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అ�1oయమ' 3 

bభజనల గ¦"#®న Ûవ�త 

లBకమ@ yేత Eర¬�ంపబ3Nన జöE నమ@లB తప,�`ా ఉంచబ3Nన నమzకమ@నకP 
'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లలB ఏర�3Nన tభజనలP nా´Qం`ా E;y1#. 'cdeంథులB 
పJబ;య@ం3Nన 7¤ఱlWతనమ@ వంటk జöE నమ@, Dవే,E జöE నమ@నకP 01రతమQం`ా 
E;�ంDa, 'ాE తతÜ;తం`ా సంఘంలB తల�9*న అల�de లS'{క జöE నమ@ వలన క; èన 
[\]మర/ప, కంట� ±వJం`ా ylటHyేసు'cEన సమసQలను సూ�ం�నDa. 7ాdeE 
ప,de'cలP�చుం3Nన కలహ'ాde#T]న సూÜde* శdµdానుnార[\]న మనసు> వలనను, 
లS'{క tలPవల వలనను క; èనDa. '()సు*  ఆతz 7ాde హృదయమ@లను ఏలEచుwటకP 
ఈ '¥¦§స*వ,లలB 'cందర/ tఫలPలయmQర/. qదJ[\]న అసూయకP ఆశ)య²యQడం, 
పర/వ, 'ªసం OÌ ట 8పడటం, ఇ;ాI #ష�I ల�ౖన ఉపDేశకPల ఆ®1రం`ా ప´మ@లను 
ఏర�రచు'cనడం జde èనDa.  

'¥¦§స*వ õtతమ@ను ప�ితనమ@ను OÌ ;న ఈ yేర/వ0� yేపటIబ3Nన దృÔిI'ªణం 
nావ®1నమ@ను మdeయ@ బలmబలmలను సు7ార* ³కL ధుJ ¶కరణమ@లP మdeయ@ 
nా¬®a'ార అR�´ల నుం3N D1deమ÷�ం�ంDa. 7ార/ తమ తమ ప´మ@ల పట�  
పJదde�ంచుచుం3Nన dాచభ'{*వలన '()సు*  �లిPవలB tDaత[\]న Dేవ,E కృపను గvdew 
తలOÌ య31E'{ లWశ[\]q1 01tయQబడలWదు. D1E'{ బదులP`ా, అDa q¤ౖ9క 
Eరzలత¬మ@ను అభQ�ించు tషయంలB dాõప3N సహ6దర R�Jమ Eర�´Qమ@ 
yేయబడ¢టకP 'ారణమ#QంDa.  

bభజన: శ"Oర ఫలమ' (3:1-9) 

1సహ� దర�లS"ా, ఆత³సంబంధులIౖన మనుష|oలy¥ మSటలSDEనట�ª  wxను ¤y¥ 
మSటలSడల/కGÝ k2. శ"Oర సంబంధులIౖ మనుష|oల/ అ2య', 3�Pసు@ నందు పvిãడäల/ 
అ2య', ¤y¥ మSటలSడవలvివA®ెను. 2అప�ట¼ల< ¤కR బలమ' 
A1లకGÝ )నందున Gాలy¥wx ²మ'³ను [_ంdk2 Jా2 అనjమ'y¥ ²మ'³ను 
[_ంచలIదు. ¤"#ంకను శ"Oర సంబంధులIౖ య'ండ�ట వలన ఇప{�డ�ను ¤ర� 
బల Ó̈నులIౖ య'w1jర�3ా"ా? 3¤ల< అసూయయ' కలహమ'ను ఉండJా ¤ర� శ"Oర 
సంబంధులIౖ మనుషo "OkJా నడ�చు38ను>ార� 3ా"ా? 4ఒకడ�, “wxను GHలR>ాడను,” 
మ"#�కడ�, “wxను అGu ల<ª >ాడను” అ2 Aెప{�నప{�డ� ¤ర� ప�కృk సంబంధులIౖన 
మనుష|oలR 3ా"ా? 5అGu ల<ª  ఎవడ�? GHలIవడ�? ప"#A1రకRల/ గ01. ఒ38�క�"#34 
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ప�భ'వనుగP ©̈ంdన ప�3ారమ' >ా"# 01h"ా ¤ర� bశhvింdk"#. 6wxను w1ట¼k2, అGu ల<ª  
Öళæª  GÝ v_ను; వృ0F   కలRగజ¿య'>ాడ� 0ేవ{D.ే 73ాబట¼M  వృ0F   కలRగజ¿య' 0ేవ{2ల<wx 
Jా2, w1ట�>ా2ల<w£ౖనను Öళæª GÝ య'>ా2ల<w£ౖనను ఏ²య' ల/దు. 8w1ట�>ాడ�ను 
Öళæª GÝ య'>ాడ�ను ఒక�టç. ప�k>ాడ� y1ను Aేvిన కషMమ' 38ల0F lతమ' 
ప{చు®38నును. 9qÑమ' 0ేవ{2 జతప2>ారqrs య'w1jమ'; ¤ర� 0ేవ{2 
వoవYాయమ'ను 0ేవ{2 గృహమ'w£ౖ య'w1jర�. 

వచనమ' 1. 'cdeం��య@లP ఆతzసంబంధ[\]న వరమ@లకP (12:7-10) `Ýప� 
tలPవEయQడమ@ D1¬dా tం0ైన దృశQమ@ను పJదde�ంy1ర/ 'ాE 7ార/ 
ఆతzసంబంధ[\]న సంDే¯ాE'{ తకPLవ tలPవEy1wర/. గనుక GHలR >ార� 
ఆత³సంబంధులIౖన మనుష|oలIౖ య'నjట�M Jా >ా"#y¥ మSటలSడల/కGÝ యSడ�. గనుక 
అO· స*లPడ¢ శ"Oర సంబంధులIౖన మనుష|oలy¥, 3�Pసు@ నందు )ం3ా పvిãడäలRJాwx 
ఉం3Nన 7ాde0� మmటలmడ¢చున}టHI  సర/� బ�టH yేసు'cనవల�ి వ�wంDa. tం0ైన 
tషయ[|²టంటÏ, ఇE} tభజనలPq1}, 7ార/ పJయmసమ@లను ఎదుdÝLంటHq1}, 
Rిల�తనప, t®1నమ@లను అనుసdeసు* q1}, O�లP 01q� 7ాde0� మmటలmడ¢చుం3Nన 
¶రం01, “'()సు*  నందున}7ాd¥¦” య@ం3Nde.” అO· స*లPడ¢ 7ాdeE '()సు*  t3N�RjటkIన D1E 
కంట� ఎకPLవ`ా t3N�RjటIలWదు. 7¤7�¬ర/ ప´మ@లPం3Nనప�టk'{E - నటనలలB 
మ@E èOÌ # [\]మర/ప,గల7ాd¥¦నప�టk'{E, లS'{క జöE నమ@లB కZర/కOÌ # 
య@ం3Nనప�టk'{E - 'cdeం��య@లP, ఒక tధం`ా yెప,�'cంటÏ, “ఆతzసంబంధుల�ౖన 
మనుష�QలP`ాq�” E;�య@ం3Nde. 7ాde'{ ఆDేశమ@లEయQడంలBను అ®a'ారమ@0� 
కZ3Nన శ'{*ననుగ)¹Íంచ డంలBను, పdeòD1Ð తz తన పEE 01ను 'cnా èంy1డ¢; 'ాE 
7ార/ పdeòD1Ð తzను O· ంDaన తర/7ాత కZడ శdµdానుnార[\]న õtతమ@q� 
ప,న:పJదde�ంచుచుం3Nde. O�లP 7ాdeE, “ఆత³సంబంధqrsన మనుష|oలR” అ2 
సంబÜ �Fంచల/నంతJా శ"Oర సంబంధqrsన bలRవలR >ా"# మనసు`లను AెరపటçMÍా). 

7ార/ మmటలm3 ే tల´ణ[\]న ��షనుబటkI  లWD1 పdeòD1Ð తz yతే 
O· డ¢వబడ¢చున}టH�  అంతరంగమ@లB కలPగ@ అనుభv9EబటkI  అతడ¢ “ఆతz 
సంబంధ[\]న మనుష�Qలను” గ@de*సు* q1}డq� అÒOJా యmE} అO· స*లPడ¢ 
ఏర�డEయQలWదు. 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లను ఆతz సంబంధ[\]న మనుష�Qలను`ా 
పdeగణÙసూ*  O�లP 7ాde0� మmటలmడవల� ియ@న}ట�#0,ే 7ార/ పdeపక¬త yెంD1;> 
వ,ంటHంDa. కPతరL7ాదులP Eర¬�ం�న జöE నమ@yతే తకPLవ`ా 
మర/లP`ÝలPపబ3Nన7ాd¥¦ య@ండ¢ట, పdeపక¬తకP అDొక గ@ర/0ై య@ం3NంDa. 7ార/ ఏ 
పdeమmణమ@లB �ిలPవq� హత�* 'cEయ@ంటÄ '()సు* ను తమ పJభ@వ,`ా 
��tంచుచుం3Ndl, అDే పdeమmణంలB 7ార/ ప�ి�డìలవంటk తమ పJవర*నను 
పకLనబ�టÏIయగలర/. ఆ యm ప´మ@లను వ¹Íసూ*  7ార/ ఇ�wన పJ`ాi17�శం0� 
కZ3Nన మద�త�* , O�లP తన OాఠకPలలB చూడవల�నE ఆంచుచుం3Nన పdeపక¬త 
నుం3N y1లm దూరం`ా 0:ల èంపబ3NంDa. 

వచనమ' 2. �ీ* & సంబం®a సుకPమmర[\]న అd2ా లం'ార ��షను తన'̂ 
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అన¬#ంచు'cనడం, O�లPకP అDa n�కరQవంతం`ా ఉం3NంDa. �సె>ల కయ@లకP, 
అతడ¢ స*నQ²చుw త;�వంటk7ా3ె ౖ య@ం3ెను (1 �సె>. 2:7); 'cdeం��య@లకP, 
t¯ా¬సులP y1� గ@నటH�  7ాde'{ GాలR ఇచుwచుం3Nన ఒక త;�వంటk7ా3ె ౖ య@ం3ెను. 
O�లP 'cdeంథు పటIణంలB yేయ@చుం3Nన పDె�E²Da మmసమ@ల బస మ@ èంRjౖ, ఇప�టk 
వరకP మvడ¢ సంవత>రమ@లP గ9ం�OÌ # ఉంట�# (అO· . 18:11). అతడ¢ అకLడ 
ఉం3Nనప,�డ¢, '¥¦§స*వ �ిD1Ð ంతమ@లకP సంబం®aం�న ప,q1దులP 7�¯ాడ¢. 
'cdeం��య@లకP t¯ా¬సమ@ను పdeచయం yే¯ాడ¢: “'()సు* ను, �ిలPవ7�యబ3Nన 
'()సు* ను” (1 'cdeం��. 2:2), “మృత[\]న '{)యలకP సంబం®aం�న మmర/మనసు>ను,” 
మdeయ@ “EతQ ±ర/�ను” (¹ºÀJ. 6:1, 2 చూడ¢మ@) పdeచయం yే¯ాడ¢. 
ఆతzసంబంధ[\]న 7ాde పJయmణం ఆరంభ[\]నప,�డ¢, 7ార/ t¯ా¬సంలB యÿవనుల�ౖ 
య@ం3Nde, '()సు*  నందు ప�ి�డìల�ౖ య@ం3Nde. అతడ¢ 7ాde OJా థ²క మvలmంశమ@లను, 
సు7ార* సంబంధ[\]న Oాలను, ఉపDేంy1డ¢. 7ాde ఎదుగ@దలకP `Ýప� 
అవ'ా¯ాలPం3Nనt. Eజమ@`ాq�, 7ార/ '()సు* నందు ఎం0� ఎకPLవ`ా ఎదుగవల� ి
య@ం3NంDa, 'ాE సంఘమ@ ³కL స[\]కQతను బల¹1నపర/wచుం3Nన tషయmల 
yేత RjడD1de పటkIంపబడ¢నటH�  7ార/ తమ@zను01[| అప� èంచు'cq1}ర/.  

సు7ార*ను గvdewన OJా థ²క సతQమ@ల ³కL అంతdా�7ాలను 7ార/ 
తలOÌ యడం మం�దE O�లP 'cdeం��య@లకP సల° ఇy1wడ¢. '()సు*  tషయ[\]న 
�ిD1Ð ంతమ@, మmనవ సంబంధ[\]న ¹.త�7ాదమ@ను D1E O· ;[|రల వరకP 
nాగD�య@నటkI పJశ}లP లWవD�య@చున}Da. t¯ా¬సులP �ీ¬యపdeDలనలP 
yేసు'cంటÄ, మmర/మనసు> qHందవల�నE q¤ౖ9క ధ¬Eంప,లP 7ాde'{ 
RిలPప,Eచుwచున}t. 7ార/ t¯ా¬స సంబంధ[\]న బలqrsన ఆâరమ'ను 
õde+ంచు'cనవల� ి య@న}దE 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP తమ@zను 01మ@ స7ాలP 
yేసు'cనలWదు. 7ాde శdµdానుnార[\]న మmరÓమ@లP, 7ార/ '()సు* నందు ఎదుగ@చు 
పdeపక¬త qHందకPండ¢నటH�  7ాdeE అసమర/2 లను`ా yే¯ా#. ఇప{�డ�ను ¤ర� 
బల Ó̈నులIౖ య'w1jర� 'ాdా అE O�లP తన OాఠకPలకP �jలt�wనప,�డ¢, 7ార/ 
తమ Rిల�yేషIలను వDa;RjటÏIయmలE అతడ¢ 7ాdeE స7ాలP yయే@చుం3ెను. 7ార/ 
t¯ా¬సమ@ను గvdew మde ఎకPL7¤ౖనగ)¹Íంప,నకP తమ@zను01మ@ అప� èంచు'cన 
వల�నEయ@, తతÜ;తం`ా, మde ఎకPLవ పdeòదÐ õtతమ@లP õtంపవల�నE అతడ¢ 
7ాdeE tన}tంచు'cq1}డ¢.  

వచనమ' 3. 7ార/ ఆతz yేత (pneumatikoi; 3:1) ఏలబడ¢చున} 7ాde వల� 
పJవde*ంచుటకP బదులP`ా, శdµరమ@ yేత (sarkikoi; 3:3) ఏలబడ¢చున}7ాde వల� 
పJవde*ంచుచుం3NరE O�లP 'cdeం��య@లRj ౖ ఆdlపణ yే¯ాడ¢. 'cందde'{ మmతJ[| 
అర2మ#$Q 0ె;t మdeయ@ జöE నమ@ yేత పరవòల�ౖన సభ@QలP ఇటkI  ఆdlపణ yేత 
qHచుw'cనబడ¢దుర/. ఏలయన`ా 7ాd̂ ఆతzసంబంధ[\]న7ాd¥¦ య@ం3NరE 
7ారను'cq1}ర/. “[|మ@ పdeపక¬త yెంD1మ@” అE 7ార/ nా¬®a'ారం0� yెప,�'cను 
చుం3Nde. ఏDే[\]నప�టk'{E, 7ార/ )ంకను శ"Oర సంబంధqrsన మనుష|oలIౖ 
య'w1jరwx ర/üవ,ను అO· స*లPడ¢ 7ాde మ@ందుంy1డ¢. 7ాdeలB ఉం3Nన అసూయ 
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మ"#య' కలహqÑ 7ాde అపdeపక¬తకP గ@ర/0ై య@న}దE O�లP nా¬®a'ారం0� 
�jలty1wడ¢.  

