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అ�1oయమ' 4 

GHలR ప�k>ాదన మ"#య' 

ఆÆ0FంచబడకGÝ వ{ట 

'cdeంథులBE సంఘమ@లB tభజన జర/గ@చున}Da. మmనవ జöE నమ@Rj ౖ
అ®aకవ9*3N RjటHI టవలన వరÓమ@లP సృÔిIంపబడ¢ చున}t. O�లP 'cE} 
సంవత>రమ@ల '{)తమ@ 01ను బ� ®aం�న సు7ార*7¤ౖప, 7ార/ 9ర/గవల�నE తన 
చదువర/లను గDa� ం� ¹ºచwdeసు* q1}డ¢.  

tభజనకP సంబం®aం� ఆయన కషIతర[\]న పEE ఎదుdÝLంటH q1}డ¢, అ#0 ే
మdÝక tషయమ@ చdewంచవల�ియ@న}Da. అందులB అతను వQ'{*గతమ@`ా 
yేdeయ@q1}డ¢. 'cందర/ O�లP అ®a'ారమ@ను వQ9d̂'{సు* q1}ర/. 'ాబటkI, - Dేవ,E0� 
అతEకPన} సంబంధమ@ను గvdew మdeయ@ 'cdeం�� సంఘమ@0� 'cనnాగ@త�న} తన 
అనుబంధమ@ను గvdew O�లP తనగ@deం� 'cంత yెప,�'cనవల�వి�wనDa. 

ఈ సమసQ'cరకP, అO· స*లPడ¢ అనుసdeం�న ఈ t®1నమ@ q�టk సంఘమ@లకP 
సÜషIమ@`ా అన¬#ంపబడ¢త�ంDa. సతQమ@ను 7¤దకP7ార/, అంశమ@ను గvdew 
ప´Oాతమ@, దురÒమmనమ@ లWకPండ పdµøNంచు nామర2ëమ@ క; è ఉన}ప,�డ¢; 
స01Qq�¬షకPలకP ఇDa మmDade`ా స°యపడ¢త�ంDa. అ#0,ే Dేవ,E గvdewన 
సతQమ@ను మdeయ@ ఆయన0� 7ాde సంబంధమ@ను 7¤దకPనప,�డ¢ అలm 
7�ర/పడ¢ట, tభజనకP ఎడ²�wనటH� వ,త�ంDa.  

Dేవ,E సతQమ@ను అం µ̀కdeంచుట ఒకE õవన t®1నమ@ను Eర¬�సు* ంDa. 
మmనవ,E`ా ఉండ¢ట అన`ాq�², ఒకడ¢ ఇతర/లను ఎలm ఆదdeంచవల�ను, Dవే,E'{ 
ఏ² 'ావల�ను మdeయ@ õవమ@ ఎకL3N'{ 7¤ళ)త�ంDa లmంటk పJశ}లను 
తJవ,¬త�న}ప,�డ¢, పåde*`ా 7�ర/ప3Nన వQ'{* ¶టkEగvdew పటkIంచు'cనడ¢. ఈ 
పJశ}లలB వQ'{*గత సమర�ణ yేde ఉంటHంDa. ఆ±zయ q1యకPE ప´మ@`ా 
అంశమ@నుం3N t3NOÌ వ,ట, పJ��tత�3ౌటలB తRి�OÌ వ,టÏ 'ాక, అDa D1D1ప,`ా 
´²ంపబడE తప,� అవ,త�ంDa. 

'cdeం��య@లకP 7Jా యబ3Nన ఈ ప9JకలB, '()సు* ను మ¹Íమపరచు అE} 
tషయమ@లలB, Dేవ,E0� Oాప,లను సమm®1నపరచు పE'{ సంబం®aం�న అE} 
tషయమ@లలB O�లP సమర�ణను మనమ@ చూnా* మ@. సంఘమ@ అతEE గvdew 
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వQ'{*గతమ@`ా ఏమను'cంటHంDో  అDa 7ాde t®ేయత మdeయ@ '()సు* నందు 7ాde 
Edµ´ణలB గటkI`ా Rjన7�యబ3N య@న}దE అO· స*లPE'{ 0ెలPసు. ఇDa yేయ@టలB 
ఆయన అn�కరQమ@`ా ఉన}ప�టk'{, అO· స*లPడ¢ తన tమర�కPలను సంబ� ®aం�, 
తన పdeచరQను సమdeÐంచు'cనవల�వి�wనDa. 

v¹వకతhమ'నకR bర�ద మ'Jా ఉGu �ంగ' Ûర�� (4:1-5) 

