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అ�1oయమ' 2  

0ేవ{2 Yాnoమ'ను  

ప�చురమ' Aేయ'ట 

O�లP 'cdeంథు సంఘంలBE tభజనలP ఎదుdÝLనుచుం3Nన తర/ణంలB, 
అందుకPగల మvల 'ారణ1E} గ@de*ంచుట0� అతడ¢ �దలPRjట�I డ¢: 'cందర/ 
బ� ధకPలP మdeయ@ 7ార/ బ� ®aంచు t®1నమ@ల tషయంలB 7ాdeకPం3Nన 
ఇ;ాI #;ాI ల ఆ®1రం`ా పరస�రం tర/దÐ[\]న గ@ంప,లP రUప,Daదు� 'cq1}#. 
అO· స*;క nాqల nా´Qమ@ ³కL tలPవను అంచq1 7�య31E'{, ¶ధులB�  
తటస2పడ¢చుం3Nన తత*Ö¯ాస* &7�త*లకP వde*ంపజ^యబ3Nన పJజöదరణ O· ంDaన OJా మmణÙక 
పJమmణమ@లP పJ! èంపబ3Nనt. ఇDa సంఘంలB తలOÌ ట�9*ం�న సమసQ`ా 
పdeణ²ం�ంDa. జöE నమంటÏ ఏ²టÉ లBకమ@నకP గల గ)¹Íంప,నకPను, జöE నమ@ గvdew 
Dేవ,E దృÔిIలB గల tలPవకPను మధQ గల 01రతమQమ@ను OÌ లPwటలB O�లP తన 
®1Qస అంతటkE Eమగ}ం yే¯ాడ¢. �ిలPవ Ûద #$సు మరణం D1¬dా కృపకP గల 
శ'{*E Dేవ,డ¢ పJతQ´పdాwడ¢. Dవే,E జöE నమ@, ఆంపబ3NనటHI , లBకంలB తమ 
అ®a'ారమ@ను మdeయ@ పలPకPబ3NE పJ! èంప`ldeన 7ాde'{ ఎకPLవ 
ఆకరïణùయ[\]నDa`ా లWదు.  

'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP సు7ార* బ� ధను OాøNకం`ా అం µ̀కdeంy1ర/ 'ాబటkI  7ార/ 
tభజనల0� 7�®aంపబడ¢చుం3Nde. 7ాdeలB శdµర సంబంధుల�ౖన7ార/ Dేవ,E జöE నమ@, 
 9, పdeòదÐత, మdeయ@ �లిPవలB గల tðచనమ@ అంటÏ ఏ²టÉ అర2ం 
yేసు'cనలWకOÌ యmర/. గనుక లBక dµ9#T]న జöE నమ@0� మర/లP Ý̀లPపబడ¢చుం3Nన 
7ాde 'cరకP అO· స*లPడ¢ తన బ� ధలకP ఒక tన}పమ@ను అనుబంధం`ా yేdాwడ¢. 
అDేమన`ా: “q�ను Û మధQ '()సు* ను OÌ ; నడ¢చు'cనుచుం3Nన t®1నమ@ను పdµøNం� 
0ెలPసు'cనం3N.” O�లP 7ాde'{ సు7ార*ను బ� ®aంచుట మmతJ[| 'ాదు, `ాE 01qHక 
Eజö#±పర/3ైన వQ'{*#T] య@q1}డE కZడ 7ాde #Tదుట EరURించు'cq1}డ¢. 
�ిలPవ tలPవలను ఆ;ంగనమ@ yేసు'cను tషయంలB అతడ¢ 7ాde'{ మmDadeE 
చూRింy1డ¢. ఆతE ¹ºచwdeక ఒక Eగvఢ[\]న, అస�షI[\]న సూతJం`ా 
E7�DaంపబడలWదు; అDa వQ'{*గత õtత t®1న[\] య@ం3NందE ర/üవ,yేయబ3NంDa. 
ఎలm ¥̀¦q1 సd̂ 7ాDోప7ాదంలB tజయం nా®aంy1లq�Da 'ాదు, 'ాE 7ాd̂[\] 
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య@ం31లE 01ను EdµøNసు* q1}3ో D1EE సహ6దర/లP అర2ం yసేు'cనగలPగ@నటH�  
7ాde'{ స°యప31లq�D ే అతE 'ªdeక#T] య@ం3NంDa. తనను 01ను అతడ¢ 
ఉపDేంచుచుం3Nన సతQమ@నకP స¹.త�క[\]న మvdµ*కరణమ@`ా 7ాde #Tదుట 
పJదde�ంచు'cనుట గvdew అO· స*లPడ¢ సం'ª�ంచలWదు. OాఠకPలP తన õtతమ@ను 
పdµøNంచవచుwనE అతడ¢ 7ాdeE ఆ°¬Eంy1డ¢.  

GHలR సం0శేం సమ"#Zంపబడ�ట (2:1-5) 

1సహ� దర�లS"ా, wxను ¤ �ద�కR వd®నప{�డ� >ా3ా®త|రoమ'y¥Jా2 
జ¯« w1kశయమ'y¥Jా2 0ేవ{2 మర³మ'ను ¤కR ప�కట¼ంచుచు వd®న>ాడను 3ాను. 
2wxను, )�సు 3�Pసు@ ను అనJా, vిలRవ>xయబDEన )�సు 3�Pసు@ ను తప�, మ"# 0ే22 ¤ 
మధo ఎర�గకRందున2 2శ®)ంచు38ంట¼2. 3మ"#య' బల Ó̈నతy¥ను భయమ'y¥ను 
ఎంy¥ వణకRy¥ను ¤ �ద� ఉంట¼2. 4-5¤ bÍాhసమ' మనుష|oల జ¯« నమ'ను 
ఆ�1రమ' Aేvి38నక, 0వే{2 శ34@2 ఆ�1రమ' Aేv3ి82 య'ండవలIన2, wxను 
మSటలSDEనను సు>ార@ ప�కట¼ంdనను, జ¯« నయ'క@qrsన kయo2 మSటలను 
b2ØJ#ంపక, ప"#�01  త³య' 0ేవ{2 శ34@య' కనుపరచు దృÙాM ంతమ'లwx 
b2ØJ#ంdk2. 

వచనమ' 1. O�లP 'cdeంథు సంఘమ@ను సందde�ం� ఇప�టk'{ ష�మmర/ మvడ¢ 
సంవత>రమ@లP గ9ం�OÌ యm#. ఈq1టk ²షనdµలP nా´²చుwచున}టHI `ా, ఒక 
'c) త*  సంఘమ@లB �ిD1Ð ంతపరం`ాను పJవర*నపరం`ాను సు�ి2రతను Eర¬¹Íంచు'cనుట 
తర/చు`ా కషIమవ,త�ంDa. తన dlüలB�  ఈ పde�ి29 Òన}ం`ా ఉన}టHI  O�లP 
కను`ÝనలWదు. అతడ¢ 'cdeంథులB లWనప,�డ¢, అనQమతసు2 ల ఆdాధq1 t®1నమ@లP 
01ను 'cdeంథులB బ� ®aం�న tషయmలను ఆక)²ంy1#. సంDేశమ@ మdeయ@ 
సంDేశకPడ¢ తన OాఠకPల మనసు>లB�  గటkI`ా అలP� 'cEOÌ # య@q1}యE 
అO· స*లPడ¢ అర2ంyేసు'cq1}డ¢. 'ాబటkI , అతడ¢ దృÔిIనంతటkE Dేవ,E దృÔిI'{ 
“7¤ఱlWతనమ@`ా నున}” D1E'{E, లBకమ@ దృÔిI'{ “జöE న[\]” య@న} D1E'{E మధQ 
గల 01రతమQమ@ ÛDa నుం3N (1:21-25) తన వQ'{*గత õtతమ@ మdeయ@ 0:ల�లPత 
అతడ¢ 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లకP బ� ®aం�న ఉపDే¯ాల 7¤పౖ,నకP మ÷�ంy1డ¢.  

అతE బ� ధలP కపట పJవర*నను పJదde�ంచలWదు. ఇDa సతQమE 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP 
01[| nా´Q²y1wర/. కPతరL7ాదులP సంత¶ధులB�  పJ! èంచు పదÐత�లకP అతడ¢ 
ఉపక)²ంపలWదు. అతE ఉపDేశ t®1నంలB`ాE, ఉపDేశంలB`ాE 0ె;t0ేటల0� 
కZ3Nన 7ా'ాwత�రQమ@ దర�నÛయలWదు. గనుక అలం'ారమ@ల0� కZ3Nన 
E7�Daకలyేత ఉలm� సపరచబడవల�నE లWD1 మరzమ@ల yేత Da`ాr Æం9 
క; èంచబడవల�నE 7¤దకPచుం3Nన7ార/ #ం'¥కL3N'¥¦q1 7¤ళ�వచుw. అతడ¢ 
మ@కPLసూటk#T]న y1టkంప,0� మ@కPLసూటk#T]న మvdµ*కరణమ@`ా వy1wడ¢. 

O�లP ³కL సమగ)[\]న ఆలBచన స�షIం`ా ఉన}Da, 'ాE గ@ణDోషt7�చక[\]న 
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tశD�కరణమ@నకP సంబం®aం�న d¥ండ¢ tషయmల గvdewన స�షIత అతE తరLమ@లB 
నున} స¬ల�[\]న 0ే31లను tవdeంచ 31E'{ స°య కరం`ా ఉంటHంDa. �దటkDa, 
A1త|రoమ'y¥ (καθ’ ὑπεροχὴν, kath’ huperochēn) అE అనువDaంపబ3Nన 
పదమ@లP >ాకR�ను (λόγου, logou) మmతJ[| సవdeంచవచుw లWD1, అt “7ాకPLను” 
మdeయ@ జ¯« నమ'ను (σοφίας, sophias) కZడ సవdeసు* q1}యE అర2ం 
yేసు'cనబడవచుw. “7ా'ాwత�రQమ@0�” అq� పదజöలమ@ సవdeసు* న} tషయమ@ 
0101L;క ఆస'{*E ²ం�నDె ౖ య@న}Da. “7ాకPL” మdeయ@ జöE నమ@ ఒకD1E0� 
మdÝకటk అq#QనQ సంబంధంగల7¤ ౖ య@న}t, 'ాE ఈ పదమ@లP సమmy1ర 
సJవం9లBE 7¤7�¬d¥¦న 'ªణ1లను qH'{Lవ'ాL ణÙసు* q1}#. “7ాకPL” ఒకర/ 0ె;యజ¥R�� 
tషయmE} లWD1 అటkI  tషయం 0ె;యజ¥ప�బడ¢త�న} t®1q1E} సూ�సు* ండ`ా, 
“జöE నమ@” D1E స¬��వమ@నుబటkI#$ tషయమ@ను గvdewనDె ౖ య@న}Da. O�లP 
'cdeంథు సంఘmE'{ y1త�రQమ@గల తత*Ö7�త*ల వల� t Ø̄షం`ా అలంకృతమ@ 
yేయబ3Nన, పJసు* 01ంశమ@నకP ఉపయ@క*మ@`ా మmర/w'cనబ3Nన మmటల0� dాలWదు; 
అన`ా, అతడ¢ 7ాde tవరణ t®1నమ@ను అనుకdeంచలWదు. అందువలన, 
“y1త�రQమ@ను” “7ాకPL0�” మmతJ[| మ@3NRjటIడం ఉత*మమ@. 01ను జöE నమ@0�, 
క సం µ̀)కP పJపంచం ఈ పదమ@ ³కL అర2మ@ను అర2ంyేసు'cనుచుం3Nన 
జöE నమ@0� dాలWదE కZడ అO· స*లPడ¢ ధుJ ¶కdeంy1డ¢. ఎ2ఐt అను7ాదం 
“y1త�రQమ@ను” “7ాకPL”0�ను, “జöE నమ@”0�ను మ@3NRjటHI  చున}Da: “q�ను 7ా`ాÐ టk0� 
లWD1 అ±త[\]న జöE నమ@0� dాలWదు.” ఏDే[\]నప�టk'{E, ఈ సందర�ంలB, 
ఎ2ఏఎ�ి,లB మం� అను7ాదమ@న}Da: “q�ను 7ాకPLనకP లWD1 జöE నమ@నకP 
సంబం®aం�న y1త�రQమ@0� dాలWదు.”  

గ@ణDోషt7�చక[\]న tశD�కరణమ@నకP సంబం®aం�న d¥ండవ పJశ} మvల గ)ంథ 
Oాఠ� Lదమ@నకP సంబం®aం�నDె ౖ య@న}Da. 'cE} ఆDaమ, అతQంత OJా మ@ఖQత 
ఇయQబ3Nన yే9dాత పJత�లలB “Dేవ,E మరzమ@” (µυστήριον τοῦ θεοῦ, 
mustērion tou Theou) అను మmటలP 2:1 మ@ èంప,లB ఉన}t. ఇం'ా అq�క yే9dాత 
పJత�లలB 0ేవ{2 Yాnoమ' (µαρτύριον τοῦ θεοῦ, marturion tou Theou) అE 
7Jా యబ3N య@న}Da. ఎ2ఆþఎ�ి¬, “మరzమ@” అE అనువDaంచుచున}Da, 'ాE 
అతQ®aక అను7ాదమ@లలB “nా´Qమ@” అE 7Jా యబ3N య@న}Da. పJసు* త సందర�ంలB 
(1:6లB “nా´Qమ@”; 2:7లB “మరzమ@”) ఈ d¥ండ¢ పదమ@లP కలవ,. అ#0,ే ఏDa 
ఏDో  గ@ర/* పటIడం 'cంyెం కషIం. 2:1లB O�లP yెప,�త�న} tషయం అతడ¢ 
'cdeం��య@లకP '()సు* ను పJచురమ@ yేయ@చున} వQ'{*గత t®1నమ@నకP 
సంబం®aం�నDె ౖ య@న}Da. “nా´Qమ@” అE చదువడమ@ మం� అను7ాదమ@ 
ఎందుకన`ా అDa అO· స*లPడ¢ yే�ిన పEE త èన tధం`ా సూ�సు* న}Da. 