పJ9 మmనవ,E హృదయంలB D1 èయ@న} OాRిÔి/#T]న 'ªdeకలను సూ�ంచు 
nాం'̂9క �హ}మ@`ా O�లP, “శdµరమ@” (σάρξ, sarx) అq� పదమ@ను 'c) త* 
Eబంధనను ర�ం�న ఇతర గ)ంథకర*ల కంట� ఎకPLవ`ా పJ! èంy1డ¢. ఇటHవంటk 
'ªdeకలP తమ@zను01మ@ య@'{*గల లWD1 మde ఎకPLవ బ�°ట[\]న t®1q1లB�  
0ేట0ెల� ం`ా tశదపర/w'cంట�# J. A. Motyer 7Jా సు* q1}డ¢, “‘శdµరమ@’ 
OాRిÔి/తనమ@ ³కL yెతౖనQ వంత[\]న Eయమ[\] య@న}Da.”1 జöE నమ@ను 7ాdeలB 
ఎవర/ కను `Ýq1}dl యE 7ార/ ఒకde0� qHకర/ OÌ ట 8పడ¢చు, 7ాDaంచుచు 
అq1వశQక[\]న ఆdా�టం yేసు* న}ంత వరకP, 7ార/ పJభ@వ,నకP మde ఎకPLవ 
సE}¹Íత�లగ@నటH�  7ాdeE న3NRించడం O�లPనకP కషIమవ,త�ంDa. 7ార/ ఆతz 
సంబంధ[\]న మనుష�Qల�ౖ య@ండక శdµర సంబంధుల�ౖ య@q1}రను ల´ణమ@లను 
పJదde�ంచుచుం3Nన t®1నమ@నుబటkI  O�లP ఆశwరQOÌ యmడ¢. ఆరంభంలB, 7ార/ శdµర 
సంబంధ[\]న మనుష�Qల�ౖ య@ం3Nde. ఆq1డ¢ 7ార/ '̂వలమ@ '()సు*  నంద; ప�ి�డìల�ౖ 
య@ండ¢టనుబటkI ఈ tషయmE} స�షIం`ా అర2ంyేసు'ªవచుw. ఇప,�3ె0ౖ,ే ఇE} 
సంవత>రమ@లP గ3N�న తర/7ాత, మde ఎకPL7¤నౖ పdeపక¬త 'cరకP 7¤త�కPతç, 
O�లP 7ాde నుం3N ఎకPLవ`ా ఆంచుచుండలWదు. పJసు* త పde�ి29 నుం3N 7¤నుకకP త èÓ 
7ార/ తమకP 01[| ±ర/� ±ర/w'cనవల�నE అతడ¢ 'ªdాడ¢. మనుషo "OkJా 
నడ�చు38ను>ార� 3ా"ా? అE O�లP 7ాdeన3N`ాడ¢.  

వచనమ' 4. O�లP 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లను 7ాస*7ాల0� పJ9ఘటkంy1డ¢: అDa Dేవ,E 
పJతQ´తలB 7�రUEనDై0 ే తప� (2:6), జöE నమ@ మdeయ@ Oాం3NతQమ@ 'cర'¥¦న 
అq�¬షణలB అర2ం లWదు. ఒకడ¢, wxను GHలR>ాడను, మdÝకడ¢, wxను అGu ల<ª >ాడను 
అE nా¬®a'ారం0� yెప,�'cంటÄ, 7¤7�¬ర/ ప´మ@లP ఏర�డ¢చున}ంత వరకP, 
'cdeం��య@లP ఆతzసంబంధం`ా #ం'ా ప�ి�డìలW అ#య@ం3Nde. అంతకP 
మ@నుప,, అO· స*లPడ¢ q1లPగ@ R�ర/�  R�dÝLq1}డ¢: “O�లP,” “అO· లB� ,” “'̂Tా,” 
మdeయ@ “'()సు* ” (1:12Rj ౖ గల 7ాQఖmQనమ@ను చూడ¢మ@). ఇకLడ ఈ జö�01 
ఇర/వ,de'{ త èÓంపబ3NంDa. అన`ా, 'cdeంథు సంఘంలB ఇప,�డ¢ ఏర�డ¢చుం3Nన 
ప´మ@లP, O�లP లWD1 అO· లB�  R�రట మmతJ[| ఏర�డ¢చుం3NనవE సూ�సు* ంDa. 
O�లPకP `Ýప� 7ా`ాÐ టk లWదు (2 'cdeం��. 11:6). అO· లB� , tD1¬ంసుడ¢ మdeయ@ 
7ా`ాÐ టkగల7ాడ¢, లWఖనమ@లలB బల[\]న7ా3ె ౖ య@ం3ెను (అO· . 18:24). '()సు*  
'cdeంథు పటIణ1E} సందde�ంy1డq� అÒOJా యం తప�వ,త�న}ంత`ా, '̂Tా కZడ 
'cdeంథు పటIణ1E} సందde�ంy1డq� అÒOJా యం తRjౖ�OÌ త�ంDa. '̂Tా మdÝక పdాQయం 
3:22లB R�dÝLనబడ¢త�q1}డ¢, 'ాE ఏDైన ఒక పø"E'{ పJ9E®a #T]య@న}టHI  
'ాదు.2 

�టI�వde పJశ}, ¤ర� మనుష|oలR 3ా"ా? ఇDa µ̀)కP ��షలB Eగvఢ[\]నDె ౖ
య@న}Da. తమ dాచభ'{* మmనవ,ల�ౖన ఉపDేశకPలను హత�* 'cE య@ండ¢నటH�  yేసూ* , 
7ార/ '()సు*  yతే పJ��tతమ@ yేయబడE లS'{క[\]న పJజల వల� పJవde*ంచుచుం3NరE 
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O�లP ��tంచుచుం3ెనE స�షIమవ,త�న}Da. 7ార/ ఏమmతJమ@ను ఆతzసంబంధ[\]న 
మనుష�QలP 'ార/, `ాE qణ+ం`ా శdµంyేత yెరపటIబ3Nన7ాd¥¦ య@ం3NరE 7ాde పJవర*న 
సూ�ంచుచుం3NంDa. '()సు*  శdµరంలB (సంఘంలB) అగతQ[\] య@ం3Nన ఏకత¬మ@ 
tషయ[\] 7ార/ ఎటHవంటk [\ప,�q¤నౖను చూRించలWదు (1:10). 

వచనమ' 5. “ఎవడ¢?” (τίς, tis) అq� ̀ µ)కP ప,;�ంగ పJ¯ా}ర2క[\]న సర¬q1మమ@, 
nామmనQం`ా “ఏ²టk?” (τί, ti) అq� నప,ంసక ;ంగమ@0� మmde�3N yేయబడటం 
జర/గ@త�ంDa. O�లP, “అO· లB�  ఎవడ¢? O�ల�వడ¢?” అE పJ}సూ*  ప,;�ంగమ@ను 
పJ! èంy1;> య@ం3NందE ఆంగ�మ@లBE'{ ��;ాంతdµకరణమ@ yేయబ3Nన 
బ�ౖ�లPను చదువ,7ార/ ��tంపవచుw. అ#0 ే O�లP, D1E'{ బదులP`ా, అGu ల<ª  
ఏqrsయ'నj0F? GHలR ఏqrsయ'నj0F? అనంటÄ నప,ంసక ;ంగమ@ను 
పJ! èంy1డ¢. నప,ంసక ;ంగమ@లBE సర¬q1మమ@లను ఉప! èసూ*  DేEq¤ౖq1 
0ె;యజ¥Oా�లE అO· స*లPడ¢ ��tం�య@ం3Nనట�#0,ే ఈ ఇర/వ,ర/ ఉపDేశకPల 
yేత yేయబ3Nన పE �త*ం ÛదకP మన దృÔిIE '̂ంD�Jకdeంపజయ̂mలE బహÂ¯ా 
అతడ¢ 'ªర/'cE య@ండవచుw.3 'cdeం��య@లP, 'cdeంథు పటIణంలB పJకటkంపబ3Nన 
7ాE'{, #$సునకP హE క; èసూ* , పటIణంలB బ� ®aం�న7ాde గvdew 7ార/ మde 
ఎకPLవ`ా qH'{Lవ'ాLణÙంచుచుం3Nరq� tషయం Eశwయమ#QంDa. Gordon D. Fee 
ఇలm 7Jా సు* q1}డ¢, “సంఘమ@ ³కL స¬��వమ@ మdeయ@ D1E q1యకత¬మ@ను 
గvdew సమvలం`ా తప,�D1deపటkIంపబ3Nన 7ాde `)ా హQమ@, ఈ సందర�ంలB 
మ@ఖQం`ా ఉపDేశకPల OాతJ, చdewంపబడ¢త�న} మ@ఖQ tషయ[\] య@న}Da.”4  

ఉపDేశకPలq�7ార/, ¤ర� >ా"# 01h"ా bశhvింdన 01సుల కంట� తకPLవ 'ాదు, 
ఎకPLవ 'ాదE O�లP పటHI బట�I డ¢. సతQమ@ను పJకటkంచడమ@ D1¬dా '()సు* ను 
మdeయ@ ఆయన పJజలను ��tంచుట ఘనత#T] య@న}Da; 'ాE '¥¦§స*వ,లP ఈ 
ఉపDేశకPలను ఉన}త nా2 నమ@లలB ఉంచుతç 7ాde చుటÄI  ఆ యm ప´మ@ల 
q�ర�రచు'cEనప,�డ¢, పJభ@వ, D1సుల�ౖ య@ండవల�నను ఉDే�శం గల7ాdeE 7ార/ 
అ`ÿరవపర/సు* q1}ర/. O�లP మdeయ@ అO· లB�  వంటk `Ýప� ఉపDేశకPల tషయంలB 
కZడ అDa 7ాస*వమ#QంDa. అలm ¥̀¦0,ే ఈq1డ¢ 7ాde తకPLవ nా®aంప,లను 
nా®aంపగలPగ@త�న} ఉపDేశకPల tషయంలB ఇDa #ం'ా ఎంత ఎకPLవ 7ాస*వ[\] 
య@న}Da కD1!  

O�లP Dేవ,E0� క; èయ@ం3Nన సంబంధం tషయmE'c��* , అతడ¢ ఆయన 
“బ�Eస#T]” (δοῦλος, doulos) య@ం3ెను; 'ాE అతడ¢ సంఘమ@ల0� 
క; èయ@ం3Nన సంబం®1E'c��* , అత3ొక పdey1రకPడ¢ లWD1 “D1సు3ె”ౖ (διάκονος, 
diakonos) య@ం3ెను. అతడ¢ `ాE లWD1 అO· లB�  `ాE అందర/ తమ #Tదుట వం è 
నమసLdeంపవల�ిన ఉపDేశకPలP`ా తమ@zను01మ@ ఉంచు'cనలWదq� tషయmE} 
O�లP స�షIం `ాtంy1డ¢. Dేవ,డ¢ ఒ38�క�"#34 [O�లPనకP మdeయ@ అO· లB� కP] 
అనుగP ©̈ంdన అవ3ాశమ' yÝప,�న పJ9 ఒకLర/ తన n· ంత t®1నమ@లB ఆయనను 
��tంచుదుర/. ఈ ఇర/వ,ర/ కZడ ఏ ప´మ@7ాde dాచభ'{*E 'ªరలWదు. O�లP మdeయ@ 
అO· లB�  జతపE7ాd¥¦ య@ం3Nన పJ'ారం`ా, '()సు* నందు ఏక[\] య@ం3Nన పJ'ారం`ా, 
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'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP స¹Íతం ఏక[\] య@ండవల�ను. ��వ, పర/వ, 'ాదు, '¥¦§స*వ 
పdeపక¬తకP గ@ర/0ై య@ం3NంDa. 

వచనమ' 6. సంఘమ@లB ఉపDేశకPల OాతJ ఏ[\]య@న}Dో  స�షIం`ా 
0ె;యజ¥ప�31E'{, O�లP వQవnాయమ@ను గvdewన ఒక దృ;ాI ంతమ@ను 
E7�Daంy1డ¢. 'cdeంథులB, 0:ల�లPత '()సు* ను పJకటkం�నDa అత3ే. �ల'¥9*  
tక�ించుచుం3Nన t¯ా¬సమ@ను అO· లB�  Rjం�OÌ Ôింy1డ¢. wxను w1ట¼k2, అGu ల<ª  
Öళæª  GÝ v_ను అE O�లP yెప,�త�q1}డ¢. O�లP మdeయ@ అO· లB�  yే�ిన పనులP 
ఒకD1EE మdÝకటk పådeంచుచుం3NనటH� ం3Nనt. O�లP, అO· లB� '{యmQ;>న పరప9E 
అO· లB� '{y1wడ¢. O�లP మmటలB� , ఈ ఇర/వ,ర/ బ� ధకPల నడ¢మ నమzకDోJహం0� 
కZ3Nన OÌ ట 8తత*Öమ@ ఉం3NనటkI  సూచన ఏDaయ@ #సుమం0ైq1 కERించదు. ఆతzలP 
రøNంపబ3Nనప,�డ¢, 0ేవ{డ� వృ0F   కలRగజ¿య'చుంDెను. 'cdeం��య@లP ఈ ఇర/వ,ర/ 
Dేవ,E D1సుల tషయంలB, ప´మ@లను ఎవde R�deట ఏర�రచు'cEq1, అDa 7ాde 
బ@DaÐ¹1నత#T] య@ం3ెను. O�లP మdeయ@ అO· లB� , '()సు*  మ¹Íమపరచబడ¢నటH�  
సకల మmనవ పJమmణమ@లను Eరర2క[\]నt`ా పdeగణÙసూ* , 7ార/ 0ెర 7¤రనుక 
ఉం31లE ఆత�రపడ¢చుం3Nde (iి;Rీ�. 3:8, 9).  

వచనమ' 7. O�లP మdeయ@ అO· లB�  ఈ q�లRj ౖపJయmసపడ¢చుం3Nన ¯)ా ²కPల�ౖ 
య@ం3Nde, అ#0 ే 'cdeంథులBE సంఘ[|, సంబం®aత O· ల[\] య@ం3NంDa. 
ఉపDేశకPలందర/ yేయగ; èంDెలm� , q�లను �దిÐంyే�,ి tత*నమ@లP చ;�,  ర/ కటkI , 
ఎర/వ,లP 7�యడం వర'̂. tత*నమ@ q�లలB నుం3N �ల'¥9*  అంకPdeంచుట గvdewన 
అదు�తమ@0� OÌ ;wనప,�డ¢, ఈ పJయmసమ@ల } 7¤ల7¤లబ� వ,చుం3Nనt. D1సులP 
మర/గ@న ప3NOÌ త�q1}ర/; వృ0F   కలRగజ¿vిన >ాడ� 0ేవ{D.ే సంఘమ@, �ిలPవ వలన 
రUప,Daదు� 'cనుచుం3Nన శdµర[\] య@ం3NంDa (2:2) ఎందుకన`ా కృపకP సంబం®aం�న 
D1E సంDేశం అq�క మంDa �ీ* &ప,ర/ష�లను ర´ణ లBE'{ న3NRిం�ంDa.  