1ఈలSగ' 3�Pసు@  v¹వకRలమ2య', 0ేవ{2 మర³మ'ల bషయమ'ల< 
గృహ2"ాhహకRలమ2య' ప�k మనుష|oడ� మమ'³ను ¸�bంపవలIను. 2మ"#య' 
గృహ2"ాhహకRలల< ప�k>ాడ�ను నమ³కqrsన >ాDై య'ండ�ట అవశoమ'. bూ 
Aేతw£ౖనను, ఏ మనుష|o2 Aేతw£ౖనను bమ"#îంపబడ�ట w1కR ²34�¬ అల�qrsన 
సంగk; ననుj wxwx bమ"#îంచు38నను. 3w1యందు w1కR ఏ 0ోషమ'ను 3ాన"ాదు; 
అ)నను ఇందువలన Ökమంత|డనుJా ఎంచబడను, ననుj bమ"#îంచు>ాడ� 
ప�భ'>x. 43ాబట¼M  సమయమ' "ాకమ'నుప{, అనJా ప�భ'వ{ వచు®వరకR, 
0ే22గ¦"#®య' Ûర�� Ûర®కRDE. 5ఆయన అంధ3ారమంద¬ రహసoమ'లను 
>£లRగ'ల<234 ydె® హృదయమ'లల<2 ఆల<చనలను బయలRపరచునప{�డ�, ప�k 
>ా2342 తJ#న qrప{� 0ేవ{2వలన కలRగ'ను. 

వచనమ' 1. ఇంతకPమ@ందు O�లP తనను, అO· లB� ను “పdey1రకPలP” అE 
Rి;�q1డ¢ (3:5); అ#0 ేఈ సందర�మ@లB అతడ¢ అ9 nామmనQ[\]న διάκονοι 
(diakonoi), అను µ̀)కPమmటను ఎను}'cEq1డ¢, ఈ మmట 4:1లB ��వకPలకP 7ా3Nన 
“servants” (ὑπηρέται, hupēretai) అను మmటకP 'cంత వQ01Qస[\]నDa. తర/7ాత 
7ా3Nన µ̀)కPమmట పJభ@త¬ అ®a'ాde³కL సహ'ాdeq# లWక ¯ాస* &J7�తq# సంబ� ®aంచుటకP 
'cE}nార/�  7ాడబ3NనDa. O�లP �దటk సు7ార* పJయmణల OJా రంభమ@లB, మmరLను 
మmర/R�ర/గల !°ను O�లP, బర}బ�లకP “సహ'ాde`ా” 7ాdeE అనుసdeం�q1డ¢ 
(ὑπηρέτης, hupēretēs;1 అO· . 13:5) అDa అణకPవగల �ి29E చూ�సు* ంDa. ఇకLడ 
O�లP ఆ మmట 7ా3Nన t®1నమ@, అతE'{ మdeయ@ అO· లB� కP స°యకPలకన} 
ఎకPL7¤ౖన nా2 # అకLరలWదను'cన}టH�  సు�సు* ంDa. పJభ@7¤ౖన #$సు'()సు*  పEలB 
7ాdeర/వ,ర/ స°యకPలP.  

అO· లB� , O�లP ఇద�ర/ ప"#A1రకRలR; 7ాde పEE 7ార/ ±వJమ@`ా పdeగణÙం�q1ర/. 
పJభ@వ,³కL సహ'ార/లP`ా, 7ార/ ఆయన గృహ2"ాhహకRలR కZడ (οἰκονόµοι, 
oikonomoi), యజమmE ఆజEలను Oాటkంచు పJ9EధులP. #$సు ఒక బ�ధQతను 
7ాde'{ అప� èం�q1డ¢. '()సు*  పdeచరQలB 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లకP పdeచరQ yేయ@ట 
7ాdeకPన} పE ��రం. 7ార/ పdey1రకPలP మdeయ@ Dేవ,E మరzమ@ల tషయమ@లB 
గృహEdా¬హకPల�ౖ య@q1}ర/. “మరzమ@లP” అన`ా O�లP ఉDే�శ[|²టÉ, ఎij�.ీ 
3:4-7లB మde పåde*`ా Eర¬�ంచబ3NనDa.  

tూర/ D1EE చDatన#Tడల D1EEబటkI  ఆ '()సు*  మరzమ@ను గvdew q1కP క;`eన 
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జöE నమ@ గ)¹Íంచు'cనగలర/. ఈ మరz²ప,�డ¢ ఆతzమvలమ@`ా Dేవ,E 
పdeòదుÐ లగ@ అO· స*లPలకPను పJవక*లకPను బయలPపరచబ3N య@న}టHI `ా 
పåర¬'ాలమందు మనుష�QలకP 0ె;యపరచబడలWదు. ఈ మరz[|దన`ా - 
అనQజనులP, సు7ార*వలన '()సు* #$సునందు, యvదుల0� సమmన7ారసులను, ఒక 
శdµరమంద; nాటk అవయవమ@లPను, 7ా`ా� నమ@లB Oా;7ార/q¤ ౖ య@q1}రను 
నDa#$. Dేవ,డ¢ 'ారQ'ాdeయగ@ తన శ'{*EబటkI q1కP అనుగ)¹Íం�న కృOావరమ@ 
yÝప,�న q�ను ఆ సు7ార*కP పdey1రకPడq¤ౖ9E.  