వచనమ' 2. O�లP ఉపDేం�నదం01 అతE సంDేశంలBE పJ®1న సతQమ@0� 
O· ంతనగలDె ౖ ఆ సతQమ@లB నుం3N#$ బయలP7¤డలP చుం3NనDa: )�సు 3�Pసు@ ను, 
vిలRవ>xయబDEన )�సు 3�Pసు@ wx. లBక dµ01Q జöE నుల�ౖన7ార/ 9రసLdeంపద èన D1E`ా 
పdeగణÙnా* రE అత3ెde èన సంDేశమ@న'̂ హత�* 'cE య@ండ¢టకP అతడ¢ బ@DaÐ  



 71 

పåర¬కం`ా ఎను}'cq1}డ¢. అతEE 7¤ంబ3Nంచు వQ'{*గత అనుచర/లను అq�కPలను 
సంOాDaంచు'cవల�నq�Da లWD1 తన వQ'{*గత పర/వ,ను RjంO· ంDaంచు'cనవల�నq�Da 
అతE ఆశయం 'ాదు. 'cdeంథు పటIణమ@ గ@ం31 7¤÷�న సంy1లక ఉపDేశకPల 
స¬పJ!జq1ర2[\]న కPయ@కP* లను అనుకZ;ంచు'cనుట వలన అతE అనుచర/ల 
సంఖQ Rjde èOÌ #$D,ే 'ాE సు7ార* tషయంలB dాõపడ¢టకP అతడ¢ తృణùకdeంy1డ¢. 
Dేవ,డ¢ తనకP బయలPపర�న పJతQ´త ')ా రం`ా మmతJ[| మmటలmడవల�నE 
ఎను}'cq1}డ¢. O�లP సు7ార* పJకటkంచవల�నE, R�ర/ పJఖmQత�లP ̀ ాE సdeకD1, ఆdeÐక 
ఆశయmలP `ాE అతEE బలవంతమ@ yేయలWదు. 'cdeం��య@లP అతE గvdew 
nా´Q²యQవల�నE 7ాdeE OÌ J త>¹Íంy1డ¢. పJకటkంపవల�నE '()సు*  అతE'{ 
అప� èం�న సంDేశమ@ ³కL Eజö#± tషయంలB, 7ార/ పdeòదÐపరచబడ¢నటH�  
పdeణ²ం�న సంDేశం గvdew dాõపడట�E'{ 'ాE పనంటÄ అతడ¢ ఏDaయ@ 
yేయలWదు.  

'cdeం��య@లP అతE మmDadeE అనుసdeసూ*  నడ¢చు'cనవల�నE ఆంచడం, 
అO· స*లPE మmటలB� E ఉప పJ®1q1ంశ[\] య@ం3NంDa. వQ'{*గత మ¹Íమ 'ªసం 7ార/ 
7¤ంటబడ¢చుం3Nన ఆశయmలను కZడ 7ార/ వDa;Rjట�I ;. 7ార/ కZడ, అతE వల�q�, 
సతQమ@ను గvdewనDa ఇతర[\]న ఏ 'ారణ[\]నను 'ాదు ̀ ాE అDa య�1ర2ం`ా సతQ[\] 
య@న}ందునుబటkI మmతJ[| 7ార/ సతQమ@ను పJకటkంచుచుం3Nన Eజö#±పర/ల�ౖ 
య@ం31;. '()సు* ను హత�* 'cనడమన`ా, లBకమ@ ఇచుw అ®a'ారమ@ మdeయ@ 
జöE నమ@నకP సంబం®aం�న ఆదర�మ@లను తృణùకdeంచడమ వ,త�ందE 7ార/ 
q�ర/w'cనవల� ియ@ం3NంDa. #$సు '()సు*  7ాde 'cరకP �ిలPవ7�యబ3Nq1డంటÏ, అDa 
7ాde'̂ అ9శయ'ారణమవ,త�ంDa. 7ాde tషయంలBq¤ౖ0,ే సు7ార* tషయ[\] 7ార/ 
�ిగ@* పడ¢నటH�  yేయ31E'{ లBక dµ01QజöE నుల�ౖన7ాdeE అనుమ9ం�నట�#0,ే 7ార/ 
Dేవ,E జöE నమ@ను Eర�´Qం yేయచడమవ,త�ంDa. సంఘమ@ '()సు*  �ిలPవ చుటÄI ర 
ఐకQ[\]నప,�డ¢, అల�[\]న అం¯ాల గvdewన బ@DaÐ¹1న[\]న tభజనలP 7ాdeE #క 
ఇబ,ంDa RjటIవ,. 

వచనమ' 3. జöE నమ@ మdeయ@ 7¤ఱlWతనమ@ గvdew O�లP yెRి�నదం01 
సంఘమ@లB ylటHyేసు'cEన tభజలకP పJ9స�ందన`ా 0;ెయజ¥ప�బ3NంDa. 
అO· స*లPడ¢ జöE నమ@ tషయంలB అ7ాస*వ[\]న లWక మq#క;�త[\]న �ిD1Ð ం01లP 
పJ9OాDaంచలWదు. ఏ tధం`ాq¤ౖనను సం'ª�ంచకPం31q�, వృ9*Eప,ణ@ల�ౖన తత*Ö7�త*లP 
మdeయ@ అలం'ార¯ాస* &üEల నుం3N 'cdeం��య@లP ఎదుర/చూచుచుం3Nన మృదు7¤ౖన 
కPతరLమ@నకP వQ9d̂కం`ా O�లP తనను 01ను OÌ లPw'cq1}డ¢. 7ాde వల� `ాక, 
01ను భయపడ¢చుం3ెనEయ@, బల¹1ను3ె ౖ య@ం3ెనEయ@ ర/üవ,పర/wటకP 
ఇషIపడ¢చుం3ెను. O�లP 7ాde0� కZడ భయమ'y¥ను ఎంy¥ వణకRy¥ను ఉం3Nన 
tషయmE} 'cdeం��య@లP జöE పకం yసేు'cq1}ర/. గల±యలBE '¥¦§స*వ,లకP O�లP 
ఇలm 7Jా ¯ాడ¢, “. . . �దటknాde శdµర Dౌర,లQమ@ క; èనను q�ను సు7ార* ÛకP 
పJకటkం�9నE Ûd¥ర/గ@దుర/; అప,�డ¢ q1 శdµరమ@లB ÛకP ¯Pధన`ా ఉం3Nన 
D1EEబటkI నను} Ûర/ తృణùకdeంపలWదు, Edాకdeంపq¤ౖనను లWదు `ాE Dేవ,E 
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దూతను వల�ను, '()సు*  #$సును వల�ను నను} అం µ̀కdeం�9de” (గల±. 4:13, 14). 
7ాde'{ సు7ార*ను ఉపDేం�న #îయన ¯ాdµరకం`ా Ý̀ప� ¶ర/3ేÛ 'ాదు, 
మధుర[\]న మmటలP ప;'̂ వక* 'ాదు, R�d¥E}కగన} ఉOా®1Qయ@3ేÛ 'ాదు, 
nాహసం0� 7ాణÙజQం yేపటkIన వర*కP3ేÛ 'ాదు. “సు7ార*, n· ంప,`ాను 
0ె;t0ేటల0�ను బ� ®aంపబడజöలక, బల¹1నతలB మmతJ[| బ� ®aంపబడగలదq�Da 
�ిలPవ ³కL స¬��వంలB మmతJ[| ఉన}Da.”1  

O�లP 01ను 'cdeం��య@లకP 0ె;యజ¥ప,�చుం3Nన మmటలను 
బలపర/wటకP`ాను, 01ను �దటknాde 'cdeంథు పటIణ1E'{ వ�wనప,�డ¢ 
ylటHyేసు'cEన సంఘటనల గvdew (అO· . 18వ అ®1QయంలB ఈ సంఘటనలP 
'ª) 3 7కdeంపబ3N య@న}t) తన OాఠకPలకP జöE పకం yేసు* q1}డ¢. అతడ¢ 'cdeంథు 
పటIణ1E'{, ఏ�ెను>లB EషÜల[\]న పJయmస[\] య@ం3NనటHI  అగ@Rిం�న పde�ి29 
నుం3N 01జö`ా బయలPDdేాడ¢. 9ð9 మdeయ@ �ీల, అచwటk సంఘmలను 
బలపర/wచు మm�ిDోEయలB పdeచరQyేయ@చుం3Nde. O�లP 'cdeంథు పటIణ1E'{ ఒకL3 ే
yేర/'cq1}డ¢. అతడ¢ తన0� కZడ జöE నులP మdeయ@ వక*లP క; èయ@ండ¢ !గQత 
ప01J లP ఏtయ@ ±�ి'cEdాE అతE గvdew 7ార/ nా´Q²చుwనటH�  అతడ¢ 0:; Daq1ల 
గvdew '¥¦§స*వ,లకP జöE పకం yే¯ాడ¢. O�లPకP సంబం®aం�నంత వరకP, '()సు* నందుం3N 
ఆయనను పJచురమ@ yేయ@ట, లBకమ@ yెప,�'cనుచుం3Nన tధం`ా పర/వ,ను 
మdeయ@ అ®a'ారమ@ను Edాకdeంచుట#T] య@ం3NంDa.  

వచనమ'లR 4, 5. అతE సం0ేశమ' మdeయ@ అతE ప�కటనను గvdew 
'cdeం��య@లకP జöE పకం yే�నిప,�డ¢, ఈ d¥ం3Nంటk'{ మధQ గల ±వJ[\]న 
వQ01Qసమ@ను 7ాde'{ చూRింy1లE అO· స*లPడ¢ ఉDే�ంy1డ¢. O�లP, ఇతర 
ఉపq1QసకPలP మdeయ@ రచ#తలవల�q�, తన మmటలను “పD1®aకQమ@,” అన`ా 
ఉD1U టkంప, E²త*[\] అ9శబ�  పJ!గమ@ను బ@DaÐపåర¬కం`ా ఉప! èంచుట అq� 
nా¹ÍతQ సంబంధ[\]న nాధనమ@ను సDa¬E!గమ@ yేసు'cనుట D1¬dా 
qH'{Lవ'ాLణÙంy1డ¢. “సంDేశమ@” మdeయ@ “పJకటన” అq� d¥ండ¢ పదమ@లP క;R ి
చదువబ3Nనప,�డ¢, O�లP 7ాde'{ 0ె;యజ¥Oా�లE ఆంచుచుం3Nన tషయమ@ 
³కL వQ'(*కరణమ@నకP అt సంపåర+తను సమకZర/nా* #. O�లP పJబ� ధం, 
జ¯« నయ'క@qrsన kయo2 మSటలy¥ కÚDEనద0F 3ాదు, స"#క01, ఆ పటIణమ@ గ@ం31 
పయEసూ* , కPతరL7ాదులP మmటలmడ¢చుండ`ా tన31E'{ 'cdeం��య@లP 
అల7ాటHప3NనటH� , 7ా`ాÐ టkగల మmటల0� అతడ¢ తన సంDేశమ@ను tERించలWదు. 
D1E'{ బదులP`ా, అతE బ� ధ ప"#�01  త³య' 0వే{2 శ34@య' కనపరచు 
దృÙాM ంతమ'లy¥ కZ3NనDె ౖయ@ం3NంDa.  

Eస>ంDేహం`ా, O�లP పdl´ం`ా పJnా* tం�న “దృ;ాI ంతమ@లP” ఆయన 
yేయ@చుండ`ా తన OాఠకPలP చూ�న అదు�త'ారQమ@ల�ౖ య@ం3Nనt. అO· . 18వ 
అ®1QయంలB O�లP yేత 'cdeంథులB yేయబ3Nన అదు�త'ారQమ@ల గvdewన 
tవరమ@లP లWవ,, 'ాE “సూచక '{)యలను అదు�తమ@లను మహ01LరQమ@లను 
yేయ@ట వలన, అO· స*లPE ³కL �హ}మ@లP పåర+[\]న ఓde²0� Û మధQను 
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Eజమ@`ా కనుపరచబ3ెనE” అతడ¢ అటHతర/7ాత పటIణంలBE సంఘmE'{ 
7Jా సు* q1}డ¢ (2 'cdeం��. 12:12; గల±. 3:5 చూడ¢మ@). O�లP 'cdeం��య@లకP 
ఉపDేంచుచుం3Nన సతQమ@ను అలం'ార య@క*[\]న సూతJమ@లP 'ాదు 'ాE, 
పdeòD1Ð తzకP సంబం®aం�న nా´Qమ@లP ధుJ ¶కdeంy1#.  

అO· స*లPడ¢ 01ను పJకటkం�న సంDేశమ@0� తనకP సంబంధం లWదన}టHI `ా 
దూరం`ా, 7�ర/`ా ఉండ¢ట లWదు. 01q� స¬యం`ా, అతE గ@ణమ@, అతE పర/వ,, 
Dేవ,E0� అతEకPం3Nన సంబంధం, మdeయ@ '()సు* నంద; అతE Edµ́ ణ, 
మ@న}గ@నవ } అతడ¢ 'cdeంథులB పJకటkం�న సంDేశంలB ��గ[\] య@ం3Nనt. '()సు*  
శdµరమ@ ³కL ఏకత¬మ@ tషయంలB మmతJ[| O�లP తనను 01ను 
సమde2ంచు'cq1}డ¢. అతE ఆంDోళన అం01 'cdeంథు సంఘమ@లB tభజనలP`ా 
పdeణ²ం�న మ@�ా తత*Ö సూÜde* గvdewనDె ౖయ@ం3NంDa. ఇటkI  tభజనకPగల మvల 
'ారణమ@లను అq�¬Ôసిూ* , �లిPవ tషయ[\]న జöE నమ@ మdeయ@ 7¤ఱlWతనమ@ గvdew 
తన OాఠకPలP !�ంy1లE అతడ¢ 7ాdeE tన}tంచు'cంటHq1}డ¢. “య@క*[\]న 
జöE నమ@” అq� మmటల అర2మ@నకP సంబం®aం�న �ిD1Ð ంత పర[\]న ఆలBచనల గvdew 
అO· స*లPడ¢ అవసర[\]న అం¯ాE} 'cDa�మmటలB�  0ె;యజ¥Oా�డ¢. సంఘంలB 
సమm®1నం, Dేవ,E పJజల ఏకత¬మ@, అతడ¢ తన రచనను yేయ@నటH�  అతEE 
OÌ J త>¹Íంy1#. య@క*[\]న జöE నమ@ t¯ా¬సుల నడ¢మ q¤ల'cEయ@ండ¢ 
ఐకమతQమ@ మdeయ@ సుహృD1�వం0� మ@3Nప3NనDె ౖయ@న}Da.  

అO· స*లPడ¢ తన ఆలBచనలను తన బ� ధ మdeయ@ మmDade నుం3N 'cdeం��య@ల 
t¯ా¬సమ@ 7¤ౖప, మ÷�ంy1డ¢. 7ాde t¯ా¬సమ@ 7ాde ర´ణ 'cర'¥¦న ¹.త�వ,`ా 
పdeణ²ంచునటH�  అతడ¢ 7ాde'{ ఉపDేంy1డ¢ మdeయ@ అందుకP త èన tధం`ా 
పJవde*ంy1డ¢. అGu స@లR2 bÍాhసం మనుష|oల జ¯« నమ'ను 3ాదు, 3ా2 0ేవ{2 శ34@2 
ఆ�1రమ' Aేసు382న0ై య'ంDEం0F, గనుక 'cdeం��య@ల t¯ా¬సం కZడ మనుష�Qల 
జöE నమ@ను 'ాదు 'ాE Dేవ,E శ'{*E ఆ®1రమ@ yేసు'cEనDె ౖ య@ం3NంDa. O�లP 
జöE నమ@నకP పdeòD1Ð తz మvలm®1ర[\] య@ం3ెను (2:10). గనుక అDే tధం`ా 
'cdeం��య@లకP అవసర[\] య@ం3Nన జöE నమ@ను పdeòD1Ð తz తన n· ంత షరత�ల 
[|రకP అనుగ)¹Íంచును. ఇర/వ,ర/ క;�ి �లిPవ tðచనమ@లB 
OాలPపంచు'cందుర/. జöE నమ@ అవసర[\] య@ం3Nన సందర�ంలB O�లP మmనవ 
నటనలను Edాకdeసూ* , 'cdeం��య@లP స¹Íతం అలm`̂ yేయmలE ఆంy1డ¢. ఇలm 
yే�ినప,�డ¢, tభజనలP మdeయ@ ప´ం పట�  పJదde�ంపబడ¢ t¯ా¬సOాతJమ@లP 
దJtం�OÌ 01#. 