వచనమ' 8. ఒక tధం`ా చూ��* , O�లP, అO· లB� , మdeయ@ Dేవ,E 7ాకQమ@ పట�  
tశ¬స య[\]న7ాd¥¦ య@ం3Nన పJ9 ఉపDేశకPE మనసు>, హృదయమ@, మdeయ@ 
పJయmసమ@లP, ఒక�టç. సంబం®aత అవ`ాహన ఎ2ఆþఎ�¬ిలB బ�గ@న}Da: 
“q1టH7ాడ¢ను,  ళ)� OÌ య@7ాడ¢ను ఒ'̂ ఉమz3N ఉDే�శంగల7ాd¥¦ య@q1}ర/” అE 
��;ాంతdµకరణమ@ yేయబ3NంDa. అD ే సమయంలB, పJ9 ఒకL ఉపDేశకPడ¢ ఎవde 
nామర2ëమ@లP 7ాde tషయంలBq� tషI[\]న7¤ౖయ@న} వQ'{*#T] య@q1}డ¢. 
సంఘmÒవృDaÐ  tషయంలB ఎవde వంత�కP 7ార/ OాటHపడ¢త�ంట�ర/. �వరకP, 
మmనవ హృదయమ@లE}టkE Dేవ,డ¢ 7ాటk 7ాటk వర/సలB వQవ�ీ2కdenా* డ¢. ప�k>ాడ� 
y1ను Aేvని కషMమ' 38ల0F lతమ' ప{చు®38నును. 7ాde'{ సతQమ@ను గvdew 
ఉపDేం�న O�లP, అO· లB� , మdeయ@ ఇతర/ల పJయmసమ@లను పJశం�ించడం D1¬dా 
'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP మం� పE yే�ిన7ారయmQర/; 'ాE మ@�ాతత*Öప, 
tషయmలను OÌ లPw'cనడం అను�త[\]న tషయమ#QంDa. వQ'{*గత ఇ;ాI #;ాI ల 
'ªసమE '()సు*  శdµరమ@లBE ఐకమతQమ@ను 7ార/ tభ$ంచుట ´ంతవQమ@'ాE 
tషయ[\] య@ం3NంDa.  
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“పJ9 7ాడ¢ 01ను yే�ిన కషIమ@ 'cలDa õతమ@ ప,చుw'cనునE” (3:14 
చూడ¢మ@) O�లP తనను గvdew `ాE, అO· లB�  గvdew `ాE, ధ¬Eంప,లనుబటkI 
ఇతర/లను గvdew `ాE yెప,�'cనడం, ఎవర/ను ఎదుర/చూ3NEDె ౖయ@న}Da. O�లP 
ఇచwట పEలB RjటHI 'cనబ3Nన 7ాE'{ ఇవ¬బడ¢ “õతమ@” tషయంలB (µισθός, 
misthos, µ̀)కP పదమ@ను పJ! èంy1డ¢ [NASBలB] “õతమ@” అEయ@, dlమm. 
4:4లB వల�, [NIVలB] “ఋణమ@” అEయ@ అనువDaంపబ3NంDa). õతమ@, ఒకడ¢ 
yే�ిన పdey1రమ@లకP yె;�ంపబడ¢ డబ@,ను సూ�ంచుచున}Da. మdeయ@ Dేవ,డ¢ 
Dైవభ'{*లWE 7ాdeE రøNంచునప,�డ¢ õతమ@ పం� #వ¬డE ఇD ే అO· స*లPడ¢ 
�jలty1wడ¢. అతడ¢ సు7ార*ను పJకటkంపకPం31 ఉండలWకOÌ #న అ!గ@Q3ైన 
D1సుడE O�లP తనను01ను ఎంచు'cq1}డ¢ (1 'cdeం��. 4:1; 9:16; 1 9ð9 1:15; 
లZ'ా 17:10 చూడ¢మ@). t¯ా¬�ి ³కL నమzకమ@ “అతE'{  9`ా 
ఎంచబడ¢త�ంDa” (dlమm. 4:3; ఎ2ఐt). O�లP ³కL EలPక3ైన సంDేశం, మmనవ 
!గQత లWE తర/ణంలB గల Dేవ,E కృపను గvdewన మmDade#T] య@ండ`ా, 
మmనవ,ల బ�ధQతను qH'{Lవ'ాLణÙంచ31E'{ అO· స*లPడ¢ సం'ª�ంచడం లWదు. O�లP 
మనసు>లB ఉం3Nన õతమ@, పగటk 7�ళ '̂వలమ@ ఒక గంట ��ప, మmతJ[| పE yే�ిన 
D1సులకP పJభ@t�wనప,�డ¢ 7ార/ తమ õతమ@ను O· ంDaన క)మమ@Rj ౖ
'̂ంD�Jకdeంపబ3N య@న}Da (మత*# 20:8).  9మంత�లమ@`ా ±రwబడ¢ట 
!గQతనుబటkI  yె;�ంపబడ¢ õతమ@ 'ాదు, 'ాE అDa ఒకడ¢ తన పJవర*నలB పJదde�ంచు 
t¯ా¬సమ@ ³కL ఫ;త[\] య@న}Da (dlమm. 2:13).  

వచనమ' 9. “Dేవ,E” అq� షÔీ/  tభ'{*, µ̀)కP 7ాకQమ@లB �దట 3:9లB 
వచుwచున}Da. అ´dార2ం`ా చూ�నట�#0,ే “ఏలయన`ా [|మ@ Dేవ,E ³కL 
జతపE7ార[\] య@q1}మ@” అE అDa yెప,�త�న}Da. క�wత[\]న ఉD1U టkంప, Dేవ,E 
Ûద ఉంచబడ¢త�న}Da. సకల[\]న '¥¦§స*వ పJయmసమ@లకP '̂ందJం Dేవ,3 ేఅE O�లP 
స�షIం`ా 0ె;యజ¥Oా�డ¢. O�లP మdeయ@ అO· లB� , క సం పJసు* త nాదృశQమ@ను 
గvdewన పJnా* వననుబటkI , ఇటkI  nామర2ëంలB 7ార/ '̂వలమ@ D1సుల�ౖ య@ం3Nనప�టk'{E, 
7ార/ 0ేవ{2 జతప2>ా"UV య'ంDE"#. '()సు*  D1సుడ¢ తన OJా మ@ఖQతను Dేవ,E0� గల 
సంబంధమ@ నుం3N dాబటHI 'cంట�డ¢. ఒకడ¢ తన 'ªస[|, �ీ¬య ̀ Ýప�తనమ@ను`ాE, 
లWD1 �ీ¬యm9 శయమ@ను `ాE 'ªర/'cన31E'{ అవ'ాశంలWదు. శdµరమ@ 
స¬త:�ి>దÐం`ా ఒకLటÏ. 'cdeం��య@లP 0ేవ{2 వoవYాయమ' మdeయ@ 0ేవ{2 
గృహమ'w£ౖ య@ం3Nde. అDaవర'̂, తన OÌ ;క వQవnాయమ@ను గvdewన 
ఉపమmలం'ారమ@ నుం3N గృహమ@ను గvdewన ఉపమmలం'ారమ@7¤ౖప, మళ)� త�ందE 
అO· స*లPడ¢ ఎదుర/చూచుచుం3ెను (3:10-17). O�లP పJ! èంచుచుం3Nన 
అd2ా లం'ారమ@ల గvdew - “జత పE7ార/,” “వQవnాయమ@,” “గృహమ@” �|| - 
అతడ¢ #ం'ా ఎకPLవ tవరమ@లను 0ె;యజ¥ప�వల� ియ@ం3ెనE OాఠకPడ¢ ఒ9*3N 
yేయకZడదు. O�లP yెప,�చుం3Nన tషయం, yేయబడ¢చుం3Nన పJ9 ఒకL పEలB 
Dేవ,E'{యQబ31;>న OJా ®1నQత గvdew ఆంDోళన yెందుచుం3Nనంత`ా, Dేవ,E 
D1సుల Ede�షI[\]న పనుల గvdew అంత ఎకPLవ`ా ఆంDోళన yెందుచుండలWదు. 
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శdµరమ@ (సంఘమ@) ³కL స[\]కQత ³కL OJా మ@ఖQత గvdew అతడ¢ 
yెప,�చుం3NనDa tDaతమ#QంDa.  

0ేవ{2 గృహమ'; 0ేవ{2 ఆలయమ' (3:10-17) 

అO· లB�  మdeయ@ తన yేత yేయబ3Nన పనులను 'cdeం��య@ల #Tదుట 
ఉంచుతç, '¥¦§స*వ,ల yేత అనుభtంపబడ¢చుం3Nన కృప, మdeయ@ శdµరమ@ ³కL 
పdeపక¬తను మdeయ@ స[\]కQతను బలపర/w tషయంలB తతÜ;తం`ా తల�త�*  పJ9 
t¯ా¬�ి ³కL బ�ధQత 7¤ౖప, అO· స*లPడ¢ q¤పౖ,ణQం0� 7¤నుDade`ాడ¢. ఇటkI  పJ'{)యలB, 
O�లP తన Oాఠమ@ ³కL అన¬#ంప,ను ఉపDేశకPల నుం3N యmవ0ెÕ*న సంఘం 
ÛDa'{ మ÷�ంy1డ¢. 'cdeంథు పటIణంలBE పJ9 ఒకL '¥¦§స*వ,డ¢ Edాzణమ@ మdeయ@ 
D1E కటIడమ@ సంబంధ[\]న దృఢత¬మ@ 'cరకP అంDaంచబ31;>న తన n· ంత మద�త�*  
��`ాE} పdµøNంచు'cనవల�ిన అవసరమ@ం3NంDa. �వర`ా, సంఘmE} ఒక కటIడమ@ 
లWD1 గృహమ@0� OÌ లwడమ@ y1లEDె ౖయ@ం3NందE 7ార/ 0లెPసు'cనవల�నE O�లP 
ఆంy1డ¢. 7ాస*వం`ా, '()సు*  సంఘం, Dేవ,E ఆలయ[\] య@న}Da. అందులB Dేవ,డ¢ 
Eవ�ిnా* డ¢. 

“¤ర� ఎలS కట�M చుw1j"´ జ¯గPత@Jా చూచు38నుDE” (3:10-15) 

100ేవ{డ� w1కనుగP ©̈ంdన కృప AÔప{�న wxను wxర�"#)*sన Ëల�3ార�2 వలI 
ప{w10F >xvkి2; మ"#�కడ� 012 ¤ద కట�M చుw1jడ�; ప�k >ాడ� 012 ¤ద ఏలSగ' 
కట�M చుw1jDో  జ¯గPత@Jా చూచు38నవలIను. 11>xయబDEన0F తప�, మ"#�క ప{w10F 
ఎవడ�ను >xయwxరడ�; ఈ ప{w10F )�సు 3�Pv¹@ . 12-13ఎవDైనను ఈ ప{w10F ¤ద 
బంJారమ', >£ంDE, >£లగల "ాళæª , కఱÊ, గDEä , 38యo3ాలR éదలIౖన >ాట¼y¥ కట¼Mన)*డల 
>ా2 >ా2 ప2 కనబడ�ను, ఆ 0Fనమ' 012 yేటపరచును, అ0F అJ#j Aేత 
బయలRపరచబడ�ను. మ"#య' >ా2 >ా2 ప2 )*ట¼M0ో  0122 అJ#j)� ప"OeEంచును. 

14ప{w10F ¤ద ఒకడ� కట¼Mన ప2 2¬dన )*డల >ాడ� lతమ' ప{చు®38నును. 
15ఒక2 ప2 3ా¬®>xయబDEన )*డల >ా234 నషMమ' కలRగ'ను, అతడ� తనమట�M కR 
రeEంపబడ�ను Jా2 అJ#jల< నుంDE త[�ించు38నjట�M  రeEంపబడ�ను.  

వచనమ' 10. O�లP మdeయ@ అO· లB�  '()సు* ను మdeయ@ ఆయన సంఘమ@ను 
��tంy1రE '¥¦§స*వ,లP గ)¹ÍంచగలPగ@నటH�  అO· స*లPడ¢ వQవnాయమ@ మdeయ@ భవన 
Edాzణ¯ాస* & సంబంధ[\]న ఉపమmలం'ా రమ@లను ఉప! èంy1డ¢. ఈ ఇర/వ,deలB 
ఏ ఒకLE'¥¦నను స¬తంతJ పరప9 లWదు. గనుక 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లP 7ాde dాచభ'{*E 
కనుపర/w'ª ట�E'{ ఈ ఇర/వ,deలB ఏ ఒకLde ప´ం వ¹Íం�నను, 7ార/ పJభ@వ,ను 
అ`ÿరవపdewనటÏ� . సంఘమ@, ఈ ఇర/వ,ర/ D1సులP పJయmసప3Nన వQవnాయ[\] 
య@ం3NంDa.  

మdÝక tధం`ా ఆలB�ంచనట�#0,ే సంఘమ@ Dేవ,E కటIడ[\] య@ం3NంDa. 
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“కటIడమ@”ను గvdewన ఉపమmలం'ారమ@ ఉప! èంప బడ¢ట వలన, అO· లB�  
మdeయ@ 01ను yే�ని పనులకP సంబం®aం�న 'cE} tషయmలP వQవnాయమ@ 
గvdewన ఉపమmలం'ారమ@లB 7¤ల�3Nంప బడE 7ాటk పట�  దృÔిIE 
'̂ంD�Jకdeంపజ^య31E'{ O�లPనకP వస9 క;�ం�ంDa.  

Dేవ,E కృప yేత, 'cdeంథులBE సంఘmE'{ O�లP ప{w10F >xÍాడ�. అO· స*లPడ¢ 
తనను 01ను, “q�ర�de#T]న ల�'ార/డ¢” ἀρχιτέκτων (architektōn, “a chief 
craftsman”) అE RిలPచు 'cంటHq1}డ¢.5 EdాzణకPడ¢ అq� 'ªణంలB 
ప'ాలం'ారమ@`ా చూ�నట�#0,ే O�లP 'cdeంథులBE సంఘమ@నకP ప,q1Da 7�¯ాడ¢; 
అO· లB�  ఆ ప,q1Da Ûద కటHI చువy1wడ¢. అతడ¢ బ�గ@`ా Edezంy1డ¢, 'ాE ఇతర/లP 
కZడ తమ వంత� 0�31�టH అందజ^యm;> వ,ం3NంDa. 'cందర/ t7�కమ@0� Edeznా* ర/; 
ఇతర/లP అజöగ)త*0� కటIవచుw లWD1 అధమ[\]న వసు* వ,లP 7ాడవచుw. పJసు* 01E'{, 
ఇతర/లP Edezంచుచున} ±ర/ గvdew !�ంy1; గనుక తనను మdeయ@ అO· లB� ను 
పకLనబ�టkI మ@ందుకP nా`ాలE అO· స*లలPడ¢ ఆంy1డ¢. ఏక వచన t Ø̄షణమ@ను 
మdeయ@ వర*మmన 'ాలమ@ను పJ! èసూ* , అతడ¢ 7��ని ప,q1Da గvdew, 
మ"#�కడ� 012 ¤ద కట�M చుw1jడ� అE ర�ంy1డ¢ 

O�లP మనసు>లB ఉం3Nన మde³క EdాzణకPడ¢ అO· లB�  'ాదE 
స�షIమవ,త�న}Da. అO· లB� , పటIణంలB లWడ¢ (1 'cdeం��. 16:12). O�లP  
'cdeంథులB ఉం3Nన మdÝక అq1²క ఉపDేశకP3ెవdeq# పJnా* tంచు చుం3NనటH�   
కనబడ¢త�న}Da, బహÂ¯ా tభజనను OÌ J త>¹Íంచు E²త*[\] అO· లB�  R�ర/ను 
ఉప! èంచు'cనుచుం3Nన మdÝక3ె ౖయ@ండవచుw. ఆ వQ'{*'{ సంబం®aం�నంత వరకP, 
ప�k >ాడ� 012 ¤ద ఏలSగ' కట�M చుw1jDో  జ¯గPత@Jా చూచు38నవలIను అంటÄ O�లP 
¹ºచw deసు* q1}డ¢. “q�qHక ఉపDేశకPE}” అE తనను గvdew 01q� ��tంచు'cను7ాడ¢, 
తనకP మmతJ[| `ాక సంఘమ@నకP స¹Íతం `Ýప� °E yేయవచుw. యm'ªబ@ వల�, 
'¥¦§స*వ ఉపDేశకP3ె ౖయ@ండ`lర/ పJ9 ఒకLడ¢ 01ను yపేటHI చున} బ�ధQత tషయ[\] 
బహÂ జöగ)త*పర/3ై య@ం31లE O�లP ¹ºచwdeసు* q1}డ¢ (యm'ªబ@ 3:1 చూడ¢మ@). 

వచనమ' 11. 'cdeంథు పటIణంలB O�లP 7��ిన ప,q1Da “#$సు '()సు* , అన`ా 
�ిలPవ7�యబ3Nన #$సు '()��* ” అ#య@ం3ెను (2:2). కటIబ3Nయ@న} D1E Ûద 
కటHI టకP yేయబడ¢ ఏ పJయత}[\]నను, ఆ యm ఉపDశేకPల పట�  కనుపరచబడ¢ 
dాచభ'{* ఆ®1రం`ా tభజనలP ఏర�డ¢టకP ¹.త�7¤ౖన #Tడల, అDa O�లP 7��ినDa `ాక 
మdÝకర/ 7��ిన ప,q1Da అవ,త�ంDa. 'cdeం��య@లP అనుభtంచుచుం3Nన tభజనలP 
అంతకP మ@నుప, 7�యబ3Nన అసల�ౖన ప,q1DaE తృణùకdeంపబ3Nంద� ిసూ�ంy1#. 
õవమ@ను, ర´ణను, మdeయ@ Edµ´ణను కను`Ýన నుDే�ంచు7ాడ¢ ఎవDైనను, 
>xయబDEన0F Jాక మ"Ôక ప{w10F >xయwxరడ�. మmనవ జöE నమ@Rj ౖ ఆ®1రపడ¢ట 
అన`ా, '()సు*  శdµరమ@ను tభ$సూ*  O�లP 7��ిన ప,q1DaE Edాకdeంచుట#$; EజöE'{, 
అDa '()సు* ను తృణùకdeంచడ[| అవ,త�ంDa. '()సు*  ³కL సంఘమ@`ా 
E;�య@ండ`lర/ 7ాde'{ OÌ ట 8 పడ¢చుండ¢ ప,q1దుల గvdewన పJnా* వన dాq�dాదు.  

