను గvdewన nా´Qమ@ 7ాde మధQ ధుJ ¶కdeంపబ3NంDa. 
'cdeం��య@లP ఇE} tధమ@లP`ా ఆDర¬Daంపబడ¢చుం3Nde కD1, అలmంటప,�డ¢, ఈ 
సంఘంలB అల�[\]న tషయmలP, tభజనలP, గందర`lళం, మdeయ@ లS'{కత¬ం 
ఎందుకP ylటHyసేు'cన}టHI ? అO· స*లPడ¢ 7ాdeE క�eన[\]న పJశ}లP అడ¢గక 
మ@నుప,, Dేవ,డ¢ 'cdeం��య@లలB తన 'ారQమ@ను yేయ@చుండ¢ట గvdew తన 
ఆతzt¯ా¬సమ@ను రUi Nపర/w'cన`ldాడ¢. ఏDే[\]నప�టk'{E, 7ార/ O· ంDaన 
ఆDdా¬దమ@లలB ఏ ఒకLట�ౖనను 7ాde n· ంత జöE నమ@, శ'{*, లWD1 మం�తనమ@వలన 
కలPగలWదను సతQమ@ను 7ార/ 0ెలPసు 'cనవల�నEO�లP ఆంy1డ¢. 
య@క*సమయంలB, మmనవ జöE నమ@ మdeయ@ శ'{*లB గల స¹.త�కమ@'ాE 7ాde 
ఆతzt¯ా¬సమ@నకP గల ఆ®1రమ@ను tవdeంy1లE అO· స*లPడ¢ 7ాdeన3N`ాడ¢ 
(3:18-20). 

'cdeం��య@లP “ఏ కృOావరమ@ నందును లBపమ@లWE7ాd¥¦” య@ండ`ా, q1q1 
tధమ@ల�ౖన వరమ@ల స¬��వం గvdew ఎకPLవ`ా చdewంపబడ¢చుం3NంDa. “వరమ@” 
అq�Da χάρισµα (charisma) అq� µ̀)కP పదమ@ ³కL అను7ాద[\] య@న}Da. ఈ 
పదమ@ O�లP ప9JకలB�  పద°ర/nార/� , R�త�ర/ 7Jా �ిన ప9JకలB ఒకnాde 
కనబడ¢త�న}Da (1 R�త�ర/ 4:10). O�లP dlమm పటIణమ@నకP yేర/'cన}ప,�డ¢, 
అచwటk '¥¦§స*వ,లకP “ఆతzసంబంధ[\]న కృOావర[|Dైనను” 7ాde'{యQవల�నE 
EdµøNంచుచుం3నెు (dlమm. 1:11). µ̀)కP ��షలB, 1 'cdeం��. 12వ అ®1QయంలB ఈ 
పదమ@ ఐదు nార/�  కనబడ¢త�ంDa. 'cdeం��య@లకP అనుగ)¹Íంపబ3Nన అదు�త 
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'ారQమ@లP yేయ శ'{*గల వరమ@లP, “ఒ'̂ పdeòD1Ð తz yేత” అనుగ)¹Íంపబ3Nనt 
(12:4). Charisma అq� µ̀)కP పదమ@ పJ0ేQ'¥¦[\]న, సహజö±త[\]న వరD1నమ@లను 
సూ�ంచుచున}దE ఈ సందర� మ@లలB సుtDaతమగ@చున}Da; 'ాE O�లP 'cE} 
పdాQయmలP ఈ పదమ@ను అదు�త'ారQమ@ల గvdew స�షIం`ాలWE పJnా* వన 
సందర�ంలB స¹Íతం పJ! èంy1డ¢. ఉD1|| dlమm. 11:29, “Dవే,డ¢ తన 
కృOావరమ@ల tషయమ@లBను, RిలPప, tషయమ@లBను ప¯ాw01* పపడడ¢” అE 
yెప,�త�న}Da. అట�#నను, 1 'cdeం��. 1:7 7Jా య@చుం3Nనప,�డ¢ O�లP మనసు>లB 
సహజö±త[\]న వరమ@ లPండ¢ట nాధQ[| అE d¥ండ¢ ఆలBచనలP yెప,�చున}t. 
�దటkDa, సంబం®aత సందర�ంలB 'cdeం��య@లP O· ంDaన ఆDdా¬దమ@ల సంపåర+త 
గvdewన పJnా* వన D1¬dా O�లP 7ాde t¯ా¬సమ@ను ధుJ ¶కdeంచుచుం3ెను. ఈ 
“సంపåర+త”లB అదు�త'ారQమ@లP yేయ శ'{* గల వరమ@లPం3Nనt. d¥ండవDa, 
'cdeం��య@లP అదు�త'ారQమ@లP yేయ శ'{* గల వరమ@లకP RjడDోవపటkIంపబ3Nన 
OJా ®1నQతను ఇy1wర/ (12:29-31). ఈ సమసQ 1:7లB R�dÝLనబ3N, 12:29-31లB 
అతE Daదు� బ�టH 'cరకP ఎదుర/చూచుచున}Da. 

'cdeంథు '¥¦§స*వ,లకP ఆతz సంబంధ[\]న వరమ@లP లBRించలWదు, 'ాE Dేవ,E 
రUపకల�నల గvdewన సుt¯ాల దృక�థమ@ పdeగణÙంపబ3Nనప,�డ¢ మmతJ[| 
వరమ@లP OJా మ@ఖQ[\]న7¤ౖ య@ం3Nనt. తన OాఠకPలP 7ాde nావ®1నమ@ను మన 
ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@  ప�తonత పట�  మ÷�ంపవల�నE 'ªdeనప,�డ¢ O�లP తన 
దృÔిI'ªణ1E} yేdాwడ¢. q�ర/�0� కZ3Nన కద;క0�, 7ాdÝక సమmRి*  'ªసం 
ఎదుర/చూచుచుq1}రE అతడ¢ 'cdeం��య@లకP జöE పకం yే¯ాడ¢. పJభ@వ, dాకడ 
'cరకP EdµøNసూ*  õtం�నప,�డ¢, వరమ@ల మdeయ@ పర/వ,పJ9ష/ల వq¤}#$ 
Òన}[\]న వర+మ@ను ధdeసు* ంDa. 'cdeం��య@లP ఏ tధ[\]న ఆతzసంబంధ[\]న 
వరమ@లP లWD1 జöE నమ@ను ఆనందం`ా అనుభtం�నను, '()సు*  dాకడ#$, “మన 
పJభ@వ, ³కL పJతQ´త#$,” ఆత�రత0� కZ3Nన 7ాde ఆశ#T] య@ం3NంDa. '()సు*  
సంఘం ఎల�ప,�డ¢ తన దృÔిIE Daగంతమ@ Ûద EలPప,తç õtంy1;> వ,న}Da, 
ఏలయన`ా “అE}టk అంతమ@ సÛప[\] య@న}Da” (1 R�త�ర/ 4:7).  

'¥¦§స*వ,లమ@`ా, Dేవ,E కృప yÝప,�న, మనమ@ అంతమ@ వరకP 
పటHI tడ¢వకPం31 'cనnాగగలమను °Û మనకPన}Da; 'ాE పటHI దల అq�Da 
మ@ందు`ాq� Eశw#ంపబ3Nన ఒక మ@ èంప, 'ాదు. “01q� భJష�I 3ైOÌ వ,q�ð” అq� 
nాధQత గvdew O�లP అటHతర/7ాత !�ంy1డ¢ (1 'cdeం��. 9:26, 27). 
పJభ@వ,నందు t¯ా¬సమ@ంచు 7ాEE, ఏ లS'{క శ'{*#T]నను పJభ@వ, ³కL R�Jమ 
నుం3N 7�ర/yేయజöలదు (dlమm. 8:38, 39). #$సు మనకP స°యకర* మdeయ@ 
��}¹Íత�డ¢. పJభ@వ, తన 7ాdeE ´²nా* డ¢, nా¬®a'ారం0� yేర/w'cంట�డ¢. 

వచనమ' 8. 1:7లBE, “మన పJభ@7¤ౖన #$సు '()సు*  పJతQ´త” అE అన}ప,�డ¢, 
1:8లBE మన ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@  Daనమ@ గvdew మdÝక tధం`ా yెప,�'cనడమE 
అర2ం. చdeతJ పJభ@వ, dాకడ, ఇహలBక ఉE'{ మdeయ@ 'ాలమ@ ³కL మ@ èంప, 
Daశ`ా nా èOÌ త�న}Da. dl è బ�ధలB ఉన}ప,�డ¢ tERించు మvలPగ@0� 'ాలమ@ 
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గ9ం�OÌ వ, వరకP మmన7ా÷ కPటHంబమ@ అస*వQస*మ@`ా కద;7¤ళ)� చుండదు. 
ఏలయన`ా 'ాలమ@ Dొde�OÌ వ,చుండ¢ 'cలDa Dవే,డ¢ ఉDే�శమ@ను మdeయ@ 
Da¯ాEd̂�శనమ@ను అనుగ)¹Ínా* డ¢.  

“పJభ@వ, Daనమ@” Oాత EబంధనలB ఒక OJా మ@ఖQ[\]న ��వన#T] య@న}Da. ఈ 
Daనమ@ పJవక*ల yేత 7ాడ¢'cనబడ¢ట 'c) త*  EబంధనలB గల D�E అర2మ@ను 
tవdeంచ31E'{ స°యకరం`ా ఉంటHంDa. పJభ@వ, తన పJజలను రøNంచుటకP లWD1 
øNంచుటకP శ'{*మంతమ@`ా తన 'ారQమ@ను yేయ@ ఏ Daనమ@q¤ౖనను సూ�ంచ31E'{ 
పJవక*లP “పJభ@వ, Daనమ@” అq� పదజöలమ@ను పJ! èంy1ర/. 'c) త*  EబంధనలB, 
“పJభ@వ, Daనమ@” �ి2రమ@`ా పJభ@వ, dాకడ Daన[\] య@న}Da. పJభ@వ, 9de è 
వచుwనq� Eశwయత '¥¦§స*వ,లకP క�wతం`ా 0ె;య@ను, 'ాE క�wత[\]న సమయం 
0ె;యదు; dా9J 7�ళ Dొంగ ఏలmగ@ వచుwq# ఆలm`̂ పJభ@వ, Daనమ@ వచుwనq� 
tవరమ@ అందుకPగల ఒ'̂ ఒకL ఆచూ'(#T] య@న}Da (మత*# 24:36; 1 �ెస>. 5:2 
చూడ¢మ@). 

వచనమ' 9. ర´ణ గvdewన °Û Dేవ,E tశ¬స యతRj ౖఆ®1రప3N య@న}Da. 
Eజ[\]నఒకL Dేవ,డ¢,7ాdeDేవతలP చలప�త*మ@గల7ాd¥¦ య@q1}రE µ̀)కPలP అర2ం 
yేసు'cన}టHI , చపల�త*మ@గల7ాడ¢ 'ాదు. 0ేవ{డ� నమ³తJ#న>ాడ� గనుక ఆయన 
తన Rిల�ల పJకLన EలPవబ3N య@ంట�డ¢. తన కRమSర�2 సహ>ాసమ'నకR అq�Da 
1:9లBE µ̀)కP పదజöలమ@నకP బహÂ¯ా ఉత*మ[\]న అను7ాద[\] య@ంటHంDa; అDa 
సంబంధ సూచక tభ'{*0� కZ3NనDె ౖ య@న}Da గనుక “తన కPమmర/E ³కL 
సహ7ాసమ@నకP” అq�Da D1E అ´dార2[\] య@న}Da. '¥¦§స*వ,లP ఒకde0� qHకర/ 
పంచు'cను సహ7ాసమ@ '()సు* 0� గల సమÔిI స°వసమ@నుబటkI#$ 
nాధQమవ,త�న}Da (1 !°ను 1:6, 7). 

'()సు* q1మమ@ను O�లP ఎడ0ెdeRిలWకPం31 పJ! èంచుచుండ¢టను బటkI , O�లP 
ఆలBచన అం01 '()సు* లB 7�రUEనDె ౖయ@ం3Nనదq� tషయం tDaతమవ,త�న}Da. తన 
ప9Jకను �దలPRjటkIనDa �దలP'cE D1EE మ@ èంచునంత వరకP అతడ¢ #$సు 
'()సు* ను 'cdeం��య@ల #Tదుట ఉంy1డ¢. తన n· ంత శ'{* లWD1 జöE నమ@Rj ౖ
ఏమmతJమ@ను ఆ®1రపడక, O�లP తన ®1Qస అంతటkE పJభ@వ,Rjౖq� '̂ంD�Jకdeం� 
య@ంy1డ¢. O�లP ³కL పJ9 చరQ మdeయ@ పJ9 ఆలBచన నం�న7ాdeE EతQ 
õవమ@నకP RిలPచు7ాE మ¹Íమmర2[\]న7¤ౖ య@ం3NంDa. 

సంఘమ'ల< A´ట�Aేసు382న bభజనల గ¦"#®న GHలR ¨µచ®"#క 

(1:10-17) 

తన ప9Jకను 7Jా య@చుం3Nన O�లP, 'cdeం�� సంఘం O�లPకP పంRిం�న అq�క 
పJశ}లకP సమm®1న²y1wడ¢. అతడ¢ ఈ పJశ}లకP జ7ా�యQక మ@ందు, '()సు*  
శdµరంలB ylటHyసేు'cEన tభజనల గvdew మmటలm31లE ఆంy1డ¢ (1:10-4:21). 
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O�లP ఆలBచనల } ఇట 8వలq� 'cdeంథు సంఘమ@ నుం3N అంDaన tభజన సమసQ 
గvdewన సమmy1రంలB Eమగ}మయmQ#. 'cE} t®1లB� , సంఘమ@లB 
ylటHyేసు'cనుచుం3Nన 'cట�� టలP మdeయ@ అÒOJా య� LD1లP అO· స*లPడ¢ 
పdeషLdeంచ31E'{ tపdµత[\]న సంø_భమ@ను క; èంచుచుం3Nన సమసQల�ౖ 
య@ం3Nనt. 'cdeంథులBE 'cందర/ '¥¦§స*వ,లP O�లP పట�  పJదde�ంచుచుం3Nన 
t¯ా¬సOాతJమ@నుబటkI అపde²తం`ా అ9శ#ంచుచుం3Nde. '()సు*  శdµరమ@ ³కL 
ఐకQత కంట� అO· స*లPE దృÔిIలB ఇతర[\]న 'cE} tషయmలP ఎకPLవ మ@ఖQ[\]న7¤ ౖ
య@ం3Nనt (ఎij�.ీ 4:4-6). తన R�ర/ను సంఘ tDోJహ మ@�ా ప´ంలB 
yేర/w'cనుచుం3Nన 7ాడ¢ O�లPకP ఎం0� బ�ధ క; èంచుచుం3ెను. ఈ dlüలB�  సంఘ 
nా2 పనమ@ల పdeచరQలను yపేటkIన పdey1రకPలP nా´Q²చుwచున}టHI `ా, నూతనం`ా 
q¤ల'cల�బడ¢ సంఘ సమmజమ@లP tభజనల tషయంలB సులభం`ా పJ��tతమగ@ట 
tంత`ా నున}Da.  