ఈ మధQ 'ాలంలB, అO· స*లPడ¢ తన వQ'{*గత ��రమ@ను జöE ప'ాE'{ 
0ెచుw'cంటHq1}డ¢. 'cdeంథులB ఉన} సంఘం tషయ[\]0,ే సు7ార* సతQమ@ 
మdeయ@ శ'{* yెప,�'ªద èనంత [|రకP 7ాdా* హర/E గ@ణల´ణమ@0� మ@3Nప3N 
య@ం3Nనt. సు7ార*ను బ� ®aంచుచుం3Nన7ాడ¢, తD1నుnార[\]న ఆవశQకతనుబటkI, 
ఎల�ప,�డ¢ అతడ¢ బ� Daంచుచున}D1E పట�  అతడ¢ చూRంిచు తన n· ంత 
EబదÐతనుబటkI మDaంప, yేయబడ¢త�ంట�డ¢. అంశమ@ ఆధుEక పJపంచ[\]q1 లWD1 
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OJా ñన పJపంచ[\]q1, '()సు*  సు7ార*ను పJకటkంచు7ాdeRj ౖ బహÂ ��ర[\]న, అ9 
tషI 0ఏష[\]న బ�ధQత ఉన}Da. 

0ేవ{2 జ¯« నమ' - 01చబDEన బయలRపరచబDEన (2:6-13) 

జöE నమ@ను గvdewన తప,�డ¢ గ)¹Íంప, మvలmన 'cdeంథు సంఘంలB ఆ యm 
పø"లP తల�01* #. �వరకP, జöE నమ@నకPను తనకPను ఎటHవంటk సంబంధ[\]నను 
లWదE O�లP yెప�దలచలWదు. “Dవే,E జöE నమ@” (1:21) సు7ార*కP అండ`ా E;�నDa. 
“�ిలPవ7�యబ3Nన '()సు* ,” “Dేవ,E జöE న[\]” య@ం3ెను (1:23, 24). 'cdeం��య@లP 
తమ Oాపమ@ల నుం3N tð�ంపబడ¢ట “Dేవ,E జöE నమ@నకP” nా´Qమ@`ా E;�ంDa 
(1:30), 'ాE “ఈ లB'ా®a'ార/లP” (2:6) Dేవ,E జöE నమ@ tషయంలB 7¤ల7¤లబ� #న 
అనుకరణను క;�ంy1ర/. ఇటkI  కపటపJవర*నను O�లP తృణùకdeంy1డ¢. అO· స*లPడ¢ 
7ాde మధQ “'()సు* ను, అన`ా �లిPవ7�యబ3Nన #$సు '()సు* ను” తప� (2:2) #క 
DేEq¤ౖనను ఎర/గకPండవల�నE 01ను 'ªర/'cEనప,�డ¢ Dవే,E జöE నమ@ను 
ఎంRికyేసు'cq1}డ¢. 'cdeం��య@ల మధQ ఐకQమ@ q¤ల'cల�బ31;>న ఆవశQకత 
ఉన}దE మంద;ంచుచుం3Nన తర/ణంలB, అతడ¢ హత�* 'cE, 7ార/ కZడ 
హత�* 'cనవల�నE ఆంచుచుం3Nన జöE నమ@ - 7ాdeE ఇబ,ంDaRjటHI చుం3Nన అల�[\]న 
tభజనలను ఉ'{Lde�'{Lde yేయ@నంత`ా అణ�7�య@ జöE నమ@ - గvdew మde ఎకPLవ 
క�wత[\]న tవరణను పJ9OాDaంచు E²త*మ@ O�లP 0101L;కం`ా ఆ èOÌ యmడ¢.  

జ¯« నమ'నకR సంబం�Fంdన Ûnణqrsన y1రతమoమ' (2:6-9) 

6ప"#పÐర�f లIౖన>ా"# మధo జ¯« నమ'ను బÜ �Fంచుచుw1jమ', అ0F ఈ ల<క జ¯« నమ' 3ాదు; 
2రరZకRలIౖ GÝ వ{చునj )Þ ల<3ా�F3ార�ల జ¯« నమ'ను 3ాదు Jా2, 70ేవ{2 జ¯« నమ' 
మర³qrsనట�M Jా బÜ �Fంచు చుw1jమ'; ఈ జ¯« నమ' మర�JUV య'ంDెను, జగదుత�k@34 
మ'ందుJాwx 0Ç22 0ేవ{డ� తన మ ©̈మ 2²త@మ' 2య²ంAెను. 8అ0F 
ల<3ా�F3ార�లల< ఎవ2342 yె¬యదు, అ0F >ా"#34 yె¬vియ'ంDEన )*డల మ ©̈మS 
సhర,[ియగ' ప�భ'వ{ను vలిRవ>xయకGÝ ) య'ందుర�. 9ఇందును గ¦"#® 

0ేవ{డ� తనుj [¹�²ంచు>ా"# 38రకR ఏb vది పరAెwß అb కంట¼34 కనబడల/దు, 
Aెb34 bనబడల/దు, మనుషo హృదయమ'నకR J´చరమ' 3ాల/దు 

అ2 >ా� యబDE య'నj0F. 

వచనమ' 6. జöE నమ@ అన`ా ఏ²టÉ 'cdeం��య@లP ��tంచు'cను చుం3Nన 
D1E'{E, జöE నమ@ అన`ా ఏ²టÉ Dేవ,డ¢ Eర¬�ం�న D1E'{E మధQ గల 
01రతమQమ@ను చూప31E'{ అO· స*లPడ¢ మdÝక tషయmE'{ ఉపక)²ంy1డ¢. O�లP 
బ� ధ ఈ య'గ సంబంధqrsన అ�F3ార�లR గ@de*ం�న జöE నమ@ వంటkDa 'ాదు, అDa 
ఉన}త[\]నటHవంటk జöE న[\] య@ం3ెను. ప"#పÐర�f లIౖన>ార� సు7ార*లB 
స¬తః�ి>దÐ[\]నDె ౖ య@ం3Nన జöE నమ@ను అDaవర'̂ గ@de*ంy1ర/. 'cdeం�� OాఠకPలP 
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పdeపåర/+ లP 'ావవల�నE అO· స*లPడ¢ ర�ంచుచుం3ెను. 7ాdeకPం3Nన జöE నమ@ 
మdeయ@ పdeపåర+తనుబటkI  7ార/ తమలB ఉం3Nన కలహమ@ను t3N�RjటHI దుర/. 
'cdeం�� '¥¦§స*వ,లలB ఒకడ¢, “q�ను O�లP7ాడను” అEయ@, మdÝకడ¢, “q�ను 
అO· లB� 7ాడను” అEయ@ nా¬®a'ారం0� yెప,�'cనుచుం3N నందువలన, 7ాde పJవర*న 
t7�కమ@గల Rjద�ల�ౖన7ాde పJవర*న కంట� ఎకPLవ`ా ప�ి�డìల వంటk పJవర*న`ా 
పdeణ²ం�ంDa (3:1).  

గనుక O�లP 'cdeం��య@ల #Tదుట d¥ండ¢ tధమ@ల�ౖన జöE నమ@ను ఉంy1డ¢. 
�దటk జöE నమ@ Dేవ,E నుం3N క; èనDa; d¥ండవDa, ఈ య@గమ@ మdeయ@ “ఈ య@గ 
సంబంధ[\]న అ®a'ార/ల” yేత హత�* 'cనబ3Nన జöE న[\] య@ం3NంDa. O�లP, “#î 
లB'ా®a'ార/లP” అE yెప,�టలB O�లP ��వం ఏ[\] య@ం3NనDో  0ె;యక 
7ాQఖmQనకర*లP Da`ాr Æం9 yెంD1ర/. 7ార/, మmనవ కంటk'{ కERించE లBకంలB 
పEyేయ@చుం3Nన దయQమ@పటkIన శకP* ల�ౖ య@ం3NరE 'cందర/ అను'cంటHq1}ర/. 
“దృశQ[\]నt`ాE, అదృశQ[\]నt`ాE” Dవే,E yేత సృ$ంపబ3NనవE అO· స*లPడ¢ 
'cలôస>. 1:16లB nా¬®a'ారం0� yెప,�త�q1}డ¢. ¶టkలB, “�ిం°సనమ@లP,” 
“పJభ@త¬మ@లP,” “పJ®1నులP,” మdeయ@ “అ®a'ారమ@లP” క;�యి@న}t (dlమm. 
8:38; 'cలôస>. 2:15 చూడ¢మ@). 'cdeంథులB tభజనలP ఏర�డ¢టకP 0�డ�3Nన 
“జöE నమ@,” “ఈ య@గ సంబంధ[\]న Dేవత” (2 'cdeం��. 4:4) yతే R�Jd̂Rింపబ3NందE 
O�లP 'cdeం��య@లకP 0ె;యజ¥ప,�చుండవచుw. ఈ tవరమ@0� వ�wన సమసQ 
ఏమంటÏ, D�E 'cరకP ఈ సందdా�E'̂ బ9*`ా tం0ైనDైయ@న} ఒక అంశమ@ను 
పdeచయమ@ yేయm;>న అవసరం ఏర�డ¢త�ంDa. “ఈ య@గ సంబంధ[\]న 
అ®a'ార/లP” మdÝక పdాQయం 8వ వచనంలB పJభ@వ,ను �లిPవ7��ిన7ార/`ా 
R�dÝLనబ31ì ర/. O�లP Dవే,E జöE నమ@ను “పJభ@త¬ అ®a'ార/ల ³కL, ఈ య@గ 
సంబంధ[\]న అ®a'ార/ల ³కL గ@3NìDై మdeయ@ ´ంతవQమ@'ాE అజöE నమ@0�” 
OÌ లPwచుం3నెE Richard E. Oster, Jr., శ)దÐ0� గమEం�నప,�డ¢ అతడ¢ సd¥¦న 
tషయmq�} గమEంy1డ¢.2  

O�లP 01ను ర�ం�న ఇతర ప9JకలE}టkలB వల�q�, ఇప,�డ¢ కZడ తన ఆశను 
వQక*ం yేసు* q1}డ¢. అంతమ@ వచుwచున}Da. పJభ@వ, 9de è వచుwను. “ఈ య@గ 
సంబంధ[\]న అ®a'ార/లP” పJసు* తం తమ అ®a'ాdాE} yెలm#సు* q1}ర/, 'ాE అDa 
2రరZకqrs GÝ వ{చునj0F. పJసు* త య@గమ@, D1E అ®a'ారమ@ మdeయ@ 
అ®a'ార/ల0�స°, పJభ@వ, 9de è వ�wనప,�డ¢ గ9ం�OÌ వ,నE O�లP తన 
OాఠకPలకP 0ె;యజ¥ప�లWదు. ఇDa Eజ[| అ#య@ండవచుw, 'ాE O�లP సత¬ర[\]న 
ఏDో  ఒక tషయం గvdew 'cdeం��య@లకP °Û ఇ7ా¬లE ఆంy1డ¢. పJభ@వ, 
త¬రలBq� 9de è dావచుw, లWD1 ఆయన dాకడ ఆలసQం 'ావచుw; అ#0ే అDa ఏDైq1, 
ఈ d¥ండ¢ సందdా�లలB కZడ ఈ య@గమ@ “గ9ం�OÌ త�ంDa.” ఇటkI పJ'{)య ఇDaవర'̂ 
O�లP Daనమ@లలB OJా రంభమ#QంDa. అంతమ@ #ం'ా dాలWదు, 'ాE లB'ా®a'ార/ల 
ఓట²'{ సంబం®aం�న ´ణÙక దృÔిI  చూచుటకP కను}లPం3Nన7ాde'{ స�షIమ#QంDa. 
“చూడం3N, Û చుటÄI ర చూడం3N, ఈ య@గమ@ అDaవర'̂ అంతమవ31E'{ వ�wందq�” 
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tషయmE} జöE నులP చూnా* రE O�లP tన}tంచు'cంటHq1}డ¢. “గ9ం�OÌ వ,ను” అE 
yెప�31E'{ !°ను 7�dÝక µ̀)కP పదమ@ను పJ! èంy1డ¢, 'ాE అతE ఆలBచన 
ఇDేtధ[\]నDె ౖ య@ం3NంDa. “ñకటk గ9ంచుచున}Da, సతQ[\]న 7¤లPగ@ ఇప,�డ¢ 
పJ'ాంచుచున}Da” అE !°ను yెప,�త�q1}డ¢ (1 !°ను 2:8). ఆ తర/7ాత, 
“లBకమ@ గ9ం�OÌ వ,చున}Da” అE yెప,�త�q1}డ¢ (1 !°ను 2:17).  

వచనమ' 7. O�లP పJకటkం�న జöE నమ@ అతడ¢ స¬యం`ా క;�ంచు'cన} ఏDో  
ఒక రహసQం 'ాదు. t Ø̄షం`ా, Dవే,డతE'{ ఇDaవరకP మర�JUV య'ంDEన ఒక మర³మ' 
బయలPపdాwడ¢. �ిలPవ వలన Da`ాr Æం9 క; èంచుచుం3Nన పde�ి29 చకLబ3NంDa. 
nార¬జ న Dేవ,3ైన7ాడ¢ సకల జనుల E²త*మ@ #$సు '()సు*  D1¬dా పJ7�ంచ31E'{ 
ఒక D1¬రమ@ను 0ెdey1డq�Da ఆ “మరz[\]” య@న}Da (1:30). Dేవ,డ¢ 7ాdeE 
ఏర�రచు'cE, 7ాdeE ఐగ@ప,*  DేశంలB నుం3N 7¤లPప;'{ న3NRిం�న పJజల స¹Íతం 
అOార2ం yేసు'cq1}ర/. �లిPవను గvdewన మరzమ@, లWD1 మర/ ¥̀¦ య@ం3Nన జ¯« నమ', 
గతంలB గ@de*ంపబడకPం31 ఉం3NOÌ #ంDa; 'ాE ఇప,�డ¢, సు7ార* పJకటkంపబడ¢ట 
వలన, అDa లB'ాE'{ బ¹Íరంగం`ా పdeచయమ#QంDa. సంబం®aత ��వం dlమm. 
16:25-27లB స�షI[\] య@న}Da: “. . . అq1Da నుం3N రహసQమ@`ా ఉంచబ3N 
#ప,�డ¢ పJతQ´పరచబ3Nన మరzమ@ . . .” O�లP ఈ మరzమ@ను గvdewన 
��వమ@ను ఇతర ylట�  కZడ R�dÝLq1}డ¢. [\�ీ>య యvదులకP మmతJ[| 
tðచకPడ¢ 'ాదు; Dేవ,E dాజQమ@లB అనQజనులP స¹Íతం 0�టk 7ారసుల�ౖ 
య@ం3Nరq�Da '()సు*  D1¬dా O�లPకP క; èన పJతQ´త#T] య@ం3NంDa (ఎij�ీ. 3:4-6). 