వచనమ'లR12, 13. 'cdeంథులBE సంఘమ@నకP O�లP '()సు* నంద; ప,q1Da 
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7�¯ాడ¢; అన`ా, '¥¦§స*వ �ిD1Ð ంతమ@నకP సంబం®aం�న OJా థ²'ాంశమ@లను అతడ¢ 
7ాde'{ బ� ®aంy1డ¢. శ)మqHందq¤ ౖ య@ం3Nన [\�ీ>య tషయ[\] Dేవ,డ¢ yే�ని 
7ా`ా� నమ@ గvdew 7ార/ q�ర/w'cq1}ర/, మdeయ@ ఆ 7ా`ా� నమ@ ³కL q¤ర7�ర/� 
#$�� అE 7ాde'{ q�de�ంపబ3NంDa (లZ'ా 24:46, 47; అO· . 17:3). ఈ 
OJా థ²'ాంశమ@లను ²ం�, '¥¦§స*వ,లP DaనDaనం ఎదుగవల� ి య@న}దE O�లP 
qH'{Lవ'ాLణÙంy1డ¢. బల[\]న ఆ°ర OÌ షణ ఆవశQక[\]య@న} �న}RిలలP  
(1 'cdeం��. 3:2),  టk E²త*మ@ �ి2రమ@`ా 7�ర/Oాdeన �కLలP, గటkI  ప,q1Da 
అగతQ[\]య@ండ¢ కటIడమ@ గvdewన nాదృశQమ@లను ఉప! èసూ*  t¯ా¬సమ@ 
మdeయ@ tశ¬స యతలB ఎదుగ@ట గvdew 0;ెయజ¥Oా�డ¢. 'cdeంథు పటIణంలBE 
సంఘ Edాzణమ@ E²త*[\] 7�యబ3Nన ప,q1Da D1E సd¥¦న ylట 7�యబ3NందE 
O�లP ఆతz�j92 రQం0� yపె�గ;`ాడ¢. అ#0 ే అD ే ప,q1Da Ûడ కటIబడ¢చుం3Nన 
కటIడమ@ల పJ'{)య సde`ా 'cనnాగ@త�న}Dో  లWDో  అE అతEలB ఆం�నంత నమzకం 
లWకPం3NంDa. 'cdeంథులB బ� ®aంపబ3Nన ఉపDేశమ@ మdeయ@ D1E అ��Qసమ@ d¥ండ¢ 
7¤7�¬ర/ tధమ@ల�ౖన Edాzణ పనులకP పJ!జనపడ¢ వసు* వ,ల ̄ Ø)ణÙ'{ సంబం®aం�నDె ౖ
య@ం3NంDa. 'cందర/ t¯ా¬సమందు �ి2ర/లPను, Dేవ,E మ¹Íమmర2[\] 
õtంచుచుం3Nde, అ#0 ేఇతర/లలB మం�DేDaయ@ కనబడలWదు.  

కటIడప, పనులకP ఉప! èంపబడ¢ వసు* వ,ల tషయంలB అO· స*లPడ¢ 
ఉప! èంచుచుం3Nన nాదృశQమ@ గvdew ఎకPLవ లBత�`ా ఆలB�ంy1;>న అవసరం 
లWదు. దృఢ[\]న కటIడమ@ను కటI31E'{ dా# మdeయ@ కఱW  పJ!జనపడ¢ tధం`ా 
బం`ారమ@ మdeయ@ 7¤ం3N పJ!`ాతzకం`ా పJ!జనపడవ,. O�లP ఉప! èసు* న} 
nాదృశQమ@ Edాzణ1లం'ారమ@ కంట� ఎకPLవ`ా కటIడమ@ ³కL అందమ@ మdeయ@ 
చకLదనమ@ గvdew మmటలmడ¢త�న}Da. భవన Edాzణ Eప,ణ@డ¢ 01ను కటkIన లWD1 
కటkIం�న ఏDైన ఒక Edాzణమ@ అతE ఆలBచనలP మdeయ@ అంచq1ల [|రకP 
దృఢ[\]నDె ౖ య@న}దను తృRి*  క; è0ే తప�, అతడ¢ D1EE బంJారమ', >£ంDE, 
మ"#య' >£లగల "ాళª  yేత అలంకdeంచడ¢. '()సు*  అq� ప,q1Da Ûద కటIబ3NనDa, 
మనుష�QలP yె;�ంచగల అతQంత tలP7¤నౖ tషయmలకP సdeసమmనం`ా !గQ[\]నDె ౖ
య@న}దE O�లP సూ�ంy1డ¢. 0ేవ{2 మ ©̈మ 38రకR 2"#³ంచడqÑ, బంJారమ', 
>£ంDE, >£లగల "ాళªy¥ 2"#³ంdనటª వ{త|ం0F. '()సు* నకP బదులP`ా O�లP మdeయ@ 
అO· లB�  Ûద dాచభ'{*E Edezంచు'cనడం, tభ$ంy ే మmనవ జöE నమ@నకP 
సంబం®aం�న మmరÓమ@లB 7¤ళC* , సృÔిIకర*#T]న పJభ@వ,నకP అ!గQ[\]నDై య@ండ¢ 
కఱÊ , గDEäy¥ కPట 8రమ@ను కటHI 'cన}ట�వ,త�ంDa. '()సు*  తన సంఘమ@ను D1E'{ 
tdlధం`ా లBకమ@ ±�ి'cEవచుw ఏ tషయmq¤ౖ}ను తటHI 'cనగల ఆతzసంబంధ[\]న 
tషయmల0� Edezంy1డ¢. మనుష�QలP సంఘమ@ను తమ'{షI[\]న tధం`ా 
మmర/w'cన}ప,�డ¢, తతÜ;తం`ా తయmర#$Q Edాzణం, కZల`ÝటIబడవచుw లWD1 
'ా;w7�యబడవచుwనE O�లP :Ôింy1డ¢. సంఘం D1EలB సభ@Qల�ౖయ@న} 
ఒ'cLకLde'{ వQ'{*గతం`ా సంబం®aం�నDa 'ాదు `ాE, అDa యmవత�*  సంఘం అq�Da 
అO· స*లPE అంశ[\] య@ం3NంDa. మనుష�QలP 7ాde n· ంత  9EబటkI వQ'{*గతం`ా 
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రøNంపబడర/. Dేవ,E కృప సకల మmనవ,లP అగతQ[\] య@న}Da. అందdeలBను “కఱW ,” 
“గ3Nì ,” లWD1 “'cయQ 'ాలP” ఎం0� 'cంత [|రకP ఉన}t.  

సహజం`ాq�, 01ను 7��ిన ప,q1DaRj ౖ కటHI నప,�డ¢ తగ@ జöగ)త* వ¹Íంy1;> 
వ,ంటHందE O�లP tన}tంచు'cన}ప,�డ¢, అతడ¢ Dేవ,E పJజల0� కZ3Nన 
సమmజమ@ అన`ా, సంఘమ@ గvdew మmటలmడ¢చుం3ెను. అతడ¢ 'cdeంథులBE 
సంఘం గvdew 0ె;యజ¥Rి�న tషయmలP పJ9 ylట, ఆ మmట'c��* , 
పJపంచమందంతటను ఉన} సంఘ సమmజమ@ గvdew కZడ అం0ే ఉD1U టన0� 
yెప�బడవచుw. వQ'{*గత '¥¦§స*వ,లP '()సు* ను �టI�దటknాde తమ స¬ర´కPE`ా 
�ీ¬కdeం�న తర/7ాత ఎం0� జöగ)త*0� తమ@zను01మ@ కటHI 'cనుచుండ¢ట ఎం0� 
పJశంస య[\]నDె ౖయ@ంటHంDa, అ#0 ేఈ సందర�ంలB O�లP, ఒకడ¢ తన వQ'{*గత 
t¯ా¬సమ@ను వQ'{*గతం`ా దృఢపర/w'cనుట గvdew మmటలmడ¢చుండలWదు.  

3:12, 13లB, “ఎవ3ైనను ఈ ప,q1Da Ûద . . . కటkIన #Tడల” అంటÄ, O�లP 
షరత�0� కZ3Nన ఒక 7ాకQమ@ను �దలPRjట�I డ¢. 'cE} nాధQతల జö�01 ఇ�wన 
తర/7ాత, సంబం®aత ఆలBచనను పåde*yేయ31E'{ అత3Nప,�డ¢ సం�ిదుÐ 3ె ౖ
య@ం3ెను. కటIడ EdాzణకPడ¢ yేపటHI  Ede�షI[\]న పE అDa ఏ రక[\]నDో  7¤ంటq� 
స�షIం`ా 0ె;యకOÌ వచుw; ఏDే[\]q1, 'ాలమ@ గ3N�OÌ #న 'cలDa పJ9 >ా2 ప2 
³కL ల´ణం స'ాలంలB స�షIమవ,త�ంDa. µ̀)కP ��షలBE షరత�ల0� కZ3Nన ఈ 
tధ[\]న 7ాకQమ@లB, yేదర2క[\]న ఉప7ాకQం (“. . . నట�#0ే” అq� 7ాకQం) 
7ాస*వ[\]నదE ��tంపబడ¢త�ంDa. 7ాస*7ాE'{, 'cdeంథులBE ఉపDేశకPలP, O�లP 
7��ిన ప,q1DaRj ౖ q1q1 t®1లP`ా కట�I ర/. పJ9 ఒకLడ¢ కటkIన t®1నం స'ాలంలB, 
Eశwయం`ా అJ#j Aేత బయలRపరచబడ�ను. Dేవ,E ఏdా�టH పJ'ార[\]న ఆ 
0Fనమ'న, పJ9 >ా2 ప2 ³కL ల´ణమ@ పdµøNంపబడ¢ను. 

O�లP yేయ@చున} ¹ºచwdeక గvdewన t¯ాల[\]న రUప,d̂ఖలP స�షI[\] 
య@న}t. 'ాE ఒకడ¢ O�లP మmటలను జöగ)త*0� పdµøNం� చూ�నట�#0 ే అతE 
తరLమ@ అదనప, O· ంతనRj ౖఆ®1రపడ¢త�న}దE 0ెలPసు* న}Da. ఉD1|| “అDa అ è} 
yేత బయలPపరచబడ¢ను” అq� పదబంధమ@లB, “అDa”'{ పåర¬`ా²`ా నున} 
సర¬q1మ[|²టÉ, EdాÐ deంచుటకP కషIం`ా ఉన}Da. అ è} yేత ఏ tషయం 
బయలPపరచ బడ¢త�ంDa? పJ9 7ాE పE అ è} yతే బయలPపరచబడ¢నq�Da ఇందులB 
ఉన} అÒOJా యం 'ావచుw, లWD1 అ è} yేత ఆ Daనమ@ బయలPపరచ బడ¢నE O�లP 
��tం�య@ండవచుw. ఈ d¥ండ¢ అÒOJా యmలP సందdl��తం`ా ఉq1}#; 'ాE అ è} 
సర¬nా®1రణం`ా ±ర/� ±రwబడ¢ Daనమ@0� సంబంధంగలDె ౖ య@న}ందు వలన, 
(ఉD1|| 2 �ెస>. 1:7; ¹ºÀJ. 10:27 చూడ¢మ@), nార¬9Jక ±ర/� E²త*[\] పJభ@వ, 
9de è వచుw Daనమ@ అ è}0� కZ3NనDె ౖ య@ంటHందE అO· స*లPడ¢ yపె,�ట 
సం��వQ[|. అ è}, మm;నQమ@లను 0:ల èసు* ంDa, య�1ర2[\]న పD1ర2మ@ను మde 
ఎకPLవ మ¹ÍమగలD1E`ాను, బల[\]నD1E`ాను ²గ@లPwత�ంDa. 

“7ాE 7ాE పE కనబడ¢, ఆ Daనమ@” పJభ@వ, 9de è వచుw Daన[\] య@ండ¢ట 
సంభవ[|, 'ాE మdÝక nాధQత కZడ ఉన}Da. సంఘమ@ పdµ´లను 
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ఎదుdÝLనq¤ౖయ@న} 'ాలమ@లను అO· స*లPడ¢ సూ�ంచుచుండవచుw. “అ è}” ఈ 
õtతంలB ఎదుర#$Q ¯PధనలకP కZడ ఒక రUప'ాలం'ార[\] య@న}Da (1 R�త�ర/ 
1:7 చూడ¢మ@). ఈ పdµ´లq�t, ¯Pధనలq�t, భ'{*¹1నుల yేత �దలPRjటIబ3Nన 
¹Íంసల వలన, అబదÐ బ� ధకPలP tసర/చుండ¢ స7ాళ�  మvలమ@న, లWD1 '¥¦§స*వ,ల 
మధQq� q¤ల'cEయ@ండ¢ అంతరంగ కలహమ@ల వలన కలPగవచుw. ఒకడ¢ '()సు*  అq� 
ప,q1DaRj ౖ కటHI చుండ¢ Edాzణమ@ ³కL ల´ణమ@, ఈ õtతంలB ఎదుర#$Q 
¯Pధనలను, పdµ́ లను ఎదుdlL31E'{, స¹Íంచ31E'{ t¯ా¬సులకP గల సహనం0� 
ఎం0� `Ýప� సంబంధంగలDె ౖయ@న}Da. గ3Nì , కఱW, మdeయ@ ఇటHకలను ఉప! èసూ*  
7ాటk ఇళ�ను Edezంచు'cEన మvడ¢ �న} పందుల గvdewన Rిల�ల కథ కంట� ఎకPLవ 
Òన}మ@`ాలWE tషయmE} O�లP 0ె;యజ¥ప,� చుండవచుw.6 ఈ కథ పJ'ారం, 
పందులP కటHI 'cన} ఒ'cLకL ఇంటk తలPప, #Tదుట ఒక 0�3లేP వ�w EలPవబ3Nన 
ఒక dlü వ�wంDa. అt తమ ఇళ�ను కటHI 'cనుటకP ఉప! èం�న వసు* వ,ల 
q1ణQతను లWD1 ల´ణమ@ను లWD1 !గQతను ఈq1టk పdµ´ బయలPపర�ంDa. అD ే
tధం`ా, పJ9 '¥¦§స*వ,డ¢, పJ9 '¥¦§స*వ కPటHంబమ@, మdeయ@ పJ9 '¥¦§స*వ సంఘం పdµ´లP 
ఎదుdÝLను Daనమ@లP వచుwను. అలmంటప,�డ¢, వQకP* ల�ౖq1, కPటHంబ�ల�ౖq1, లWD1 
సంఘmల�ౖq1, పdeòD1Ð తz బయలPపర�న tషయmలRj ౖ7ాde t¯ా¬సమ@ను మdeయ@ 
పJవ ర*నను ఎంత బలమ@`ా కటHI 'cంటÏ, అంత బలమ@`ా 7ార/ పdµ´లP ఎదుర#$Q 
Daనమ@లలB 7ాటk'{ తటHI 'cE బలమ@`ా, దృఢమ@`ా E;� ఉంట�ర/. Dేవ,E 
పJతQ´తలను 0ెలPసు'cE, 7ాటk'{ లBబడ¢7ార/ ¯PధకPడ¢ 7ాde ÛDa'{ ఏ² tసdeq1, 
D1EE ఎDొdlL31E'{ తమ@zను01మ@ సం�ిదÐం yేసు'cEయ@ంట�ర/. 

వచనమ' 14. సు7ార* tత*నమ@ చ;�న7ాde'{ మdeయ@ tత*బ3Nన tత*నమ@నకP 
 ర/ OÌ � ిD1EE OÌ Ôిం�న7ాde'{ ఇయQబడ¢ “పJ9ఫలమ@,” లWD1 “õతమ@” గvdew 
O�లP ఇంతకP మ@నుప, ర�ంy1డ¢ (3:8). “పJ9ఫలమ@” అq� పద పJ!గం తRjౖ�న 
పJకటన 'ాదు. పJ9 7ాE పEE అ è} పdµ́ ం�నప,�డ¢, దృఢమ@`ా కటkIన ¯)ా ²కPలP 
తమ lతమ' O· ందుదుర/. O�లP ఆలBచనలలB 'cంత ఉDaJక*త ఉన}టHI  
కనబడ¢త�న}Da. ర´ణ, '̂వలమ@ Dేవ,E కృపకP సంబం®aం�న tషయ[\] య@న}Da 
(ఏij�.ీ 2:8), 'ాE Oాప,లP సు7ార* పట�  7ాdeకPన} R�Jమ మdeయ@ D1Eయందుం�న 
t¯ా¬సమ@ మvలమ@న సు7ార*కP లBబ3Nనప,�డ¢, 7ాde Ûద Dవే,డ¢ తన కృపను 
మ@మzరం`ా కPమzdenా* డq�Da కZడ Eజ[|.  