ఈ సందర�మ@లB µ̀)కP మత మరzమ@లను గvdew #$²య@ yెప�బడలWదు, 
'cdeంథులmంటk పటIణమ@లB tగ)°dాధ q�పథQమ@నుం3N చదువర/లPన}ప�టk'{, 7ాde 
స¬DేD Dేవతల�ౖన Demeter మdeయ@ Daగ@మ9 yేసు'cన} Dేవతల�ౖన lsis లmంటk 
7ాde0� అనుబంధమ@న}7ాde'{ “మరzమ@లP” అను ఉDే�శమ@నుగvdew బ�గ@`ా 
0ె;య@ను. 

వచనమ' 2. 'cdeంథులB `ాE మd¥కL3ైq1 `ాE O�లP పdeచరQలB ఏ #$ పనులP 
yేdeయ@న}ప�టk'{, అతE �దటk సమరÜణ 7ాdeE tలPవRjటkI 'cEన పJభ@వ,Rj ౖ
ఉన}Da. O�లP తన పdeచరQను tవdeంచలWదు; అ#0 ే అతE �దటk Eర+యమ@ 
D1E'{ t¯ా¬స OాతJమ@`ా ఉండ¢ట#$నE వQక*పdey1డ¢ . . . 01234 నమ³కqrsన 
గృహ2"ాhహ కతhమ' అవసరqrsయ'నj0F. గృహEdా¬హకPడ¢ నమzక[\]న7ా3ె ౖఆ�ి*  
అంతటktూద Eయ²ంపబ3Nన ��వకPడ¢. అతడ¢ యజమmనుడ¢ 'ాడ¢, అ#0 ే
అతను యజమmE లWనప,�డ¢ అతE 7ాQOారమ@ను Eర¬¹Íంచు బ�ధQతగల7ా3ె ౖ
య@q1}డ¢. 

O�లP 7Jా య@టకP d¥ండ¢ ద¯ాబ2మ@లకన} మ@ందు, ఆ±zయ సతQమ@లను 
బ� ®aంచుటలB గృహEdా¬హకPE OాతJ OÌ Ôించుట ఉప!గకరమE #$సు 
కను`Ýq1}రE O�లP 7Jా nాడ¢. t¯ా¬స OాతJ[\]న �ి29లB ఉంచబ3Nన7ా3ె ౖðసమ@ 
yేసు*  పటHI బ3Nన గృహEdా¬హకPE గvdewన కథను yెప,�టD1¬dా వసు*  సంపదకP 
వQ'{*³కL సంబంధమ@నుగvdew ఆయన ఉదహdeం� q1డ¢ (లZ'ా 16:1-9). 
మde³క సందర�మ@లB, “యజమmనుడ¢ తన ఇంటktూద Eయ²ంచునటkI 
నమzక[\]న బ@DaÐగల గృహEdా¬హకP 3ెవడ¢?” (లZ'ా 12:42) అE అడ¢గ@ట D1¬dా 
±ర/� ±ర/wటనుగvdew పJభ@వ, ¹ºచwdeం�q1డ¢. అతEకప� èంపబ3Nన 
గృహEdా¬హకత¬ప, ల�కLల yÝప,�న O�లP '()సు* 0� తన సంబంధమ@ను అరÐమ@ 
yే�ి'cEq1డ¢ (గల±. 1:15, 16). అO· స*లPలP Eజమ@`ా అnా®1రణ[\]న 
nామర2ëమ@గల గృహEdా¬హకPలP. అ#0,ే tస* ృ01ర2మ@లB, గృహEdా¬ హకత¬మ@ 
'¥¦§స*వ õtతమ@లE}టk'{ స°యకర[\]న ఉDే�శ[\]య@న}Da. Dేవ,Eyేత 
తన'{వ¬బ3Nన గృహEdా¬హత¬మ@నకP పJ97ార/ నమz కమ@`ా ఉండవల�నE 
R�త�ర/ yెRి�q1డ¢ (1 R�త�ర/ 4:10).  

వచనమ' 3. O�లPలBE లBపమ@లను కను`ÝE 7ాటkE సూ�ంచుటలB [|మ@ 
q1Qయమ@`ాq� ఉq1}మE 'cందర/ స�షIమ@`ా న²zయ@q1}ర/. అDa 
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అసంభవQమ@`ా, అతE బ� ధ ³కL nాdాంశ మ@ను స7ాలPyేసు* న}టH� న}Da; 7ాde 
tమర� అతE t®1న మ@నకP ఎకPLవ సంబం®aం� ఉన}టH� న}Da. O�లP 7ా'ాw 
తçరQమ@ గల7ాడ¢ 'ాదు, అతE రUపమ@ మdeయ@ అతE 7ాదమ@ 'cర`ాEt అE 
7ార/ బ� ®aసు* q1}ర/. 'cందర/ తమ గృహమ@లలB మdeయ@ ఇర/గ@O· ర/గ@న ఉన} 
తమ అÒమmన జöE నుల0� O�లPను OÌ లPwటకP ఎకPLవ తత*రపడ¢చుq1}ర/.  