అO· స*లPడ¢ ఆq1టk ̀ µ)కP ��ష పJచ;త[\] య@ం3Nన పJపంచంలB పJ0Qేక OJా ®1నQత 
గలDైయ@ం3Nన పదమ@, “మరzమ@” (mustērion) అq� మmటను ఎను}'cEనప,�డ¢, 
అతడ¢ జöగరUకత0� కZ3Nన ఎంRిక yేసు'cq1}డ¢. 'cందర/ Dేవ,ళ)�  మdeయ@ 
DేవతలకP సంబం®aం�న tమతసు2 లP yేర/w'cనబడ¢చుం3Nన సందర�ంలB 7ాde 'cరకP 
మ01y1ర 'ారQమ@లP రహసQం`ా Eర¬¹Íంబడ¢ట µ̀)కP మతసు2 ల OJా ñన ల´ణ[\] 
య@ం3NంDa. ఇటkI  పJ7�శ ఆy1రమ@లను µ̀)కPలP, “మరzమ@లP” అE Rి;y1ర/. 
D1J ø"రసమ@నకP సంబం®aం�న Dేవత Dionysus వల�q�, ®1నQమ@నకP సంబం®aం�న 
Dేవత#T]న D[ే|9J ఆdా®aంపబడ¢ట, D1E0� సంబంధంగల మరzమ@ల tషయంలB 
సుపJ�DిaÐ  `ాం�నDె ౖ య@ం3ెను. OJా చQ Dే¯ాల నుం3N 7ాQRించుచుం3Nన ఇతర 
మరzమ@లP, ఉD1|| ఆ�ియm [\]నర/లB నుం3N CybeleకP °జd¥¦న7ార/, ఐగ@ప,*  
నుం3N Isis °జd¥¦న7ార/, µ̀)కP ��ష పJబ;య@ం3Nన పJDే¯ాలB� E'{ పJ7�ంచుచుం3Nde. 

'()సు* ను గvdewన సంDేశం లBకంలB అకnాzత�* `ా 7ాQRిం�నDa 'ాదE 
పJకటkంచ31E'{ O�లP తగ@ జöగ)త*  వ¹Íంy1డ¢. శ)మలననుభtం�న '()సు*  D1¬dా 
అనQజనులను మdeయ@ యvదులను కZడ రøNంy1లq� Dేవ,E రUపకల�న 'ాల 
వQవధుల లBE'{ tస*deం� య@ం3NంDa. '()సు*  శ)మపడవల� ి య@న}దq�Da Dవే,E'{ 
తర/7ాత వ�wన ఆలBచన 'ాదు (లZ'ా 24:26; అO· . 17:3 చూడ¢మ@). #$సు 
yేపటIq¤ౖయ@ం3Nన పE గvdew Dేవ,డ¢ ధరz¯ాస* &మ@లBను పJవక*లలBను మmటలm31డ¢ 
(లZ'ా 24:44). ఇటkI  అవ`ాహన yÝప,�న, Dేవ,E పJణ1÷క Dేవ,E yేత మ'ందుJా 
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సంక¬�ంపబDEం0F. బ�ౖ�లPలBE “మ@ందు`ా సంక;�ంప బ3NనDa” అq� మmటలP, 
మmన7ా÷ tðచన`ా పdeణ²ం�న Dవే,E అనుగ)హమ@0�కZ3Nన సంఘటనలకP 
Dేవ,డ¢ తన మmరÓదర�కమ@ను సమకZర/wటను సూ�సు* q1}#. మmనవ,లP 7ాde 
0:; ¯ా¬స ±యకమ@నుR� Dేవ,డ¢ 'cందdeE రøNంy1లE, 'cందdeE దం3Nంy1లE 
మ@ందు`ా EdాÐ deంచలWదు. రøNంపబడ`lర/7ార/ �దట సు7ార* tనవల�ను. ఆ 
తర/7ాత, 7ార/ Eర+#ంచు'cనవల�నE సు7ార* tEన7ాde'{ RలిPప, ఇవ¬బ3NంDa 
(dlమm. 10:14). '()సు* కP పåర¬ం ష�మmర/ d¥ండ¢ వందల సంవత>రమ@ల '{)తం 
õtం�న జöE E#T]న ఒక యvదుడ¢ ఇలm య@క*ం`ా ప;'ాడ¢:  

Dేవ,డ¢, ఆDaయందు, మmనవ, Eసృ$ం�నప,�డ¢, 
7ాడ¢ తన n· ంత ఎంRికలకP లBనగ@నటH�  yే¯ాడ¢. 

 వ, ఆజEలను OాటkంచగలవE ఎంRికyేసు'cన}ట�#0ే; 
అDa ఆయన �త*మ@ను q¤ర7�ర/w dాచభ'{* అవ,త�ంDa. 

  #Tదుట Eప,� మdeయ@  ళ)�  ఉంచబ3N య@న}t; 
 వ, DేEE ఎంRికyేసు'cంట�7K, D1E 'ªసం   yె#Q y1ప,. 

మmనవ,E #Tదుట õవమ@ మdeయ@ మరణమ@ ఉంచబ3N య@న}t, 
7ాడ¢ ఎంRిక yేసు'cనునDే 7ాE'{యQబడ¢ను.3 

వచనమ' 8. O�లP �లిPవను గvdew yేయ@చుం3Nన బ� ధల0� కZడ 
క;�ియ@ం3Nన జöE నమ@, ఆతE సమ'ాæనులP మdeయ@ ¶ధులB�  తdeLంచుచుం3Nన 
తత*Ö7�త*ల yతే పJ9OాDaంపబడ¢చుం3Nన జöE నమ@నకP Òన}[\]న Ø̄)ణÙ'{ yెంDaనDె ౖ
య@ం3NంDa. సంత¶ధులB� E సంy1లక ఉపq1QసకPలP, పJజల yేత Dే¬Ôింపబ3Nన7ార/ 
'cందd¥¦0,ే పJశం�ింపబ3Nన7ార/ మde'cందర/, ఈ య'గసంబంధqrsన అ�F3ార�లy¥ 
కZడ yె#Qక;R,ి మ ©̈మSసhర,[ియగ' ప�భ'వ{ను vిలRవ >xvినప{�డ� Dేవ,E 
జöE నమ@ గvdewన 7ాde అజöE నమ@ను పJదde�ంy1ర/. 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP, �ిలPవ ధ¬జమ@ 
'{)ంద, స[\]కQత0� సంఘటkత[\] య@ండవల� ియ@ం3NంDa. O�లP ³కL OాఠకPలRj ౖ
7ాde'{ ఎం0� అ®a'ారమ@ం3Nనప�టk'{E, ఈ లBకంలBE `Ýప�7ార/ Dేవ,E జöE నమ@ను 
0ెలPసు'cనలWదు. Dేవ,E గvdewన 7ాde అజöE నమ@ EంD1సు* 9`ా పdeణ²ం�ంDa: 
#$సును Dే¬Ôిసూ*  భయప3Nన7ార/ ఆయనను �ిలPవ7�య@ట D1¬dా Dేవ,E 
�త*మ@ను q¤ర7�dాwర/. అDa “మన మ¹Íమ E²త*[\]” ylటHyసేు'cన}Da (2:7), 
అప,�డ¢ “మ¹Íమmస¬రURియగ@ పJభ@వ,” Rjౖనుం3N కలPగ@ జ¯« నమ' D1¬dా �ిలPవ 
మరzమ@ను బయలPపdాwడ¢.  

పJ0ేQ'{ం� #$సును సూ�ంచ31E'{, “మ¹Íమmస¬రURియగ@ పJభ@వ,” అq� 
పదజöలమ@ను O�లP పJ! èం�న సందర�ం ఇDొకLటÏ. O�లP (τῆς δόξης, tēs 
doxēs) ��వం మde ఎకPLవ స�షIం`ా లWదు. 7ాQకరణ సంబంధ[\]న షÔీ/  tభ'{* 
పJతQయమ@ t Ø̄షణ సంబంధ[\]నDె ౖయ@ండవచుw, అన`ా “మ¹Íమ గల పJభ@వ,.” 
ఇD ే tధ[\]న పదజöలమ@ను యm'ªబ@ 2:1లB ఎ2ఏఎ�ి,, “మ¹Íమగల మన 
పJభ@7¤ౖన #$సు '()సు* ” అE అనువDaసు* న}Da. పJ01Qమm}యం`ా, Dవే,E ఉన}త[\]న 
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మdeయ@ పdeòదÐ[\]న t®1నమ@లను O�లP “మ¹Íమ” అq� మmట0� బహÂ¯ా 
'ª) 3 7కdeంచుచుండవచుw. #$సు ¶టE}టk ³కL సdl¬చÈ[\]న nాø"01Lర[\] 
య@q1}డ¢. O�లP మనసు>లB, Dేవ,డ¢ పరలBకమండలమ@లలB #$సును తన కP3N 
yే9 7¤ౖప,న కZర/wండబ�టHI 'cన}ప,�డ¢ ఇ�wన మ¹Íమ ఉం3Nయ@ండవచుwనq�Da 
మvడవ nాధQత#T] య@న}Da.  

వచనమ' 9. అనులWఖనమ@ ³కL మvలm®1ర[|²టÉ క�wతం`ా 0ె;యదు; 
#Tషయm మdeయ@ O�లP yేత పJ9OాDaంపబ3Nన tషయmలP 'cంతమటHI కP 
Òన}[\]న7¤ ౖ య@న}ప�టk'{E, అDa #Tషయm 64:4 (64:3; LXX), ³కL 
��¬y1Èను7ాద[\] య@ండవచుw. O�లP Oాత EబంధనలB నుం3N ఏDైన ఒక 
ఉలW� ఖనమ@ను ఎ9*  yెRి�నప,�డ¢, మmమvలP`ా అ2 >ా� యబDE య'నj0F అE 
R�dÝLq� t®1q1E} అనుసdeంy1డ¢ (ఉD1|| dlమm. 15:3, 9), 'ాE ఇచwట బ��ౖలPనకP 
7¤లPపటk మvలm®1రమ@ నుం3N ±సు'cనబ3Nన పJకటనకP OÌ లPwచుండవచుw. 
అ#0 ే ఇలm yయేడం O�లP ³కL nా®1రణ అ��Qసం 'ాదు, గనుక అలm 
yే�ియ@ండడ¢. అతడ¢ సు7ార*ల కథనమ@లలB గ)ంథస2ం yేయబడE #$సు ప;'{న 
మmటలను ఉలW� �ంచడం మdÝక nాధQత#T] య@న}Da. #$సు ప;'ాడE 0ె;యE 
ఇతర పలPకPలను O�లP అO· . 20:35లB పJnా* tంy1డ¢. ఇచwట O�లP 
7Jా తమvలకం`ా ఉన} ఒక పJకటనను అనులW�ం�నందు వలన, అతడ¢ Oాత 
EంధనలBE అÒOJా యmE} ��7ాను7ాదం yేయ@చుq1}డనుట సంభవ[|.  

#Tషయm పJవక* ఇలm 7Jా సు* q1}డ¢, “తన 'cరకP కERjటHI 7ాE tషయ[\]  వ, 
తప� తన 'ారQమ@ సఫలమ@yేయ@ మde ఏ Dేవ,EE ఎవడ¢ q�'ాలమ@న 
చూ�య@ండలWదు. అటkI  Dేవ,డ¢ కలడన} సమmy1రమ@ మనుష�QలకP tనబడలWదు. 
అటkI  సంగ9 7ాde'{ 0ె;�ియ@ండలWదు” (#Tషయm 64:4). O�లP పJnా* tసు* న} ఈ 
వచనమ@లBE సde'ాE ఉలW� ఖనమ@, అతడ¢ R�Jd̂Rింపబ3Nన, nా®a'ార[\]న '()సు*  
³కL అO· స*లP3ె ౖ య@ండ¢టవలన ఉ01�Daతమవ,త�న}దq�Da ఉత*మ[\]న 
tవరణ[\] య@న}Da. ఇలm ఉండ¢టనుబటkI , పJవక* 0ె;యజ¥ప,�చుం3Nన D1EలB నుం3N 
ఒక 'c) త* tషయmE} dాబటHI నటH�  #Tషయm గ)ంథంలBE ఆ యm 7ా3E sలమ@లను 
O�లP tస* ృతం ̀ ాtంy1డ¢. Dేవ,డతE'{ పdeòD1Ð తz D1¬dా అనుగ)¹Íం�న పJతQ´తRj ౖ
ఆ®1రపడ¢త� (1 'cdeం��. 2:10), అతడ¢ తన అంశమ@0� O· ంతనగల7¤ ౖ య@ం3Nన 
'cE} మmటలను #Tషయm 64:4 మdeయ@ 65:16లB నుం3N ఎ9*  7Jా సూ*  తన 
అÒOJా యmE'{ సమ@�త[\]య@న}వE 01నను'cన} tధం`ా tస* ృతం yే¯ాడ¢. 
#Tషయm గ)ంథంలBE సందర�మ@ కZడ 'cdeంథులBE తన OాఠకPలP 
అర2ంyేసు'ª7ాలE 01q1ంచుచుం3Nన అD ే tషయmE} ఉపDేంచుచుం3NనదE 
అO· స*లPడ¢ nా¬®a'ారం0� 'ªరలWదు. D1E'{ బదులP`ా, #Tషయm గ)ంథంలBE 
మmటలP, 'cdeంథు పటIణం లBE పde�ి290� సంబంధం RjటHI 'ª31E'{ అt 
tవdeంపనలt'ాE Dేవ,E జöE నమ@ మdeయ@ అ®a'ారమ@ను - కంట¼34 కనబడ2, Abె34 
bనబడ2 జöE నమ@ మdeయ@ అ®a'ారమ@ను - గvdewన7¤ ౖ య@ం3NనవE O�లP 
0ెలPసు'cq1}డ¢.  
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O�లP 'cdeం�� t¯ా¬సులకP d¥ండ¢ సతQమ@లను 0ె;యజ¥ప�గలPగ@నటH�  
#Tషయm గ)ంథంలBE మmటలP స°యకరం`ా ఉం3Nనt. �దటkDa, '()సు* , అన`ా 
�ిలPవ7�యబ3Nన '()సు*  సంDేశంలB పJదde�ంపబ3Nన Dేవ,E జöE నమ@, Dేవ,E పJజలకP 
మmనవ ఊహలకP అ±త[\]న D�7¤న`ా అDaవర'̂ ఫ;ం�నదE అతడ¢ ధుJ ¶కdeంy1డ¢. 
d¥ండవDa, 0ేవ{డ� తనుj [¹�²ంచు>ా"# 38రకR vిద పరdన మde ఎకPL7¤ౖన D�7¤నలP 
మ@నుzందు కలPగq¤ౖ య@ం3Nనt.  