'cdeంథు సంఘం tభజన పట�  చూRని ఉనుzఖతకP అq�క tషయmలP Dోహదప3N 
య@ండవచుw. సహ6దర/లP q1q1 tధమ@ల�ౖన ఆతzసంబంధ[\]న వరమ@లP 
క; èయ@ం3Nde, 'ాE '¥¦§స*వ t¯ా¬సం మdeయ@ సంబం®aత అ��Qసం అన`ా ఏ²టÉ 
Eర¬�ంపబ3N, అ®a'ారపåర¬కం`ా ;�త రUపంలB ఇవ¬బ3Nన tవరం 7ాde'{ లWదు. 
'c) త*  Eబంధన D1E రUప,d̂ఖలను రURించు'cను పJ'{)యను #ంకను 
'cనnా èంచుచుం3NనDa. d¥ండవDa, 7ార/ స¬తంతJం`ా ఆలB�ంచగలరE 'cdeంథు 
t¯ా¬సులP తమ@zను01మ@ ఋüవ,yసేు'cq1}ర/. 7ార/ 'c) త* వQకP* ల మmటలP 
ఆల'{సూ*  'c) త*  ఆలBచనలను ఆ°¬Eంy1ర/; లWదంటÏ, 7ార/ O�లP బ� ధలP tq�7ార/ 
'ాదు, 7ాde0� సమmనుల�ౖన7ాde మధQ సు�ి29లWE మతమ@ను ఆ;ంగనమ@ 
yేసు'cq¤3N7ార/ 'ాదు. 7ార/ O�లP బ� ®aం�న సంDే¯ాలను అం µ̀కdeంచ31E'{ 
బ�°టం`ా ఉం3Nన అDే మనసు> 7ాdeప,�డ¢ అతE బ� ధలP వ'()కdeంపబడ¢చుం3Nన 
పde�ి29 yతే సులభం`ా పJ��tత�లగ@నటH�  yేయ@చున}Da. మvడవDa, 'cdeంథు, ఏ 
ఉపDేశకP3ెqౖ1 తన బ� ధలను తన చుటÄI ర ఉన} 7ాde'{ tERించుటకP ¶లP`ా ఉం3Nన 
పటIణ[\] య@ం3NంDa. ఆq1టk య@గంలB పJబ;య@ం3Nన తత*Ö పJ7ాహమ@లకP 
nా2 EకPలP అల7ాటHప3NOÌ యmర/. తతÜ;తం`ా ఉపDేశకPల పట�  లWD1 ఏDైన ఒక ప´ం 
పట�  పJదde�ంపబ31;>న t¯ా¬సOాతJమ@ను Eర¬�ంచు 7ాకQమ@లను 
ర�ంచు'cనడమ@ మdeయ@ ప,నర�ంచు'cనడమ@ పdeOాట�ౖOÌ #ంDa. tభ$ంచు 
శకP* లP సంఘంలB పEyయే@చున}టH�  కను`ÝEనప,�డ¢ O�లP ఆశwరQపడకOÌ # 
య@ండవచుw, 'ాE 01మం01 క;�ి ఒక ప´ం`ా ఏర�31లE ఎవd¥¦q1 అతEE 
tన}tంచు'cనుటను అతడ¢ ఇషIపడలWదు. 

“సహ� దర�లS"ా, సqrsకoతను 3ాGాడ�38నంDE” (1:10) 

10సహ� దర�లS"ా, ¤రందర� ఏక¸�వమ'y¥ మSటలSడవలIన2య', ¤ల< కnలR 
ల/క, )�క మనసు`y¥ను ఏక y1త�రoమ'y¥ను, ¤ర� సనjదు  లIౖ య'ండవలIన2య', 
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మన ప�భ'>£నౖ )�సు 3�Pసు@  [¹రట ²మ'³ను >xడ�38నుచుw1jను. 

వచనమ' 10. 1:9లB, “తన కPమmర/E సహ7ాసమ@నకP” అE అO· స*లPడ¢ 
R�dÝLనడం, 1:10లB �దలవ,త�న} స[\]కQత 'cర'¥¦న tన}పమ@ yేయ31E'{ 
మmరÓమ@ను సుగమం yే�ింDa. '()సు* 0� నుండ¢ సహ7ాసం '¥¦§స*వ,లను ఐకమతQం0� 
కటkIRjటHI త�ంDa, 'ాE 'cdeంథు t¯ా¬సులP తమ n· ంత ఇ;ాI #;ాI ల 7¤ంబ3N 
పర/ ¥̀త�* చుం3Nనందు వలన ఈ ఐకమతQమ@ గvdew 7ార/ పటkIంచు'cనలWదు. తన 
ప9JకలలBE ఇతర ylట�  వల�q�, ఇచwట O�లP తన మనసు>లBE మmటను బటIబయలP 
yేయ@చుం3ెను. మధQస2[\]న, Oాం3NతQ పJదర>క[\]న ప9Jక 'ాదు. 'cdeం��య@లకP 
7Jా యబ3Nన ప9JకలB�  కEకరమ@, nానుభv9, Edాశ, మdeయ@ 'ªపమ@ స�షIం`ా 
కనబడ¢త�q1}#. సహ� దర�లS"ా అq� బహÂవచన సంబ� ధనం 'cdeం��య@లకP 
7Jా యబ3Nన �దటk ప9JకలBq� 27nార/�  ఉప! èంపబ3NంDa. అలm ¥̀¦0,ే ఇటkI 
సహ6దరత¬మ@ tషయంలB 'cdeంథు సంఘం ఎలm dాõపడగ; èంDa? '¥¦§స*వ,లP 
మ@�ాలP`ా, ఆ యm ప´మ@లP`ా ఏర�31ì ర/. అO· స*లPడ¢ మృదువ,`ా 
�దలPRjట�I డ¢. పJసు* త పde�ి2త�ల0� 7ార/ తృRిyెంDa య@ండకZడదE అతడ¢ 
7ాdeE tన}tంచు'cq1}డ¢. 7ార/ క;�ి [\;�ి య@ం31లE, ఏక మనసు> ఏక 
హృదయంగల7ాd¥¦ య@ం31లE O�లP ఆంy1డ¢. ఈ tన}పమ@ O�లP ఒకL3ే 
yేయలWదు, అDa మన ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@  [¹రట yేయబ3NంDa.  

t¯ా¬సుల మధQ bభజనలR 7¤7�¬ర/ nా2 #îలలB ఏర�డవచుw. అ#0ే ఏ ఒకL 
tభజన#T]నను అం µ̀కdeంపద èనDa 'ాదు. పJభ@వ, పJజల yేత సంఘటkత[\]న వQ'{*గత 
సంఘ సమmజమ@లP 'cE} పdాQయmలP ఇతర సంఘ సమmజమ@ల0� సహ7ాసం 
yేయ31E'{ Edాకdenా* #. పde�ి2త�లP q1q1 tధమ@లP`ా ఉంట�#. 'cE} nార/�  
బ�ౖ�లP సంబంధ[\]న బ� ధలను 'cటkI7�సూ* , 7ాటk0� O· ంతనలWE పదÐత�లను 
అభQ�ించ31E'{ సంఘమ@ అనుకZ;ంచు'cEనప,�డ¢ tభజనలP తల�త�* 01#. 
మdÝక ylట ఆdా®aంచు 0�టk సంఘ సభ@QలRj ౖసంబం®aత సంఘం D1E అÒOJా యmలను 
మdeయ@ ఇ;ాI #;ాI లను t®aం�నప,�డ¢ కZడ tభజనలP ఏర�డ¢01#.  

'cE} tభజనలP సంఘ సమmజ nా2 #îE D1టk 7¤ళ�వ,. తన OాఠకPలP 
ఏక��వమ@0� మmటలmడవల�నEయ@, ఏక మనసు`y¥ మ"#య' ఏక y1త�రoంy¥ ¤ర� 
సనjదు  లIౖ య'ండవలIనంటº O�లP 7ాdeE బJ9మm;నప,�డ¢, 'cdeంథు సంఘమ@ 
³కL అంతరం èక tషయmల గvdew అతడ¢ ఆలB�ంచుచుం3నెు. ఒక సంఘంలBE 
tభజనలP వQ'{*గత[\]న7¤ ౖఉండ¢టకP ఎకPLవ ఉనుzఖత కలదు, 'ాE సంఘంలBE Rjద�  
Rjద�  tషయmల వలన ఏర�డ¢ tభజనల కంట� ఇ7�Û తకPLవ tq1శకర[\]నt 'ావ,. 
'¥¦§స*వ,లP ఒకdeqHకర/ R�J²ంచవల�ను, ఒకde #Tడల ఒకర/ మdాQద`ా [\లగవల�ను 
మdeయ@ ఒకdeqHకర/ `ÿరtంచ వల�నE పలPమmర/�  yెప�31E'{ 'c) త*  Eబంధన 
'̂ట�#ంచుచున} ��గమ@ గమq1రG[\]నDై య@న}Da. సంఘ సమmజ nా2 #లB 
ఐకమతQమ@ను Eర¬¹Íంచు'cనడం D1¬dా పJభ@వ,ను `ÿరtంచ31E'{ పడ¢ 
పJయmసమ@ కంట�, t¯ా¬స tష#క[\]న ఏ పdµ´#T]నను అంత అ®aకం`ా 
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అR�øNంచునDె ౖయ@ండదు. 

“¤ మ'»ాలకR ఎట�వంట¼ ఆ�1రqrsనను ల/దు” (1:11-16) 

11w1 సహ� దర�లS"ా, ¤ల< కలహమ'లR కలవ2 ²మ'³ను గ¦"#® 3½ª )* )ంట¼>ా"# 
వలన w1కR yె¬యవAె®ను. 12¤ల< ఒకడ�-wxను GHలR>ాడను, ఒకడ�- wxను 
అGu ల<ª >ాడను, మ"#�కడ�-wxను 3¿Àా>ాడను, ఇం38కడ�-wxను 3�Pసు@ >ాడన2 
Aెప{�38నుచుw1jర2 w1 y1త�రoమ'. 

133�Pసు@  bభÂంపబDE య'w1jD1? GHలR ¤ 38రకR vిలRవ >xయబDెw1? GHలR 
w1మమ'న ¤ర� బ�[ి@స³మ' Gu ం0Fk"ా? 14-15w1 w1మమ'న ¤ర� బ�[ి@స³మ' 
Gu ం0Fkర2 )*వ"UVనను Aెప�కRండ� నట�ª , 34Pసు�నకRను Jా)య'కRను తప� మ"# 
)*వ2342 wxను బ�[ి@స³²యoల/దు; అందు3UV 0ేవ{234 కృతజ«y1సు@ త|లR A¬ెªంచు 
చుw1jను. 16v_@ఫను )ంట¼>ా"#342 బ�[ి@స³²d®k2; Å"#34 తప� మ"# ఎవ"#3UVనను 
బ�[ి@స³²d®kwxÆ wxw£ర�గను. 

వచనమ' 11. 'ª� #T '¥¦§స*వ,dాల�ౖన 7ాQOాde#T] య@ం3ెనEయ@, అతE'{ 
సంబం®aం�న7ార/ 7ాQOార dµ01Q 'cdeంథు మdeయ@ ఎijసు> పటIణమ@ల మధQ 
పయEంచుచుం3NరEయ@ ఒకర/ అ9 త¬ర`ా ��tంపవచుw. R�ర/ మmతJం �ీ* &'{ 
సంబం®aం�నDె ౖయ@న}ప�టk'{E, ఆ[\ '¥¦§స*వ,dాల�ౖ య@ం3NనదE మనమ@ క�wతం`ా 
yెప�లWమ@. “'ª� #T #ంటk7ార/” అq� అను7ాదం తప,� Dోవ పటkIంచవచుw, 
ఎందుకన`ా సంబం®aత µ̀)కP పదజöలమ@ 'cందర/ 'ª� #T0� 'cంత సంబంధంగల7ాd¥¦ 
య@ం3NరE 0ెలPప,త�న}Da. ఆ[\ కPటHంబ సభ@QలP లWD1 పJ9EధులP ఎq#} 
t®1లP`ా O�లP0� సంబంధం ఏర�రచు'cEయ@ండవచుw. 'ª� #T 01q� 'cdeంథు 
పటIణ7ా�ి`ాE లWD1 ఎijసు> పటIణ7ా�ి`ాE అ#య@ంటHంDa. ఆ[\ ఎవd¥¦ 
య@ం3Nనప�టk'{E, 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ సమmజంలB తల�9*న మ@�ాలP మdeయ@ 
కలహమ@ గvdew O�లP 3½ª )*కR సంబం®aం�న7ాde D1¬dా 0లెPసు'cq1}డ¢. 'ª� #T 
సంబంధులP ఈ tషయmలను 0ెలPసు'ª31E'{ 7ార/ '¥¦§స*వ సమmజమ@లB 
OాలôÓ నుచుండ¢ట అతQంత సుtధజనక[\]న మmరÓ[\] య@ం3NంDa. సంఘంలB 
కలహమ'లR కలవ2 O�లP 0ెలPసు'cq1}డ¢. ఇDa O�లP మనసు>లB కలత 
క; èంచుచుం3Nన పdeణ1మ[\] య@ం3NంDa.  

వచనమ' 12. ఈ వచనమ@లBE పదజöలమ@లను అ9 జöగ)త*0� అంచq1 
7�యm;> వ,ంటHంDa. ¶టk అర2tవరణ 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన �దటk ప9JకలBE 
0:; అ®1Qయమ@లను అర2ంyేసు'cనడమ@ను పJ��tతం yేసు* ంDa. 'cdeంథు సంఘంలB 
పEyేయ@చుం3Nన అల�[\]న, tభ$ంy ేగ@ణమ@గల సూÜde* గvdew అO· స*లPడ¢ ఒక 
వQంగQ �తJమ@ను 7ాde మ@ందుంచుచుం3ెనE 'cందర/ సూ�సు* ంట�ర/. 
ఏDే[\]నప�టk'{E, ఈ tభజనల గvdew O�లP 3వ మdeయ@ 4వ అ®1QయంలB ఆ యm 
ప´మ@లకP సంబం®aం�న ఉపDేశకPల R�ర�0�స° tవdeంy1డంటÏ, ఈ R�ర/� గల 7ాde0� 
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అసల�ౖన OాdµIలP ఏర�31ì యE స�షIం`ా అర2మవ,త�న}Da. wxను GHలR>ాడను లWD1 
wxను అGu ల<ª >ాడను మ@న}గ@ Eq1D1లను ఈ మ@�ాలP అనుకZ;ంచు'cq1}#, 
'ాE OాdµIలP`ా ఏర�డటమ@ను ఈ ఉపDేశకPలP 01[| OÌ J త>¹Íంy1రన31E'{ 
అంతసూ>చన ఏD� లWదు. వరÓమ@లను ఏdా�టH yసేు'cనడం, అDa 'cdeం��య@లP 
yే�ిన పq¤ౖయ@న}Da. 

O�లP మdeయ@ అO· లB�  'cdeంథు పటIణమ@ను సందde�ంy1రE బ�ౖ�లP 
చదువర/లకP 0ె;య@ను, 'ాE R�త�ర/4 కZడ సందde�ంy13ో  లWDో  స�షIం`ా 
0ె;యదు. అO· స*లPల 'ారQమ@ల ప,స*కంలB, #TరUషలWమ@ మ° సభ 
సమm7�శ[\]న సందర�మ@లB R�త�ర/ R�ర/ �వdenాde`ా R�dÝLనబ3NంDa (అO· . 15:7). 
ఈ స��సమm7�శం మ@ è�ిన తర/7ాత ఏDో  ఒక సమయంలB అతడ¢ #TరUషలWమ@ను 
t3N� 7¤÷� 'cdeంథులB 'cంత సమయం గ3NRియ@ండవచుw. లWD1 పdాQయం`ా, 
#TరUషలWమ@ సంఘమ@ యvదు '¥¦§స*వ,ల'{�wన �ిTారసు ప9JకలP (2 'cdeం��. 3:1) 
'cdeంథుకP yేర/'cE, R�త�ర/ R�రట వy1wయE nా¬®a'ారం0� yెప,�'cEయ@ండవచుw. 
అO· . 15:1 మdeయ@ గల±. 2:11, 12 క;Rి చదువ,'cన}ప,�డ¢, O�లPను 
వQ9d̂'{ంచుచుం3Nన యvదు '¥¦§స*వ,లP O�లP పనులకP నషIం క; èంy1లE 'cE} 
పdాQయmలP ఎలm అతE 7¤ంటబ3N వy1wdl అర2మవ,త�ంDa. ఇం'ా, O�లP 
'cdeం��య@లకP తన �దటk ప9Jకను 7Jా �ిన d¥ండ¢ సంవత>రమ@లలBR�, అనQజనుల 
tషయంలB ðÔ� ధరz¯ాస* &మ@ను తప�Eసde`ా t®aంy1లE పటHI బటkIన 'cE} 
గ@ంప,ల yేత సంఘంలBE 'cందర/ పJ��tత�లయmQర/ (2 'cdeం��. 3:4-11). 
R�త�ర/కP ఎర/కలWకPం31q� R�త�ర/ 7ాde OాdµI'{ q1యకP3ై య@q1}డE 'cందర/ 
nా¬®a'ారం0� పJకటkం� య@ండవచుw. 