O�లP తన మN�క tమర�కPలను అల�tషయమ@లలB పEగ; è య@న} 
7ాdeవల� చూ�q1డ¢. 7ాde ±ర/�లP అల�qrsనవ2 అతడ¢ �ి2రమ@`ా yెRి�q1డ¢. 7ార/ 
O�లPను 'cDa�`ాq¤ౖq1 కలతRjటIలWదు. Ben Witherington III D1EE ఈ tధమ@`ా 
tవdeం�q1డ¢.  

7ాde అలం'ార ¯ాస* &üEల0�, 7ాde 7ాక�'{*0� 7ాde ¯P) తలP D1Eq� yేయ@టవలన, 
O�లPను ±ర/� ±ర/wటకP 7ాde మనసు>లలB 7ార/ హకPL క;`eయ@q1}ర/. 
±ర/�కP సంబం®aం�న సూచన; O�లP పdeచరQ రUపమ@లB అన`ా అతE మmటలP 
అతE వQ'{*గత పJతQ´త d¥ం3NంటkలB, O�లP q1QయబదÐ[\]న Dేవ,E పJ9E®aయm, 
'ాD1 అను D1E0� Rjద�`ా సంబంధమ@ క;`eలWదు. కP� ప*మ@`ా, అతడ¢ 
అలం'ారమ@`ా tం0ౖెన7ాడ¢.2 

అతE పdeచరQనుగvdew ఇతర/లP ఏ² ఆలB�సు* q1}ర/ను D1EEగvdew O�లP 
పటkIంచు'cనుటలWదE అతE మmటలనుబటkI  మ@ èంప,నకP వచుwట తప�వ,త�ంDa. ఏ 
పdey1రకP3ెqౖ1 తన వQ'{*గత పJవర*నకP జ7ాబ@D1de#T]య@ంట�డ¢, ఒక అO· స*లPడ¢`ా 
O�లP tషయమ@లB కZడ తప�Eసde`ా అDే జర/గ@త�ంDa. అతE tdlధులP 
ఉప! èం�న, O�లPను ఇబ,ంDaRjటkIన ±ర/� ±dewన t®1నమ@ అDే. అతE 
బ� ధ³కL Ī¦; మdeయ@ t®1నమ@ 7ాde tమర�కP '̂ందJ[\]నDa. మSనవ w1oయ 
YాZ నప{ dాజQమ@లB అలmంటk tవరమ@లP y1లm OJా మ@ఖQ[\]నt, అ#0,ే సు7ార* 
పJకటkంచు tషయమ@లB 'ాదు. నను} q�q� bమ"#îంచు38నను. ±ర/� ±ర/wట 
పJభ@వ,నకP మmతJ[| సంబం®aం�న tషయమనునDa, O�లP 0లెPప, సంDేశమ@. 