ఆ 'ాలమ@లB õtంచుచుం3Nన ఇతర పJజలవల�q�, అDa మmనవ 
¹.త�7ాదమ@లకP '̂ందJ[\] య@న}దE, O�లP హృదయమ' గvdew 
రUప'ాలం'ారమ@లB మmటలm31డ¢. ��7KDేJకమ@లకP R�Jవ,లP '̂ందJnా2 న[\] 
ఉన}వE, 'cE} సందdా�లలB మvతJRిండమ@లP '̂ందJnా2 న[\] య@న}వE అతడ¢ 
మdeయ@ అతE సమ'ాæనులP ఆలB�ంచుచుం3Nde. ఉD1|| అతడ¢ ఒq��ీమ@ను 
iిలWðను qHద�కP 7¤నుకకP పంRించుచుq1}డE O�లP iిలWðనుకP 
0ె;యజ¥Rి�నప,�డ¢, “q1 OJా ణ[\]న అతEE” అE ఒq��ీమ@ను RిలPచుచుq1}డ¢ 
(iిలW. వ. 12). అ´dార2ం yÝప,�న, బ�Eస#T]న ఒq��ీమ@ అతE “R�Jవ,ల�ౖ” య@ం3ెనE 
O�లP yెప,�చుం3నెు. “‘హృదయమ@,’ ఆలBచనలP మdeయ@ �త*వృ9*0�OాటH 
��7KDేJకమ@లను కలPప,'cEయ@న} ఆంతరంగ õtతమంతటk'{ పJ9E®a`ా E;�ంDa. 
అ#0 ే'cE} పdాQయmలP అDa ¶టkలB ఏ ఒకLD1E'ª లWD1 మdÝకD1E0� పJ9E®a#T] 
య@ండవచుw.”4  

0ేవ{2 ఆత³ (2:10-13) 

10మన3UVyే 0ేవ{డ� >ాట¼2 తన ఆత³ వలన బయలRపరd య'w1jడ�; ఆ ఆత³ 
అ2jట¼2 0ేవ{2 మర³మ'లను కÚడ ప"#Íà�Fంచుచుw1jడ�. 11ఒక మనుష|o2 
సంగత|లR అత2ల< నునj మనుÙాoత³3¿ Jా2 మనుష|oలల< మ"# ఎవ234 
yె¬య'ను? ఆలSJ¿ 0ేవ{2 సంగత|లR 0ేవ{2 ఆత³3¿ Jా2 మ"# ఎవ2342 yె¬యవ{. 
120ేవ{2 వలన మనకR దయAయేబDEన >ాట¼2 yె¬vి38నుట3UV మనమ' లá343ాత³ను 
3ాక 0ేవ{2 �ద� నుంDE వచు® ఆత³ను Gu ం0Fయ'w1jమ'. 13మనుషo జ¯« నమ' wxర�� 
మSటలy¥ Jాక ఆత³సంబంధqrsన సంగత|లను ఆత³ సంబంధqrsన సంగత|లy¥ 
స"#చూచుచు, ఆత³ wxర�� మSటలy¥ Åట¼2 గ¦"#®)� qÑమ' బÜ �Fంచుచుw1jమ'. 

వచనమ' 10. '¥¦§స*వ,ల yతే ఆ;ంగనమ@ yేసు'cనబ3Nయ@న} పdeపక¬[\]న 
జöE నమ@, ఈ య@గ సంబంధ[\]న అ®a'ార/ల yేత పJ! èంపబడ¢త�న} ఏ tధ[\]న 
జöE నమ@0�q¤ౖనను OÌ లwబడజöల నంత`ా అ±త[\]నDె ౖయ@న}దE తన OాఠకPలను 
ఒRి�ంచగలPగ@నటH�  అO· స*లPడ¢ ఈ పదబంధమ@ను #Tషయm గ)ంథంలB నుం3N 
అప,�0చెుw'cq1}డ¢. D1E'{ ఇటkI  లB'ా±తత¬మ@, అ0F ఆత³ 01h"ా 
ప�తonపరచబడ�ట వలన కలPగ@త�న}Da. తన OాఠకPలP పdeòD1Ð తz గvdew 
ఆలB�ంచవల�నను ఆశ0�, అతడ¢ మనకR అq� ఉత*మ ప,ర/ష, బహÂవచన 
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సర¬q1మమ@ను పJ! èంy1డ¢. 1 'cdeం��. 2:12, 13లB, “మనమ@” లWD1 “మనకP” 
అq� మmటలP అదనం`ా ఇం'ా q1లPగ@nార/�  ర�ంy1డ¢. ఇలm బహÂవచనం 7Jా సూ*  
O�లP తన0� కZడ ఎవdeE కలPప,'cంటHన}టHI ? ఈ పJశ}కP సమm®1నం`ా, తD1¬dా 
O�లP తన అO· స*;క అ®a'ారమ@ను ధుJ ¶కdeంప`lర/ట nాధQ[|. O�లP మdeయ@ ఇతర 
అO· స*లPలP OJా పం�క జöE నమ@ను అ®aగ²ం�న పJతQ´తలను Dేవ,E నుం3N 
O· ంD1ర/. D�E'{ అదనం`ా, అO· స*;క అ®a'ారమ@ గ@de*ంపబడ¢ట సంఘమ@ను 
ఇబ,ంDa RjటHI చుం3Nన tభజనలను అంతdeంపజ^సు* ంDa. ఏDే[\]నప�టk'{E, త´ణ 
సందర�ంలB మmతJం O�లP ఇతర అO· స*లPల గvdew పJnా* tంపలWదు. “మనమ@” అq� 
మmట O�లP తన OాఠకPల ³కL గ@de*ంప, మdeయ@ 7ాde0� నుండ¢ nామరసQ[\]న 
సత>ంబం®1E} సంOాDaంచుట 'cరకP పJ! èంపబ3Nన మdాQద పåర¬క[\]న 
t®1నమE మde Ø̄)ష/ ం`ా అర2ం yేసు'cనబడ¢ త�న}Da. పJతQ´తలను పdeòD1Ð తz 
నుం3N q�ర/`ా O· ంDaనందు వలన, 0ేవ{2 మర³మ'లy¥సâ అ2jట¼2 
ప"#Íà�FంచD1234 అతడ¢ nామర2ëంగల 7ాడయmQడ¢. 'cdeంథులBE సహ6దర/లP O�లP 
పJతQ´తను అతE రచనలP చదువడం D1¬dా పంచు'cq1}ర/.  

వచనమ' 11. మనుÙాoత³ అq� మmటను O�లP ర�ం�నప,�డ¢, అతడ¢ మEÔ ి
గvd̂w, ఈ మEÔ ి ³కL మనసు> మdeయ@ వQ'{*గత[\]న ఆలBచనల గvd̂w 
��tంచుచుం3నెE స�షIమవ,త�న}Da. ఒకE R�Jd̂పణలP మdeయ@ 'ªdeకలP అతE'̂ 
0ె;�ినంత స�షIం`ా ఇతర/ల�వde'{E 0ె;యవ,. ఈ వQ'{* మdeయ@ అతE ఆతz, ఒకLటÏ 
అ#య@న}t.  

O�లP దృÔిI'{, ఒకE Dేహమ@ 7ాE �త*వృ9* , 7ాE వృ9* , మdeయ@ 7ాE స¬యం 
నుం3ే 7�ర/yేయబడజöలదు. Dేహమ@ ఒకడ¢ �-9కం`ా అ�ి*త¬మ@ క;`eయ@న} 
tషయ[\] య@న}Da; అతడ¢ õtంచుటలB, అతడ¢ మరణÙంచుటలB గల ఉDే�¯ాE} 
అDa బయలPపర/wచున}Da. ఇం'ా బ�`ా yెప,�'cనదల�నట�#0ే, ఎవde 'cర'¥¦0ే ఈ 
వQ'{* õtసు* q1}3ో మdeయ@ మరణÙసు* q1}3ో అతEE బయలPపర/సు* ంDa (dlమm. 
14:7-9).5 

Dేవ,E ఆతz, Dేవ,EE ఆయన ఉన}Da ఉన}టHI `ా పJతQ´పర/w t®1నమ@ను 
'¥¦§స*వ,డ¢ అర2ంyేసు'ª31E'{, ఒకE Dేహమ@నకPను 7ాE ఆతzకPను మధQగల 
ఏకత¬మ@ స°యకరం`ా ఉంటHంDa. 9Jత¬మ@ను గvdew tవరణ1తzక[\]న 
�ిD1Ð ంతమ@ను అÒవృDaÐ  yేసు'cనకPం31q�, Dేవ,E అ�ి*త¬మ@ ³కL 
nారభvతమ@లB పdeòD1Ð తz OాలPపంచు'cంట�డE అO· స*లPడ¢ ధ¬Eంపజ^¯ాడ¢. 
0ేవ{2 ఆల<చనలR 0ేవ{2 ఆత³కR మSత�qÑ ఎర�క. ఇంతమmతJ[|`ాక, t¯ా¬సులP 
Dేవ,EE మdeయ@ ఆయన RలిPప,నకP లBబడ¢7ాde'{ ఆయన అనుగ)¹Íంచు 
ఆDdా¬D1లను qణ+ం`ా ఎర/గ@నటH�  7ాdeE సమర2వంత�లను`ాtసూ* , “Dేవ,E ఆతz” 
7ాdeలB పEyేయ@చుండ¢ను. '¥¦§స*వ,డ¢ పdeòD1Ð తz D1¬dా Dవే,E జöE నమ@ను 
O· ంద31E'{ అందుబ�టHగల7ా3ె ౖయ@q1}డ¢. ఈ లBక జöE నమ@ “Eరర2క[\]OÌ వ,ను” 
(2:6), 'ాE Dేవ,E జöE నమ@ “Dవే,డ¢ తను} R�J²ంచు7ాde 'cరకP �ిదÐపర�న 



 81 

మ¹Íమను” బయలPపర/wను (2:9). 
వచనమ' 12. O�లP 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,ల 'cరకP పJ9OాDaంచుచున} జöE నమ@, 

0ేవ{2 �ద� నుంDE వచు® ఆత³ల< 7ార/ OాలPO· ంDaన D1E ఫ;తం`ా OJా Rి* ం�ంDa. 
Dేవ,E నుం3N వచుw పJతQ´త, లá343ాత³ Aేత R�Jd̂Rింపబ3Nన జöE నమ@ కంట� పåde*`ా 
Òన}[\]న Ø̄)ణÙ'{ yెంDaనDె ౖయ@న}Da. “లS'{'ాతz” �ీ¬య yైతనQమ@ లWE అ�ి*త¬[\] 
య@న}Da; స¬యం సమృDaÐ , అ®a'ార పJ!గమ@, మdeయ@ ఇంDaJయ ఇషI�ిDaÐ  
గvdewన మq#గతమ@నకP అDొక సంగ)హణ[\] య@న}Da. ఆ'ాశమ@లనంటH'cను 
ఎ0ెÕ*న `lప,రమ@లను Edezంచు'ª7ాలq� ల´Qమ@లలB Eమగ}[\] (ఆDa. 11:4), 
మmనవజö9 తన 0ె;t0ేటల0� Rీ3Nంపబడ¢త�న}Da. “[|మ@ జöE నమ@గల7ారమE” 
తమ@zను గvdew 01మ@ yెప,�'cంటÄq�, “లS'{'ాతz yేత” yెరపటIబ3Nన7ార/, 
బ@DaÐ¹1నుల�ౖ య@q1}రE తమ@zను 01మ@ ర/üవ, yేసు'cనుచుq1}ర/ (dlమm. 
1:22). 

“లS'{'ాతz” వల� `ాక, “Dేవ,E ³ద� నుం3N వచుw ఆతz,” Eజ[\]న Dేవ,EE 
బయలPపర/wటకP`ాను మmనవ 'ాలమ@లBE'{ పJ7�ంచు స¬యం సంపåర+[\]న 
ప,ర/షమvde*#T] య@q1}డ¢. “Dేవ,E ³ద� నుం3N వచుw ఆతz” మmనవ,ల 
హృదయmలB�  Dవే,E R�Jమను కPమzdeం� య@q1}డ¢ (dlమm. 5:5). 'cdeంథులBE 
t¯ా¬సులP 0ేవ{2 వలన దయAేయబDEన>ాట¼2 yె¬vి38నుట3UV వం�ంచునటkI, 
tధ¬ంసక [\]నటkI, మర/లP`ÝలPప,నటkI స¬dాలను గ@de*ంచగలPగ@నటH�  పdeòD1Ð తz 
7ాdeE సమర2వంత�లను`ా yే¯ాడ¢. 

'cdeంథు '¥¦§స*వ,లకP అభయ²యmQలq�◌ేDa O�లP ఉDే�శ[\] య@ం3NంDa. �ిలPవ 
సంDే¯ాE'{ లS'{క జöE నమ@నకP సంబం®aం�న అలం'ాdాd2ా లWtయ@ లWవ,. 'ాE, ఈ 
¹.త�వ,నుబటkI  �ిలPవ సంDే¯ాE} 'cటkI7�యq�రమ@. “Dేవ,E ³ద� నుం3N వచుw 
ఆతz” t®ేయతను పJదde�ంచు t¯ా¬సులP Dేవ,డ¢ తన పJజలకP 7ా`ా� నమ@ yే�ిన 
సమస* మం� #îవ,ల గvdew ఎర/గ@నటH� ను, 7ాటkE పంచు'cనునటH� ను 7ాdeE 
సమర2వంత�లను`ా yేయ@ను. అ#0 ే“లS'{'ాతz” ఏ²య@ అనుగ)¹Íంచదు. 