R�త�ర/ గvdewన tషయం ఏ[\]య@న}ప�టk'{E, ఈ పటIణమ@నకP '()సు*  dాలWదు. 
వ�wయ@ం3Nనట�#0,ే “'()సు*  మ@�ా” ఒకటk ఏర�3Nయ@ం3N నట�#0,ే పde�ి29 
#ం'¥లmవ,ం3ేDో ! అట�#నను, 7ారందర/ '()సు* కP yెంDaన7ాd¥¦ య@ండలWD1? O�లP 
మ@�ాల గvdew మdÝక పdాQయం 3:4-9లB R�dÝLEనప,�డ¢, తన R�ర/ను మdeయ@ 
అO· లB�  R�ర/ను మmతJ[| R�dÝLq1}డ¢. 3:22లB '̂Tా R�ర/ అదనం`ా R�dÝLనబ3NనటH�  
మనమ@ గమEnా* మ@, 'ాE ఈ సందర�ం మ@�ాసమసQల గvdewనDa 'ాదు. O�లP 
మdeయ@ అO· లB�  'cdeం��య@ల మధQ పJ®1న q1యకPల�ౖ య@ం3Nనందు వలనను, 7ాde 
వQ'{*గత పJ0ేQక ల´ణమ@లP yెప,�'ªద èనంత`ా Òన}[\]న7¤ ౖయ@ం3Nనందువలనను, 
పటIణంలBE '¥¦§స*వ,లలB 'cందర/ ఈ ఇర/వ,deలB ఒకdeE తమకP q1యకPE`ా 
పdeగణÙంy1ర/. 

తత*Ö¯ాస* &మ@నకP సంబం®aం�న � Lదమ@లyేత ఆకdeïంపబ3Nనందు వలన 
tభజనలP ఏర�3Nయ@ండవచుw. అటHతర/7ా0ే ఒక గ@ంప, 7ార/ O�లPను 
హత�* 'cq1}ర/, మdÝక గ@ంప,7ార/ అO· లB� ను హత�* 'cq1}ర/. ఈ [|ళనమ@నకP 
ఇతర R�ర�ను yేరwడం D1¬dా, 7ాde పJవర*న ¹.త� tర/దÐ[\]నDై య@ం3NందE O�లP 
చూRింy1డ¢. “R�త�ర/ మ@�ాను పJ7�శRjటHI D1మ@,” “'()సు*  మ@�ాను పJ7�శRjటHI D1మ@, 
రం3N” అE అతడEయ@ండవచుw. 'cdeంథులBE మ@�ాత01¬లP వQ'{*గత ఇ;ాI  #;ాI లP 
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మdeయ@ తత*Ö¯ాస* & సంబంధ[\]న సుమ@ఖతల Ûద ఆ®1రప3Nన7¤ ౖ ఈ tషయmలB�  
O�లP అనుకZలం`ా ఉంటÏ O�లP ప´ం వ¹Íంచడం లWD1, అO· లB�  ఎకPLవ 
అనుకZలం`ా ఉం3Nనట�#0 ేఅO· లB�  ప´ం వ¹Íం�నటH�  కనబడ¢త�న}Da. “[|మ@ 
R�త�ర/ ప´ం,” మdeయ@ “[|మ@ '()సు*  ప´ం” అE nా¬®a'ారం0� yెప,�'cEన 
OాdµIలPం3Nనట�#0ే R�త�ర/ OాdµI, గల±య సంఘంలB O�లP 7¤ంటబ3Nన ఉపDేశకPల 
వంటkDె ౖ ఉం3Nయ@ంటHంDa (గల±. 5:3-6). Eజమ@`ాq� '()సు*  ప´ం వ¹Íం�న OాdµI 
ఉం3Nనట�#0,ే సంబం®aత సభ@QలP 7ార/ పJభ@వ, పట�  పJభ@భ'{*గల7ాd¥¦ ఆయనను 
హత�* 'cEయ@q1}ర/ గనుక OాdµIలలB అత�Qన}త ఆ®aకQత 7ాdeDేనE 7ార/ 
nా¬®a'ారం0� పJకటkం� య@ందుర/, ఏలయన`ా ఇటkI  పJభ@భ'{* 7ాdeE ఇతర/ల కంట� 
ఎకPLవ భ'{*పర/లను `ాtంచుచుం3NనదE 7ార/ ��tంy1ర/.  

7¤7�¬ర/ OాdµIల7ార/ 7¤7�¬ర/ tషయmలను ఉపDేంy1రq� సూచనను O�లP 
పJ9OాDaంచడం లWదు. OJా ñన పJపంచంలB, అం01 వQ'{*గత[\]న పJభ@భ'{*#T] 
య@ం3NంDa; సూతJమ@ల పట�  పJభ@భ'{* తర/చు`ా పJదde�ంపబడలWదు. O�లP, అO· లB� , 
మdeయ@ R�త�ర/ కZడ, ఆ మmట'c��* , 7ార/ 7¤7�¬ర/ tషయmలను qH'{L 
వ'ాLణÙం�నప�టk'{E, t¯ా¬స సంబంధ[\]న పJ®1న �ిD1Ð ంతమ@ల tషయంలB ఏక 
మనసు>గల7ాd¥¦ య@ం3Nde. అO· లB�  గvdew అO· స*లPల 'ారQమ@ల ప,స*కంలB 
ఇవ¬బ3Nన వర+న పJ'ారం, అO· లB�  ఒక వక* మdeయ@ tD1¬ంసు3ె ౖ య@ం3ెనE 
0ేట0ెల�మవ,త�న}Da. లBక జöE నమ@ను Ý̀ప�`ా పdeగణÙం�న సమmజంలB `ÿర7ారGత 
'cరకP 7¤దకPచుం3Nన7ాde దృÔిIలB అత3ే ఎకPLవ అనుకZల[\]న7ా3ె ౖ
ఉం3Nయ@ండవచుw. త´ణంలB, 7ాd̂ ఇతర/ల కంట� ఉత*మ[\]న7ాd¥¦ య@q1}రE 
7ారను'cనుచుం3NనటH�  కనబడ¢త�న}Da.  

వచనమ' 13. అO· స*లPడ¢ ��7KDేJకర¹Íతం`ా వde+ం�న tషయmలP 7¤ను7¤ంటq� 
�'ాకP`ా మmdా#. గనుక అతడ¢ 3�Pసు@  bభÂంపబDE య'w1jD1? అE పJ}సూ*  
పJశ}ల పరంపరను �దలPRjట�I డ¢. ఎవd¥¦q1 `ాE '()సు* ను tభ$ం� పం�RjటIగల31? 
అO· స*లPE tషయంలBq¤ౖ0,ే '()సు*  శdµరమ@ను (సంఘమ@ను) మ@కLలP మ@కLలP`ా 
tభ$ంచడమ@ అనంటÏ, పJభ@వ,q� మ@కLలP మ@కLలP`ా tభ$ంచడమవ,త�ంDa. 
సంఘమ@ '()సు*  శdµర[\] య@న}Da (ఎij�ీ. 1:22, 23). భvత'ాæన[\]న ఒక µ̀)కP 
అను7ాదమ@ (µεµέρισται, memeristai), “'()సు*  tభ$ంప బ3Nయ@q1}31?” O�లP 
అవ`ాహనకP సdeOÌ త�న}Da. అపనమzకమ@ సమm®1నమ@ను nా¬®a'ారపåర¬కం`ా 
'ªdeనDa: “'()సు*  శdµరమ@ను మ@కLలP`ా tభ$ంచ31E'{  వ, nాహ�ింy17ా?”  

“అO· లB� `ాE లWD1 '̂Tా`ాE Û 'cరకP �లిPవ7�యబ31ì dా?” అE O�లP 
అ3N èయ@ండవచుw, 'ాE tషయmల పde�ి29 వQ'{*గతం`ా 'ాటH7��ి య@ంటHంDa. 
ఇతర/లP తమ tషయ[\] 01మ@ మmటలmడగలర/; తన R�ర/ మటHI కP 31గ@ లWEDె ౖ
య@ండవల�నE O�లP ఆంచుచుం3ెను. GHలR ¤ 38రకR vిలRవ >xయబDెw1? అతE 
R�ర/ yెప,�'cనడం లWD1 RjటHI 'cనడమంటÏ, అతడ¢ పJభ@7¤ ౖ య@q1}డE 01ను 
nా¬®a'ారం0� yెప,�'cనడమవ,త�ందE అO· స*లPడ¢ న²zయ@ండవచుw. ఈ 
ఆలBచన#$ అతE} భయ>త�E} `ాtం�ంDa.  
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O�ల3N èన మvడవ పJశ} - లWD1, GHలR w1మమ'న ¤ర� బ�[ి@స³మ' Gu ం0Fk"ా? 
- పJ0ేQ'{ం� ఆస'{*కరం`ా ఉన}Da. బ�Rి*సzమ@ O· ందుట మdeయ@ '()సు* నందుండ¢టకP 
మధQ అO· స*లPడ¢ కPDadewన సంబంధం గvdew ఈ పJశ} 7¤లPగ@ను tర$మ@z 
పdeజöE నమ@ను క; èంచుచున}Da. ఈ పJశ} 7�యడం D1¬dా, బ�Rి*సzమ@ O· ందకPం31 
'¥¦§స*వ,3ై య@ండ¢ట అq�Da ఊ°±త[\] య@న}దE O�లP ఋüవ,పర/wచుం3ెను 
(dlమm. 6:3, 4 చూడ¢మ@). “O�లP Û 'cరకP �ిలPవ 7�యబ3ెq1?” అE 
అ3N èనప,�డ¢, '()సు* , O�లP 'ాదు, 7ాde 'cరకP �ిలPవ7�యబ3ెనq�Da D1E 
అంతdా�వ[\] య@ం3ెను. పJశ}కP 7¤ను7¤ంటq� అతడ¢ 7ార/ O· ంDaన బ�Rి*సzమ@నకP 
సంబం®aం�న tన}పమ@ yే¯ాడ¢. �ిలPవ వలన కలPగ@ పJ!జమ@లలB 7ార/ OాలP 
పంచు'cq1}రనుటకP 7ార/ O· ంDaన బ�Rి*సzమ@ nా´Q[\] య@న}దE తన OాఠకPలP 
అర2ంyేసు'cంట�రE అతడ¢ 7ాdeRj ౖ ఆ®1రపడగ; è య@ం3ెను ('cలôస>. 2:12 
చూడ¢మ@).  

వచనమ'లR 14, 15. ఒకడ¢ O�లP q1మమ@లB బ�Rి*సzమ@ O· ంద31E'{ O�లW 
వQ'{*గతం`ా 7ాE'{ బ�Rి*సz²యQవల�ిన అవసరం లWదు. అట�#నప�టk'{E, 
ఇటHవంటk tషయmల0� అతE'{ ఎటHవంటk సంబంధ[\]నను లWదE అందర/ అర2ం 
yేసు'ª7ాలE అO· స*లPడ¢ ఆంy1డ¢. O�లP 7ాde'{ బ�Rి*సz²�wనటHI  'cందర/ 
nా®a'ారం0� yెRి�య@ండవచుw, అ#0 ే O�లP తన n· ంత q1మమ@లB 7ాde'{ 
బ�Rి*సz²y1wడE ఏ ఒకLd¥¦నను yెప�లWదు. ఇటkI  అవ`ాహన tషయంలB O�లP 
అDadeOÌ యmడ¢. 

ఒకL ́ ణంలB, 01ను వQ'{*గతం`ా బ�Rి*సz²�wన ఇద�deE అO· స*లPడ¢ జöE ప'ాE'{ 
0ెచుw'cq1}డ¢: 34Pసు� మ"#య' Jా)య'. O�లPఈ ఇర/వ,de'{ ఎందుకP 
బ�Rి*సz²y1w3ో  మనమv¹Íంచు'cన వల�ింD.ే ఈ ఇర/వ,ర/ �ిdeమంత�లP 
మdeయ@ పJమ@ఖులPq¤ౖ య@ం3NనటHI  కనబడ¢త�న}Da. O�లP 'cdeంథు పటIణంలB 
ఉన}ప,�డ¢ dlÛయ@లకP తన ప9Jక 7Jా �ినప,�డ¢, అతE'{E మdeయ@ 'cdeంథు 
సంఘమంతటk'{E `ా#య@q� స¬యం`ా ఆ9థQ²y1wడE R�dÝLq1}డ¢ (dlమm. 
16:23). `ా#య@నకP ఒక సుt¯ాల[\]న ఇలP� ం3NనదE స�షIమవ,త�న}Da. '{)సు�, 
'()సు* నం µ̀కdeంపక మ@నుప, 'cdeంథులBE యvదుల సమmజమంDaరప, అ®a'ాde#T] 
య@ం3ెను (అO· . 18:8). సమmజంలB ¶deకPం3Nన ఉన}త[\]న nా2 #EబటkI O�లP 
¶de'{ 01q� వQ'{*గతం`ా బ�Rి*సz²�wయ@ండ¢ను. ¶de బ�Rి*సzమ@లP సంఘmE'{ 
పJ0ేQక[\]న సందdా�ల�ౖ య@ంట�#. Gerd Theissen ఇలm 7Jా సు* q1}డ¢, “D�EEబటkI 
చూ��* , సమmజంలB పలPకPబ3Nగల7ార/ మdeయ@ పJమ@ఖుల�ౖన 'cDa�మంDa'{ మmతJ[| 
బ�Rి*సz²యQ31E O�లP తనను 01ను పde²తం yేసు'cq1}డE 
అర2మవ,త�న}Da.”5 సంఘంలB ఏర�3Nన tభజనలకPను, సమmజంలB ఉన}త[\]న 
మdeయ@ Eమz[\]న nా2 #îలలB ఉన} 7ాde'{E మధQ ఉం3Nన ఉDaJక*తకPను సంబంధం 
ఉన}దE 0ెలPసు* న}Da (1 'cdeం��. 11:20-22 చూడం3N).  

సంఘమ@ లBలBపలW అతEE tమde�ంచు చుం3Nన7ార/ ఉం3NరE yెప,�'ª31E'{ 
O�లP పJదde�ంచుచున} సమde2ంచు 'cను 7¤ఖౖde ఒక సం'̂త[\] య@న}Da. ఎవd¥¦q1 
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ఒకర/ O�లP R�రట బ�Rి*సzమ@ O· ంD1రE nా®a'ారం0� yెప,�'cన}ప�టk'{E, అDa 
తనకP ఎర/క లWకPం31q� లWD1 అతడ¢ తన ఆðదమ@ 0లెPపకPం31q� జde èన 
tషయమE అందర/ 0ెలPసు'cనవల�నE అO· స*లPడ¢ ఆంy1డ¢. 01ను 
బ�Rి*సz²�wన 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లలB ఏ ఒకLd¥¦నను 7ార/ అతE w1మమ'ల< 
బ�[ి@స³²యQబ31ì రE nా®a'ారం0� yెప�లWరE O�లP దృఢEశwయత0� yపె�గ; è 
య@ం3ెను.  

వచనమ' 16. తన n· ంత yేత�ల0� '{)సు�నకP మdeయ@ `ా#య@నకP మmతJ[| 
బ�Rి*సz²y1wడను ఇంతకP మ@నుపటk తన nా®a'ార ��7ాలను మmర/w'cన31E'{ 
అO· స*లPడ¢ ED1Eంy1డ¢. అతడ¢ v_@ఫను [Stephanas] ఇంట¼>ా"#342 
బ�Rి*సz²�wన tషయmE} జöE పకం yేసు'cq1}డ¢ - ఈ '¥¦§స*వ,E R�ర/ అO· స*లPల 
'ారQమ@ల ప,స*కంలB`ాE లWD1 dlమm. 16వ అ®1QయంలB`ాE R�dÝLనబడలWదు. 
“ఇంటk7ార/” అq� పదమ@, ఇకL3ైq1 లWD1 అO· . 16:15, 34లB అ#q1, Rjద�ల0�OాటH 
�న} Rిల�లలP కZడ బ�Rి*సz²యQబ3NనదE సూ�ంచదు. బ�Rి*సzమ@నకP ఎవర/ 
!గ@QలE “ఇంటk7ార/” అq� పJnా* వనను ఆ®1రం yేసు'cE Eర+#ంచడం కంట�, 
ఇతర[\]న ఆ®1రమ@ను పdeగణలBE'{ ±సు'cనడం య@క*మ@. 