కఱW , గ3Nì , లWD1 'cయQ'ాలP yేత కటIబ3NనDa స¹Íతం, బహÂ బలం`ా 
Edezంపబ3Nన Edాzణమ@`ా 'cంyెమ@��Rjౖq1 కనబడ¢నటH�  కప�బడవచుw. Edాzణ 
పనులB�  ఉప! èంపబడ¢త�న} ఆ యm వసు* వ,ల గvdew O�లP yేయ@చున} 
¹ºచwdeకలను సంఘం ఆల'{ంచుచున}ట�#0,ే అDa తనను 01ను Eలకడ`ా 
పdµøNంచు'cను చుండ¢ను. స¬యం పdµ´ yేసు'ª31E'{ సమయమ@ను yే$'{Lంచు 
'cనడం కషI[\]న tషయ[|Û 'ాదు. ఆdాధన E²త*ం కZడ¢'cను సంఘ సమm7�శం, 
7ాde'{ ¶నుల tంDెనౖ tq#దం క; èంy1లE ఆంyే7ాde ఆశలP ±ర/సు* ంD1? Dేవ,E 
గvdewన మన అనుభvత�లP సతQమ@ 'cర'¥¦న మన ఆంDోళనలP మdeయ@ '¥¦§స*వ 
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t¯ా¬సమ@ గvdewన 0ె;t 'cర'¥¦న 'ªdeకలను అ®aగ²ం�న7¤ ౖ ఉంటHq1}యm? 
'¥¦§స*వ,లP అO· స*;క ప,q1DaRj ౖజöగ)త*`ా కటIవల�ిన అవసరం O�లP 'cdeం��య@లకP 
7Jా �ిన ఉత*రం0� #ం'ా ±రలWదు.  

వచనమ' 15. ±ర/� ±ర/wచున} అ è} వ�wనప,�డ¢, పJ9 7ాE పE 
బయలPపరచబ3Nనప,�డ¢, కఱW, గ3Nì , మdeయ@ 'cయQ'ాలP0� కటkIన ఉపDేశకPలP 7ాde 
పE 3ా¬®>xయబడ�ట చూత�ర/. Dేవ,E మ¹Íమmర2[\] õtంచగ; è య@ం3Nన 
అq�కPలP Dేవ,E'{ బదులP`ా, 7ార/ లBకమ@ను హత�* 'cE õtంచుట'̂ 
తమ@zను01మ@ అప� èంచు'cq1}రE 0ెలPసు 'cంట�ర/. 7ాde ఉపDేశకPలP స¬యం - 
పJ01Qdlపణమ@ల మvలmన నషMGÝ దుర�; నంచుచున}7ాdeE EతQ õవమ@లBE'{ 
0ెచుwటలB పJభ@వ,0� కZడ tశ¬స య[\]న ��గnా¬మ@ల�ౖ య@ండ¢టకP 7ార/ 
tఫలPలయmQరE 0ెలPసు'cందుర/.  

#$సును తమ పJభ@వ,`ా క; èయ@న}7ాde'{ ఉపDేంచుటలB స¬తః �ి>దÐం`ా 
క;�ియ@ం3Nన బ�ధQత గvdew 0ె;యజ¥ప�31E'{ O�లPఅర'cర#T]న, ఐ¹Íక[\]న 
nాదృశQమ@ను పJ! èంచుచుం3ెనE OాఠకPడ¢ జöE పకమ@ంచు'cనవల�ను. James  
D. G. Dunn “7ార/ t¯ా¬సుల�ౖన ప�టk'{E, 7ాde õtతమ@ల Ø̄)ష/త, 7ార/ తృటkలB 
రøNంపబ3Nన7ాd¥¦న టH� ండవచుwనE” yెRి�నప,డ¢ అతడ¢ O�లP ³కL 
రUప'ాలం'ార ��షను సంపåde*`ా పdeగణÙంచలWదు.7 “తృటkలB రøNంపబడ¢ట” గvdew 
yెప�31E'{ బదులP`ా, మmనవ,ల తప,�లను కృప సdeDaదు� త�ందE అO· స*లPడ¢ 
బ� ®aంy1డ¢. య�1ర2 n�°ర�మ@ మdeయ@ లB0ైన t¯ా¬సమ@గల7ార/ 'cE} 
పdాQయmలP అల�[\]న ఎంRికలP yేసు'cంటHంట�ర/. ఒకE ఉDే�శమ@లP ఉత*మ[\]న7¤ ౖ
య@ం3Nనప�టk'{E, అతడ¢ Dేవ,E పJజలకP °E క; èంచగలడ¢. Dవే,డ¢, మనుష�Qల 
హృదయmంతdాళమ@లను ఎde èన7ాడ¢, 7ార/ అt7�కం0� పనులP y�ేనిప,�డ¢ 
స¹Íతం ఆయన తన పE7ాdeE రøNnా* డ¢. 

అJ#jల< నుంDE త[ి�ంచు38నjట�M  అq� సమnాQతzక[\]న పదబంధమ@, Dేవ,E 
సంఘ Edాzణమ@లB 7ాde పJయmసమ@లP ఆం�నంత`ా 0�డ�డకOÌ #నప�టk'{E 
లWD1 లWశమmతJ[\]q1 స°యకరం`ా ఉండనప�టk'{E, Dవే,E కృప D1¬dా 'cందర/ 
రøNంపబడ¢దురq� ధుJ ¶కరణమ@ నుం3N పకLD1de పటkIంచదు. అO· స*లPడ¢ కృపను 
ధుJ ¶కdeంచు చుం3నెు, సంOాDaంచు'cనబ3Nన అనుగ)హమ@ల సంబంధ[\]న 
q1QయబD��కరణమ@ను 'ాదు. అDే సమయంలB, కటIవల�నE 'ªర/చుండ¢7ార/ - 
అన`ా, Dేవ,E పJజలకP ఉపDేంచు7ార/ - ఏమmతJమ@ను నషIOÌ కPండ¢నటH�  తగ@ 
జöగ)త*  వ¹Íంy1;> వ,ంటHందE 7ాde'{ జöE పకమ@ yే¯ాడ¢. ఔను, 7ాde పJయmసమ@లP 
పJ!జన పడకPం31 వQర2ం 'ాకZడదE అతడ¢ ఆంy1డ¢. dానున} లBకంలB 
మధQస2[\]నDైయ@ండ¢ స2లమ@నకP, అన`ా పరలBకమ@నకP `ాE లWD1 నరకమ@నకP 
`ాE 7¤ళ�E7ాde 'cర'¥¦న స2లమ@నకP సంబం®aం�న ర/üవ,ను 'cందర/ O�లP మmటలB�  
గమEంy1ర/. 0101L;క OాపOJా యwత*  స2లమ@ గvdewన అÒOJా యమ@ అO· స*;క 
య@గమ@ తర/7ా9 'cE} శ01బ�మ@లలBq� tnా* రం`ా 7ాQRించడం �దల#QంDa. 
“అతడ¢ తనమటHI కP రøNంపబడ¢ను, `ాE అ è}లB నుం3N తRి�ంచు'cన}టHI  
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రøNంపబడ¢ను” అq� మmటలP 'cందde'{ 0101L;క OాపOJా యwత*  స2లమ@ గvdew 
సూ�nా* #, 'ాE, “`ాE, . . . అన}టHI ” అq� మmటలP అO· స*లPE పJకటనలBగల 
రUప'ాలం'ార స¬��వమ@ను సూ�సు* q1}#. అ´dాలm 'ా;w7�� ి కలzషం 
0:ల èంచు మంటల గvdew ��tంపబడ¢టలWదు.  

“¤ర� 0ేవ{2 ఆలయqrs య'w1jర�” (3:16, 17) 

16¤ర� 0ేవ{2 ఆలయqrs య'w1jర2య', 0వే{2 ఆత³ ¤ల< 
2వvించుచుw1jడ2య' ¤"Uర�గ"ా? 17ఎవDైనను 0ేవ{2 ఆలయమ'ను Gాడ�Aేvిన 
)*డల, 0ేవ{డ� >ా22 Gాడ�Aయే'ను. 0ేవ{2 ఆలయమ' ప"#�ద qrs య'నj0F; 
¤ర� ఆ ఆలయqrs య'w1jర�.  

వచనమ' 16. 0ేవ{2 ఆత³ 2వvించు 0వే{2 ఆలయమ' వQ'{*గత[\]న ఒక 
t¯ా¬�ి 'ాదు, క సం ఈ వచనంలB, 'ాదు. Dేవ,E ఆలయం సంఘం, t¯ా¬సుల 
సమSజం. పJసు* త nాదృశQంలB, సంఘ సభ@QలP Dవే,E ఆతz Eవ�ించు కటIడ[\] 
య@ంటHq1}ర/. Dేవ,E ఆతz, ¤ల< 2వvించుచుw1jడ� (ἐν ὑµῖν, en humin) అE 
O�లP yెప,�త�q1}డ¢ – “ÛలB,” బహÂవచనమ@ను పJ! èసు* q1}డ¢. 
బహÂవచనమ@లB నున} సర¬q1మమ@ 16వ మdeయ@ 17వ వచనంలBను 
కనబడ¢త�న}Da. అగతQ[\]య@న} Dేవ,E పJజల ఐకమతQమ@ గvdew అO· స*లPడ¢ 
1:10లB �దలPRjటkIన తన తరLమ@ను 'cnా èసు* q1}డ¢. Dవే,డ¢ తన ఆలయమ@లB 
Eవ�ిnా* డE, సకల t¯ా¬సుల సమm7�శ[| ఆ ఆలయమE 0లెPసు'cE య@ండ¢ట 
వలన, '¥¦§స*వ,లందర/ క;�ికటHI `ా కటIబ3Nయ@q1}ర/ ఏలయన`ా 7ార/ Dేవ,E0� 
క;�ికటHI `ా కటIబ3Nయ@q1}ర/. '̂Tా #Tడల dాచభ'{* అE 'cందర/, O�లP #Tడల 
పJభ@భ'{* అE 'cందర/, మdeయ@ అO· లB�  అంటÄ అతE #Tడల dాచభ'{*E పJదde�సూ* , 
ఆ యm ప´మ@లP`ా tభ$ంపబడ¢ట, పJభ@వ,ను అ`ÿరవపర/wట#$ అవ,త�ంDa. ఇD ే
ప9JకలB అటHతర/7ాత, అంశం t¯ా¬సుల ³కL వQ'{*గత q¤9ౖక పJవర*న గvdewన 
ఆంDోళన`ా మmdeOÌ #నప,�డ¢ (6:19), '¥¦§స*వ,డ¢ వQ'{*గతం`ా ఆలయ[\] 
య@q1}డE yెప�బ3NంDa. Dేవ,E ఆతz వQ'{*గత t¯ా¬సులలB Eవ�ిసు* q1}డ¢, 'ాE 
పJసు* తం ఇDa చdewంపబడ¢త�న} అసలP tషయం 'ాదు.  

Richard B. Hays O�లP ³కL మంద;ంప,లBగల ��7ాE} చకL`ా 
అర2ంyేసు'cE ఇలm tవdeసు* q1}డ¢:  

ప,నర/012 నమ@ మdeయ@ d¥ండవ dాకడకP [Parousia] మధQ నున} 'ాలంలB 
Dేవ,డ¢ లBకంలB ఏంyేసు* q1}డ¢? O�లP మmటల పJ'ారం, మ@ందు`ాq� 7ాటk 
నమvq1లyే 0ె;యజ̂సూ*  లBకమ@ ³కL సమm®1నమ@ను మdeయ@ స¬స2తను 
మvdµ*కdeంచు సమmజమ@లను సృÔిIంచ31E'{ Dేవ,డ¢ పdeòD1Ð తz D1¬dా పనులP 
yేసు* q1}డ¢. Dేవ,E'{ మ¹Íమ కలPగ@ tధం`ా ఆయనను ఒప,�'cను, ఆdా®aంచు, 
మdeయ@ క;�ికటHI `ా OJా de2ంచు సమmజమ@లP రUప,Daదు� 'cనుట Dేవ,E R�Jమ 
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³కL ఫల[\] య@న}Da (ఉD1|| dlమm. 15:7-13 చూడ¢మ@).8 

వచనమ' 17. పJ¯ాంత �త*మ@గల ¹ºచwdeకను పJ9OాDaంచుట D1¬dా 
అO· స*లPడ¢ తన తరLమ@ను 'ª) 3 7కdeంy1డ¢: Dవే,డ¢ తన ఆలయమ@ అపtతJమ@ 
yేయబడ¢టను చులకన`ా చూడడ¢. అల�[\]న dాచభ'{* పJదde�ంపబడ¢ tషయmల 
ఆ®1రం`ా సంఘmE} tభ$ంచడమ@ D1EE q1శనమ@ yేయడమవ,త�ంDa. 0ేవ{డ� 
>ా22 Gాడ�Aేయ'న2, D7ేాలయమ@ను అపtతJమ@ yయే@7ాడ¢ లWD1 
yేయదలచు7ాడ¢ 0ెలPసు'cనువల�ను. Dేవ,E E7ాస స2లమ@ ³కL పtతJతను 
అ9క)²ంచు7ాE'{ O�లP ఎటHవంటk ఆదరణq¤ౖనను పJ9OాDaంచలWదు. ఇటHవంటk 7ాడ¢ 
0ే;క`ా øNంపబడ¢నE లWD1 అర/దు`ా రøNంపబడ¢నq� దృక��1E} కZడ O�లP 
వQక*ం yేయలWదు. Dేవ,E సంఘం, పdeòదÐ స2లం. తదనంతర సంవత>dాలలB, ఈ 
nాదృశQమ@ను R�త�ర/ tస* ృతం`ా tవdeంy1డ¢. '¥¦§స*వ,లP “సõవ[\]న dాím v� ” 
య@q1}రE అతడ¢ �jలty1wడ¢. 7ార/, “. . . బలPలనde�ంచుటకP పdeòదÐ 
యmజకPలP`ా ఉండ¢నటH� , . . . ఆతz సంబంధ[\]న మంDaరమ@`ా కటHI బడ¢చుq1}ర/” 
(1 R�త�ర/ 2:5).  