వచనమ' 4. w1యందు w1కR ఏ 0ోషమ'ను 3ాన"ాదు, అను మmటలలB అతE 
®ైరQప, 'cలత పJ9�ం�ంచుచున}Da. y1లmమంDa తమ స¬ంత బల¹1నతలను 
పdeD;ంచు'cEనట�#0ే, y1లm తకPLవ tమర�లP yేnా* ర/. O�లP తప,�లWE7ాడనE 
yెప,�'cనుటలWదు. అDే సమయమ@లB, అతE q¤ౖ9కతను 'ాOాడ¢'cనుటలB అతడ¢ 
సం'ª�ంచుట లWదు. Dేవ,E #Tదుట అతE t®a'{ సంబం®aం�, సతQమ@ను 
0ె;యజ^య@టలB అతE t®1నమ@0�, '¥¦§స*వ Dలమ@లB అతE మmDade0�, O�లP తన 
tdlధులను �ిగ@Ó పడకPండ ఎదుdÝLనగలడ¢. 4:16లB అతడ¢ ఇలm 7Jా �ిq1డ¢,  
“గనుక tూర/నను} OÌ ; నడ¢చు'cను7ాd¥¦ య@ండవల�నE ²మ@zను 
బ9మmలP'cనుచుq1}ను” (11:1 చూడం3N). O�లP Oాపమ@ను 'cటkI7�య@ట లWదు లWక 
D1EE తకPLవ`ా చూచుటలWదు. “q�ను మmనవమmత�J డను” అE yపె,�టD1¬dా  9, 
Eజö#± లWE పJవర*నను ´²ంచుటకP అతడ¢ 9రసLdeం�q1డ¢. 7ాde #Tదుట 
ఆయన మం� మmDade చూRిం�q1డనుటను ఎవర/ 'ాదనలWర/.  
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అతE అలం'ాdeక q¤ౖప,ణQమ@లకP సంబం®aం�, O�లP తనగ@deం� 01ను 
yెప,�'cను ±ర/�లW¶ లWవ,, అ#0 ేఅతడ¢ Dేవ,E'{ t¯ా¬సOాత�J డ¢`ా ఉండ¢టలB 
అ9 క�eనుడ¢ అన`ా వజJమ@లmంటk7ాడ¢. తన స¬ంత õtతమ@నకP ±వJ[\]న 
మmరÓదde�`ా అతడ¢ Dేవ,E 7ాకQమ@ను ±�ి'cEq1డ¢. '¥¦§స*వ ఉపDేశకPలP ఒక 
t®1నమ@లB బ� ®aం� మdÝక t®1నమ@లB పJవde*ం�నప,�డ¢ సంఘమ@ శ)మ 
O· ందుత�ంDa. O�లP ఇం'ా ¹ºచwdeక`ాq� ఉq1}డ¢. అతడ¢ పJకటkంy ేõtతమ@నకP 
మdeయ@ అతడ¢ õtంy ే õtతమ@నకP మధQ లBపమ@లP లWవE అతడ¢ 
ఎde èనప�టk'{, అO· స*లPడ¢ లBపమ@ లWE7ాడనE yెప,�'cనలWదు. Dేవ,E #Tదుట 
మmతJ[| అతడ¢ q1Qయవంత�డE yెప,�'cంట�డ¢ లWక తను}01ను 
EంDaంచు'cంట�డ¢: నను} bమ"#îంచు>ాడ� ప�భ'>x, అE అతడ¢ yెRి�q1డ¢. ఏ 
tషయమ@లBq¤ౖq1, O�లP tమర�కPలP అతEE ±ర/� ±ర/wటలB అసమర2 �ిదÐబ�టH 
క; èయ@q1}ర/.  

వచనమ' 5. 3ాబట¼M  సమయమ' "ాకమ'నుప{, అనJా ప�భ'వ{ వచు®వరకR, 
0ే22గ¦"#®య' Ûర�� Ûర®కRDE, అE O�లP 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లకP సల° 
ఇ�wనప,�డ¢, ఆయన ttధ రకమ@ల ±ర/�లనుగvdew సంబ� ®aసు* q1}డ¢. 7ాde'{ 
హకPLలP, అరGతలP లWE tషయమ@లకP సంబం®aం� q1Qయm®aప9 t Ø̄;ా®a'ారమ@ 
క; è ఉంట�డE సంఘమ@లBE 'cంతమంDa సభ@QలP అను'cంట�ర/. ఇతర/ల 
ఉDే�శమ@లను, హృదయmలBచనలను, ±ర/� ±రwవల�నE అను'cన కZడదE, #$సు 
తన అనుచర/లను ¹ºచwdeం�q1డ¢ (మత*# 7:1-5; యm'ªబ@ 4:11 చూడం3N). 
అ#నప�టk'{, పJ®1నదూత బvరశబ�మ@ yేయ@వరకP అE} ±ర/�లను E;R ి
ఉంy1లE అO· స*లPడ¢ yపె,�టలWదు. ఆయన తన 'cdeం�� ప9Jకను మ@ èంచకమ@ందు, 
తన తం3NJ ��రQ0� õtసు* న} ఒక సంఘసభ@QE'{ ±ర/� ±రwమE 7ాdeE 
7�డ¢'cEq1డ¢ (5:1-5), 7ాde మధQd̂గ@ t7ాధమ@లను ±ర/� ±రwమE yెRి�q1డ¢ 
(6:5) మdeయ@  9బ�హQ పJవర*నను గ@de*ం� 9రసLdeంచమE అతడ¢ yRెి�q1డ¢ 
(6:15 చూడం3N).  

పJభ@వ, వచుwనప,�డ¢, భvసంబంధ[\]న 'ాలమ@ మ@ è�ిOÌ త�ంDa అప,�డ¢ 
'()సు*  అంధ3ార 34Pయలను >£లRగ'ల<234 Ûvి382వYా@ డ�. మSనవ హృదయSల<చనలను 
బ ©̈రÕతమ' Aేయ' అరGత '()సు*  మmతJ[| క; èయ@q1}డ¢. '()సు*  పJతQ´త మగ@ట 
అన`ా య@`ాంతమE మdeయ@ tð�ంపబ3Nన7ాde EతQõవమ@నకP OJా రంభమE 
O�లP 7ాDaంచలWదు; అతడ¢ D1EE పJతQ´ Eదర�నమ@`ా ±�ి'cEq1డ¢. పdeòదుÐ లP 
ఎత*బడ¢టనుగvdew, భv²tూద '()సు*  7¤#$Qళ} పdeOాలననుగvdew, ఆరz ¥̀Dో� ను 
య@ద�మ@ను గvdew, ఇ¯)ా #$లPలB యvదులను ప,నర/దÐdeంచుటను గvdew, లWక 
#TరUషలWమ@లB 9de è Edezంపబ3Nన Dే7ాలయమ@లB యmజకPలP బలPలde�ంచుట 
D1¬dా ��వyేయ@టను గvdew మరzమ@లP, రహసQమ@లను గvdew ఆయన ఏtూ 
yెప�లWదు. ఈ బ� ధలP లWఖనమ@లలB లWవ,. 'c) త*EబంధనలBE య@`ాంత¯ాస* &మ@3 