�j*ఫను (Stephanas), '{)సు� మdeయ@ `ా#య@0�OాటH, 'cdeంథు సంఘంలB 
ఒక పJమ@ఖు3ై య@ండవచుw. �j*ఫను (Stephanas), తన D1¬dా 'cdeంథులB 
'()సు* నం µ̀కdeం�న �దటk వQకP* లలB ఒక3ె ౖయ@ం3ెనEయ@, గనుక ఆతzసంబంధ[\]న 
q1యకత¬ం tషయంలB 7ార/ �j*ఫను (Stephanas) వంటk వQకP* ల 'cరకP 
7¤దకPచుండవల�నEయ@ O�లP అటHతర/7ాత 'cdeం��య@లకP జöE పకం yే¯ాడ¢ 
(16:15, 16). ఇతర/ల0� కZడ ఈ �j*ఫను, 'cdeం�� సంఘం 7Jా �ని ఒక ఉత*రమ@0� 
ఎijసు> పటIణ1E'{ పయEం�నటH�  కనబడ¢త�న}Da (7:1ఎ; 16:17). ఈ �j*ఫను0� 
కZడ 7¤÷�న ఇర/వ,ర/ ఎకPLవ`ా బ�EసలకP RjటIబడ¢చుం3Nన R�ర/�  గల7ాd¥¦ 
య@q1}ర/. “T· రUzq1త�” (“Fortunatus”) అన`ా, “అదృషIవంత�డ¢” అE 
అర2²సు* ంDa. “అ'ా#కP” (“Achaicus”) ఒక జö97ాచక q1మ®ేయ[\] య@ం3N, 
అతడ¢ అకయ 7ాస*వ,Q3ె ౖయ@ం3ెనE గ@de*ంచుచున}Da, మdeయ@ అకయ dాషI 0మ@ను 
ఏలPటకP 'cdeంథు మ@ఖQపటIణ[\] య@ం3NనDa. 7ాde గvdew O�లP0� సంపJDaంచ31E'{ 
ఈ �j*ఫను 'cdeంథు నుం3N ఎijసు> పటIణ1E'{ పయన[\] 7¤ళ)� చుం3Nన తర/ణంలB 
తన0� కZడ ఇద�ర/ బ�Eసలను ±�ి'cE 7¤÷�య@ంట�డ¢. పJయmణ1లB�  పJమmD1లP లWD1 
పJమmదకర[\]న పde�ి2త�లP ఎల�ప,�డ¢ ఎదురవ,01#. గనుక ఒకLడ¢ ఒంటde`ా 
పయEంచడం కంట� మ@గ@Ó ర/ క;�ి 7¤ళ�డం #ం'ా ø^మకరం.  

01ను ఈ �j*ఫనుకP బ�Rి*సz²y1wడE అం µ̀కdeం�న Ûదట, 01ను మdewOÌ #న 
#తర tషయmల గvdew అతEE ఇబ,ంDa RjటIవద�E 7ాde చనువ, 'ªసం 7ాdeE 
బJ9మలmడ¢చు O�లP తనను 01ను 'ాOాడ¢'cq1}డ¢. Å"#34 తప� మ"# ఎవ"#3UVనను 
బ�[ి@స³²d®kwxÆ wxw£ర�గను అE అO· స*లPడ¢ ఒప,�'cq1}డ¢. 01ను 7ాdeE 
ðసం yేయmలE O�లP ఉDే�ంచలWదు. 01ను వQ'{*గతం`ా ఇతర/లకP 
బ�Rి*సz²�wయ@ం3Nనప�టk'{E 7ాde R�ర/�  yెప�లWకOÌ త�q1}డంటÏ, జöE పకశ'{* లBప[| 
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ఇందుకP 'ారణం. పdeòD1Ð తz, మmటలP yెప,�తç 7Jా #ంచడం కంట�, పdeòD1Ð తz 
R�Jd̂పణ ఎకPLవ మ@ఖQమE O�లP మmటలP మనకP జöE పకం yసేు* q1}#. O�లP ఎంత 
మంDa'{ బ�Rి*సz²y1w3ో  పdeòD1Ð తzకP 0ె;య@ను; 'ాE O�లPకP 0ె;యలWదు. 

 “�1oస అంy1 3�Pసు@  vిలRవ ¤ద 3¿ం0Ç�క"#ంపబDEన0F” (1:17) 

17బ�[ి@స³²చు®టకR 3�Pసు@  ననుj పంపల/దు Jా2, 3�Pసు@  �క� vిలRవ వoరZమ' 
3ాకRండ�నట�ª , >ా3ా®త|రoమ' ల/కRండ సు>ార@ ప�కట¼ంచుట3¿ ఆయన ననుj పం[_ను. 

వచనమ' 17. సు>ార@ ప�కట¼ంచD1234 పJభ@వ, అతEE పంOాడ¢ 'ాబటkI  O�లP 
'cందర/ 'cdeం��య@లకP తన స¬హస*మ@ల0� బ�Rి*సz²చుwటకPగల 'ారణ[\] 
య@న}Da. O�లP బ� ®aం�న t®1నమ@ మdeయ@ సంబం®aత tషI tషయమ@, 
పJభ@వ, ³కL పJతQ´తRj ౖ ఆ®1రప3Nనt. '()సు*  అO· స*లPE అ®a'ారమ@ O�లP 
'cdeంథు పటIణంలB బ� ®aం�న tషయmలకP ఆలంబన²�wనDa. బ�Rి*సzమq�Da, 
�-9కం`ా '()సు* ను ఒప,� 'cనుట#T]య@న}Da; ఎవde yేత�లP బ�Rి*సz²చుw 
చున}వq�Da అకLరలWE అంశం. అవసర[\]నDెలm� , మ@ఖQ[\]నDెలm� , ఒకడ¢ 
బ�Rి*సzమ@ O· ంDaనప,�డ¢ 7ాE Oాపమ@ల tðచq1ర2ం పJభ@వ, yే�� 'ారQ[|. 
బ�Rి*సzమ@, ఇషIమ@ంటÏ ±సు'cనవచుw, ఇషIం లWనట�#0 ే±సు'ªనవసరమ@ లWదq� 
tషయమE O�లP మmటలP అర2Ûయడం లWదు. '()సు*  లBE'{ బ�Rి*సzమ@ 
O· ందడమన`ా, ఆయన0� కZడ Oా9RjటIబ3N ఆయన0� కZడ లWచుట#T] య@న}Da 
(dlమm. 6:4; 'cలôస>. 2:12). బ�Rి*సzమ@ పJ'{)యలB, `ÝఱkWRిల�  రక*మ@ సమకZర/w 
tðచనమ@లBE t¯ా¬సమ@నుబటkI '()సు* నం µ̀ కdeం�న7ార/ కడ¢గబ3N పdeòదÐపరచ 
బడ¢దుర/ (1 'cdeం��. 6:11).  

O�లP తన n· ంత బ� ధను, 3�Pసు@  �క� vిలRవను రదు� yే�ిన ఒక tధ[\]న 
జöLనమ@0� OÌ లmwడ¢, సంసLృ9పరం`ా Eర¬�ంపబ3Nన జöE నమ@నకP 'cdeం��య@లP 
ఇచుwచుం3Nన tలPవ0� సంఘంలB ఏర�3Nన tభజనలP `Ýప� సంబంధంగల7¤ ౖ
ఉq1}యE స�షIం yే¯ాడ¢. O�లP బ� ధలP, 'cdeంథులBను మdeయ@ ఆq1టk ఇతర µ̀)కP 
పటIణ1లలBను కనబడ¢చు, ఆ యm ylట�కP 7¤÷� బ� ధలP yేయ@చుం3Nన సంy1లక 
బ� ధకPల బ� ధల వంటkt 'ావ,. O�లP తన Oాం3NతQమ@0�`ాE లWD1 7ా`ాÐ టk0�`ాE 
ఇతర/లను పJ��tతమ@ yేయవల�నE ఎన}డ¢ను పJయ9}ంచలWదు. అతE సంDేశం 
DaవQ[\]న సంDేశ[\] య@ం3NంDa. మmనవ పJయmసమ@Rjౖ ఆ®1రపడ¢త�q1}మంటÏ, 
'()సు*  �ిలPవను Eరర2కం yసేు* న}టÏI . O�లP 01ను బ� ®aంచుచుం3Nన బ� ధలలB మmతJ[| 
'ాదు, `ాE అతడ¢ ఆ బ� ధలను బ� ®aంచుచుం3Nన t®1నమ@లB స¹Íతం '()సు* ను 
సం0�ష Rjట�I లE ఆంy1డ¢.  

'cdeం��య@లP ఉపDేశమ@లBను జöE నమ@లBను '()సు* ను గvdewన nా´Qమ@లB 
OాలPO· ందుట D1¬dా ఐశ¬రQవంత�లయmQరE O�లP అDaవర'̂ 7ాde'{ అభయ²y1wడ¢ 
(1:5, 6); 'ాE 'cందర/ t¯ా¬సులP మde ఎకPLవ ఐశ¬రQం 'cరకP ఆంy1ర/. 
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'cdeంథులBE ఒక మvలసూతJమ@, µ̀)కPలP dlమనులP ఏలPచుం3Nన పJపంచంలB 
Oాం3NతQమ@నకP పJ±క`ా E;�న 7ాకÜటkమ మdeయ@ తత*Ö¯ాస* &మ@0� 
మర/లP`Ýల�బ3Nనద#QంDa (3:18-20). ఆq1టk 7ాకÜటkమగల వక*లP O�లPనకP 
0ె;య@ను, 'ాE అతడ¢ >ా3ా®త|రoమ'గల>ాDై "ాల/దు. O�లP 7ాde0� మmటలm3Nన 
tషయmలP`ాE లWD1 7ాde'{ 7Jా య@చుం3Nన tషయmలP`ాE 7ాటk 'ారQnార2కమ@ 
tషయంలB 7ాటk'{ OJా మmణÙక[\]న పdeమmణమ@లP గ@ర/* RjటIబడలWదు. సంఘమ@ 
గvdew పJజలకPం3Nన దృక�థమ@ కంట�, సంఘమ@ D1E tషI tషయమ@లB 
(nారభvతమ@లB) ఏ[\] య@ం3NనDో  ఎకPLవ OJా మ@ఖQ[\]నDై య@ం3ెను. అO· స*లPE 
దృÔిIలB tD1Qవంత�డ¢`ా అతEకPం3Nన R�ర/పJఖmQత�ల కంట�, “'()సు*  �ిలPవ” ఎకPLవ 
మ@ఖQ[\] య@ం3NంDa. O�లP దృÔిIలB, 7ా'ాwత�రQమ@ 7¤ంటబడ¢ట �ిలPవ Ûద 
పJదde�ంపబ3Nన Dేవ,E కృపను 2రరZకమ' yేయడమవ,త�ంDa. 

0ేవ{2 జ¯« నమ' (1:18-31) 

'cdeంథు మdeయ@ ఇతర µ̀)కP పటIణమ@లలBE మతపర[\]న 7ా01వరణమ@ 
7ా'ాwత�రQమ@0� కZ3Nన ఉపDేశమ@లను మdeయ@ ఆడంబరపåర¬క[\]న మmన�ిక 
దృÔిI'ªణమ@ను O· గడ¢టకP y1లm అనుకZలం`ా ఉం3NంDa. O�లP మmటలB�  ఏDaయ@ 
Ede�షI[\]న మ@దJగల 31ం�క[\]న Oాం3NతQమ@ను సూ�ంచడం లWదు. సంఘంలB 
q¤ల'cన} tభ$ంy ే సూÜde* ఇతర/లRj ౖ Rjత*నం yెలm#ంచ31E'{ తమంతట 01[| 
పåను'cEన 'cందర/ '¥¦§స*వ,ల పర/వ,నకP మద�9�wన ఇ;ాI #;ాI లP మdeయ@ 
t¯ా¬సOాతJమ@ల ఫ;త[\] య@ం3NంDa. సంఘం అ®a'ారమ@ మdeయ@ పలPకPబ3N'{ 
సంబం®aం�న OJా పం�క పJమmణమ@లను అవలం�ంచుచుం3NంDa. తనకP ఎదుd¥¦న 
ఆ¯ాభంగం0� OÌ dాడ¢చు, లBకమ@ yేత Eర¬�ంపబ3Nన అ®a'ారమ@ మdeయ@ 
జöE నమ@నకP #$�� '()స*E ఒప,�'cను7ాde nామm$క õtతంలB OాలP లWదE తన 
OాఠకPలను ఒRి�ంచ31E'{ O�లP OJా రంÒంy1డ¢. 7ార/ ��tంచుచుం3Nన పJభ@వ, 
�ిలPవ7�యబ31ì డ¢. Dేవ,డ¢ లBకమ@ yేత తృణùకdeంపబ3Nన tషయmలను 
ఏdా�టHyేసు'cq1}డ¢. 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP తమ �త*వృ9*లB సమసQను 
ఎదుdÝLనుచుం3Nde; 7ార/ '()సు*  సూÜde*E nా¬యత*ం yసేు'cనునంత`ా 7ాde పJవర*న 
మmరవల� ియ@ం3NంDa. 

vిలRవ సం0ేశం �క� “>£ఱÉÊతనమ'” (1:18-25) 

18vిలRవను గ¦"#®న >ార@ నËంచుచునj>ా"#34 >£ఱÉÊతనమ' Jా2 రeEంపబడ�చునj 
మనకR 0వే{2 శ34@. 19ఇందు bషయqrs  

జ¯« నుల జ¯« నమ'ను w1శనమ' Aేత|ను. b>xకRల b>xకమ'ను Ìనoపరత|ను 
అ2 >ా� యబDE య'నj0F. 

20జ¯« 2 )�మ)*oను? Íాvి@ Î )�మ)*oను. ఈ ల<కప{ త"#�>ా0F )�మ)*oను? 
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ఈల<క జ¯« నమ'ను 0ేవ{డ� >£ఱÉÊతనమ'Jా Aేvియ'w1jడ� గ01? 210ేవ{2 
జ¯« w1నుYారమ'Jా ల<కమ' తన జ¯« నమ' Aేత 0వే{22 ఎర�గకRంDEనందున, సు>ార@ 
ప�కటనయను >£ఱÉÊతనమ' Aేత నమ'³>ా"#2 రeEంచుట 0వే{2 దయSపÐరhక 
సంకల�మS)*ను. 22య¦దులR సూచక 34PయలR Aయే'మ2 అడ�గ'చుw1jర�, JOPసు 
0ేశసుZ లR జ¯« నమ' >£దకRచుw1jర�. 23అ)yే qÑమ' vలిRవ>xయబDEన 3�Pసు@ ను 
ప�కట¼ంచుచుw1jమ'. 24ఆయన య¦దులకR ఆటంకమ'Jాను అనoజనులకR 
>£ఱÉÊతనమ'Jాను ఉw1jడ�; Jా2 య¦దుల3¿², JOPసు0ేశసుZ ల3¿², [ిలRవబDEన>ా"#3¿ 
3�Pసు@  0వే{2 శ34@య'ను 0వే{2 జ¯« నమ'w£ౖ య'w1jడ�. 250ేవ{2 >£ఱÉÊతనమ' మనుషo 
జ¯« నమ' కంటÒ జ¯« నమ'గల0F, 0ేవ{2 బల Ó̈నత మనుష|oల బలమ' కంటÒ బలqrsన0F.  

వచనమ' 18. O�లP d¥ండ¢గ@ంప,లకP yెంDaన7ాdeE OÌ లPw త�q1}డ¢: 
నËంచుచునj>ా"#34 మdeయ@ రeEంపబడ�చునj మనకR. 'cనnాగ@చున} పJ'{)య 7¤ౖప, 
మన nావ®1నమ@ను వర*మmన'ాలమ@ను సూ�ంచు 'ాలమ@ను O�లP 
పJ! èసు* q1}డ¢. O�లP సూ�సు* న} 01రతమQమ@ రøNంపబ3Nన7ాde'{E నం�న 
7ాde'{E మధQ నున}Da 'ాదు, `ాE నంచుచుం3Nన 7ాde'{E రøNంపబడ¢చుం3Nన 
7ాde'{E మధQ గల 01రతమQమ@ను సూ�సు* q1}డ¢. O�లP దృÔిIలB, '()సు* నందుండ¢ట 
అq�Da “ఇప�టk'(, ఎప�టk'(, అ#0 ేఒకLnాd̂” అE Eర¬�ంపబడ¢ ´ణం 'ాదు; అDa 
0ెర 7¤నుక నుం3Nన సE}7�షం ఒకటకటk`ా 0ెర మ@ందుకP వ�w 0ేట0ెల�మ@`ా 
కనబడ¢చుం3Nన, ఈ లBక õtతమ@ ³కL సE}7�ష[\] య@ం3NంDa, ఇందులB, 
Eర+యం ±సు'cనబ3Nన మర/´ణంలBq� తదనంతర Eర+యం 01q� వర/స`ా 
వచుwచుండ¢ను.  