వచనమ' 13. “పdeòD1Ð తz D1¬dా Dేవ,E వలన మనకP దయyేయబ3Nన 
7ాటkE” గvdew అO· స*లP3ైన O�లP 'cdeం��య@లకP 0ె;యజ¥Oా�డ¢. Åట¼2 గ¦"#®)� 
qÑమ' బÜ �Fంచుచుw1jమ' అE 13వ వచనం yెప,�త�న}Da. D1E గvdew O�లP 
మmటలm3Nన మdeయ@ 7Jా �ిన పJతQ´తను 0ె;యజ¥ప�31E'{ అతE D1¬dా 
పdeòD1Ð తz పEyేయ@చుం3ెనE O�లP అర2ం yేసు'cq1}డ¢ (ఎij�ీ. 3:3, 4 
చూడ¢మ@). అతడ¢ ర�ం�న tషయమ@ను 'cdeంథు t¯ా¬సులP Dేవ,డ¢ �jలt�wన 
ఆజE`ా �ీ¬కdeంy1;> వ,ం3NంDa (1 'cdeం��. 14:37). అతడ¢ 'cdeం��య@ల'{చుwచుం3Nన 
మంద;ంప,, మనుషo జ¯« నమ' wxర�� మSటలy¥ Jాక ఆత³ wxర�� మSటలy¥ కZ3NనDె ౖ
య@ం3NంDa. ఏ #$ మmటలకP పdeòD1Ð తz మvలm®1ర[\] య@ం3ెq#, ఆ మmటలP 
'cdeంథు సంఘంలBE ñ;కలను బ�గ@yేయ@ను. ఆ మmటలP సభ@QలP “సంపåర+ం`ా 
ఏక మనసు>, ఏక 01త�రQమ@0� సన}దుÐ ల�ౖ య@ండ¢నటH� ” త èన ఏdా�టH yయే@ను 
(1:10). 
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స"#చూచుచు (συγκρίνω, sunkrinō) అE అర2²చుwనటH�  అనువ Daంపబ3Nన 
'{)యmపదమ@, 'c) త*  EబంధనలB, ఇచwట 2:13 మdeయ@ 2 'cdeం��. 10:12లB మde 
d¥ండ¢ పdాQయmలP మmతJ[| కనబడ¢త�న}Da. ఈ పD1E'{ మvడ¢ అd2ా లPq1}#: 
“కలPప,,” “సdeచూచు,” మdeయ@ “అర2ం yెప,�.”6 2 'cdeం��. 10:12లBE 
సందdా�E}బటkI “సdeచూచు” అq� అను7ాదం సdeOÌ త�ంDa, 'ాE 2:13లB D�E అర2ం 
'cంత [|రకP ఆ�1ok³కqrsన d¥ండ¢ సందర�మ@ల ³కL ;ంగమ@ (స* &వఅసవ±)Rj ౖ
ఆ®1రప3N య@ంటHంDa. ఒక సందర�ంలB, t Ø̄షణమ@ (πνευµατικὰ, pneumatika) 
స�షIం`ా నప,ంసక ;ంగ[\] య@ం3N, “ఆతz సంబంధ[\]న tషయmలP” అE 
అర2²సు* న}Da. మdÝకటk (πνευµατικοῖς, pneumatikois) µ̀)కP ��షలB చత�dµ2 tభ'{* 
పJతQయమ@0� బహÂ వచనంలB ఉన}Da. నప,ంసక ;ంగం మdeయ@ ప,;�ంగమ@ 
tషయంలB ఒ'̂ రUపం 7ాడబ3NంDa. ఇDa ప,;�ంగమ@ సందర�ం yÝప,�న అర2ం 
yేసు'cనబ3Nనట�#0,ే అDa “ఆతz సంబంధ[\]న మనుష�Qలను” లWD1 
“ఆతzసంబంధ[\]న మmటలను” సూ�ంపవచుw. నప,ంసక ;ంగమ@ సందర�ం 
yÝప,�న అర2ం yసేు'cనబ3Nనట�#0,ే అDa ఆతz సంబంధ[\]న ఆలBచనలను 
సూ�సు* ంDa. ఎ2ఆþఎ�ి¬ ��;ాంతdµకరణమ@, sunkrinō అq� µ̀)కP పD1E} “అర2ం 
yెప,�” అq� అర2ం0�ను, “ఆతz సంబంధ[\]న” అq� t Ø̄షణం ప,;�ంగమ@లB ఉన}టHI ను 
అం µ̀కdeంచుచున}Da. అలmంటప,�డ¢, 2:13 ³కL అను7ాదం, “ఆతz 
సంబంధుల�ౖన7ాde'{ ఆతz సంబంధ[\]న సంగత�ల గvdew అర2ం yెప,�చు . . .” 
అవ,త�ంDa.7  

NASB మdeయ@ NIV ��;ాంతdµకరణమ@లP NRSV ��;ాంతdµ కరణమ@నకP 
Òన}[\]న t®1నమ@ను అవలం�ంచుచున}t: “. . . ఆతz సంబంధ[\]న 
ఆలBచనలను ఆతz సంబంధ[\]న మmటల0� కలPప,చు” అE NASBలBను, “. . . ఆతz 
సంబంధ[\]న 7ాస*వమ@లను ఆతz q�ర/� మmటల0� tవdeంచుచు . . .” అE 
NIVలBను కలదు. “ఆతzసంబంధ[\]న” అq� పదమ@ను గvdewన పJ¯ా}ర2క[\]న 
సందర�మ@ ప,;�ంగ[\] య@న}Da 'ాE D1EE “మmటలకP” మmతJ[| వde*ంపజ^యmలE 
అర2ంyేసు'cన}ట�#0,ే ఈ d¥ండ¢ను సంబం®aత ఆలBచనలB ఒకD1E0� మdÝకటk ఒ'̂ 
tధం`ా అనువDaంపబ3N య@న}t. O�లP బ� ధకP ఎటHవంటk °Eq¤ౖనను 
కలPగజ#$కPం31 ఈ d¥ండ¢ అను7ాదమ@లను సమde2ంపవచుw; 'ాE Dేవ,డ¢ 
పdeòD1Ð తz D1¬dా బయలPపరచబ3Nన పJతQ´తలB తన OాఠకPలP 
నమzకమ@ంచవల�నE O�లP ఆంDోళన yెందుచుం3ెను గనుక, వQ'{*గత[\]న 
మనుష�Qలను సూ�సూ* , “ఆతz సంబంధ[\]న7ార/” అE ఎ2ఆþఎ�ి¬ 
��;ాంతdµకరణమ@లB గల అను7ాదమ@ ఎంచు'ªద èనDె ౖయ@న}Da. 
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ప�కృk సంబంధqrsన మ"#య' ఆత³  

సంబంధqrsన మనుష|oడ� (2:14-16)  

#$సు Rjౖవస* tJమ@ను   Rjౖన 7�సు'cనడమన`ా,  7nక ²షనdµ7¤ ౖయ@ండ¢ట అE 
అర2ం. #$సునందు t¯ా¬సమ@ం�, ఆయనను పåర+ ఆతz0�ను పåర+ మనసు>0�ను 
R�J²ంచడమన`ా,  వ, కను`ÝEన సతQ[|²టÉ  వ, R�J²ంచు7ాde'{ 
0ె;యజ¥ప�డమE అర2ం. లBకం అq1స'{*E, లWD1 #ం'ా :ర[\]న పde�ి29E అన`ా 
శత�J ��వమ@ను పJదde�ం�నప,�డ¢ '¥¦§స*వ,లP Da`ాr Æం9 yెందుత�ంట�ర/. పJ9 ఒకLర/ 
ఎందుకP గమEంచలWకOÌ త�q1}ర/? ఈ పJశ}ను O�లP 2:14-16లB చdewంy1డ¢. 

14ప�కృk సంబం�F)*sన మనుష|oడ� 0ేవ{2 ఆత³ bషయమ'లను అంJOక"#ంపడ�. అb 
అత234 >£ఱÉÊతనమ'Jా ఉనjb. అb ఆy1³నుభవమ' Aేతwx b>xdంపదగ'ను గనుక 
అతడ� >ాట¼2 గP ©̈ంపడ�. 15ఆత³సంబం�F )*sన>ాడ� అ2jట¼2 b>xdంచును Jా2 
అతDెవ2Aతేw£ౖనను b>xdంప బడడ�. 16ప�భ'వ{ మనసు`ను ఎ"#J# ఆయనకR 
బÜ �Fంపగల>ాDవెడ�? మనqrsyే 3�Pసు@  మనసు` క¬J#న>ారమ'. 

వచనమ' 14. ప�కృk సంబం�F)*sన మనుష|oడ� అq� అను7ాదం, ఒక ��షలBE 
ను3N'ారమ@ను ±సు'cE మdÝక ��షలBE'{ అనQపరమ@ yేయ@టలB గల కషIమ@నకP 
nా´Q[\] య@న}Da. “పJకృ9 సంబంధ[\]న మనుష�Qడ¢” అq� పదబంధమ@ క సం 
సd¥¦న పde®aలBపల ఉన}ప�టk'{E, ψυχικός (psuchikos) అq� µ̀)కP పదమ@నకP 
సdeసమmన [\]న ఆంగ� పదమ@ లWదు. O�లP మనసు>లB nా¬��tక[\]న ఆ'ాం´లP 
అ®�నమ@లB నుండ¢ RjౖRj ౖnా2 #లB õtంచు మనుష�Qడ¢ం3ెను. పJకృ9 సంబంధ[\]న 
మనుష�Qడ¢, �Fజనం yేnా* డ¢, EదJOÌ 01డ¢, ఆ°� D1నంద మ@Eచుw అనుభvత�ల 
'cరకP 7¤దకPత�ంట�డ¢, తన పJ0ేQ'ారGతల 'cరకP OÌ ట�� డ¢01డ¢, R�Jమ,  9 మdeయ@ 
అతE ఉE'{'{ గల ¹.త�వ, గvdew తనను 01ను అంత`ా పటkIంచు'cనడ¢. ఈ t¯ాల 
tశ¬మ@ ³కL లWD1 మmన7ా÷ ³కL స¬��వమ@ గvdew అతడ¢ ఏ ��వనలP 
క; èయ@ న}ప�టk'{E అt 7ాE n· ంత ఊ°`ాq1ల yేత 7ాE'{ RిలPప,E సు* ంట�#. 
ఇD ే ఊ°`ానం ఇం'ా 'cంyెం అÒవృDaÐ  yెంDaన రUపంలB, “తత*Ö¯ాస* &మ@” అE 
RిలPవబడ¢త�ంDa. పJకృ9 సంబంధ[\]న మనుష�Qడ¢ అజöE నమ@0� õtంచవచుw, 
లWD1 7ా3ొక కPతరL7ాదమ@0� కZ3Nన తత*Ö7�త*#T] య@ండవచుw. ఇటHవంటk 7ాde 
tషయంలB, Dవే,E �ీ¬య పJతQ´త 7ాde õt01లకP O· ంతనలWEDె ౖ య@ంటHంDa. 
'ాబటkI, Dేవ,E 7ాకQం 7¤ఱlWతన[\] య@న}దE D1EE 0�J �ిప,చుw01ర/. D�E'{ 
01రతమQం`ా, Dేవ,డ¢, �ీ¬య సుఖmE} 'ªర/చుండ¢ nా¬ర2��7ాÒ మmనమ@ను 
మdeయ@ nా¬ర2పరత¬మ@ను కZడ 7¤ఱlWతనమ@ అE RిలPసు* q1}డ¢ (3:19). 

పJకృ9 సంబంధ[\]న మనుష�Qడ¢ మdeయ@ ఆతz సంబంధ[\]న మనుష�Qడ¢ 
మధQ 7ార/ పంచు'cను 'cE} tషయmలPq1}#. ఈ ఇర/వ,ర/ 7¤7�¬ర/ 
మండలమ@లలB కదలmడ¢త�ంట�ర/. సంపåde*`ా సంబం�F)*sన మనుష|oడ� 0ేవ{2 



 84 

ఆత³ bషయమ'లను అంJOక"#ంపడ�. ఇDa ¶డ¢ �ిలPవ సంDేశం పట�  ఉD1�ీనం`ా 
ఉండ¢టకP లWD1 7ాE 7¤ౖరమ@ను పJదde�ంచుటకPగల 'ారణ[\] య@న}Da. ఆత³ 
సంబంధqrsన bషయSలR అత234 >£ఱÉÊతనమ'Jా నునjb; గనుక >ాట¼2 అతడ� 
గP ©̈ంపజ¯లడ�. పJకృ9 సంబంధ[\]న మనుష�Qడ¢, ఎప�టk వల�q�, 7ాE మనుషQ 
జöE నమ@Rj ౖ ఆ®1రపడ¢ను, గనుక Dేవ,E పJతQ´త ³కL tలPవను అంచq1 
కటI31E'{E, D1E `Ýప�తq1E} గ)¹Íంచ31E'{E బ@DaÐజöE నమ@ల మvలm®1రమ@లP 
లWE7ా3ె ౖ య@ంట�డ¢. “Dేవ,E ఆతz” yతే బయలPపరచబడ¢ tషయmలను ఆత³ 
సంబంధమ'Jాwx b>xdంపవలIను.  

7ార/ ఎప,�3ె0ౖ ే పdeòD1Ð తz yేత ఉపDేంపబడ¢టకP తమ@zను 01మ@ 
అనుమ9nా* dl అప,�డ¢ 7ార/ Dైవభ'{*'{ సంబం®aం�న జöE నమ@లB 
OాలPపంప,లPగల7ారవ,త�q1}రE O�లP 'cdeం�� t¯ా¬సులకP అభయ�స`ాడ¢. 
ఇటHవంటk t7�చన ఆంతరQమ@లB మmతJ[| అర2మవ,త�ంDa. సంపåర+ మం�తనమ@, 
Edµ´ణ, మdeయ@ '()సు* నందుండ¢ట వలన లÒంచు సహ7ాసమ@ గvdewన 
సమmy1dాE} '¥¦§స*వ,డ¢ ఒక అt¯ా¬�ి'{ అందజ^యq�రడ¢. ఇటHవంటk జöE నమ@ 
ఆయనయందు õtంచుట వలన మmతJ[| అబ@,త�ంDa. ఒకడ¢ Dేవ,E ఆతzను 
O· ందక మ@నుప,, 7ాడ¢ తనను 01ను Dేవ,E #Tదుట బ�°టం`ా 
సమde�ంచు'cనవల�ను.  

అt¯ా¬�ి#T]న7ాడ¢ బ�ౖ�లP సతQమ@ల 7ాస*వమ@ల గvdew#$ స�షI[\]న 
అవ`ాహన క; èయ@న}ప�టk'{E, వQ'{*గతం`ా అన¬#ంచు'cనబడ¢ సతQమ@ను 
అతడ¢ తృణùకdeంపవచుwనE Robert H. Stein సూ�ంy1డ¢.8 అt¯ా¬�ి#T]న7ాడ¢ 
బ�ౖ�లP బ� ధను “7¤ఱlWతనమ@” అంటÄ తృణùకdeం�నప,�డ¢, #$సు ³కL 
మvde*మంతమ@లB Dేవ,డ¢ y1de01J తzకం`ా '{)యmDలక[\]న7ా3ై య@ం3ెనq� '¥¦§స*వ 
nా´Qమ@ను అతడ¢ నమzడం లWదE అతడ¢ ధుJ ¶కdeసు* q1}డE అర2ం. బ�ౖ�లP గ)ంథస2ం 
yే�ిన tషయmల y1de01J తzక[\]న ఏdా�టH అతE'{ 0ె;�ియ@ండవచుw గనుక O�లP 
ధుJ ¶కdeసు* న} tషయmలకP సంబం®aం�న సతQమ@ల గvdew అతడ¢ Eశwయ[\]న 
అవ`ాహన క; èయ@ండవచుw. అతE yెt'{ tనబడ¢త�న} tషయmE} అతడ¢ 
7¤ఱlWతనమ@`ా పdeగణÙం�నప,�డ¢, బ@DaÐకPశలత nా2 #లB అర2ంyసేు'ª31E'{ అతడ¢ 
అసమర/2 డq� అంతdార2[|Daయ@ను అందులB లWదు. D1E'{ బదులP`ా, తన వQ'{*గత 
õt01E'{గల సు7ార* OJా మ@ఖQతను అతడ¢ Edాకdeసు* q1}డ¢.  