0ేవ{2 ఆలయqrs య'నj >ార�, ప"#�దు  లIౖ య@q1}రE తన OాఠకPలP 
0ెలPసు'cనవల�నE O�లP ఆంy1డ¢. అO· స*లPడ¢, “ఆలయమ@” అE tవdeంచ31E'{, 
OJా ంగణమ@లP, D1¬ర మంటపమ@లP, మdeయ@ పtతJ[\]న పJDేశంలB 
చుటHI మ@టIబ3Nయ@న} వసు* nామ è) పDaలం`ా D1చబడ¢ గదుల0� స°, 
Dే7ాలయమంతటkE tశదం`ా tవdeంచ31E'{ (ἱερόν, hieron), Ede�షIం`ా 
Eయ²ంపబ3Nన ఏDైన మdÝక పదమ@ను ఎను}'cE య@ండవచుw. 'ాE అతడలm 
yేయలWదు. D1E'{ బదులP`ా, అతడ¢ లBప; పtతJ స2లమ@ను, పdeòదÐ స2లమ@ను 
మdeయ@ అ9 పdeòదÐ స2లమ@ను (ναός, naos) సూ�ంచు పదమ@ను 
ఎను}'cq1}డ¢. 'cdeంథు పటIణంలBE '¥¦§స*వ,లP, 7ాde Oాపమ@లP కడ¢గబ3Nన7ాd¥¦ 
(అO· . 22:16), EతQ õవమ@ 'cరకP tð�ంపబ3Nన7ాd¥¦, పdeòదుÐ లPq¤ ౖయ@ం3Nde. 
ఇDa ఉ;'{పడజయ̂@ :షణ#T] య@ం3NంDa. 7ాdeE మmమvలP`ా గమEంచు7ార/, 
7ార/ పdeòదుÐ లP`ాక, ఇతర[\]నవ } అ#య@ q1}రE అను'cనవచుw. 7ార/ 
tభ$ంచు ల´ణమ@గల7ాd¥¦ య@ం3Nde. 7ాde మధQ బటIబయల�ౖ య@ం3Nన Oాపమ@ను 
7ార/ స¹Íంy1ర/ (5:1). 'cందర/ tగ)°dాధనను OాøNకం`ా మmతJ[| E;Rి7�¯ార/ 
(8:10). 7ార/ ఒకde qHకర/ దూÔించు'ª31E'{ లS'{క[\]న q1Qయ nా2 నమ@లను 
ఉప! èంచు 'cనుటకP ²ం� 7¤ళ�లWదు (6:7). అట�#నను, Dేవ,డ¢ 7ాdeE 
పdeòదుÐ లను`ా, ఎం0� పdeòదుÐ లను`ా yే¯ాడ¢. `ÝఱkWRిల�  రక*ం 7ార/ Dేవ,E0� 
క; èయ@ం3Nన సంబం®1E} పåde*`ా మmdew7��ింDa. 7ార/ పdeòదుÐ ల�ౖ య@ండవల�నE 
Dేవ,డ¢ 7ాdeE పdeòదుÐ లను`ా yే�ిన పJజల వల� õtంచుచుండవల�నE O�లP 7ాdeE 
మంద;ంy1డ¢. 
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“సమస@మ'ను¤>x” (3:18-23) 

O�లP 'cdeం��య@ల పట�  మృదు7¤ౖన7ా3ె ౖ య@ండ¢ట తప�, అ } 
అ#య@ం3ెను. 7ార/ తత*Ö7�త*ల గvdew 'cdeంథులBE బ¹Íరంగ OJా ంగణమ@లలB 
అంచq1 కటHI చుం3Nన కPతరLమ@నుబటkI  తమ@zను 01మ@ అ9శ#ంచుచుం3Nన ¶de 
గvdew O�లP EdÝzహమmటం`ా మmటలm31డ¢. 3:1, 2లB, EజöE'{, “q�ను ÛకP 
పdeపక¬తqHంDaన Rjద�7ాde నుDే�ం�నటH�  7Jా యలWకOÌ 9E. Ûర/ శdµర సంబంధ[\]న 
మనుష�Qల�ౖ య@q1}ర/, Ûdeంకను ప�ి�డìల దశలBq� ఉq1}రE” O�లP �jలty1wడ¢. 
O�లP ఎవE �ీ¬య OJా ®1నQత ��వనyేతq¤ౖనను మర/లP`Ýల�బడలWదు, 'ాE అD ే
సమయంలB 7ార/ Dేవ,E yతే RిలPవబ3Nన7ాd¥¦ య@q1}రq� tషయmE} తన 
OాఠకPలను మdewOÌ  యలWదు. 01ను సమde2ంచు'ª31E'{ O�లP ³ద� 
�ిD1Ð ం01లWtయ@ లWవ,; తనకPం3NనDెలm� , 01ను Dవే,E స¬రUపమ@ లBE'{ 
మలచదల�న సమmజ[|. ఒ'ాqHక nా2 #లB, ఈ 'cdeం��య@ల సమmజం 
పdeòD1Ð తzలB E;�య@ండ¢టకPను, Dేవ,E'{ లBబ3N య@ండ¢ట D1¬dా 
గ@de*ంపబడ¢నటH� ను మ@ందుకP వy1wర/. పJభ@వ, సంఘంలBE సభ@Qలవల�, 7ార/ 
మనసు>నందును ±ర/�నందును ఐకQ[\] య@ండ¢ట D1¬dా (1:10) మdeయ@ 7ార/ 
పంచు'cనుచుం3Nన 0ె;t మdeయ@ Edµ´ణనుబటkI  గ@de*ంపబడవల�ని7ాd¥¦ య@ం3Nde.  

18ఎవడ�ను తనుj y1ను Æసపరచు38న కÚడదు, ¤ల< ఎవDైనను ఈ 
ల<కమందు y1ను జ¯« 2న2 అను382 )*డల, జ¯« 2 అగ'నట�M  >£ఱÉÊ>ాడ� 3ావలIను. 19ఈ 
ల<క జ¯« నమ' 0ేవ{2 దృêిM34 >£ఱÉÊతనqÑ. 

20-జ¯« నులను >ా"# కRయ'34@ల< ఆయన పట�M 38నును మ"#య' 
-జ¯« నుల ØచనలR వoరZమ'ల2 ప�భ'వ{నకR yె¬య'ను 

అ2 >ా� యబDE య'నj0F. 213ాబట¼M  )*వడ�ను మనుష|oల యందు అkశ)ంప 
కÚడదు. సమస@మ'ను ¤b. 22GHలIౖనను, అGu ల<ª )*sనను, 3¿Àా)*sనను, ల<కqrsనను, 
lవqrsనను, మరణqrsనను, ప�సు@ తమందునjb)*sనను "ాబÜ వ{న>£ౖనను 
సమస@మ'ను ¤>x. 23¤ర� 3�Pసు@  >ార�; 3�Pసు@  0వే{2>ాడ�.  

వచనమ' 18. '()సు* ను పJభ@వ,`ా n· ంతం yసేు'cన}ంత మm01J న, ðసOÌ వ,ట 
tషయంలB అDa '¥¦§స*వ,లను పJ9రøNత[\]న7ాde`ా yేయదు. ఇDa ఇలm వ,ండ`ా, 
'¥¦§స*వ,లP ðసమ@నకP tం0ైన tధం`ా లBనగ@చుందురనంటÄ, ఒకడ¢ D�E'{ పåde*`ా 
వQ9d̂క[\]న పde�ి29 గvdew తdeLంచవచుw. నమzకమ@, t¯ా¬సమ@లB ఒక 
మ@ఖQ[\]న వసు* గ01ంశ[\] య@న}Da. సు7ార*, 7ాగv) పంలB నున} సంDేశం, గనుక 
అDa t Ø̄�షణ మdeయ@ అవ`ాహనకP RిలPప,Eచుwచున}Da. దుdాzర/Ó లP 
మmర/మనసు> qHంDa, తమ Oాపమ@లP ఒప,�'cE, #$సును పJభ@వ,`ా 
అం µ̀కdeంచునటH�  7ాdeE ఒRి�ంచ31E'{ సు7ార* సతQమ@లను స�షIం`ా 
వQక*ంyేయగల7ాdeE, సందdl��తం`ా సd¥¦న పదబంధమ@లను పJ! èంచు7ాdeE 
t¯ా¬సులP O· గడ¢టకP ఉనుzఖుల�ౖ య@q1}ర/. 'cdeంథులB 31ం�కPలకP మdeయ@ 
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అవ'ాశ7ాదులకP 'cరతలWకPం3NంDa. 7ాde మmటలను స�షIం`ా `ాక, మరzస¹Íత[\]న 
మdeయ@ మmర/7�షంలBనున} జöE నమ@0� మర/గ@పర/సూ* , 7ార/ వం�ంచగలPగ@ 
చుం3Nde. సంఘ చdeతJయందంతటను, ఇటHవంటk7ార/ ఇతర/లను RjడD1de 
పటkIంచుచుq� య@ం3Nde.  

d¥ండవ శ01బ�మ@ మధQ 'ాలమ@లB, °సQ'ావQ రచ#త#T]న Lucian, 
ద`ా'ªర/7ా3ైన “Peregrinus” అq� R�ర/ ð�ిన ఒకE కథ yెOా�డ¢. Peregrinus ఎలm 
'¥¦§స*వ,డయmQ3ో  Lucian వde+ంy1డ¢. ఇతడ¢ '¥¦§స*వ,3ెనౖ 'cDa�  dlüలB� q�, “7ారందర/ 
�న} Rిల�ల వల� కనబడ¢నటH�  yే¯ాడ¢.” ఇతడ¢ 7ాde ప,స*కమ@లను అనువDaంy1డ¢, 
01q� 'cE} ప,స*కమ@లP ర�ంy1డ¢. Peregrinus yెరnాలలB 7�యబ3Nనప,�డ¢, తన 
0�టk '¥¦§స*వ సహ6దర/లP మdeయ@ సహ6దdµలP “అతEE yెరnాలలB నుం3N 
t3NRించ31E'{ తమ ¯ాయశకP* లm పJయ9}ంy1ర/.” అతE'{యQ31E'{ 
yెప,�'ªద èనంత �త*ంలB డబ@, OÌ గ@yే¯ార/. అతడ¢ '¥¦§స*వ,లను వde+ంచవల� ి
య@ం3Nన nాధుత¬మ@ను కZబషఱaఅ ఈ tధం`ా 'ª)3 7కdeంy1డ¢: “'ాబటkI  ఏ 
31ం�కP3ైq1 మdeయ@ $త�* లమmde#T]q1, ఆ యm సందdా�ల D1¬dా లmభం 
సంOాDaంచు'cంటÄ, 7ాde ['¥¦§స*వ,ల] మధQకP వ�wనట�#0,ే ఈ nామmనQ 
పJజö కంRj ౖt®aంచడం D1¬dా అతడ¢ ఆక�ిzకం`ా లÒసు* న} ఐశ¬రQమ@ను అతQంత 
Dఘoం`ా సంOాDaంచు'ªగలPగ@ను.”9  

తన OాఠకPలకP tq#దం క;�ంచు E²త*మ@ Lucian 'cంyెమ@ను Rjద�Da`ాy�ేి 
yెRి�య@ండవచుw. 'ాE అతE వర+న, 7ార/ అn�కరQం కలPగ@త�న} అనుభv9లBq� 
t3N�RjటIబ3Nన 'cందర/ t¯ా¬సుల అనుభ7ాలకP y1;నంత దగÓర`ా ఉన}Da. 7ాde 
పరప9'{ తగÓటHI `ా, '¥¦§స*వ,లP ´²ంచు7ార/`ాను, నమzకమ@ంచు7ార/`ాను 
ఉండవల�నE ఆnా* ర/. ఇటHవంటk ల´ణ1లను O�లP OÌ J త>¹Íంy1డ¢, అ#0 ేఎప,�3ో  
ఒకప,�డ¢, tమర�q1తzక[\]న పJశ}లP 7�యబడవల�నE మ@ందుజöగ)త* 
nా¬®a'ారం0� అR�øNసు* ంDa. 0ె;t0ేటల0� కZ3Nన పJసంగమ@లP, మనసు>కP 
హత�* 'cq� 7ా`ాÐ టk, మdeయ@ మరzస¹Íత[\]న తత*Öమ@ల వశ[\]OÌ వ,ట అన`ా, 
తమ@zను01మ@ వంచనకP అతప� èంచు'cనడ[\] య@ం3నెE అO· స*లPడ¢ 
'cdeం��య@లకP 0ె;యజ¥Oా�డ¢. ఈ ల<క జ¯« నమ' bషయంల< y1ను జ¯« 2)*s 
య'w1jడ2 తలంచు '¥¦§స*వ,డ¢, అతE 'ాలమ@లB, “ఆతz సంబంధం`ా t7�కమ@ 
క; èంపబ3Nన7ార/” అE RిలPవబడ¢త�న} 7ాde0�OాటH, జ¯« 2 అగ'నట�ª  >£ఱÉÊ>ాడ� 
3ావలIను.  

వచనమ' 19. మmనవ,లP 7ాde అవ`ాహనకP అంత��కLE tషయmలను 
లBత�`ా తర�చూ31లను'cన}ప,�డ¢ Dేవ,డ¢ నవ,¬ త�ంట�డ¢, ఆయన పJ��tత�డ¢ 
'ాడE O�లP yెప,�త�q1}డ¢. 'cంyెం ఎ9*O· డ¢ప,గల మmటల0�, ఒక tధ[\]న ఈ 
లBక జöE నమ@ను, “ఈ లBకమందు 01మ@ జöE నులE” అను'cq�◌ే7ాde'{ సdeప3 ే
జöE నమ@ను అO· స*లPడ¢ అం µ̀కdeసు* q1}డ¢ (3:18). ఇటHవంటk జöE నమ@ D1E 
పde²త�ల tషయంలB అజöE E#T] య@న}Da. ఆ[\ 0�టలBE ఏ yటెHI  ఫలమ@q¤నౖను 
9నవచుwనEయ@, తతÜ;తం`ా ఆ[\ y1వదEయ@ 0లెPసు'cన}ప,�డ¢ హవ¬ ఆ 
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మmటల yేత పJ��tతమ#QంDa (ఆDa. 3:1-4). Ôqీ1ర/ [\]D1నమ@లB నుం3Nన పJజలP 
ఆ'ాశమ@లనంటHనంత ఎ0ెÕ*న `lప,రమ@ను Edezంy1లను పథకమ@ను yేపటkIన 
తర/ణంలB 7ార/ 7ాde య@గమ@నకP సంబం®aం�న జöE నమ@Rj ౖఆ®1రప31ì ర/ (ఆDa. 
11:4). మmనవ జö9 ³కL కథ Dేవ,డ¢ మనుష�Qల ��షలను 01ర/మmర/ yేసూ*  
7ాdeE yెదర Ý̀టIడంలB ఎల�ప,�డ¢ Eమగ}[\]య@ండ¢ట గvdewనDె ౖ య@న}Da. 
మనుష�Qల n· ంత Oాం3NతQమ@ 0ేవ{2 దృêిM34 >£ఱÉÊతనqÑ అq� tషయmE} 7ార/ 
మdewOÌ వ,టకP 7ాde దురహం'ారమ@ మdeయ@ గర¬మ@ 'ారణమవ,01#.  

జ¯« నులను >ా"# కృk�మమ'లల<wx ఆయన [0ేవ{డ�] పట�M 38నును అE !బ@ 
5:13లB 7Jా యబ3Nయ@న} మmటలను ఉలW� �సూ* , O�లP తన ¹ºచwdeకను ఉD1U టkం� 
పలPకPత�q1}డ¢. ఈ మmటలP !బ@ ³కL ��}¹Íత�డ¢ ఎæఫü q#ట 7¤లPవ3Nన7¤ ౖ
య@న}t. !బ@ గ)ంథంలB నుం3N ఎ9*  7Jా యబ3Nన పదబంధమ@లP 'c) త* 
EబంధనలBE'{ అq�క ylట�  అలP� 'cనబడ¢నటH�  yేయబ3Nనt, 'ాE సంబం®aత పనులP 
మvడ¢ పdాQయmలP మmతJ[| సూటk̀ ా R�dÝLనబ3Nనt. ఈ మv3NంటkలBE d¥ండ¢ 
ఎæఫü మmటలB�  నుం3N సంగ)¹Íంపబ3Nన7� (1 'cdeం��. 3:19 [!బ@ 5:13]; ¹ºÀJ. 
12:5 [!బ@ 5:17]; మdeయ@ మvడవDa Dేవ,డ¢ !బ@0� మmటలmడ¢చుం3Nన 
సందర�మ@లB నుం3N ±సు'cనబ3NనDa (dlమm. 11:35 [!బ@ 41:11; 35:7లBE 
ఎæహÂ మmటలP చూడ¢మ@]). Dేవ,E మmరÓమ@లను 0ెలPసు'cనుటలB మmనవ,డ¢ 
పJదde�సు* న} అసమర2తను !బ@ ��}¹Íత�లP ఒప,�'cంటÄq�, మdÝక పJకL జöE నమ@ 
గvdew 7ాde'{ అం01 ఎర/'̂ అన}టHI  7ార/ !బ@కP ఆDే̄ ా;వ¬డమq�Da వ'ª) '{*#T] 
య@న}Da. ఈ nా2 #లB, !బ@ ��}¹Íత�లP 7ాde n· ంత కృ9Jమమ@లలBq� 
పటHI బ31ì ర/.  