�ిలPవ7�యబ3Nన ర´కPE గvdewన అÒOJా యం �త*ం 7¤ఱlWతనమ@`ా నున} 
దృÔిI'ªణంగల7ార/, “నంచుచున}7ార/`ా” గ@de*ంపబ31ì ర/. �ిలPవ సంDేశం 
మmనవ,ల దృÔిIలB >£ఱÉÊతనమ'`ాను అడ¢ì తగ@లPత�న} ఆటంకమ@`ాను ఉన}Da. 
లBకమ@, DేEq¤ౖ0 ే జöE నమE ఎంచుచున}Dో D1EలBq� 7¤ఱlWతనమ@న}Da: '̂వలమ@ 
మmనవ,ల�ౖన7ాde'{, �ిలPవ7�యబ3N q�రసు2 E'{ సంబం®aం�న సంDేశం tషయంలB 
ఏDaయ@ 0ె;t0ేటల0� కZ3NనDa`ా లWక తత*Ö¯ాnా* 0 నుగ@ణ[\]నDa`ా కERించడం 
లWదు.6 '¥¦§స*వ ఒప,�'ªలPకP సంబం®aం�న ఆరంభ అంశం (15:3), 
ఆడంబరపåర¬క[\]న Oాం3NతQమ@ గvdewన జöE E ³కL అÒOJా యమ@ను ±వJం`ా 
వQ9d̂'{ం�ంDa.  

�ిలPవ దృశQం Dేవ,E శ34@2 పJదde�ంచుచున}దq� నమzకం, “రøNంపబడ¢చున} 
మనకP” గ@ర/0ె ౖయ@న}Da. Dేవ,డ¢ నజd̂త�7ా3ైన #$సును �ిలPవకP అప� èంచుట 
D1¬dా సమస* మmన7ా÷E tð�ం�నప,�డ¢, శ'{*, y1త�రQమ@, లBకమ@ ³కL 
జöE నమ@ గvdewన ��వమ@లP తల'{ందులP yేయబ3Nనt. '¥¦§స*వ సమmజమ@ �ిలPవ 
yేత రUప,Daదు� 'cన}Da. తన OాఠకPలP అర2ంyేసు'ª7ాలE అO· స*లPడ¢ ఎం0� 
nాహ�ింy1డ¢. పర/వ, పJ9ష/  'ªసం మmనవ,లP పJదde�ంచు t¯ా¬సOాతJమ@లP 
మdeయ@ పJయmసపడ¢ OÌ ట 8లRj ౖకటIబ3N tభజనలను OÌ J త>¹Íంచు పJవర*న, �లిPవను 
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అర2ంyేసు'cనుటలB 'cdeం��య@ల 7¤ౖఫలQమ@ను పJదde�ం�ంDa. ఈ వ'ª) '{*E 
గమEంచడంలB 7ాd¥లm tఫలPలయmQర/? �ిలPవ Ûద ఎటHవంటk వQకP* లP 
మరణÙంy1dl అO· స*లPడ¢ tవdeంy1;>న అవసరం లWకPం3NంDa. Eస>°య@ల�ౖన7ార/, 
7¤;7�యబ3Nన7ార/, దుdాzర/Ó లP �లిPవ7�యబ31ì ర/ - అ®aపత�లP 'ాదు, dాüలP 
'ాదు, ర´కPలP 'ాదు. ఏDే[\]నప�టk'{E, “రøNంపబడ¢చున} మనకP” Dవే,E శ'{* 
�ిలPవలB ఉన}Da. 

వచనమ' 19. �ిలPవ, మmనవ శ'{* మdeయ@ ఏలPబ3N'{ సంబం®aం�న పJ9 
పJమmణ1E} స7ాలP yేసూ* , లBకమ@నకP సమగ)[\]న న¶నత¬మ@ను అనుగ)¹Íం�ంDa. 
�ిలPవ, Dేవ,E పJతQ´త నుం3N ఎన}డ¢ను RjడD1de పటIE ఒక ఇ9వృత*మ@ ³కL 
'cనnా èంRj ౖయ@న}దE యvదు లWఖనమ@లను ప�eంచుచుం3Nన tచ´ణ1స¹Íత�3ైన 
OాఠకPడ¢ గ@de*ంచగ;`ాడ¢. Ôీq1ర/ [\]D1నమ@లB Eవ�ిం�న OJా ñన పJజల గvdewన 
కథ నంచుచున}7ాdeE సూ�ంచుటకP బహÂ చకLE ఉD1హరణ[\] య@న}Da (ఆDa. 
11:1-9). మmనవ,లP అt ఎప�టk'( E;�య@ం31లను ఆత�రత0� 7ాde 
`lప,రమ@లను Edezంచు'cq1}ర/, 'ాE 7ాde ��షలను ఎప�టk'( 01ర/మmర/ 
yేయ31E'{ Dేవ,డ¢ Da èవy1wడ¢. హq1} (1 సమv. 2:1-10) �దలP'cE మdeయ 
(లZమm 1:46-55) వరకP, అకLరలలB ఉన}7ాdeE Dేవ,డ¢ బv3Nద కPప�లB నుం3N 
Rjౖ'¥త�* చుq� య@q1}డ¢. ఆయన #Tషయm D1¬dా, జ¯« నుల జ¯« నమ' w1శనమ' 
Aేత|ను అE yెప,�చుం3Nనప,�డ¢ 'c) త*  tషయ[|Û yెప�లWదు (#Tషయm 29:14 
చూడ¢మ@).7 7ా'ాwత�రQమ@0� మmటలmడ¢ట మdeయ@ ఆడంబరపåర¬క[\]న 
Oాం3NతQమ@ ³కL శ'{*0� మర/లP Ý̀ల�బ3Nన7ాde గvdewన సtమర�క పdeDలన 
E²త*ం 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లP �ిలPవను మdeయ@ Dేవ,E పJతQ´తను చూచుట 
య@క*మE O�లP �jలty1wడ¢.  

వచనమ' 20. O�లP అ3N èన పJశ}లP, 7ాde Oాం3NతQమ@నుబటkI లBకం yతే 
O· గడబ3Nన ఎవdeq¤ౖనను 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లP yేర/w'cనలWదq� ధ¬Eంప,Eచుwచున}t. 
జ¯« 2 )�మ)*oను? అq� పJశ}, 7ాde ర´ణకP లBక జöE నం మvలm®1రం 'ాదq� 
సతQమ@ను 7ాde'{ జöE పకం yేయ31E'{ మdాQదపåర¬క[\]న t®1న[\] య@ం3NంDa. 
అO· స*లPడ¢ జöE నమ@ను EరR�´[\]న అవ`ాహన0� తృణùకdeంచలWదు. D1E'{ 
బదులP`ా, లBక జöE నమ@ కంట�, Dవే,డనుగ)¹Íంచు జöE నమ@ Òన}[\]న Ø̄)ణÙ'{ 
yెంDaనదE అతడ¢ 'cనnా`ాడ¢ (2:6). #$సు ఇD ేtషయmE} ఇలm 0ె;యజ¥Oా�డ¢, 
“తం3 7J, ఆ'ాశమ@నకPను భv²'{E పJభ@7ా,  వ, జöE నులకPను t7�కPలకP ఈ 
సంగత�లను మర/గ@yే�ి ప�ిబ�లPరకP బయలPపర�q1వE Eను} 
సు* 9ంచుచుq1}ను” (లZ'ా 10:21).  

µ̀)కPలP మdeయ@ dlమనుల దృÔిIలB, ఏDైన ఒక 7ాQజ¥Qమ@ను, 7ాగv) పంలB `ాE 
లWD1 ;�తరUపంలB `ాE y1త�రQమ@0� 7ాDaంచుట జöE నమ@నకP మdeయ@ 
Oాం3NతQమ@నకP మం� nారసంగ)హ[\] య@ం3NంDa. 'cdeంథు సంఘం ఇటHవంటk7ార/ 
7ాde పdeసర OJా ం01లB�  ఎందర/q1}dl 0ెలPసు'cE, Íాvి@ Î )�మ)*oను? ఈ ల<కప{ 
తర�>ా0F )�మ)*oను? అE పJ}ంచవల�నE O�లP ఆంy1డ¢. లBకdµ9`ా 
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y1త�రQమ@గల7ాde'{ '()సు*  'cరకP సమయం లWదు. O�లP 'cdeం��య@లను ఇలm 
పJ}సు* q1}డ¢: “లBకమ@లBE అధుq1తన[\]న ఆడంబరమ@0� కZ3Nన ఇటHవంటk Û 
పJశంసలకP మvలm®1రం ఏ[\]య@న}Da?” Dవే,డ¢ '¥¦§స*వ,లకP D�7¤లE�wనప,�డ¢, 
ఆయన ఈ ల<క జ¯« నమ'ను >£ఱÉÊతనమ'Jా yే̄ ాడ¢.  

O�లP మనసు>లB Ede�షI[\]న పJజö వరÓమ@లP ఉం3Nయ@ండక OÌ వచుw: 'cందర/ 
“జöE నులP,” 'cందర/ “¯ాసు* 0 లP,” 'cందర/ “తరL7ాదులP.” O�లP 20వ వచనమ@లBE 
పదజöలమ@లను తర/చు`ా లBకమ@ ³కL tలPవలP మdeయ@ ఆదర�మ@ల0�OాటH 
వచుw nా®1రణ హ6D1లP`ా ��tం�య@ండవచుw. బహÂ¯ా అతడ¢ 01ర/> మdeయ@ 
#TరUషలWమ@లB అభQ�ిం�న తన n· ంత tD1Q��Qసం గvdew మననం 
yేసు'cనుచుండవచుw. జöE నమ@ పట�  అతE'{ అq1దరణ లWదు. య�1ర2[\]న tదQ '()సు*  
'cరకP పJ!జనపడ¢త�ంDa; 'ాE అDa 'cdeంధులB q¤ల'cE య@ం3Nన జöE నమ@ 
tషయంలB అం µ̀కdeంపబడ¢టకP ఉనుzఖ[\]య@ం3N స¬పJ!జనమ@నకP 
పJ!జనపడ¢ ల´ణ1లను వdeÐల�జ^యలWదు.  

వచనమ' 21. nాధQ[\]నంత ±వJం`ా, సంతజde`̂ ylటHలBE కPతరL7ాదులP 
మdeయ@ tD1¬ంసుల�ౖన తత*Ö¯ాస* &7�త*ల జ¯« నమ'ను O�లP బ� ®aంచుచుండ`ా '¥¦§స*వ,లP 
tEన సు7ార* ³కL >£ఱÉÊతనమ@0� O�లP OÌ లPwత�q1}డ¢. మmనవజö9, అన`ా, 
ల<కమ' (κόσµος, kosmos), D1E n· ంతతంతJమ@లకP tడ¢వబ3Nనందువలన 
nా¬��tక[\]న దృ è¬ష యమ@లB Dేవ,E ³కL ²ణ@కP²ణ@కPమను 'ాం9'{ 
మmతJ[| yేర/వ`ా ఉం3NందE అతడ¢ గమEంy1డ¢ (dlమm. 1:20). Dేవ,E గvdew 
nా¬��tక[\]న లBకం మmన7ా÷'{ ఏ #$ పdeజöE నమ@లను బ� ®aం�నDో 7ాటkనE}టkE 
Oాపమ@ కలPÔితమ@ yే�ినDa. గనుక మmనవ,లP తమంత 01[| 7ాde n· ంత Dవే,ళ)�  
'ావల�నను తపన0�, 7ాde అహం'ారమ@ మdeయ@ నుఖmనుభవమ@Rjౖq� ఎకPLవ`ా 
ఉం3Nన R�Jమ 7ాdeE అనుమ9ం�న D1E కంట� ఎకPLవ ఉన}త nా2 #'{ 
yేర/'cనలWకOÌ యmర/. “01మ@ జöE నులమE yెప,�'cనుచు, బ@DaÐ¹1నుల�ౖde” (dlమm. 
1:22).  

0ేవ{2 ఎర�గ'టకR OాÔి/#T]న మmన7ా÷ tఫలమగ@ట#$ 0ేవ{2 జ¯« నమ'నకR 
ఒక సం'̂త[\] య@ం3NంDa. అట�#నప�టk'{E, దురహం'ార/లP మdeయ@ 
ఇంDaJయసుఖmసకP* ల #Tడల Dేవ,డ¢ తన తృణù'ారమ@ను చూపలWదు. D1E'{ 
బదులP`ా, R�Jమ0� కZ3Nన Enా¬ర2[\]న మdeయ@ tవdeంపబడలWE చరQ ఆయన తన 
కPమmర/డ¢ బల¹1నతనుబటkI మరణÙంచునటH�  పంప31E'{ ¹.త�వ#QంDa. ఆయన 
కPమmర/E మరణంలB, సమm®1నపరచబడ¢టకP D1¬రమ@ను 0ెdey1డ¢. O�లP 
పJకటkం�న సు>ార@ D1¬dా tశ¬�ిం�న7ార/ రøNంపబ31ì ర/, అట�#నను 
�ిలPవ7�యబ3Nన Dవే,EలB లBకమ@ జöE నమ@ను కను`ÝనలWకOÌ #ంDa. లS'{క 
జöE నమ@ Dేవ,ళ�ను, అద�మ@లB కనబడ¢ 9ర`̂�ిన పJ9�ంబమ@`ా yేసు* ంDa. ఇD ే
సతQమ@ అE nా®a'ారం0� yెప�గల Dవే,E గvdewన ఒ'̂ ఒకL జöE నమ@, Dేవ,E 
స¬యం పJతQ´త ³కL ఫ;త[\] య@న}Da. Dేవ,E 0ెలPసు'cనుట అన`ా, ఒకడ¢ 
మmరÓEd̂�శనమ@ 'cరకP ఆయన Ûద ఆను'cంటÄ, తన q¤9ౖక మdeయ@ సD1y1ర 
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7¤ౖఖర/లP 01q�[\] య@q1}3ో  తనను 01ను పJతQ´పరచు'cEన Dేవ,E0� 
nామరసQంగల7¤ ౖ య@ండ¢నటH�  తన పJవర*నను సంబం®aత సమd̂ఖలB 
ఉంచు'cనుట#T] య@న}Da.  

వచనమ' 22. �ిలPవ7�యబ3Nన ర´కPE గvdew బ� ®aంచుటలBగల 7¤ఱlWతనమ@ 
పట�  మmన7ా÷ పJదde�ం�న పJ9స�ందనను O�లP d¥ండ¢ వరÓమ@లP`ా tభ$ంy1డ¢: 
యvదులP మdeయ@ µ̀)కPలP. సహజం`ాq�, O�లP అందde'( అన¬#ంy1డ¢. పJ9 
యvదుడ¢`ాE మdeయ@ పJ9 ̀ µ)కP Dేశసు2 డ¢`ాE ఒ'̂ tధం`ా పJ9స�ంDaంచలWదు; 'ాE 
Ede�షI పJజö గ@ంప,నకP yెంDaన7ార/ తమ n· ంత nాంపJD1యmలP, తమ n· ంత 
[|®1శ'{*Rjౖ ఆ®1రప31ì ర/ గనుక Dవే,E జöE నమ@ను బ@DaÐపåర¬కం`ా తQ$ంy1ర/. 
య¦దులR 7ార/ tనుచుం3Nన సతQమ@ను Eదర�నమ@ల0� EరURించు పరలBక 
సూచక 34Pయల Aేయమ2  అడ�గ'చుw1jర�. #$సు ¶de పJశ}లను ఎదుdÝLq1}డ¢. 
#$సు గ;లయ OJా ంతంలB y�ేిన పdeచరQ గvdew O�లPనకP ఎంత [|రకP 
0ెలPసునq�Da పJ¯ా}ర2క[\]న tషయం, 'ాE #$సు మdeయ@ యvదుల మతపర[\]న 
q1యకPలP తటస2ప3Nన tషయmల గvdewన E7�DaకలP అO· స*లPడ¢ tEయ@ంట�డ¢. 
“బ� ధకP31,   వలన ఒక సూచక '{)య చూడ`lర/చుq1}మ@” అE yెRి�de (మత*# 
12:38). “అట�#0 ే [|మ@ చూ� Eను} tశ¬�ించుటకP  వ, ఏ సూచక '{)య 
yేయ@చుq1}వ,, ఏ² జde èంచుచుq1}వ,?” (!°ను 6:30). 