ఈ 7ాకQ��గమ@లB గ@de*ంపబ3Nన మvడ¢ వరÓమ@లకP yెంDaన7ార/ గందర`lళం 
సృÔిIసు* న}7ాde వల� ఉq1}ర/. 'cందర/ ¶deE tల´ణం`ా మvడ¢ తరగత�లP`ా 
tభ$nా* ర/: (1) “ఆతz సంబంధ[\]న7ార/” (πνευµατικοί, pneumatikoi) - ¶ర/ 
9de èజEzం� ఆతzసంబంధం`ా పdeపక¬త yెంDaన7ాd¥¦ య@న}7ార/. గనుక O�లPకP 
ఎకPLవ మద�త�* D1ర/ల�ౖ య@q1}ర/. (2) “శdµర సంబంధ[\]న7ార/” (σαρκικοί, 
sarkikoi) - ¶ర/ 9de è జEzంచE7ార/ (3:3). (3) “పJకృ9 సంబంధ[\]న7ార/” 
(ψυχικοί, psuchikoi) - ¶ర/ పdeపక¬త yెందE7ాd¥¦ య@q1}ర/. O�లP “శdµర 
సంబంధ[\]న7ాdeE” (sarkikoi) మdeయ@ “పJకృ9 సంబంధ[\]న7ాdeE” (psuchikoi) 
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ఒ'̂ వరÓమ@`ా సూ�ంy1డE ఒకర/ అర2ం yేసు'cన}ప,�డ¢ పde��ష 
భంగమవ,త�న}Da. 3:3లB O�లP మmటలmడ¢చుం3Nన అంశమ@ tమతసు2 ల గvdewనDa 
'ాదు; అDa 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లను గvdewనD.ే ఉత*dlత*ర d¥ండ¢ వరÓమ@ల7ాdeE, 
d¥ండ¢ tÒన} 'ªణ1లB�  దృÔిIంపబడ¢ ఒ'̂ వరÓమ@`ా పdeగణÙంచడం ఉత*మ[\]న 
దృక�థమవ,త�ంDa. ఈ ఇర/ వరÓమ@ల7ార/ శdµdాశలను అనుసdeసూ* , 
ఉన}01శయమ@గల õtతం õtంచ31E'{ tనబడ¢ Dవే,E RిలPప, #Tడల 
ఉD1�ీనుల�ౖ య@ంట�ర/.  

O�లP మmటల పJ'ారం, నటq1స¹Íత[\]న 7¤ౖభవమ@, ఐశ¬రQమ@, తత*Ö¯ాస* & 
జöE నమ@, లBకమ@ ³కL అండదండలP Dేవ,E yతే పåde*`ా తృణùకdeంపబ3Nనt 
గనుక అt Dేవ,E పJజల yేత కZడ తృణùకdeంపబడవల�ను. బలవంత�ల�ౖన7ాdeE 
�ిగ@Ó పరచుటకP లBకమ@లB Dేవ,డ¢ బల¹1నుల�ౖన7ాdeE ఏర�రచు'cq1}డ¢ (1:27).  

వచనమ' 15. O�లP 'cందdeE ఆత³సంబంధqrsన>ార2య', ఇం'cందdeE “పJకృ9 
సంబంధ[\]న7ారEయ@” RిలPసూ*  7ాde మధQ గల 01రతమQమ@ గvdew O�లP 
!�ంy1డq� tషయం స�షIం`ా వ,న}Da (2:14), 'ాE 7ార/ ఒక వరÓమ@ నుం3N 
మdÝక వరÓమ@లBE'{ 7¤ళ�గల t®1నమ@ను O�లP (క సం ఈ సందర�ంలBq¤ౖq1) 
వde+ంచలWదు. ఇటHవంటk 7ాకQ��గం nాధQ[|q1? ఒక వరÓమ@నకP `ాE లWD1 మdÝక 
వరÓమ@నకP ̀ ాE yెంDaన7ార/ ఆ వరÓంలB ప,టkIనప�టk నుం3N ఉన}7ారE అనదగ@q1? 
ఒకడ¢ తన õtతంలBE ఒక దశలB పJకృ9 సంబంధ[\]న7ాడ¢`ాను, మdÝక దశలB 
ఆతzసంబంధ[\]న7ాడ¢`ాను ఉండవచుwకD1? మనుష�QలP ఎంRిక yేసు'ª31E'{ 
7ాస*వ[\]న ఎంRికలPq1}యm? 7ాde Eర+యmలకPను, 7ార/ ఆతzసంబంధ[\]న 
7ార/`ాq# లWD1 పJకృ9 సంబంధ[\]న7ార/`ాq# ఉండ¢టకPను ఏDైq1 సంబంధం 
ఉంటHందంట�dా? అతడ¢ 7Jా �ిన ఈ ప9Jక పJకృ9సంబంధ[\]న 7ాE మmరÓమ@ను 
ఎంRికyేసు'cEన7ార/ మmర/మనసు> qHంDa ఆతzసంబంధ[\]న7ారగ@నటH�  7ాdeE 
స7ాలP yేసు* ందE O�లP Eస>ంDేహం`ా EdµøNంy1డ¢. O�లP 'cdeంథు పటIణంలB 
సు7ార* పJకటkంచడం, సమmy1dాలP ఎప�టkకప,�డ¢ ఇ�wప,చుw'cంటÄ పటIణంలBE 
సంఘం0�గల సంబం®1E} Eర¬¹Íంచు'cనడం. 7ాDోప7ాదమ@లP yేసూ*  7ాde 
మంద;ంచుట 'cనnా èంచడం - ఒ'ాqHక Daq1న 'cdeంథు సంఘంలB మmర/� తప�క 
వసు* ందE అO· స*లPడ¢ నమmzడE ఇవ } nా´²సు* q1}#. అతడ¢, అE}టk'( 
అదృషI[| పJ®1నమq� t®a7ాదమ@0� కZ3Nన దృÔిI'ªణమ@ను క; èయ@ండలWదు. ఏ 
ఒకLd¥¦నను 9de èO· ందబడలWనంత`ా పJకృ9సంబంధ[\]న7ాడ¢ 'ాదు, మdeయ@ ఏ 
ఒకLd¥¦నను య�1పåర¬�ి29'{ 03ే1E'{ ¶లPలWనంత`ా ఆతzసంబంధ[\]న7ాడ¢ 'ాదు. 
సు7ార*, 7ాde నుం3N nా®a'ారం0� 'ªర/చున} tషయmలను తన OాఠకPలP ఆల'{ం�, 
ఎంRికలP yేసు'cE, మmర/మనసు>qHంDa, 7ార/ ఆతzసంబంధ[\]న7ార/`ా ఎదు`ాలE 
O�లP ఎదుర/చూ¯ాడ¢.  

ఒకడ¢ తన �త*వృ9*E tE! èంచు'cంటÄ సు7ార*కP లBబ3Nనప,�డ¢, Dేవ,E 
ఆతz 7ాE అంతరంగంలB Eవ�ిసూ*  7ాE'{ శ'{*qHసగడం సంబం®aత ఫ;తమవ,త�ంDa. 
పdeòD1Ð తz అతE0� కZడ ��గnా¬²#T]నప,�డ¢, ఏ tషయం Dేవ,E 
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ఘనపర/wత�ం0�, ఏ tషయం Oాప��రమ@ను 0:ల èసు* ంDో , ఏ tషయం 
దుర,లPలను`ా yే� ిq1శనం yేసు* ంDో , ఆతzసంబంధ[\]న7ాడ¢ t7��ంపగలPగ@ను. 
“ఆతzసంబంధ[\]న7ాడ¢” అE}టkE t7��ంచును. “అE}టkE t7��ం�న” Ûదట, 
అతడ¢ [|లPను మdeయ@ Dైవభ'{*గల మmరÓమ@లను ఎంRికyేసు'cంట�డq�Da D1E 
అంతdా�వ[\] య@న}Da. పJకృ9 సంబంధ[\]న మనుష�Qడ¢, తన ఎంRికలP yేసు'cEన 
తదనంతరమ@, t¯ా¬సమ@, సం0�షమ@, లWD1 t¯ా¬�ి'{గల Edµ́ ణ ఏ[\]య@న}7K 
అర2ంyేసు'cనలWడ¢. తతÜ;తం`ా, '¥¦§స*వ,డ¢ ఎవ2 Aతేw£ౖనను b>xdంపబడడ�.  

వచనమ' 16. O�లP, “. . . అE 7Jా యబ3N య@న}Da” అq� పdeచయ 
పదజöలమ@లను R�dÝLనకPం31q� (2:90� OÌ ;w చూడ¢మ@), #Tషయm 40:13 
ఉలW� �ంy1డ¢. 2:16లBగల పJశ} అలం'ార 'ªణంగలDె ౖయ@న}Da. ప�భ'వ{ మనసు`ను 
ఎ"#J# ఆయనకR బÜ �Fంపగల>ాDెవడ�? స�షIం`ా, “పJభ@వ, మనసు>” ఏ ఒకLde'¥¦నను 
ఎర/క 'ాలWదు. ఇటHవంటk పJశ}'{యQబడ¢ సమm®1నం, తర/7ా9 తరLమ@నకP 
01tయQదు. పJకృ9 సంబంధ[\]న మనుష�Qడ¢, 7ాE పJకృ9 సంబంధ[\]న 
జöE నమ@0�, ఆతzసంబంధ[\]న మనుష�QE మనసు>ను, హృదయmE}, మdeయ@ 
ఆతzను 7¤ద'{ కను`Ýనడం ఎంత అnాధQð, ఏ మmనవ,3ైq1`ాE Dేవ,E మనసు>ను 
7¤ద'{, D1EE కను`ÝE, Dేవ,E'{ సల°D1ర/`ా ఉండట కZడ అం0ే అnాధQమంటÄ, 
అO· స*లPడ¢ మ@ందుకP nా`ాడ¢. '¥¦§స*వ,లP “'()సు*  మనసు>”లB Oా;��గసు2 ల�ౖ 
య@q1}ర/ ఏలయన`ా 7ాde'{ తనను 01ను పJతQ´పరచు'cన31E'{ పJభ@వ, ఎంRిక 
yేసు'cq1}డ¢. పJకృ9 సంబంధ[\]న మనుష�Qడ¢, Dేవ,E మనసు>ను ఎర/గ@టకP 
ఆయనను ఏ [|రకP సE}¹Íతం`ా సÛRించుq#, ఆతzసంబంధం`ా t7��ంచు7ాE 
మనసు>ను 0లెPసు'cనుటకP అంత దగÓర`ా మmతJ[| dాగలడ¢.  

#Tషయm గ)ంథంలB నుం3N ఉలW� �ం�న Ûదట, మనqrsy ే 3�Pసు@  మనసు` 
క¬J#న>ారమ' అE O�లP ధుJ ¶కdeసు* q1}డ¢. ఇDa ®ైరQం0� కZ3Nన పలP'̂. “మనమ@” 
అq� ఉత*మ ప,ర/ష బహÂవచనమ@ను పJ! èంచడం D1¬dా, అతడ¢ 'cdeం��య@ల0� 
కZడ ఆతzసంబంధ[\]న సమÔిI 7ాస*tకతలB 01q� OాలÓ ంటHన} tషయం అతడ¢ అర2ం 
yేసు'cq1}డE అO· స*లPడ¢ పJదde�సు* q1}డ¢. “'()సు*  #$సు” మనసు>ను 
క; èయ@ండ¢ట అన`ా, Oాపమ@ గvdew ప¯ాw01* పమ@0� మmర/మనసు> qHందుట, 
�ిలPవ '{)ంద గల తన nా2 నమ@ను ఆక)²ంచు'cనుట, నటనలను మdeయ@ స¬యం 
సమృDaÐE తQ$ంచుట అE అర2ం. tÒq1}ÒOJా యmల tషయంలB తల�త�*  '(చులmటలP, 
ఉపDేశకPల గvdewన ఇ;ాI #;ాI ల ఆ®1రం`ా tభజనలకP Oాల�డ¢ట, '()సు*  
మనసు>ను క; èయ@ండ¢ట 'ాq� 'ాదు. 'cdeం��య@లP 7ాdeE పటkI  Rీ3Nంచుచుం3Nన 
సమసQలను అ®aగ²ంy1లంటÏ, �టI�దటk`ా 7ార/ తమ వQ'{*గత అ9శయmలను 
పటkIంచు'cనకPం31 పకLనబ�టÏI�,ి q�తృత¬ం 'cరకP పJభ@వ, 7¤పౖ, తమ కను}ల�త*31E'{ 
ఇషIపడ¢ చుండవల�ను. ఈ ప9JకలBE అ®aక ¯ాతం ��గం, సంఘంలBE'{ అక)మం`ా 
yÝరబడ¢చుం3Nన పJ¯ా}ర2క[\]న నమzకమ@లP మdeయ@ సంబం®aత అ��Qసమ@ల 
tషయంలB “'()సు*  మనసు>ను” అన¬#ంచ31E'{ అం'{తం yేయబ3NంDa. 
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అనhయమ' 

సం0ేశం మ"#య' సం0ేశహర�డ� 

Dేవ,డ¢ 7ాde'{ వరమ@`ా అనుగ)¹Íం�న తలmంత�ల D1¬dా, 7ార/ 
తమ@zను01మ@ బహÂ చకL`ా అÒవQక*ం yేయగలరE 'cందర/ '¥¦§స*వ,లP 
0ెలPసు'cంట�ర/; ¶ర/ పJ��వDల[\]న వక*లP. సు7ార*, y1లm వరకP, q#టk మmటల 
D1¬dా 0ె;యజ¥ప�బడ¢ సంDేశ[\] య@న}ందువలనను, '()సు* నంద; పdeపక¬తకP 
yేర/'cన31E'{ ఒక పJకL ఉపDేంచడమ@, మdÝక పJకL మంద;ంచడం OJా థ²క[\]న 
చరQల�ౖ య@న}ందువలనను, '()సు*  మdeయ@ �ిలPవను గvdewన సతQమ@ను స�షIం`ా 
మmటలmడ¢7ాdeRj,ౖ '¥¦§స*వ,లను R�Jd̂Rిసూ*  7ాde t¯ా¬సమ@ను బలపరచు7ాdeRj ౖ
సంఘమ@ ఆ®1రపడ¢త�న}Da. పJ9 య@గంలBE సంఘమ@ D1E ఉపDేశకPలP 
మdeయ@ బ� ధకPల yేత ఆDర¬Daంపబడ¢త�న}Da. D�E'{ tపరQయమ@`ా, Dేవ,డ¢ 
7ాdeకను గ)¹Íం�న 7ా`ాÐ టk తలmంత�లను తమ స¬పJ!జq1ల 'cరకP 
ఉప! èంచుటకP ఇషIపడ¢చుండ¢7ాde yేత సంఘమ@ ఎల�ప,�డ¢ 
శRింపబడ¢త�న}Da.  

q�ర/�0� మmటలmడగల7ాdeE '¥¦§స*వ,లP పJశం�ించవల�ను. మmటలmడగల 
Eప,ణతలను అÒవృDaÐ  yేసు'cంటÄ సతQమ@ను పJచురమ@ yేయ@E²త*మ@ 7ాటkE 
tE! èంచు'cను7ాడ¢ సq1zEంపబడవల�ను. '¥¦§స*వ,లP కZడ సtమర�కం`ా, 
t7��సూ*  tంటÄ వ,ం31;. మృదుత¬మ@0�ను, ¶నులకP tందు`ÝలPప, tq#దం0�ను 
అంDaంచబడ¢ పJసంగం సతQమ@ను తప�Eసde`ా 0ె;యజ^సు* ందన} °Û ఏÛ లWదు. 
'()సు* ను ల�స>`ా ��tంచుటకP`ాను, Dేవ,E 7ాకQపdeచరQ yేయ@7ార/ �దట Dేవ,E 
7ాకQమ@0� పdeచయమ@గల7ాd¥¦, సంబం®aత tషయ పdeజöE నమ@గల7ాd¥¦ 
య@ండవల�ను. 7ాde'{ బ�ౖ�లP qణ+ం`ా 0ె;�ి య@ం31;, 7ార/ న3NRింప, 'cరకP D1E 
ÛD ే ఆ®1రప31;. జöE నమ@ సంOాDaంచు'cE, మmటలP మmటలmడ¢ t®1నమ@ను 
q�ర/w'cనడం మmతJ[| సdeOÌ దు. '¥¦§స*వ ఉపDేశకPడ¢ హృదయmంతdాళమ@లB నుం3N 
మmటలmడవల�ను. �త*òDaÐ  మdeయ@ వQ'{*గత అం'{తమ@నకP మdÝక పJ01Qమm}యం 
లWదు. 