వచనమ' 20. 01ను 0ె;యజ¥ప,�చుం3Nన tషయmE} మde ఎకPLవ`ా 
ఉD1U టkంచ31E'{, O�లP '(ర*నలP 94:11 7¤ౖప, మళ)� త�q1}డ¢. ఈ అనులWఖనమ@ Oాత 
Eబంధన ³కL µ̀)కP అను7ాదమ@లB నుం3N ('(ర*నలP 93:11; కZశశ) 
±సు'cనబ3NంDa. అచwట D1E అవ`ాహన ¹ºÀJ ��షలB ఉన}D1E కంట� 'cంyెం 
Òన}ం`ా ఉన}Da. Dేవ,E చరQలను గ@ణDోష పdµ́  yేయ31E'{ మmనవ,లP yే�� 
పJయ01}లను Dేవ,డ¢ కERjటkI  చూసూ* q� వ,q1}డE అO· స*లPడ¢ ధుJ ¶కdeసు* q1}డ¢. 
మనుష�QలP ®ైరQవంత�ల�ౖ ఆయన పJతQ´తను పకLనబ�టkIనప,�డ¢, 7ాde ØచనలR 
2రరZకమ'ల2 ఆయనకP 0ె;య@ను. tD1Q��Qసమ@ మdeయ@ $జöE స Dేవ,E దృÔిIలB 
Dోషమ@లE O�లP సూ�ంచలWదు. t Ø̄షం`ా, మనుష�QలP తdeLసూ* , తdeLసూ* , 7ాde 
¹.త�7ాదమ@ ³కL �టI�వde దశకP yేర/'cన}ప,�డ¢, nాం'̂9క tజöE నమ@ 
tషయ[\]న ప,dlగమనమ@లBను, tదుQతwణ సంబంధ[\]న [|®1tలBను 
తde èOÌ #నప,�డ¢ - అ�ి*త¬మ@ గvdewన మరzమ@ D1E సమm®1న మ@ను, “ఆDa 
యందు Dవే,డ¢ భvమmQ'ాశమ@లను సృ$ంyెను” (ఆDa. 1:1) అq� మmటలB�  మmతJ[| 
కను`ÝంటHంDa, మde DేEలBను కను`ÝనజöలదE అతడ¢ :Ôింy1డ¢.  

వచనమ' 21. O�లP yే�ిన మంద;ంప,లP అ7ాస*వ[\]నt`ాE, '̂వలమ@ 
�ిD1Ð ంతపర[\]నt`ాE 'ావ,. Dేవ,డ¢ 'cందdeE 7ాde “కPయ@'{*లB” ఒక Dొంగను 
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పటHI 'cన}టHI  “పటHI 'cంట�డ¢” అq�Da D1E అర2ం 'ాదు. 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లను 7ాde 
కPయ@కP* లలB పటHI 'cను పJ'{)యలB ఆయన Eమగ}[\] య@ం3ెను, ఏలయన`ా 7ార/ 
మనుష|oల యందు అkశ)ంచు ¯PధనకP లBనయmQర/. “Dవే,E ఆలయమ@ 
పdeòదÐ[\] య@న}Da, ఆ ఆలయమ@ Ûd̂” అE O�లP 7ాde'{ జöE పకం yే¯ాడ¢ (3:17). 
అO· స*లPడ¢ వQ'{*గతం`ా మmటలm31డ¢. 'cdeం��య@లP సంOాDaంచు'cనవల�నE 
EdµøNసు* న} ఏ జöE న[\]నను 7ార/ '()సు* నందు ఏ[\] య@ండవల�నE Dేవ,డ¢ 7ాde 
E²త*ం yే�ిన ఏdా�టHనకP nాటk 'ాదు. 7ార/ tð�ంపబ3Nన7ాd¥¦, 
ఏర�రచు'cనబ3Nన7ార/, Dవే,E పJజలPq¤ ౖ య@q1}ర/. Dేవ,E వరమ@లకPగల 
nాటkలWE tలPవను 7ార/ గ@de*ంచగలPగ@నటH�  7ాde'{ దృÔిI'ªణం మdeయ@ tనయమ@ 
అవసర[\] య@ం3Nనt. '¥¦§స*వ,లP, Dేవ,E ఆలయ[\] య@న}ందువలన సమస@మ' 
>ా"#34 Aెం0Fన>x అE 7ార/ 0ెలPసు'cంట�రE O�లP yెప,�త�q1}డ¢.  

వచనమ' 22. GHలR Jా2 ల/01 అGu ల<ª  Jా2 ల/01 3¿Àా Jా2 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లకP 
పdeచరQ yేయ@ట వలన 7ార/ D�tంపబ31ì ర/. D1సులP, ఒక tధం`ా చూ��* , 7ార/ 
పdey1రమ@ yే��7ాde'{ yెంDaన7ాd¥¦ య@ంట�ర/. అధుq1తన[\]న మdeయ@ కPయ@'{*0� 
కZ3Nన Oాం3NతQమ@ “శdµర సంబంధ[\]న మనుష�Qల” (3:1) #Tదుట ఏDెనౖ ఒక 
హ6D1 క;�ంచ వచుw, 'ాE పdా®�న D1సQమ@ '()సు*  ఆతzను nా¬యత*ం 
yేసు'cన}7ాde'{ అపde²తం`ా అతQ®aక tలPవగలDె ౖ య@న}Da. 1:12 మdeయ@ 
3:22లB ఈ మ@గ@Ó de గvdewన పJnా* వనలP O�లP ఈ ప9JకలBE �దటk  
మvడ¢ అ®1QయmలB�  yే�ని మంద;ంప,లలB అ®aక ¯ాతమ@నకP ఆ®1రం`ా 
ఉప!గపడ¢త�q1}#. 'cdeం��య@లP 7ాde ఉపDేశకPల D1¬dా మmరÓదర�కమ@ను 
O· ంD1ర/, గనుక సమస@మ' 7ాde n· ంత[\] య@న}t. 7ార/ ఏ² ఎdè eయ@ం3Ndl, 7ార/ 
ఎవd¥¦ య@ం3Ndl, 7ార/ ఎవde'{ సంబం®aం�న7ాd¥¦ య@ం3Ndl, ఇవE}య@ 7ాde'{ 
ఉపDేం�న7ాde0� 7ార/ ఏర�రచు'cEన సంబంధమ@లలB నుం3N ఎDa è అÒవృDaÐ  
yేంDaనt. అ0F ల<కqrsనను, lవqrsనను, మరణqrsనను, ప�సు@ తమందునjb)*sనను 
"ాబÜ వ{న>£నౖను, 7ార/ సమస*మ@ను తన nా¬స2ëమ@`ా సంOాDaంచు'cq1}ర/.  

1:12లB వల�q� 3:22లB '̂Tా R�dÝLనబడ¢ట, tసzయమ@ను కలPగజ^సు* న}Da. 
R�త�ర/ 01q� స¬యం`ా 'cdeంథు పటIణంలB సమయం గ3NOా31? బహÂ¯ా 
గ3NRియ@ండవచుw, 'ాE 'cdeంథులB సు7ార* tత*నమ@ను q1టkనDa 01q� అEయ@, 
D1E'{  ర/ OÌ �ినDa అO· లB�  అEయ@ O�లP R�dÝLనునప,�డ¢,  ర/ OÌ �ింDa R�త�ర/ 
'ాD!ే 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లP అO· లB� ను వQ'{*గతం`ా బ�గ@`ా ఎde èయ@ం3Nde (అO· . 18:24, 
27; 1 'cdeం��. 16:12), గనుక 7ార/ '̂Tాను కZడ వQ'{*గతం`ా ఎde èయ@ం3Ndl లWDో  
అq�Da స�షIం`ా 0ె;యడం లWదు. ఏDే[\]నప�టk'{E, 'cdeంథు సంఘమ@ను 
Rీ3Nంచుచుం3Nన ప´మ@ల0� కZ3Nన tభజనల tషయంలB R�త�ర/ R�ర/ కZడ ఏDో 
ఒక tధం`ా ఆమంతJణమ@ yేయబ3Nయ@ంటÏ తప�, O�లP R�త�ర/ R�ర/ను ఎందుకP 
R�dÝLq1}3ో  tవdeంచడం కషI[|. R�త�ర/ R�ర/ను ఆమంతJణమ@ yేయ@టకP`ాను 
అO· స*లPE ఆðదం అవసరమ@లWకOÌ # య@ండవచుw.  

'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP అంతకP మ@నుప, అం9³కయకP 7¤÷�నటH� `ాq� (అO· . 
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15:1), O�లP 'cdeంథు పటIణంలB లWనప,�డ¢, యvదుల�ౖ య@ం3Nన t¯ా¬సులP 
#TరUషలWమ@ నుం3N 'cdeంథు పటIణమ@నకP వy1wరq� త�Da అÒOJా యమ@నకP 
'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన ప9JకలB�  సందర�వ¯ాత�*  yేయబ3Nన 7ాQఖmQనమ@లP 
0�డ�డ¢చున}t. అనQజనుల�ౖన t¯ా¬సులP ðÔ� ధరz¯ాస* &మ@లBE మతపర[\]న 
ఆy1రమ@లను Oాటkంy1లE 7ార/ nా®a'ారపåర¬కం`ా అR�øNంy1ర/. 
అం9³కయలBE ఉపDేశకPలP, ఉపDేంచుటకP 7ాde'{గల అ®a'ారమ@ను యm'ªబ@ 
నుం3N O· ంDaరE nా¬®a'ారం0� పJకటkంచుచుం3NనటÏ�  (గల±. 2:12), 'cdeంథు పటIణంలB 
ఉం3Nన ఇD ేtధ[\]న ఉపDేశకPలP, R�త�ర/ నుం3N తమ అ®a'ారమ@ను O· ంD1రE 
yెప,�'cనుచున}టHI  కనబడ¢త�న}Da. #TరUషలWమ@లBE పdeసయ@Qల ప´మ@నకP 
yెంDaన t¯ా¬సుల వల�q�, 7ార/ కZడ ధరz¯ాస* &ం tషయంలB అ²01స'{*గల7ాd¥¦ 
య@ం3Nde (అO· . 15:5; 21:20 చూడ¢మ@). యvదయ నుం3N వ�wన ఉపDేశకPలP, 
“[|మ@ '̂Tా నుం3N మm అ®a'ారమ@ను O· ంDaయ@q1}మE” nా¬®a'ారం0� పJకటkసూ* , 
గల±యలBE సంఘmలB� E'{ అక)మం`ా పJ7�ం�నటÏ� , 'cdeంథులB కZడ 'cంyెం 
గందర`lళం సృÔిIం� య@ండవచుw. 7ాస*7ాE'{, '̂Tా 7ాdeE ఎన}3ైనను ఆదరమ@0� 
ఆ;ంగనమ@ yే�ి'cE య@ండకOÌ వచుw. అసలP 'ారణ[|ð 0ె;యదు, 'ాE ఏDో 
ఒక 'ారణం yేత యvదుల�ౖన '¥¦§స*వ ఉపDేశకPలను O�లP తన �దటk ప9JకలB 
సూటk`ా ఎదుdÝLనలWదు; ఏDే[\]నప�టk'{E, అతడ¢ 'cdeం��య@లకP తన d¥ండవ 
ప9Jకను 7Jా య@చుం3Nన తర/ణంలB, tషయmలE}టkE పJnా* tంy1డ¢ (2 'cdeం��. 
3:13, 14). ఇటHవంటk ఉపDేశకPలP, 7ాdeE O�లP భdeంy1;> వ,ం3Nన అబదÐ 
అO· స*లPల�ౖ య@ండ¢ట సంభవ[|.  

వచనమ' 23. 7ార/ తమ@zను01మ@, 7ాde జöE నమ@ను, మdeయ@ 7ాde అO· స*;క 
ఉపDేశకPలను స¹Íతం 7ాdeE రøNం�న పJభ@వ,నకP అ®�నం yేసు'cనునంత వరకP 
'cdeం�� t¯ా¬సులలB ఐకQత q¤ల'cనదు. “సమస*మ@ను Û7�” (3:22) అE అతడ¢ 
7Jా �ినప,�డ¢, సంఘ సభ@QలP తన మmటలను వQ'{*గతం`ా అన¬#ంచు'ª7ాలE 
O�లP ఆంy1డ¢. ¤ర� 3�Pసు@ >ార� అE తదనంతరమ@ 7Jా యబ3Nన nామmనQ 
7ాస*వమ@0� OÌ ;��* , O�లP #Tడల `ాE లWD1 ఏ ఉపDేశకPE #Tడల `ాE dాచభ'{* 
పJదde�ంపబడవల�ని అవసర[| లWదు. 7ార/ ఏక పJజ#T] య@ం3Nde, ఏలయన`ా 7ార/ 
'()సు* కP yెంDaన7ాd¥¦ య@ం3Nde. '()సు* నకP yెంDaయ@ండ¢ట అన`ా Dేవ,E'{ 
yెంDaయ@q1}మE అర2ం, ఎందుకన`ా 3�Pసు@  0ేవ{2>ాడ�. 'cdeంథు పటIణంలBE 
'¥¦§స*వ,లP లBలBప; రచwలను పకLనబ�టÏI�,ి ఆ'ాశమండలమ@లలB స¬త:�>ిదÐం`ా 
ఉన} ఐకQతను ఆ;ంగనమ@ yేసు'cనవల�నE తం3NJ మdeయ@ కPమmర/E ³కL 
ఏకత¬మ@ 'ªర/చుం3NనDa. 
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అనhయమ' 

శ"Oర సంబంధులIనౖ మనుష|oల వలI lbంచుట  

గ¦"#®న అంత"ాí>ాలR (3:1-3)  

అతడ¢ 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లను “శdµర సంబంధుల�ౖన మనుష�QలP” అE 
సంబ� ®aంy1;>న అవసరత ఉన}దE O�లP ఒప,�'cq1}డ¢. 7ార/ “#ంకను శdµర 
సంబంధుల�ౖ” య@న}టHI , 7ాde పJవర*న#$ ఆdlRించుచున}దE yెప�31E'{ అతడ¢ 
Eదర�నమ@ను 7ాde మ@ందుంy1డ¢. అల�[\]న అసూయల మvలmన 7ాdeలB 
ñ;కలWర� డ¢టకP 7ార/ 01tచుwచుం3Nde. కలహమ@ 7ాde మధQ q¤ల'cE య@ం3Nన 
సహ6దర R�Jమను ఊRిdాడ యకPం31 పåde*`ా కRి�7�య@చుం3NనDa. Rలి�తనప, 
yేషIలP 7ాde సమm®1q1E} అపహdeంచుచుం3NంDa. 

శdµdానుnారం`ా õtంచుటను, '¥¦§స*వ,లP Dొంగతనమ@ yేయ@ట, మదQం 
��tంచుట, మmదకదJ7ాQలను ఉప! èంచుట, మdeయ@ జöరత¬మ@ వంటk 
Oాపమ@ల0� సమmనం`ా ఎంచుత�ంట�ర/. ఇటHవంటk పJవర*న క�wతం`ా 
!గQ[\]నదవ,త�ంDa, 'ాE “శdµర సంబంధుల�ౖన మనుష�QలP” అE O�లP 
సంబ� ®aంచుచుం3Nన7ార/, nాR�́ ం`ా అల�[\]నవE అq�కPలP పdeగణÙంచు 
Oాపమ@లను అభQ�ించుచుం3Nde. nా¬ర2పådeత[\]న OÌ ట 8, Eర�య0� కZ3Nన 
7ాQఖmQనమ@లP, మdeయ@ ఆలBచనలWE గ@సగ@సల వంటk “అల�[\]నt” అE 
yెప,�'cనబడ¢ Oాపమ@లW, '()సు*  శdµర (సంఘ) ఐకQతకP స¬యం tq1శకర[\]న 
పJవర*న కంట� ఎకPLవ yెర/ప, yేయగలవ,. '¥¦§స*వ,లP పJభ@వ,నకP త èనటHI `ా, “R�Jమ0� 
ఒకE qHకడ¢ స¹Íంచుచు, . . . D�రU¯ాంతమ@0� కZ3Nన సంపåర+ tనయమ@0�ను, 
nా9¬కమ@0�ను నడ¢చు'cనవల�నE” (ఎij�.ీ 4:2) O�లP 7ాdeE 
tన}tంచు'cంటHq1}డ¢. “ఇప,�3ై0 ే Ûర/ 'ªపమ@, ఆగ)హమ@, దుషIత¬మ@, 
దూషణ, Û q#ట బvత�లP అను ¶టE}టkE tసde4ంచు3N” అE 'cల�ీ>య@లకP అతడ¢ 
7Jా సు* q1}డ¢ ('cలôస>. 3:8). 