యvదులP ఒక సూచక '{)య 'cరకP అడ¢గ@టలB గల EంD1సు* 9 ఏమంటÏ, #$సు 
yేయ@చుం3Nన పdeచరQ అq�క సూచక '{)యల0� కZ3NనDె ౖ య@ం3NంDa. యvదులP 
#Tషయm పJవక* ప;'{న పJవచనమ@ను q¤ర7�dాwర/: “7ార/ చూచుట'¥¦0 ేచూ�య@ 
కను`Ýనకయ@, tనుట'¥¦0 ేtEయ@ గ)¹Íంపకయ@ . . .” (మmర/L 4:12; #Tషయm 
6:9, 10 చూడ¢మ@). సూచక '{)యలP #$సు y�ేిన 'ారQమ@ల వర'̂ పde²త[\] 
య@ండలWదు. అO· స*లPడ¢ 'cdeం��య@లకP అటHతర/7ాత ఇలm 7Jా ¯ాడ¢: “సూచక 
'{)యలను అదు�తమ@లను మహ01LరQమ@లను yేయ@ట వలన, అO· స*లPE ³కL 
�హ}మ@లP పåర+[\]న ఓde²0� ÛమధQను Eజమ@`ా కనుపరచబ3ెను” (2 'cdeం��. 
12:12). సూచక '{)య 'cరకP అడ¢గ@చు, ఏ సూచక '{)య#T]నను 7ాde'{ 
తృRి* యనప�టk'{E, “సు7ార* పJకటన యను 7¤ఱlWతనమనకP” యvదులP తర/చు`ా 
పJ9స�ంDaంy1ర/ (1 'cdeం��. 1:21).  

�ిలPవ7�యబ3Nన ర´కPE గvdewన సనవర*మmనమ@ పట�  JOPసు 0ేశసుZ లR 
పJదde�ం�న పJ9స�ందన, అసలP tషయమం01 అర2ం 'ాకOÌ #q1, “మmకP 0ెలPసు” 
అq� �ర/నవ,¬ �ంDaంచుట వల� ఉం3NంDa; జ¯« నమ'ను OJా Rి* ంచు'cను 7ార/ yే�� 
పJయ01}ల tషయంలB 7ార/ పJ�DిaÐ'¥'{Lన7ాd¥¦ య@ం3Nde. ఆDaమ '¥¦§స*వ 
య@గమ@q1టk µ̀)కP ఆలBచq1పర/లలB తత*Ö¯ాస* &మ@నకP సంబం®aం�న ఊ°`ానం 
tస* ృతం`ా వde*ంచున7¤ ౖ య@ం3NనDa. 7ాde'¥¦0ే, జöE నమ@ జöE నుల�ౖన7ార/ 7�ర/`ా 
కZడ¢'cE మరలm మరలm ఆలB�ంచుచుం3Nన ylట�కP q¤టkI7�యబడలWదు. ¶ధుల 
7¤ంబ3N బ� ®aంచుచుం3Nన7ాdeలB అజöE నులP �దలP'cE అధుq1తన[\]న 
లBకజöE నమ@గల7ాd¥¦ య@ం3Nde. అడOాదడOా పdeDలన`ా గమEంచుచుం3Nన7ార/ 
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tచ´ణDల[\]న tమర�కPలయmQర/. పటIణమ@లBE'{ పJ7�ం�న అతQంత అధుq1తన 
తత*Ö¯ాస* &7�త*  ³కL అరGతల గvdew yెప,�లP కPటÏI7ార/ మdeయ@ చరz'ార/లP 
7ాDోప7ాదమ@లP yయే@చుం3Nde. µ̀)సు Dేశసు2 లలB అq�కPల దృÔిI'{ O�లP ఇట 8వలq� 
పdeచయ[\]న బ� ధకP3ై య@ం3ెను. 7ార/ కPతంతJమ@0� కZ3Nన 7ా'ాwత�రQమ@, 
0ె;t0ేటలPగల అలం'ారయ@క*[\]న nా¹ÍతQమ@0� కZ3Nన కద;కలP, ఇంతవరకP 
0ె;యE tనూత}[\]న tవరమ@ల 'cరకP 7¤దకPచుం3Nde. �ిలPవ7�యబ3N, 
చEOÌ #, Oా9RjటIబ3N మరలm లW�న ర´కPE మvలమ@న Dేవ,E ఎర/గ@టకP 
మdeయ@ పdeవర*q1 õtతమ@నకP అవ'ాశం కలPగజ^య@ జöE నమ@ 'cర'¥¦న µ̀)సు 
Dేశసు2 ల అq�¬షణను (>£దుకRట) అ®aగ²ం�నDె ౖయ@ం3NంDa. 

వచనమ' 23. ఎటHవంటk సం'ªచ[\]నను లWకPం31q�, “[|మ@” అq� ఉD1U టన0� 
కZ3Nన పదమ@ను ఉప! èసూ* , యvదులP అడ¢గ@చుం3Nన సూచక '{)య మdeయ@ 
µ̀)సు*  Dేశసు2 లP జöE నమ@ పట�  పJదde�ం�న ±వJ[\]న 0101L;క ఆస'{* tషయ[\] O�లP 

'cdeం��య@లకP ఒక పJ01Qమm}యమ@ను పJ9OాDaంy1డ¢: qÑమ' vిలRవ>xయబDEన 
3�Pసు@ ను ప�కట¼ంచుచుw1jమ'. Dేవ,E yతే అÒÔ�'{ంపబ3Nన7ాE గvdew 
యvదులకPం3Nన ఆశలను తృRి*పరచు E²త*మ@ అతడ¢ ఏ సూచక '{)యq¤ౖనను 
పJ9OాDaంచలWదు; అనQజనుల�ౖ య@ం3Nన జöE నుల $జöE సను ప,de'cలP�టకP ఏ 
జöE నమ@q¤ౖనను అతడ¢ 7ాde మ@ందుంచలWదు. సతQమq�Da, ఏ మmనవ,3ైనను 
ఎదుర/చూడE DaశలB ఉన}Da. �ిలPవలB Dేవ,E జöE నమ@ గvdewన క31పటk 
EంD1సు* 9 మdeయ@ అం9మ అÒవQ'(*కరణమ@ం3Nనt: “బల¹1నతనుబటkI ఆయన 
�ిలPవ7�యబ3ెను `ాE, Dేవ,E శ'{*EబటkI  õtంచుచుq1}డ¢” (2 'cdeం��. 13:4ఎ).  

Leon Morris ఇలm yపె,�త�q1}డ¢, “�ిలPవలBE శ'{* అతQంత 
tనయమనసుLల�ౖన 7ార/ Dేవ,E 0ెలPసు'cE yెడ¢ను జ#ంచుటకP 7ాde'{ 
మmరÓమ@ను సdాళమ@ yేయ@చున}Da, సdeకD1, తత*Ö¯ాస* &7�త*లP ప,టkIంచగల DేE 
tషయమ@లBq¤ౖనను అతQంత అ±త[\]న జöE నమ@ అD.ే”8 ఇలm �jలtసు* q1}డ¢, 
“మmన7ా÷ తనను 01ను అ®aగ²ంచలWకOÌ #న అసమర2తను D1E అతQంత 
క�lర[\]న రUపంలB �±Jకdeంచ31E'{ '()సు*  మరణమ@ గvdewన O�లP గ)¹Íంప,నకP 
�ిలPవ సం'̂తం పJ®1నమ#QంDa.”9  

“ఇDa`l, లBక Oాపమ@ను ð�ి'cEOÌ వ, Dవే,E `ÝఱkWRిల� ” అE పలPకPతç, 
బ�Rి*సz²చుw !°ను '()సు* ను పdeచయం yే¯ాడ¢ (!°ను 1:29). ద¯ాబ�� ల 
తర/7ాత, అO· స*లP3ైన !°ను 0ెల�E గ@ఱWమ@ Ûద కZర/wం3N య@న}7ాEE 
దర�నమ@లB చూ¯ాడ¢. “. . . అతE'{ ఒక '{dµట²యQబ3ెను; అతడ¢ జ#ంచుచు, 
జ#ంచుటకP బయలP7¤ím� ను” అE !°ను 01ను చూ�న7ాE గvdew yెOా�డ¢ 
(పJకటన 6:2). �ిలPవ7�యబ3Nన '()సు*  dాజQమ@q�లPచుం3Nన ర´కPడయmQడ¢. 
యvదుల ఆశలను Dేవ,E శ'{* రదు� y�ేింDa; ఆయన జöE నమ@ �ిలPవను గvdewన 
అనQజనుల tలPవను 7¤ఱlWతనమ@`ా త�,బ@, yే�నిDa. బల¹1నతలBగల బలమ@ 
మdeయ@ 7¤ఱlWతనమ@లBగల జöLనమ@ గvdewన అసమz01ర2మ@ అO· స*లPE'{ 
మmరÓదర�కమ@ Eచుwచుం3Nన న´తJమ#QంDa. “అ9శయపడవల�ి య@ంటÏ, q�ను 
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q1 బల¹1నత tషయ[\]న సంగత�లను గvdew#$ అ9శయపడ¢దును” అEయ@  
(2 'cdeం��. 11:30), “q�q¤ప,�డ¢ బల¹1నుడq# అప,�3ే బలవంత�డను” అEయ@  
(2 'cdeం��. 12:10) అతడ¢ అటHతర/7ాత ర�ంy1డ¢.  

వచనమ' 24. మmనవ,లP తమ ఆశల పJ'ారం (సూచక '{)యలP మdeయ@ 
తత*Ö¯ాస* &మ@నకP సంబం®aం�న ఊ°`ానం) Dేవ,EE Eర¬�ం�న t®1నమ@ను, 
Dేవ,డ¢ మmన7ా÷E రøNంచుటకP yేపటIవల�నE yÝరవ ±సు'ª31E'{ ఆయన 'cరకP 
7��య@ం3Nన t®1నమ@0� OÌ లwడమ@ను అO· స*లPడ¢ 'cనnా èంy1డ¢. '¥¦§స*వ 
ఉపDేశమ@ Dేవ,E గvdewన అమvర*[\]న లWక గvఢ[\]న మmన�ిక �ంతన Ûద 
ఆ®1రపడదు; అDa Dేవ,డ¢ yే�ని 'ారQమ@ను గvdewన ఒక పJకటన#T] య@న}Da. 
అందde'{ 'ాదు, 'ాE [ిలRవబDEన >ా"#3¿, �ిలPవ 7�యబ3Nన 3�Pసు@  0ేవ{2 శ34@య'ను 
0ేవ{2 జ¯« నమ'w£ౖ య'w1jడ�. '¥¦§స*వ,లP “RలిPవబ3Nన7ాd¥¦” య@ండ¢ట, Dేవ,E yÝరవ 
వలనq� అను సతQమ@ Daశ`ా మన మనసు>ను మ÷�సు* న}Da; Dవే,E RిలPప,నకP 
మmనవ,డ¢ Eశwయmతzకం`ా స�ంDaంy1;> వ,న}దను అవసరతను ఇDa 
0:ల èంచదు.  

O�లP బ� ®aంచుచుం3Nన ఉపDే¯ాలP ఏDో  తత*Ö¯ాస* &మ@ను బ� ®aంచుచుం3Nన 
Oాఠ¯ాలలB q�ర/w'cEనt 'ావ,. t Ø̄షం`ా, అDa, ఈ అO· స*లPడ¢ మdeయ@ తన 
OాఠకPలP Oాప,ల�ౖ య@ం3Nనప,�డ¢ స¹Íతం, Dేవ,డ¢ 7ాdeE R�J²ంచుచుండ¢టను 
ఎన}డ¢ను ఆప,జ^యనందు వలన 7ార/ tð�ంపబ3Nన7ాd¥¦ య@ం3Nరq� ఒక 
పJతQ´త#T] య@ం3NంDa. '()సు*  సంDేశమ@ను గం>రమ@`ా పdeగణÙంచ31E'{ 
'cdeం��య@లP �దలPRjటkIనప,�డ¢, 7ాde మధQ tభజనలP మdeయ@ 
మmన7ా®a'ారమ@ మdeయ@ జöE నమ@ను గvdewన ఆకరïణలP అపJ®1న[\]న7¤ ౖ అt 
అడ¢గంటkOÌ 01యq�Da అO· స*లPE ఆ®1dాంశ[\] య@ం3NంDa.  

వచనమ' 25. సు7ార* సతQమ@ గvdew O�లP, అDa 7¤ఱlWతనమ@`ాను 
బల¹1న[\]నDa`ాను కనబడ¢చున}దE అం µ̀కdeంచుట'¥¦నను ఇషIపడ¢నంతటk 
ఆతzt¯ా¬సంగల7ా3ె ౖ య@ం3ెను. మmనవ పJమmణమ@లనుబటkI, �ిలPవలB 
అ9శ#ంచదగÓ అంశ[|Daయ@ లWదు. సు7ార*, 7¤ఱlWతనమ@`ాక మdÝకటk 'ాదE 
నంచుచున}7ార/ ±ర/� ±dewననూ, 0ేవ{2 >£ఱÉÊతనమ' మనుషo జ¯« నమ'కంటÒ 
జ¯« నమ'గలదంటÄ అO· స*లPడ¢ సమm®1న²y1wడ¢. సు7ార*, 7¤ఱlWతనమ@`ాక 
మdÝకటk 'ాదE మనుష�QలP ±ర/� ±రwడ[|, అDa Dేవ,E వలన క; èనదq� nా´Q[\] 
య@న}Da. Dేవ,E నుం3N వచుw ఏ సమmy1ర[\]నను సde`ాÓ  మmనవ,ల ఆశలకP 
సdeపడ¢నDె ౖ య@ంటHందE ఏ ఒకLd¥¦నను ఆంచర/. Dేవ,E 7¤ఱlWతనమ@ లWD1 
జöE నమ@గvdew లBకమ@ 7��� అంచq1 కంట� ఈ nామmనQ tషయం ఎకPLవ OJా మ@ఖQ[\] 
య@న}Da: 0ేవ{2 బల Ó̈నత మనుష|oల బలమ'కంటÒ బలqrsన0F. మmనవ,లP 
తమ'{షIమ@ వ�wనటHI `ా తdeLంపవచుw; అం9మ tజయం ఆయనD ే (Dేవ,ED)ే. 
పJభ@వ, 9de è వnా* డ¢. ర´ణ, �లిPవలB మmతJ[| ఉన}Da, ఉండబ� త�న}Da. 
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3�Pసు@ నందు గల జ¯« నమ' (1:26-30) 

26సహ� దర�లS"ా, ²మ'³ను [ి¬dన [ిలRప{ను చూడ�DE. ¤ల< ల<క"Ok2 
జ¯« నులIౖనను, ఘనులIౖనను, JÔప�వంశమ'>ా"UVనను అwxకRలR [ిలRవబడల/దు Jా2 27-

29ఏ శ"O"#య' 0ేవ{2 )*దుట అkశ)ంపకRండ�నట�ª , జ¯« నులను vగి'Õ పరచుటకR 
ల<కమ'ల< నుండ� >£ఱÉÊ>ా"#2 0ేవ{డ� ఏర�రచు382 య'w1jడ�. బలవంత|లIౖన>ా"#2 
vిగ'Õ పరచుటకR ల<కమ'ల< బల Ó̈నులIౖన>ా"#2 0ేవ{డ� ఏర�రచు382 య'w1jడ�. 
ఎ2j3UVన>ా"#2 వoరZమ' Aేయ'టకR ల<కమ'ల< ÖచులIౖన>ా"#2, 
తృణ×క"#ంపబDEన>ా"#2, ఎ2jకల/2 >ా"#2 0ేవ{డ� ఏర�రచు382 య'w1jడ�. 
30అ)yే ఆయన మ¦లమ'Jా ¤ర� 3�Pసు@ )�సునందుw1jర�.  