7ార/ ఉపDేంy ేఅంశమ@ల tషయంలB ఉ01>హభdeత�ల�ౖయ@ండ¢ అ®1QపకPల 
yేత tD1Qర/2 లP పJ��tతమవ,01ర/ మdeయ@ R�Jd̂Rింపబడ¢01రE 
tదQనభQ�ింపజ^య@ పJబ� ధకPలP yెప,�త�ంట�ర/. '¥¦§స*వ ఉపDేశకPడ¢ సు7ార* 
tషయ[\] ఉ01>హభdeత�3ె ౖయ@ండ¢ట మmతJ[| 'ాదు, `ాE సు7ార* బ� ధ పJ'ారం 
õtంచ31E'{ 01q� అం'{త[\] య@ం31;>వ,న}Da. అతడ¢ పdeòదుÐ 3ె ౖయ@ం31;. ఒ'̂ 
వQ'{*లB గ@ణDలమ@ మdeయ@ జöE నమ@ ఒకLylట '̂ంD�Jకృత[\]నప,�డ¢, D�E'{ 0�డ¢`ా 
7ా`ాÐ టk0� కZ3Nన Eప,ణతలP జ<3Nంపబ3Nనప,�డ¢, పరలBక dాజQం 
D�tంపబడ¢త�ంDa. `Ýప� `Ýప� బ�ౖ�లP బ� ధకPలP 7ా`ాÐ టkRj ౖమmతJ[| ఆ®1రపడలWదు. 
7ార/ ̄ P) తలను 7ార/ మmటలm3Nన మmటల yేత మmతJ[| 'ాదు, ̀ ాE 7ాde n· ంత õtత 
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t®1నర yేత కZడ R�Jd̂Rింy1ర/. సతQమ@ గvdew మmటలmడ¢7ార/q1}ర/, ¯P) తలను 
tసzయపర/సూ*  తమ 7ాగv) ప[\]న Eప,ణతల0� 7ాde'{ tq#దం క; èంచు7ార/q1}ర/ 
- ఈ ఇర/వ,deలB ఎవdeE ఎంRిక yేసు'ª7ా; అq� పJశ} తల�9*నప,�డ¢, సతQమ@ను 
ఎంRిక yేసు'cనడం D1¬dా సంఘం D�tంపబడ¢త�ంDa.  

O�లPను tమde�ంచుచుం3Nన7ార/ అతE కPతరLమ@ ³కL nా2 # tషయంలB 
Eస>ంDేహం`ా O· రOాటHను కను`Ýq1}ర/. 7ా`ాÐ టk'{ సంబం®aం�న Eప,ణతలP 
మdeయ@ తత*Ö¯ాస* & సంబంధ[\]న సూ´z � LD1ల tషయంలB ఇతర/లP ఇతEE 
అ®aగ²ంy1ర/ (2 'cdeం��. 10:10; 11:6). పJపంచం 'ªసం అతE హృదయం 
మండ¢చుం3NంDa గనుక O�లP పJపంచంRj ౖతన పJ��7ాE} పJదde�ంy1డ¢. అతడ¢ '()సు*  
మdeయ@ �ిలPవలB æన[\]OÌ యmడ¢. ఇతర/లP ఏ[\]య@ండవల�నE అతడ¢ 7ాdeE 
'ªdా3ో, 01ను అDే అ#య@ండ¢టకP ఎటHవంటk D1పdeక[\]నను లWకPం31 తనను 
01ను అం'{తం yేసు'cq1}డ¢. ఈq1టk సంఘం ³కL ఉపDశేకPలP మdeయ@ 
బ� ధకPలP సతQమ@ను ఎde è, D1EE 7ాde n· ంత õt01లB�  ఆ;ంగనమ@ yేసు'cంటÄ, 
7ాde సమ'ా;కPలకP సతQమ@ను బ� ®aం�నప,�డ¢ ఆ సంఘం D�tంపబడ¢త�ంDa.  

ఆత³సంబంధqrsన మనుష|oDై య'ండ�ట (2:15) 

'¥¦§స*వ,ల ��షలB “ఆతzసంబంధ[\]న” అq� మmట కంట�, 'cE} మmటలP అ9 
తర/చు`ా tనబడ¢త�ంట�#. ఆతzసంబంధ[\]న7ాd¥¦ య@ం3Nన '¥¦§స*వ,లను O�లP  
1 'cdeం��. 2:15లBను, గల±. 6:1లBను పJశం�ింy1డ¢. '¥¦§స*వ,లP 
ఆతzసంబంధ[\]న7ాd¥¦ య@ం31లE ఆంచుట 7ాde'{ అDొక !గQ[\]న 
ల´Qమవ,త�ంDa, 'ాE ఈ పదమ@ సులభం`ా దూÔింపబడ¢త�న}Da. 
ఆతzసంబంధ[\]న7ాd¥¦ య@ం31లE మనుష�QలP తలyదేం01 Dెవౖభ'{*0� కZ3NనDె ౖ
య@ండనవసరం లWదు. 

“ఆ®1Q9zకత” అq� q1మ7ాచకమ@, పJ!జనకర[\]నD ే అ#నప�టk'{E, ఈ 
పదం బ�ౖ�లPలB లWదు. Dైవభ'{*0� కZ3Nన õtతం, ఆ®1Q9zకతకP సంబం®aం�న 
అ7ాస*వ[\]న నడక#T] య@న}దE బ�ౖ�లP సంబంధ[\]న గ)ంథకర*లP yెప�ర/. 
మనుష�Qలను వde+ంచ31E'{ “ఆతzసంబంధ[\]న” అq� t Ø̄షణం స¹Íతం అర/దు`ా 
పJ! èంపబ3NంDa. ఒక వరమ@ (dlమm. 1:11) లWD1 ధరz¯ాస* &మ@ (dlమm. 7:14) 
ఆతzసంబంధ[\]నDె ౖ య@ండగలదు. సతQమ@ ఆతzసంబంధ[\]నDె ౖ య@న}టÏI , 
ఆdాధన మdeయ@ ఆDdా¬దమ@లP కZడ ఆతzసంబంధ[\]న7¤ ౖ య@న}t (dlమm. 
12:1; 15:27). nామ@D1#కం`ా “'¥¦§స*వ,లP” అq� పదమ@ను బ�ౖ�లP అప,�డప,�డ¢ 
పJ! èంచుచున}ప�టk'{E, అDa ఎన}3ైనను ఎవd¥¦q1 ఒక వQ'{*E పటHI 'cE, “ఇతడ¢ 
ఆతzసంబంధ[\]న7ాడ¢” అE yెప�దు. 

'̂వలమ@ ఒకడ¢ మmటలmడ¢చుం3Nన ±ర/ను తన ±dాzనమ@నకP ఆ®1రం`ా 
yేసు'cంటÄ, అతడ¢ ఆతzసంబంధ[\]న7ా3ె ౖయ@q1}డE O�లP ఎన}డ¢ను ఒకE'{ 
±ర/� ±రwలWదు. ఆతzసంబంధ[\]న7ార[\] య@ండ¢ట అన`ా, అDa ఒకర/ “#$సు” 
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అq� పదమ@ను తన సం��షణలB ఎE} పdాQయmలP ఉప! èసు* q1}డ¢ లWD1, 
“Dేవ,E'{ nÌ* తJం!” అE ఎంత తర/చు`ా పలPకPత�q1}డq� tషయం 'ాq� 'ాదు. 
ఆతzసంబంధ[\]న �ీ* &`ాE లWD1 ప,ర/ష�డ¢ `ాE t¯ా¬సుల సమmజంలB Edµ́ ణను 
మdeయ@ సం0�షమ@ను కను`Ýనును. nామv¹Íక ల´ణమ@ ఆతzసంబంధ[\]న 
మనుష�QEలBE'{ yÝచుw'cEOÌ త�ంDa. ఆతzసంబంధ[\]న7ాడ¢ q¤ౖ9క 
q1Qయవర*నమ@గల7ా3ై య@ండ¢ను. OJా ర2నలB గడ¢పబ3 ే సమయంలB లWD1 ఒక 
��}¹Íత�E'{ ఏDైq1 ఒక �న} స°యం yేయడంలB సం0�;ాE} కను`Ýన31E'{ 
అతడ¢ q�ర/w'cంట�డ¢. '()సు* నంద; t¯ా¬సం ఆతzసంబంధ[\]న 7ాE õt01E'{ ఒక 
అనుబంధ అంగమ@ 'ాదు; అDa ఈ õtతమ@నకP గ@ం3ెవంటkDె ౖ య@న}Da. ఊRdిe 
RీలPw'cనడం ఎలm య�1పJ'ారం 'cనnాగ@త�ంటHంDో , OJా ర2నలP yయేడం కZడ అలm`̂ 
'cనnాగ@త�ంటHంDa. ఒక '()31ÒమmE తన'{షI[\]న జటHI  గvdew ఎలm 
మmటలmడ¢'cనుచుండ¢q#, ఆతzసంబంధ [\]న7ాడ¢ '()సు*  గvdew అంత nా¬��tకం`ా 
మmటలmడ¢ చుండ¢ను. ఆతzసంబంధ[\]న 7ార[\] య@ండ¢ట అన`ా, '()సు* ను 
nా¬యత*ం yేసు'cనుట, ఆయన 7ాకQమ@ను q�ర/w'cనుట, ఆయన పJజలను 
R�J²ంచుట, మdeయ@ ఆయన పJజల0� క;�ి ఆయనను ఆdా®aంచుటయE అర2ం.  

అంతరంగమ'ల< నుంDE కలRగ' జ¯« నమ' (2:15) 

ఆతzసంబంధ[\]న 'cE} సతQమ@లP '¥¦§స*వ t¯ా¬సమ@ లBప; నుం3N మmతJ[| 
గ)¹Íంపనగ@నE, పJకృ9 సంబంధ[\]న మనుష�QE'{ మdeయ@ ఆతzసంబంధ[\]న 
మనుష�QE'{ మధQ O�లP చూRిం�న అంతరమ@లP సూ�ంచుచున}t. 7¤లPపట 
ఉన}7ాడ¢, తనను 01ను Dేవ,E'{ అం'{తమ@ yేసు'cనE7ాడ¢ లWD1 Dేవ,E #Tడల 
7¤ౖర��వంగల7ాడ¢, '()సు* నంద; ర´ణను కను`Ýను7ాde'{ 0ె;�ని tషయmలW²టÉ 
గ)¹Íంపడ¢, బహÂ¯ా గ)¹Íంపజöలడ¢. 

'cE} '¥¦§స*వ సతQమ@లP 7ాటkలB OాలÓనుట D1¬dా మmతJ[| అవ`ాహన 
yేసు'cనబడగలవq�Da Eజ[|q1? ఉD1|| ఒకడ¢, మత>ë ¯ా¬��ంDaJయmలP  టk నుం3N 
OJా ణ7ాయ@వ,ను ±సు'cను ±ర/ గvdew అధQయనం yసేూ*  పdē Pధనను 
Eర¬¹ÍంచడంలB తన õtత'ాలమంతటkE గ3NR,ి ఈ పJ'{)య మdeయ@ మత>ë 
¯ా¬��ంDaJయmలకP మvల[\]న కణజöలమ@ tషయంలB పJపంచ పJఖmQ9`ాం�న 
పJ¶ణ@డయmQడE అను'cంD1మ@. ఒక7�ళ ఇత3 ే ఏDో  ఒక tధం`ా ఒక yేప 
యగ@టకPను, ఆ తర/7ాత మరలm మmమvలP మEÔ ి అగ@టకPను 
అనుమ9ంపబ3Nనట�#0ే ఏమవ,త�ంDa? ఇటHవంటk tజöE న¯ాస* &7�త*  yేత ద¯ాబ�� ల 
తరబ3N yేయబడ¢ �ిD1Ð ంతపర[\]న అధQయనం ఎన}3ెనౖను సమకZరwజöలE 
tషయmలను, అత3 ే స¬యం`ా yేప#T], అటkI  అనుభ7ాల గvdewన tషయmలను 
q�ర/w'ªగ;`ాడE ఒకడను'cనవచుw.  

అDే tధం`ా, బ�ౖ�లPలBE  9 Eయమమ@ల గvdewన లWD1 D1E y1de01J తzక[\]న 
tవdాల గvdewన tD1Qtషయక[\]న చరwలP - అt లB0ైనt, గం>ర[\]నt, మdeయ@ 
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పJ!జనకర[\]న7¤ ౖయ@న}టHI  ◌ా '()సు* నందు t¯ా¬సమ@ంచుటకP పJ01Qమm}య[\] 
య@ండజöలవ,. అంతరంగమ@లBE సమm®1నం, అ®aగ²ంచలWనంతటk క;ాI లP 
ఎదురగ@ చుండ¢ సందర�ంలB నుండ¢ Edµ́ ణ, t¯ా¬సుల సహ7ాసం, మdeయ@ 
[|లPను ఎను}'cనుట వలన కలPగ@ సంతృRి* , ఇవ } కZడ వQ'{*గత[\] tషయmల�ౖ 
ఉq1}# గనుక ¶టkE మmటలB�  వde+ంచడం కషIమవ,త�ంDa. 7ాde t¯ా¬సం అతQంత 
ఆకరïణùయ[\]నదను tషయmE} '¥¦§స*7�తర/లకP tవdeంచ31E'{ '¥¦§స*వ,లP 
కషIపడ¢త�ంట�ర/ ఎందుకన`ా 'cE} స01QలP t¯ా¬స పde®a లBపల, అనుభవం D1¬dా 
మmతJ[| అర2మవ,01#. 
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