d¥ండ¢ మ@ èంప,లను సూ�సు* ంDa. (1) 'ాలmంతప, సంఘటనలP Dేవ,డ¢ 
nార¬�-మm®a'ాdeయE మనకP 0ె;యజస̂ు* q1}#. ఆయన ఎను}'cEన 7ాde 



 121 

మ@ èంప, దగÓరకP పJపంచమ@ను న3NRిసు* q1}డ¢. (2) మmనవ 'ాలమ@ 
మ@ èంప,నకP వసు* ందన} ఎర/క మనమ@ భ'{*`ా õtంచుట ఆవశQకమE 
గ@ర/* yేసు* ంDa. “tూర/ పdeòదÐ[\]న పJవర*న0�ను భ'{*0�ను ఎం0� జöగ)త*గల7ాd¥¦ 
య@ండవల�ను” (2 R�త�ర/ 3:11, 12) అE ఆలB�ంచమE R�త�ర/ '¥¦§స*వ,లను 
¹ºచwdeం�q1డ¢. 

GHలR vs. కRట�Aేయ' 38"#ంïÇయ'లR (4:6-13) 

'cdeం��లB సంఘమ@ను భయRjడ¢త�న} అq¤ౖకQత ఒక బ� ధకPE'{ కంట� 7�dÝక 
బ� ధకPడ¢ [\ర/గE ఎంచుటRjౖ ఆ®1రప3N ఉన}Da. మvరwప, పటHI దలగల OÌ ట 8EబటkI 
t¯ా¬సులP t7ాదమ@లలB ఉq1}ర/. అతE మdeయ@ అO· లB�  పనుల మధQ 
సంబంధమ@ను tవdeంచుటలB, O�లP dlగమ@నకP 'ాక dlగల´ణమ@లకP 7¤ౖదQమ@ 
yేసు* q1}డ¢. 7ాde అq¤ౖకQత 7ార/ '()సు*  ఆతzను �ీ¬కdeంచలWదనుటకP Eదర�నమ@`ా 
ఉన}Da. �ిలPవ³కL 01Qగమ@ 7ాde'{ అందకPండ OÌ #నDa. సంఘమ@ 7ాde'{ 
దయmపåర¬క R�JమకP బదులP, OÌ ట 8 పJభలతకP 7ాహన[\]నDa. O�లP 7ాdeమ@ందు 
'()సు* ను మmDade`ా ఉం�q1డ¢, అ#0 ే7ార/ 7ాde లBక నడవ3NలBq� ఉం3NOÌ #q1ర/.  

O�లP తన చదువరలను 'cంత వQంగQం`ా గDa�సు* q1}డ¢. తమను 01మ@ 
��tంచు'cను 'cdeం��లBE కలహ RిJయ@లకP అO· స*లPలలBE అ అO· స*లPE 
అవసర[\]న సమర�ణకP మధQవ,న} వQ01Qసమ@ను చూRి గDa� ంy1డ¢. అO· స*లPE 
మmటలD1¬dా మmతJ[| 'ాక, #$సు అతEలB క; èం�న OÌ J 01>హమ@ మdeయ@ ఆతz-
సమర�ణ D1¬dాకZడ సహ6దర/లకP '()సు*  0ెలPసు. అO· స*లత¬ప, పదt అతE'̂² 
కలPగజ^�ినDో  D1EE గvdew O�లP సం'ª�ంచకPండ 7Jా �ిq1డ¢. ఒక అO·+ స*లPడ¢`ా, 
అతడ¢ 7ా'ాwత�రQ q¤ౖప,ణQమ@ల tలPవలను చdewంచుటలB సుఖmనుభవమ@ను 
O· ందలWదు. బల¹1నత, ఆక;దR�ికలP, చ; మdeయ@ �రటH పJవర*న0� 
బ�®aంపబడ¢ట ఆయనకP ² è;య@q1}#. ఉO· �ంగ@ t7ాదమ@లను మdeయ@ 
ఉపDేశకPలను బ@DaÐ¹1నమ@`ా OÌ లPÈ'cనుటను సంఘమ@ అ®aగ²ం� మ@ందుకP 
వళ�వల�ను. 7ాde మధQ ఉంచబ3Nన '()సు*  గ@deం�న బల[\]న ర/üవ,ల ³ద�కP 7ార/ 
వళ�వల�ను. 