సంఘమ' మ"#య' సంఘ w1యకతhమ' (3:4-9) 

సంఘmdాధనలకP క)మమ@ తప�క °జరగ@చు, Dే7ాలయమ@లB 
ఏdా�టHyేయబ3Nయ@ండ¢ బ�ంñలB లWD1 కPdµwలB కZర/wం3N సంవత>రమ@ల తరబ3N 
ఒ'̂ బ� ధకPE బ� ధలP tq�7ార/ ఆ బ� ధకPE'{ ఎర/క లWకPం31q� ¶ర/ తర/చు`ా 
అతE0� తమ@zను01మ@ గ@de*ంచు'cంట�రE yేపటIబ3Nన 'cE} అధQయనమ@లP 
7¤ల�3Nసు* q1}#. t¯ా¬సులP తమ@zను01మ@ గ@de*ంచు'cq� అ�ి*త¬మ@ బ� ధకPడ¢ 
మmతJ[| 'ాదు. q�తృత¬మ@ మdeయ@ dాచభ'{* అq�క DaశలలB నుం3N వచుwను. పJజలP 
తర/చు`ా nా2 Eక '()31'ార/ల జటHI లP, 7ార/ õtంచుచుండ¢ పటIణమ@లP లWD1 
dాషI 0మ@లP, 7ార/ ఎను}'cEన పJభ@త¬ పJ9Eధుల పట�  dాచభ'{*గల7ాd¥¦ య@ంట�ర/. 
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'ాబటkI, సంఘంలB Dేవ,E 7ాకQమ@ను పJకటkంచు7ాde గvdew '¥¦§స*వ,లP ఎం0� `Ýప�`ా 
yెప,�'cనడం, ఆశwరQ[|Û క; èంచనకLd̂�దు. 

ఏDే[\]నప�టk'{E, వQ'{*గత[\]న O· గడ* , [\ప,�, లWD1 nా¬²భ'{* �|| 7ాటk ±వJ 
nా2 #'{ yేర/'cన}ప,�డ¢ అt ఒక సమసQ`ా మmరవచుw. ఒ'ాqHక సందర�ంలB (అO· . 
10:25, 26) R�త�ర/, మdÝక సందర�ంలB O�లP మdeయ@ బర}బ� (అO· . 14:14, 15), 
7ాde బ� ధలP tన}7ార/ 7ాdeE పå$ంపబ� #న t®1నమ@ను చూ� EdUా ంత 
OÌ యmర/. 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP 7ాde'{ ఉపDేం�న ఉపDేశకPలను, 7ార/ 
పJదde�ం�న వQ'{*గత O· గడ*లP మdeయ@ nా¬²భ'{*E ఆ®1రం yసేు'cE ప´మ@లP 
ఏర�డ¢నంత Rjౖ'{ లWవq¤01* ర/. ఇటHవంటk ప´మ@లను O�లP`ాE, అO· లB� `ాE 
ఏమmతJమ@ను OÌ J త>¹ÍంచలWదు. స2లమ@నుబటkI  అన`ా, 'cdeంథు పటIణంలB 
�టI�దట '()సు* ను పJకటkంచుటనుబటkI , O�లP సdl¬తLృషI[\]న7ా3ె ౖ య@q1}డE 
O�లPను ఇషIపడ¢చుం3Nన7ార/ 7ాDaంy1ర/. అతE'{ 7ా`ాÐ టk లWదE (2 'cdeం��. 11:6), 
సూÜde*0� కZ3Nన వQ'{*గత అÒర/� లWదE (2 'cdeం��. 10:10) `ÿరవలBపం 
క; èంచుచుం3Nన7ార/ పటHI బట�I ర/. మdÝక పJకL, అO· లB� , tD1¬ంసు3ైయ@ం3N, 
పJ��tతం yేయగల 7ా`ాÐ టkగల7ా3ె ౖయ@ం3ెను (అO· . 18:24). 

సంఘmలB� , 'cE} పdాQయmలP, ఆ యm బ� ధకPల పట�  ఆ యm సభ@QలP 
క; èయ@ండ¢ వQ'{*గత ఇ;ాI #;ాI ల ఆ®1రం`ా tభజనలP సృÔిIంy ేశకP* లP అÒవృDaÐ  
అవ,త�ంట�#. ఇ;ాI #;ాI ల మధQ గల వQ01Qసమ@లను, ఒక nా2 #లB అర2ం 
yేసు'cనవచుw. '¥¦§స*వ,లP అq�క t®1q1లB�  వQ'{*గతం`ా q�ర/w'cంటHంట�ర/ గనుక 
సహజం`ాq� tÒన} బ� ధq1 Ī¦లPల D1¬dా పJ!జనం O· ందు01ర/. సంఘంలB ఆ 
యm ప´మ@లP ఏర�3N0 ేతప�, D�E వలన నషI[|Û కలPగదు. '¥¦§స*వ t¯ా¬సమ@నకP 
'()��*  '̂ందJ[\] య@q1}డE O�లP 'cdeం��య@లకP 7Jా �ిన ఉత*రమ@లB మనమ@ 
జöLపకం yేయబడ¢త�q1}మ@. ఆయన #Tడల పJదde�ంపబడ¢ nా¬²భ'{* ఇతర[\]న 
7ాటE}టkE అ®a²ంచుత�ంDa. '()సు*  శdµరమ@ (సంఘమ@)లBE స[\]కQతను 'ాOాడ¢ 
E²త*ం వQ'{*గత ఇ;ాI #;ాI లP పకLనబ�టIబ31;>ంD.ే  

సంఘమ' 0వే{2 ఆలయqrs య'నj0F (3:10-23) 

q�టk ఆధుEక Oా¯ాwతQ పJపంచం ±వJం`ా వQ'{*nా¬మQ7ాదమ@లB 
మ@E èOÌ త�న}దE nామm$క ¯ాస* &7�త*లP yెప,�చుq1}ర/. సమmజపర [\]న 
బ�ధQతలP వQ'{*గతం`ా Eర�´Qం yేయబడటం సగటHన DaనDaనం 
7�గవంతమవ,త�న}Da. సభ@Qలను ఆకdeïంచ31E'{ O�ర గ@ంప,లP కషIపడ¢త�q1}#. 
పJభ@త¬ పJజö ��వ పట�గల పJజöదరణ త èÓOÌ త�న}Da. �jలBÜ2 0రెలP, కంపåQటర/� , 
మdeయ@ ఇతర tదుQతwణ ఉపకరణ మ@లను చూడటంలB పJజలP ఇ0�®aకం`ా ఎకPLవ 
సమయmE} గడ¢ప,త�q1}ర/. ఒక పJకL “nామm$క మmధQమమ@లP” tస* ృతం`ా 
tE! èంపబడ¢ట వలన పJజలP క;�ికటHI `ా సంఘటkతమవ,త�ండ`ా, మdÝక పJకL 
ఇ7� మmధQమమ@లP పJజలను ఒకde నుం3N మdÝకdeE 7�ర/ yేసూ* , ఒంటdeతq1E} 
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సృÔిIసూ* , మmనవ,ల మధQ q¤ల'cE ఉం31;>న పరస�ర[\]న అq#QనQ చరQలను 
ø 7ణÙంపజ^యడమq�Da వ'ª) '{*`ా ఉన}Da.  

#$సు '()సు*  సంఘం, t¯ా¬స సంబంధ[\]న సమÔిI ఒప,�'ªలPను మdeయ@ 
Ede�షI[\]న õtత t®1నం tషయ[\]న EబదÐతను పంచు'cను పJజö సమmజమ@ను 
²ం�నDె ౖ య@న}Da. సంఘమ@ అ#య@న} ² è;న tషయmలE}టk0�OాటH, 
సంఘమ@ ఒక nామm$క జöలm'ార వQవస2#T] య@న}Da. D1E ఉE'{ E²త*మ@ 
సమmజం కలPగజ^సు'cనుటRj ౖ ఆ®1రపడ¢ ఇతర వQవస2ల వల�q�, వQ'{* nా¬మQ 
7ాదమ@ను బటkI  ఒంటdeతనమ@ తల�9*నప,�డ¢ సంఘం °EO· ందు త�ంDa. 
'ాలmనుగ@ణ[\]న సూÜde*E అనుకZలపర/w'cనడం 'cంత [|రకP nాధQమవ,త�ంDa. 
ఉD1|| సు7ార* పJకటన తర/చు`ా ఒకde వQ'{*గత[\]న ఆకరïణ0� ఆరంభమవ,త�ంDa: 
“ వ, రøNంపబడ `lర/చుq1}7ా?” అE అడ¢గ@చు, “ వ, yేయవల�ింDెలm� , 
Oాపప,టx ప,�'ªలP OJా ర2న y�ే,ి #$సు '()సు* ను   హృదయంలBE'{ ఆ°¬ Eంచడ[|” 
అE 'cందర/ సు7ాdµ*కPలP yెప,�చుందుర/. ఇటHవంటk tన}పమ@ R�త�ర/, O�లP, 
మdeయ@ 'c) త*  EబంధనలBE ఇతర గ)ంథకర*ల tE'{3N'{ tం0ైన tషయం`ా వ,ం3ేD.ే 
O�లP సంతలB� ను, ¶ధులB� ను బ� ®aంy1డ¢. పJజలP మmర/మనసు> qHంDa బ�Rి*సzమ@ 
O· ందవల�నE 7ాde'{ RిలPప,Ey1wడ¢ (గల±. 3:27 చూడ¢మ@). Dవే,E కPమmర/3ైన 
'()సు* నంద; t¯ా¬సమ@ను బ¹Íరంగమ@`ా ఒప,�'cE, '()సు* లBE'{ బ�Rి*సzమ@ O· ంDaన 
తర/7ాత రøNంపబ3Nన 7ాdeE పJభ@వ, సంఘమ@లBE'{ yేర/wనE అతడ¢ 
yెప,�చుం3Nన D1EE tనుచుం3Nన7ాde'{ సtవరం`ా 0ె;యజ¥Oా�డ¢. '()సు* 0� కZడ 
õtంచడమంటÏ, సమmజం0� కZడ õtసు* q1}మE అర2ం; అన`ా అDa సంఘమ@లBE 
õtతమE అర2ం.  

రøNంపబడ¢ట ఏ'ాంత[\]న, #$సయQను హృదయం లBE'{ ఆ°¬Eంచు 
వQ'{*గత[\]న చరQను ²ం�నDె ౖయ@న}Da. సు7ార*కP లBబడ¢ట0�OాటH, ఇDa పJజలB�  
ఒక ��గ[\]OÌ త�న}Da - 7ాde0� పంచు'cనడం, 7ాde నుం3N OÌ J 01>హమ@ను O· ందడం, 
7ాde yతే సdeDaద�బడటం జర/గ@త�న}Da. పJ9 ఒకL సభ@Qడ¢ సంఘమ@లBE పJజల0� 
కZ3Nన nామm$క జöలm'ార వQవస2కP ఇచుwచుండ¢ను మdeయ@ D1E నుం3N 
ప,చుw'cనుచుండ¢ను.  

'cdeంథు పటIణంలBE సంఘం, పటIణంలBE '¥¦§స*వ,లP ఒకde'cకర/ సభ@Qల�ౖ 
య@q1}రq� tషయmE} మdewOÌ వ, nా2 #'{ yేర/'cనునంత`ా బ�ధననుభtం�ంDa. 
nామv¹Íకం`ా, 7ార/ Dేవ,E పJజల�ౖ య@ం3Nde, Dేవ,E ఆలయ[\] య@ం3Nde. Dేవ,డ¢ 
తన ఆలయంలB Eవ�ింy1డ¢. ఒకడ¢ '()సు*  yేత ఆయన శdµరమ@నకP 
(సంఘమ@లBE'{) yేరwబడనంత వరకP, '()సు* నంద; õtతం nాధQం 'ాదు, 7ాEలB 
'()సు*  Eవ�ించడం జర/గదE బ� ®aంచ31E'{ అO· స*లPడ¢ y1;నంత nాహసవంత�3ె ౖ
య@ం3ెను. ఒ'cLకL సభ@Qడ¢ 0�టk t¯ా¬సుల పట�  పJదde�ంచు EబదÐత ఆ®1రం`ా, 
సంఘం వdeÐలP� త�ంDa లWD1 ´యమవ,త�ంDa.  

q�ను ఉన}త Oాఠ¯ాలలB tదQనభQ�ించుచుం3Nన dlüలB� , tజöE న ¯ాnా* 0 లను 
q�q¤కPLవ`ా ఇషIపడ¢త�ంటkE. గణÙతం, రnాయన ¯ాస* &ం, మdeయ@ �-9క ¯ాస* &ంలB 
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పJ9OాDaంపబ3Nన పJ9 అÒవృDaÐ#T]న OాఠQక)మమ@ను చDa7ాను. ఒకq1డ¢ రnాయన 
¯ాస* & Oాఠమ@ను బ� ధనyేయ31E'{ అ9�a`ా వ�wన ఆy1ర/Qడ¢ q�q¤న}టk'{E 
మdewOÌ E ఒక పJ!`ాE} పJదde�ంy1డ¢. అతడ¢ ఒక `ాüకPRj�ను ±సు'cq1}డ¢. 
అDa nామmనQ[\]న ̀ ాüకPRj� అ#య@ం3NనటH�  కనబ3NంDa. ఒక పJ0ేQక[\]న nాం'̂9క 
పdeజöE నమ@ yేత ఆ `ాüకPRj� గటkIపరచబ3NందE అతడ¢ tవdeంy1డ¢. ఈ tషయmE} 
ర/üవ, yేయ31E'{, D1Eనతడ¢ ఒక సు0ె*`ా ఉప! èంy1డ¢. తన yే9E Rjౖ'¥త�* చూ, 
d¥ండ¢ పలకలP ±సు'cE అt ఒకD1E0� మdÝకటk అంటH'cE య@ండ¢నటH� , 7ాటk 
గ@ం31 ఒక Rjద�  [|కPను Daగ Ý̀ట�I డ¢. ఆ తర/7ాత, ఆ `ాüకPRj�ను Rjౖ'¥01* డ¢, ఒక 
లBహప, R�డ¢ను ±సు'cE, ఆ `ాüకPRj� లBE'{ 7�¯ాడ¢. 7¤ంటq� ఆ `ాüకPRj� 7¤#Q 
(అq�క) మ@కLలP`ా గదం01 yెలm� yెదుర#QంDa. ఆ ఆy1ర/Qడ¢ ñప,ర/ 
±సు'cq1}డ¢, మ@కLలE}టk  ఊ3Nw ఒకL ylట OÌ `̂¯ాడ¢. `ాü OాతJలP 
తయmర/yేయబడ¢నప,�డ¢, `ా;E ఊదుతç అనుకPన} ఆ'ాdాE'{ వ�wన 
తర/7ాత, అt nాం'̂9క[\]న t®1నంలB చల�బరచబడనట�#0,ే 7¤లPప; ��గంలB 
అt అతQ®aకం`ా గటkI7¤ ౖ య@ండవచుw 'ాE లBపల అతQంత సులభం`ా ప èలW 
ల´ణమ@గలDె ౖయ@ంటHందE D1E D1¬dా [|మ@ q�ర/w'cq1}మ@.  

ఈ పJ!గం q1 మనసు లBE'{ ఎq#}nార/�  వ�wంDa. సతQమ@ను బ� ®aంచుటలB 
సు�ి2ర[\]న7¤ ౖ య@ం3N, 7¤లPపటk ఒ9*డ¢లను క�wతం`ా తటHI 'cంటHందన}టHI  
కనబ3Nనప�టk'{E, లBలBపల మ@కLyకెLల�ౖన సంఘmలను q�ను చూ¯ాను. 7¤లPపటk 
దుషI శకP* లను ఎదుdÝLనునప,�డ¢ సంఘం ఆ సు0ె*  అంత బల[\]నDె,ౖ గటkIDె ౖ
య@ండవచుw, అట�#నప�టk'{E లBలBప; D1డ¢లకP దుర,ల[\]నDె ౖయ@ండగలదు. 
'cdeంథు పటIణంలBE సంఘం O�లP కím� దుటÏ ñ;కలవ,త�ం3NంDa - 7ార/ '()సు*  
�ిD1Ð ంతమ@లను t3N�RjటkI  నందువలన ñ;కలWర�డలWదు, 'ాE nా¬ర2మ@, గర¬మ@, 
మdeయ@ అసూయ అq� “R�డ¢లP” 7ాde సహ7ాసమ@ను లBలBప; నుం3 ే
మ@కLyెకLలP yేయ@చుం3Nనt. 
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