వచనమ' 26. 01ను ధుJ ¶కdeం�న tషయmE'{ మద�త�* `ా, O�లP 'cdeం�� '¥¦§స*వ,ల 
అనుభవమ@ 'cరకP tన}tంచు'cంటHq1}డ¢. '()సు*  tషయ[\]న బ� ధల గvdew 
లBకమ@ అDaవర'̂ ±ర/� ±dew అటkI  బ� ధను తృణùకdeం�నప�టk'{E, 7ార/ తత*Ö¯ాస* & 
సంబంధ[\]న మdeయ@ మతపర[\]న ఊహలను అవలం�ంచుట, మనుష�Qల #Tదుట 
పర/వ, పJ9ష/లను 7¤దకPట, 7ాde tషయంలB అDa ఎం0� tడూì ర[\]న tషయ[\] 
య@ం3NంDa. జ¯« నులIౖనను, ఘనుల�ౖనను, ̀ Ýప�వంశప,7ాd¥¦నను 7ాdeలB అwxకRలR లWర/. 
'¥¦§స*వQమ@ ³కL భtషQత�*  లBకంలB ఉన}తవరÓమ@నకP yెంDaన [|®1వ,ల yతే�లB� , 
RjటHI బ3ND1ర/ల yతే�లB� , లWD1 సంపను}ల yతే�లB�  లWకPం3NంDa. “'()సు* , అన`ా 
�ిలPవ7�యబ3Nన '()సు* ” (2:2), OJా థ²కం`ా వQవnాయD1ర/లP మdeయ@ nామmనQ 
¯)ా ²కPల హృదయmలB�  �ి2రE7ాస[|ర�రచు'cను t¯ా¬స[\] య@ండవల� ి
య@ం3NంDa.  

'¥¦§స*వ య@గమ@లBE ఆDa శ01బ�మ@లP �దలP'cE, '¥¦§స*వQమ@ను 
హత�* 'cEన7ార/ �న}�డìల వంటk బ Lలతనమ@ మdeయ@ సులభం`ా ðసOÌ వ,7ాd¥¦ 
య@q1}రE tమర�కPలP వde+ంy1ర/. '¥¦§స*వ,ల శత�J  7nకడ¢, d¥ండవ శ01బ�ంలB 
రచనలP yేయ@చుం3Nన7ాడ¢, 7ార/ తమ తమ స¬స2లmల నుం3N “ఉE} కdాz`ాdాలB�  
పEyేయ@7ార/`ా, చరz'ార/లP`ా, బటIలP9'̂7ార/`ా, మdeయ@ అతQంత 
Eర´dాసుQల�ౖన 7ార/`ాను ఇతర ylట�కP 7¤÷�న7ార/ మdeయ@ పల�� OJా ంతప, 
అమmయకPల�ౖన అజöE నుల గ@ంRjౖ య@q1}రEయ@,” ¶ర/ ఉపDేశకPలP 
'ాబ� త�q1}రE ��tంy1డEయ@ :Ôింy1డ¢.10 అల�[\]న లWD1  చ[\]న పనులP 
yేయ@చుం3Nన7ార/, “జöE నులP” అE లBకమ@ ఎంచుచుం3Nన7ార/ అను'cన}ంత 
అజöE నులP మdeయ@ అమmయకPలPq¤ౖ య@ం3NరE O�లP అను'cన}ప�టk'{E, 
లBకమ@లBE జöE నులP మdeయ@ ఆడంబరపåర¬క[\]న7ాde'{ �ిలPవ సంDేశమ@ 
tనుటకP సమయమ@ లWకPం3NనదE అతడ¢ అం µ̀కdeంచుచుq1}డ¢. �లిPవను 
గvdewన జöE నమ@ లBక జöE నమ@ ³కL అవ`ాహనకP అందనంత అతQంత 
గం>ర[\]నDె ౖ య@న}Da. గనుక అO· స*లPడ¢, “Û చుటÄI ర ఒకnాde చూడం3N,” 
²మ'³ను [ి¬dన [లిRప{ను చూడ�DE అంటÄ 'cdeం��య@లను స7ాలP yేసు* q1}డ¢.  
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'cdeం�� t¯ా¬సులలB ల<క"Ok2 “జöE నుల�ౖన7ార/ అq�కPలP లWరE” O�లP 
nా®a'ారపåర¬కం`ా yెప,�చున} tషయం, 'cdeంథులBE ఆDa '¥¦§స*వ,ల nామm$క 
మdeయ@ ఆde2క �ి29గత�ల గvdewన పJశ}లకP ylటkసు* న}Da. 7ాస*7ాE'{, 7ాdeలB 
'cందd¥¦q1 tD1¬ంసులP మdeయ@ ఐశ¬రQవంత�లP ఉం3Ndా? 1:20లB గల 
అలం'ారయ@క*[\]న పJశ}, లS'{కం`ా ఆడంబరపåర¬క[\]న7ాd¥వd¥¦నను 7ార/ 
'¥¦§స*వ,ల�ౖ య@ం3NరE తమ@zను01మ@ ఎంచు'cనలWదq� అంతdా�వమ@ను 
0ెలPప,త�న}Da. John Gager ఈ '{)ంDa tధం`ా 7Jా సూ* , సd¥¦న tషయmq�} 
0ె;యజ¥Oా�డ¢: 

. . . 'cందర/ t¯ా¬సులP tదQనభQ�ిం�న7ాd¥¦ య@ం3Nde గనుక 7ాde nా2 Eక 
నగdాలB� ను మdeయ@ పటIణ1లB� ను nామm$క ఆ®aపతQ పరంపరలB nాR�́ ం`ా 
ఉన}త[\]న nా2 q1లB�  ఉం3Nde. 'ాE మనమ@ ఈ 'cDa�మంDa గvdew 'ాదు `ాE అ®aక 
సంఖmQకPల గvdew ఆంDోళన yెందుచు, తD1¬dా మహ6దQమమ@ ³కL 
స¬��వమంతటk గvdew ఆంDోళన yెందవల�ి య@న}Da.11 

�దటk శ01బ�ంలB, సు7ార* ఎకPLవ`ా dlమm nామmo జQంలBE ÀదలP మdeయ@ 
తృణùకdeంపబ3Nన7ార/ '()సు*  ³కL కృప మdeయ@ ´మmపణ గvdewన 7ార* పట�  
క; èయ@ం3Nన గ)హణDలత మvలmన లBకమం01 yÝచుwకOÌ #ంDa. ఇD ే R�ద7ార/ 
మdeయ@ Edాకdeంపబ3Nన7ార/, 7ాde వంత�కP, గృ°లP మdeయ@ కdాz`ాdాలB� E 
ప,;�ిన Rిం3Nవల� పEyేసూ*  పJభ@వ,`ా పJకటkంపబడ¢చుం3Nన #$సు గvdew 
లBకమం01 tq�వరకP మ@ందుకP దూసు'cE 7¤ళ)� చుం3Nన దళమయmQర/.  

వచనమ'లR 27-29. గనుక ఎకPLవ`ా 'cdeంథులBE nామmనQ పJజలP, అందde  
ఆకటHI 'cనE7ార/, ÀదలP, మdeయ@ ¹.యం`ా ఎంచబ3Nన7ార/ తమ@zను01మ@ 
రøNంపబ3Nన7ాdeలB ల�'{Lంచు'cq1}ర/. ఇDa ఏDో  పJమmదవ¯ాత�*  జde èన tషయం 
'ాదు; Dవే,3 ేతన 'ారQమ@ను yేయ@చుం3ెను. జ¯« నులను vగి'Õ పరచుటకR ల<కమ'ల< 
నుండ� >£ఱÉÊ>ా"#2 0ేవ{డ� ఏర�రచు382 య'w1jడ�. బలవంత|లIౖన>ా"#2 
vిగ'Õ పరచుటకR ల<కమ'ల< బల Ó̈నులIౖన>ా"#2 0ేవ{డ� ఏర�రచు382 య'w1jడ�. 
ఇం'ా, ఎ2j3UVన>ా"#2 వoరZమ' Aేయ'టకR ల<కమ'ల< ÖచులIౖన>ా"#2, 
తృణ×క"#ంపబDEన>ా"#2, ఎ2jకల/2 >ా"#2 0ేవ{డ� ఏర�రచు382 య'w1jడ� అE 
కZడ O�లP �jలty1wడ¢ (1:27-29). మmనవ,ల అహం'ారమ@0� కZ3Nన జöE నమ@ను 
మdeయ@ శ'{*మంతమ@ను Dేవ,డ¢ ఉDే�శపåర¬కం`ాq� భంపdాwడ¢. అలm 
అ#య@న} tషయmలను వoరZమ' Aేయ'ట'̂ Dేవ,డ¢ ఈ ఏdా�టHyే¯ాడ¢. Dవే,డ¢ 
లBకdµ01Q శ'{*మంత�ల�ౖన7ాdeE అEశwయతకP, Dౌdా�గQ �ి29'{, �-9క మరణమ@నకP 
స¹Íతం అప� èసూ* , D�నుల�ౖన7ాde'{ మం�, అర2వంత[\]న, మdeయ@ Edµ´ణ0� 
Eంపబ3Nన õtతమ@లను అనుగ)¹Íంy1డq� D1E కంట� ఏ tర/DోÐ '{*#T]నను ఎకPLవ 
గం>ర[\]నDa 'ాదు. తన OJా ణమ@ను OÌ `ÝటHI 'cను t¯ా¬�,ి D1EE 
సంOాDaంచు'cనునE #$సయQ �jలty1wడ¢ (!°ను 12:24, 25). లBకdµ01Q 
జöE నుల�ౖన7ార/ ఈ సతQమ@ను ఎన}డ¢ను అర2ంyేసు'cనర/. “�లిPవ tషయంలB 
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బల¹1న[\]నDa`ాను శ'{*¹1న[\]నDa`ాను కనబడచున} D1EE O�లP 7ాde n· ంత 
బల¹1నత మdeయ@ శ'{*¹1నతకP OÌ లPసూ* , 7ాde nామm$కపర[\]న బల¹1నతలB 
Dేవ,E శ'{* పEyేయగలదE 7ార/ చూడవల�నE తన y�ేjౖగ0� 7ాdeE 
tన}tంచు'cంటHq1}డ¢.”12  

Dేవ,డ¢ Dహేమ@ను ధdeంy1డq� tషయం, తన కPమmర/3ైన #$సు '()సు* లB 
శdµర®1de అయmQడq� tషయం tDaత[\]న '¥¦§స*వ �Dి1Ð ంత[\] య@న}Da; అDొక OJా థ²క 
t¯ా¬స సూతJ[\] య@న}Da. శdµరమ@ను మdeయ@ ఆతzను సులభమ@`ా 7�ర/yేయ@ 
DేEq¤ౖనను '¥¦§స*వ,లP Edాకdeంy1ర/. 'c) త*  Eబంధన 'ాలమ@లలB, మం�తనమ@ 
మdeయ@ పdeòదÐత శdµరమగ@చున} tషయంలB tD1¬ంసుల�ౖన7ార/ 0:టkJలm� ర/. q�డ¢ 
స¹Íతం 0:టkJలP� త�q1}ర/. “Ûర/ '¥¦§స*వ,లగ@టకP ఎందుకP Edాకdeసు* oq1}ర/?” అE 
ఆగ�ీIను Porphyry and Apuleius వంటk తత*Ö¯ాస* &7�త*లను అ3N`ాడ¢. మరలm అతడ¢ 
ఇD ే పJశ}కP మdÝక పJశ}0� సమm®1నం కZ31 7ాde'{y1wడ¢: “'()��*ð D�ను3ె ౖ ఈ 
లB'ాE'{ వy1wడ¢, Ûd̂ð అహం'ారం0� ఆడంబరపåర/+ ల�ౖ య@ండ¢టనుబటkI#$ 
'ాD1?” ఇం'ా, “EజöE'{, R��టÉ nా2 Rిం�న Oాఠ¯ాలలB Oాం3NతQమ@ గ3Nం�న7ార/ '()సు*  
షQత¬మ@లB yేరడమq�Da పర/వ, తకPLవ పq� అవ,త�ందE” కZడ yెOా�డ¢.13 
మmనవ,E పde�ి29లB స¬తః�ి>దÐం`ాq� మరzమ@ లPన}ప�టk'{E, tD1¬ంసుల�ౖన7ార/ 
#ం'ా 01[| జöE నవంత�లE ఉజö4 #ంప,`ా ఊ¹Íంచు'cంటÄ ఆలB�సు* q1}ర/. 

ఏ శ"O"#య' 0ేవ{2 )*దుట అkశ)ంపq�రడ¢ అq�Da 'cdeం��య@లP 
q�ర/w'cనవల�ిన Oాఠ[\] య@ం3NంDa. nామm$కం`ా ఉన}త వdాÓ E'{ 
yెంDaన7ాd¥¦0ేq�², nామmనQ పJజö క[\]న0ేq�² మmనవ Oాపమ@నకP, 
Eస>°యతకP, మdeయ@ అజöE నమ@నకP లBనగ@టకP అవ'ాశమ@లPన}t, Dేవ,E 
రUపకల�నలను 01ను కను`Ýq1}డE ఏ ఒకLd¥¦నను nా¬®a'ారం0� yెప�q�రర/; 
ఆయన మనసు>ను ఎవర/ను గ)¹ÍంపలWర/. ర´కPE పంప31E'{ Dవే,డ¢ పåను'cEన 
yÝరవనుబటkI  'cdeం��య@లP అ9శ#ంచుటకP ఏ మvలm®1ర[\]నను లWదు. తన 
అO· స*లPలP తన సంDే¯ాE} లB'ాE'{ పJచురమ@ yేయవల�నE Dవే,డ¢ 01q� 7ాdeE 
పంRింy1డ¢. ఈ '¥¦§స*వ,లకP ర´ణ మmనవ,E ఏdా�టH వలన కలPగలWదు. మ¹Íమ 
Dేవ,E'{ మmతJ[| yెందవల� ియ@ం3NంDa. 

అ9శయమ@, అవమmనమ@నకP వQ9d̂క[\]న పద[\] య@న}Da. ఈ d¥ం3NంటkలB 
ఏDaయ@ను ఆంతరQమ@లBE, మmన�ిక పJ'{)యను సూ�ంచడంలWదు; ఈ d¥ండ¢ను 
ఒకడ¢ ��}¹Íత�లP, బంధువ,లP, మdeయ@ O· ర/గ@7ాde నుం3N O· ందు `ÿరవమ@ 
మdeయ@ మdాQదకP సంబం®aం�న7¤ ౖయ@న}t. అవమmనమంటÏ ఏ²టÉ, tందులB�  
అగ) nా2 నమ@లను ఆంచుచుం3Nన7ాde'{ 0ె;యజ¥R�ిన ఉపమmనమ@ D1¬dా #$సు 
nÌ D1హరణం`ా �±Jకdeంy1డ¢. ఆ9థQ²చుw7ాడ¢ వ�w, “Ûర/ కZర/wన} కPdµwలB 
నుం3N లW�, `ÿరవ య@ల�ౖన ¶deE కZdlwEవ¬ం3N” అE yపె�వచుw. “అప,�డ¢  వ, 
�ిగ@Ó ప3N కడపటk ylటHన కZర/wండnాగ@దువ,” అంటÄ #$సు తన tవరమ@ను 
మ@ èంy1డ¢ (లZ'ా 14:9). అగ) nా2 నమ@ను ఎను}'cనడం D1¬dా, ఒకడ¢ 0�టk 
అ9థుల పJశంసలను మdeయ@ O· గడ*లను అ9శ!'{*0� ఆంచు చుండ¢ను; అ#0 ే
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కడపటk ylటHకP 7¤íî� ;> వ�wనప,�డ¢ అDే 0�టk అ9థులP అతEE 
అవమmనపరచుదుర/. “అవమmనమ@” అE అర2²చుw µ̀)కP పదమ@, “తలవంప,” 
మdeయ@ “అప'(de*” అE అర2²చుw ఆంగ� పదమ@నకP సమmన[\] య@న}Da. 
అ9శయమ@ మdeయ@ అవమmనమ@నకP సంబం®aం�న nామm$క పdeమmణమ@ల 
గvdew O�లP ఆలB�ంచుచుం3నెు. �ిలPవను గvdew బ� ®aంచుట 'cdeం�� '¥¦§స*వ,ల 
tషయంలB, అDa పJజలP పJశం�ించుచుం3Nన పde�ి29`ా పdeణ²ంచలWదు. '()సు* నందు 
“ఏ శdµdeయ@ అ9శ#ంచq�రడ¢.” '()సు*  qHద�కP వచుwట అన`ా, Oాపమ@ను మdeయ@ 
Eస>°య �ి29E ఒప,�'cనుట#$. 