అందర� సమSనుల/ (4:6, 7) 

6సహ� దర�లS"ా, bూర� మమ'³నుచూd, ల/ఖనమ'లయందు >ా� vియ'నj 
సంగత|లను అkకP²ంపకÚడద2 wxర�®382, bూ"Ôక2 పnమ'న మ"#�క2 bూద 
ఉGu �ంగకRండ�నట�ª , ఈ మSటలR bూ2²త@qrs w1 bూదను అGu ల<ª bూదను [_ట�M 382 
Yాదృశoర,పమ'Jా Aె[ి�య'w1jను. 7ఎందుకనJా ÖకR ఆ�Fకoమ' కలRగ 
జ¿య'>ాDెవడ�? ÖకR క¬J#న>ాట¼ల< పర�2వలన Öవ{ Gu ంద20F ఏ0F? 
Gu ం0Fయ'ంDEయ' Gu ందనట�ª  Öవ{ అkశ)ంపwxల?  
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వచనమ' 6. తనకP అO· లB� కP Yాదృశoర,పమ'Jా O�లP అన¬#ం�న ఈ 
సంగత|లR 3:6-11లB వQవnాయD1ర/లP, ల�'ార/ల nాదృశQమ@వల� ఉన}Da. 
అ#0,ే 1:10లB OJా రంభ[\]న చరwను ¶టkలB yరేwబ3Nయ@న}దE 
nాదృశQరUపమ@లP సూ�సు* న}t. ల�'ార/డ¢, వQవnాయD1ర/E నుం3N 
±�ి'cనబ3Nన అలం'ారమ@, ఇద�ర/ ఉపDేశకP లకP ఒకde మధQ ఒకde'{ మdeయ@ 
గ)¹1తలకP మధQ ఉన} సంబంధ మ@ను ఉదహdeసు* ంDa (3:4-11). 'cdeంథులB అq�కPల 
మధQ q¤ల'cన} OÌ ట 8 తత¬మ@నుబటkI 7ాde ఉపDేశకPల ³కL ��7ాతత�రత మధQ 
వQ01Qసమ@ను గ@de*ంచుట అO· స*లPE ³కL ఉDే�శమ@.  

“అలం'ారమ@`ా అన¬#ంచబ3Nన”7ాకQ��గమ@ µετασχηµατίζω 
(metaschēmatizō) అను µ̀)కP మmటనుం3N తర/4 మmyేయబ3NనDa. Frederick 
William Danker O�లP'{లm అర2మ@ yెRి�q1డ¢: “అO· లB�  గ@deం�, q1 గ@deం� 
7ాQఖmQనరUపమ@లB q1 బ� ధను q�ను ఇ�wయ@q1}ను.”4 O�లP అలం'ార 
అన¬#ంప,లB సూ�ం�నDa ఏమన`ా, 7ాde ఉపDేశకPలP 7ాde'{�wన D1EE 7ార/ 
గ)¹Íంచవల�నE చదువర/లకP tన}tంచు'cనుట#T] య@న}Da. సంఘమ@లBE 
tభజనకP O�లP, అO· లB� ల R�ర�ను 7ాde చుటHI  7ాడ¢ట అq1Qయ[\]వ,న}Da.  

O�లP, అO· లB� లP, O�లP అలం'ారమ@లB ఉన}7ార/; అతడ¢ '̂Oా (R�త�ర/)ను 
సంబ� ®aంచలWదు. 1 నుం3N 4 అ®1Qయమ@ల క)మమ@లB, అO· లB�  R�ర/ ఆర/nార/�  
వ�wయ@ండ`ా (1:12; 3:4, 5, 6, 22; 4:6); '̂Oా d¥ండ¢nార/�  మmతJ[| కERిnా* డ¢ 
(1:12; 3:22). O�లP “అలం'ార రUపమ@`ా తన'cరకP అO· లB� 'cరకP” అన¬#ం�నDa 
7ాde R�ర/�  కERిం�న సంఖQలకంట� OJా మ@ఖQ[\]నDa, పJ9Da అO· లB� కP సంబం®aం� నD ే
`ాE '̂OాకP సంబం®aం�నDa 'ాదు. ఉదహdeంచు ఉDే�శమ@ 'cర'̂ O�లP '̂Oాను 
పdeచయమ@ yే�ిq1డE సÜషIమ@`ా కERిసు* ంDa. OాdµIలPకటkI  O�లPను అO· లB� ను 
¶ర/లP`ా yపె,�'cEన7ార/ '̂Oా, '()సు* చుటHI  అదనప, OాdµIలను కటHI త�q1}ర/. 
అలmంటk tభజనలP ´²ంపdాEt. O�లP “'̂Oాను” ఉదహdeం� yెప,�ట, R�త�ర/ 
'cdeంథులB ఉన}టH�  ఏ ఆ®1రమ@ను ఇచుwటలWదు. 