వచనమ' 30. O�లP మdeయ@ అతE OాఠకPలP 3�Pసు@  )�సునందుw1jర�, 'ాE 
ఇటkI  EశwయతలB అ9శ#ంచ31E'{ అవ'ాశ[| లWదు. 7ార/ ఆయన y�ేిన 
'ారQమ@ను బటkI  “'()సు*  #$సునందుం3Nde.” Dేవ,3 ేఈ 'ారQమ@నకP పåను'cE 7ాdeE 
రøNంy1డ¢. qH'{Lవ'ాLణÙంప బడ¢త�న} ¤ర� (ὑµεῖς, humeis) 'cdeం��య@లను ఈ 
లBకdµ01Q జöE నుల�ౖన7ాde0� ±వJం`ా OÌ లPwత�న}Da. “'()సు*  #$సునందుండ¢ట” అన`ా, 
7ార/ ఏ[\]య@ం3Ndl, అటkI  సమస*మ@ 7ార/ మృత�Qంజయ@3ె ౖ9de è లW�న పJభ@వ,0� 
క; èయ@ం3Nన సంబంధమ@నుబటkI Eర¬�ంపబ3NంDa: 7ాde õtతమ@లP, 7ాde ఉE'{, 
7ాde సమmజమ@, Edµ´ణ, మdeయ@ భtషQత�*  ఆయనలB ఉం3Nనt. 7ాde 
tðచనమ@ మdeయ@ Edµ́ ణకP ఆ®1రమ@ (ground) ఆయq�, మvలm®1రమ@ 
(source) ఆయq�. 'ాబటkI, '()సు* , 0ేవ{2 మ¦లమ'Jా మనకR జ¯« నqrs య@q1}డ¢. 
O�లP'¥¦0,ే '()సు* నందుండ¢ట అన`ా సమగ)[\]న మmd¥¦�య@ం3NంDa. సమస* 
కర*వQOాలనమ@, జöE నమ@, మdeయ@ ఆదరమ@ ఆయనయంD ే'̂ంD�Jకృత[\] య@న}t. 

ఎ2ఏఎ�ి, (నూQ అ[\deక2 nాI ండþì బ�ౖ�p) “Dవే,E మvల[\]న జöE నమ@ను,” 
Ök మ"#య' ప"#�ద పరచబడ�ట, మ"#య' bÆచనమ'నకP సమmq1ంతర 
వQ'(*కరణమ@`ా E7�Daంచుచున}Da. ఎ2ఆþఎ�ి¬ (NRSV) కZడ ఇలm`̂ E7�Daంచు 
చున}Da, 'ాE NIV 7ాకQమ@లBE tdామ �°}లను 7�ర/tధం`ా గ@ర/* RjటHI చున}Da. 
NIV అను7ాదకPలP, “Dవే,E మvల[\]న జöE నమ@ను” ఇతర ��వమ@లE}టkE 
చుటHI మ@టHI చున} tషయం`ా అర2ంyసేు'cq1}ర/. 'ాబటkI, 7ార/ ఇD ే వచq1E}, 
“మన 'cరకP Dవే,E మvలమ@`ా జöE న[\]న7ాడ¢ - అన`ా, మన  9, పdeòదÐత 
మdeయ@ tðచన#T]న7ాడ¢” అE అనువDaంy1ర/. లBక dµ9#T]న జöE నమ@ మdeయ@ 
'()సు*  మvల[\]న జöE నమ@నకP మధQ O�లP dాబటkIన ±వJ[\]న 01రతమQమ@, ఎ2ఐt 
అను7ాదం సd¥¦న అవ`ాహనను 0ె;యజ¥ప,�త�న}దE సూ�ంచుచున}Da. 

Yా"ాంశం (1:31) 

31-అkశ)ంచు>ాడ� ప�భ'వ{నం0ే అkశ)ంపవలIన2 >ా� యబDEన0F 
w£ర>xర�నట�ª  0ేవ{2 మ¦లమ'Jా ఆయన మనకR జ¯« నమ'ను Ökయ' ప"#�ద తయ' 
bÆచనమ'w1)*ను.  
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వచనమ' 31. 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లP మmనవ nా¬వలంబనమ@ను పJకLకP 
q¤టkI7�యవల�ిందE tన}tంచు'cనడం D1¬dా అO· స*లPడ¢ తత*Ö¯ాస* &సంబంధ[\]న 
జöE నమ@ను మdeయ@ లBక dµ9#T]న Oాం3NతQమ@ను 'ª) 3 7కdeసూ*  D1E గvdewన తన 
తృణù'ారమ@ను qH'{Lవ'ాLణÙంy1డ¢. అతడ¢ కZశశ లB నుం3N #dµzయm 9:23ను 
ఉలW� �ంy1డ¢, 'ాE అనుకZ;ంచు'cనబ3Nన ±ర/ పJవక* ³కL tన}పమ@నకP 
ఎటHవంటk °E క; èంచలWదు. మmనవ జöE నమ@, బలమ@, మdeయ@ పర/వ, 
అ9శ#ంచుటకP అవసరమగ@ ఎt¬ధ[\]న ¹.త�వ,q¤ౖనను సమకZరwడం లWదు. 
'¥¦§స*వ,E అ9శయం �ిలPవ 7�యబ3Nన ర´కPEలB ఉన}Da. అkశ)ంచు>ాడ� 
ప�భ'వ{నం0ే అkశ)ంపవలIన2 O�లP ఉలW� �ంy1డ¢ (#dµzయm 9:23, 24 
చూడ¢మ@). నజd̂త�7ా3ైన #$సునందు అ9శ#ంచుట సdl¬చÈ[\]న వ'ª) '{*#T] 
య@న}Da: ఆయన వంశవృ´మ@ లWD1 అదృషIమ@లWE ఊరUర 9ర/గ@చు 
బ� ®aంచుచుం3Nన బ� ధకP3ె ౖ య@ం3ెను. #$సు లBకdµ9#T]న R�ర/పJ9ష/లను, 
అ®a'ారమ@ను, మdeయ@ జöE నమ@ను Edాకdeంy1డ¢; అలm ¥̀¦0,ే ఆయన వల� ఉండ`lర/ 
సంఘం స¹Íతం ఇD ేపE yేయm;. 

అనhయమ' 

[¹�"¿పణ మ"#య' జ¯« పకశ34@ (1:14-16) 

“పJ9 లWఖనమ@ Dై7ా7�శమ@ వలన క; èనDa” అE O�లP 9ð9'{ 
0ె;యజ¥Oా�డ¢ (2 9ð9 3:16. 17). O�లP తన n· ంత R�Jd̂పణ గvdewన అవ`ాహన 
క; èయ@ం3ెను (1 'cdeం��. 2:13). బ�ౖ�లP R�Jd̂Rింపబ3Nన గ)ంథం, గనుక '¥¦§స*వ,లP 
తమ q¤ౖ9క పJవర*న మdeయ@ �ిD1Ð ంతమ@నకP అవసరమగ@ మmరÓEd̂�శనమ@ 
E²త*మ@ D1EలBE మmటలను మనసు>లB ఉంచు'cనుచుందుర/. R�Jd̂పణ మdeయ@ 
OJా మmణÙక గ)ంథం గvdewన పJశ}లP లWఖq1నుnార[\]న అ®a'ారమ@0� సంబంధంగల7¤ ౖ
య@న}t. ఏDే[\]నప�టk'{E, O�లP`ాE లWD1 బ�ౖ�లP గ)ంథకర*లలBE 
ఇతర/ల�ౖవd¥¦q1`ాE, R�Jd̂Rింపబ3Nన 7ాde దnా* 7�üలను �ిదÐంyయే@నటH�  పరస�ర 
పJ��వ చరQల D1¬dా పdeòD1Ð తz రచ#తల మనసు>లను పJ��tతం yే�ిన 
మరzస¹Íత[\]న పJ'{)యను tవdeంచలWదు. లWఖq1నుnార[\]న అ®a'ారం OJా మ@ఖQం 
గనుక R�Jd̂పణ ³కL స¬��వం స¹Íతం OJా మ@ఖQ[|. 

అతడ¢ '{)సు�నకP మdeయ@ ̀ ా#య@నకP బ�Rి*సz²y1wడE అO· స*లPడ¢ 1:14, 
15లB R�dÝLE, 1:16లB తన మ9మర/ప,కP 01tసూ* , �j*ఫను (Stephanas) ఇంటk7ాde'{ 
కZడ బ�Rి*సz²y1wడE yపె�31E'{ అటHతర/7ాత తనను 01ను సdeDaదు� 'cq1}డ¢. 
పdeòD1Ð తz '̂వలమ@ అతE మనసు>ను మmతJ[| ఆయన అ®�నంలBE'{ ±సు'ªలWదE 
ఈ tషయం స�షIంyేసు* న}Da; పdeòD1Ð తz మdewOÌ త�ంట�డE ఎవర/ను 
తdeLంచq�రర/. పdeòD1Ð తz, O�లPను అతE n· ంత జöE పకశ'{* పdeధుల లBపలW, 
సంఘమ@ ³కL Ede�షI[\]న అవసరమ@లను అనుసdeసూ* , అతడ¢ õtంచుచుం3Nన 
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లBకంలBE nామm$క మdeయ@ nాంసL9క వQవస2  పJ'ారం R�Jd̂Rించుచుం3Nq1డ¢. 
ఈq1టk OాఠకPలP �Dి1Ð ంతమ@ మdeయ@ పJవర*నకP సంబం®aం� 'cdeం��య@లకP 
7Jా యబ3Nన �దటk ప9JకలB నుం3N అ®a'ారమ@ను మdeయ@ మmరÓEd̂�శనమ@ను 
dాబటHI 'cను t®1నం tషయంలB ఇదం01 OJా మ@ఖQ[\]న అంతdా�7ాలP 
క; èయ@న}Da. 

“'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన �దటk ప9Jక” అE మనమ@ RిలPచు'cనుచున} 
;ఖతపåర¬క[\]న ఈ దnా* 7�üను తయmర/ yేయడంలB, 7ాQకరణ dµ01Q O�లP “ఉత*మ 
ప,ర/ష#T]” య@ం3ెను. 'cdeంథులBE అO· స*లPE సమ'ాæనులP అన`ా ఈ ప9Jక 
³కL పJతQ´ గ)¹1తలP, “మధQమ ప,ర/ష#T]” య@ం3Nde, పరంపdానుగత[\]న 
OాఠకPలP “పJథమ ప,ర/ష”#T] య@q1}ర/, ¶ర/ ఈ ప9Jకను ర�ం�న7ార/ 'ాదు, 
సdeకD1, ఉత*రపJత�Qత*రమ@ల dµ01Q సూటk`ా 7ాde'̂ పంపబ3Nనప,�డ¢ O· ంDaన7ార/ 
కZడ 'ాదు. “పJథమ ప,ర/ష”`ా OాఠకPల[\]న మనమ@ 'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన 
�దటk ప9Jక నుం3N అ®a'ారపåర¬క[\]న Ed̂�శనమ@ను O· ంద31E'{, 0:; OాఠకPలP 
అర2ంyేసు'cEన tధం`ా మనకP కZడ అర2ం yేసు'ª31E'{ పJయ9}ంy1;. ఆ 
తర/7ాత, 0:; OాఠకPల పJపంచం మdeయ@ మన వర*మmన'ాల పJపంచం క;Rి 
ఉమz3N`ా క; èయ@ంటHన} tషయmలW²టÉ, 0ే31లW²టÉ మనమ@ EdాÐ deంచు'ª7ా;. 
మనమ@ లWఖనమ@లలB అ®a'ారపåర¬క[\]న Ed̂�శనమ@ 'cరకP అq�¬Ôించునప,�డ¢, 
O�లP సంబ� ®aం�న 7ాటk వల�q� తరతమ 03ే1లPన} ఆంDోళనకర[\]న tషయmలను 
ఈq1టk సంఘం ఎదుdÝLను చున}దE మనమ@ అం µ̀కdeంy1;> వ,ంటHంDa. ఉD1|| 
సంఘ స[\]కQత గvdewన సమసQలP (1:10; 11:18) మdeయ@ దుdµ}90�కZ3Nన 
పJవర*న (6:9-11) ఒ'̂ tధం`ా ఉq1}#, అ#0 ే �ీ* &లP తమ తలRj ౖ మ@సుగ@ 
7�సు'cనుట గvdewన t®1నం (11:5-16) yెప,�'ªద èనంత Òన}ం`ా ఉన}Da.  

బల Ó̈నులR మ"#య' >£ఱÉÊతనమ'గల>ార� (1:25) 

#$సు మdeయ@ ఆయన ష�Qల�ౖన R�త�ర/, యm'ªబ@ మdeయ@ !°ను 
¥̀0ే>మq� 0�టలB ఉం3Nనప,�డ¢ R�త�ర/ #$సు శత�J వ,లకP tdlధం`ా క9*E దూ�ిన 

సందర�ంలB, Dేవ,E dాజQమ@ను మ@ందుకP ±�ి'cE 7¤ళ�31E'{ nాయపడ¢ nాధనం`ా 
Dౌర4నQమ@ పJ! èంపబడ¢టను #$సు తృణùకdeంy1డ¢. “ఈ సమయమ@న q�ను q1 
తం3NJE 7�డ¢'cనలWనEయ@, 7�డ¢'cEన #Tడల ఆయన పం3ెJండ¢ ��q1 వåQహమ@ల 
కంట� ఎకPLవ మంDa దూతలను ఇప,�3 ేq1కP పంపడEయ@  వను'cనుచుq1}7ా?” 
అE ఆయన �jలty1wడ¢ (మత*# 26:53; !°ను 18:10, 11 చూడ¢మ@). 
ఆయన తన పdeచరQను ఆరంÒం�నప�టk నుం3N, Dవే,E dాజQ సంబంధ[\]న 
OÌ dాటమ@ రణరంగమ@లB`ాక 7�dÝక రంగంలB OÌ dాడబడవల� ి య@ంటHందq� 
tషయmE} #$సు సుస�షIం`ా బ� ®aంy1డ¢. 

ఖ31Ó లP yేబvEన �jౖనQమ@లను పJ! èంచు t®1నమ@ను ఆయన అE7ారQం`ా 
అనుసdeంచుచుండవల�నE #$సును ఒRి�ంచ31E'{ అప7ాDa సకల పJయ01}లP 
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yే¯ాడ¢. 7ాడ¢ #$సును ²గ@ల ఎ0ెÕ*న ఒక 'cండ ఖరమ@నకP ±సు'cE 7¤÷�, ఈ లBక 
dాజQమ@ లE}టkE ఆయనకP చూRిం�, OJా థ²కం`ా, “ఇవ } q�ను  '{యQగలను. 
 వ, �ిలPవ Ûద శ)మప31;>న అవసర[| లWదు” అq� ��వం0� కZ3Nన మmటలP 
ప;'ాడ¢ (మత*# 4:8, 9). జ¥లB0ేయ@లP ఆయనను dాü`ా yయేmలE 
పJయ9}ం�నప,�డ¢, ఆయన అylwట నుం3N nాధQ[\]నంత త¬ర`ా తRి�ంచు'cE 
7¤÷�OÌ యmడ¢ (!°ను 6:15). ర´కPడ¢ ��q1 సంబంధ[\]న అ®a'ారబలమ@ను`ాE 
సdeకD1, ఆdeÐక సంబంధ[\]న అ®a'ారమ@ను`ాE పJ! èంచలWదు. ఐ¹Íక 
nాఫలలQమ@ను ఆంచq� కZడదE భtషQత�* లB ఆయనను 7¤ంబ3NంచుటకP 
సూచనలPం3Nన ఒకEE #$సు ¹ºచwdeంy1డ¢ (మత*# 8:20). ఆయనను 
7¤ంబ3Nం�న �ీ* &ల ఉపy1రమ@ లWకPం31, ఆయన D�న దశ అంత కంట� ±వJ[\]నDె ౖ
య@ం3ేDa (లZ'ా 8:2, 3).  

లS'{క[\]న పJజలP అ®a'ారమ@ను అంచq1 7��ిన t®1నమ@లను #$సు 
తృణùకdeంy1డ¢, 'ాE అయన అ®a'ారమ@ లWE7ా3ె ౖయ@ండలWదు. ఆతzసంబంధ[\]న 
సతQమ@లను ఉపDేంచ31E'{ ఆయన రణరంగమ@నకP సంబం®aం�న 
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�jౖనQమ@లకP సరఫdా yేయ@నటHవంటkt 'ావ,, 'ాE అ#నప�టk'{E అt 
దుd̂4య[\]న7� (ఎij�.ీ 6:13-16; 1 �ెస>. 5:8). '()సు*  పJజలP, 7ాde పJభ@వ,ను 
OÌ ;య@ండ¢ట D1¬dా, లBకమ@, 7¤ఱlWతనమE పdeగణÙంచు D1EలB జöE నమ@న}దE 
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