ఆరవ వచనమ@ ³కL తర/7ా9 ��గమ@ రహసQ[\]నDa. అ´dార2[\]న µ̀)కP 
తర/4 మm '{)ంDa tధమ@`ా ఉన}Da: “7Jా యబ3Nన D1Eకంట� ఎకPLవ`ా మmవలన 
q�ర/w'cనక” 7ాకQ��గమ@ ³కL అర2మ@ ఇDaయE 7ార/ పటHI 'cనునటH� , 
తర/4 మmD1ర/లP “అ9క)²ంచకZడదు” అను మmటలను జత y�ేిq1ర/. 7ాకQమ@ 
మ@ందున} τό (to, “the”) ఉపపదమ@, >ా� vియ'నj 0122 అkకP²ంపకÚడద2 (τὸ 
Mὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, to Mē huper ha gegraptai) సంఘమ@లB 'cందర/ D1EE 
ఒక Eq1దమ@లm 7ాడ¢త�న}టH�  సూ�సు* ంDa. క�eన[\]న Eర+యమ@లP ±�ి'cనవల� ి
వ�wనప,�డ¢ సంఘమ@ ఈ సూతJమ@ను అనుసdeంచవల�నE O�లP D1EE ఒక 
మmరÓదర�క సూతJం`ా 9JRి� ఉండవచుwను. NRSV తర/4 మmలB “7Jా �ియ@న} 
సంగత�లకP అవతల 'ాకPండ” అE yెప�బ3NనD1E అర2మ@ “మmD1¬dా 
0ె;�ి'cనునటH�  . . .” అE ఉన}Da.  

“7Jా �ియ@న} సంగత�లP” అE O�లP సూ�సు* న}ప,�డ¢ DేEగ@deం� O�లP 
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మmటలmడ¢త�q1}డ¢? OాతEబంధన అE అతE ఉDే�శమm? 7ాde'cరకP ఆయq�[\]q1 
కP� ప*  ఆజEలPగల ఒక పJ9E 7Jా �ియ@q1}31? అO· స*లPలP, #$సు q#టనుం3N 
yెప�బ3Nన మmటల జö�01q�[\]q1 7ాde'cరకP t3N�RjటkIq1dా? q�టk చదువర/లP, 
క�wత[\]న Eశwయత¬మ@0� ఈ పJశ}లకP ఎప�టk'{ జ7ాబ@ yెప�లWర/, అ#0,ే 
“7Jా �ియ@న} సంగత�లP” అన`ా ఉపDేశకPలP, '()సు* ³కL పdey1రకPలP, 
గృహEdా¬హకPలP`ా ఉండవల�నE రUi N`ా yెబ@త�న}టH�  సÜషIమగ@చున}Da. 
అలం'ార ¯ాస* & లWక తత¬¯ాస* & సంబంధ[\]న జöE నమ@ ³కL అ®a'ారమ@ లWక మmDade 
'cరకP 7ార/ స¬తంతJ అవ'ాశమ@లP క; èలWర/, మdeయ@ 7ార/ tభజనRj ౖ7ాde దృÔిIE 
'̂ంD�JకdeంచకZడదు. 

“7Jా �ియ@న} సంగత�లP” అను 7ాకQ��గమ@ను గvdew O�లP మనసు>లB 
ఏమ@న}Dో D1Eగvdewన మం� జöడను సందర�మ@ అంDaసు* ంDa. 3:19, 20లB 
“7Jా యబ3Nయ@న}Da . . .” అE yెప,�టD1¬dా, అతడ¢ d¥ండ¢ లWఖనమ@లను 
ఉదహdeంచుట OJా రంÒం�q1డ¢ (!బ@ 5:13; '(ర*నలP 94:11). ఈ d¥ండ¢ 
7ాకQ��గమ@లP, మmనవ ఊహలను ²ం� Dేవ,E జöE నమ@ను పJశం�ించుచున}t. 
'cdeం��య@లP, ఒక"# పnమ'న ఒకర� గ"#hష|M లగ'టనుబట¼M  7Jా యబ3Nన7ాటkE 
²ం�OÌ  #q1ర/. అO· స*లPలP, Dేవ,E D1¬dా 0ె;యజ^యబ3Nన జöE నమ@ను 
అంటkRjటHI 'cE య@ండవల�నE అO· స*లPడ¢ 7ాdeE బ9మmలPత�q1}డ¢. ఆ జöE నమ@ 
OాతEబంధన లWఖనమ@లయందు మdeయ@ పJ��tత�ల�ౖన ఉపDశేకPలD1¬dా '()సు*  
7ాde'{ అంDaం�న బయలPOాటHలB కను`Ýన బ3NనDa. ఈ బ� ధలను అ9క)²ం�OÌ వ,ట 
అOాయకర[\]న సంగ9. 

వచనమ' 7. O�లP, అO· లB�  మdeయ@ ఇతర బ� ధకPలకP మధQ � Lదమ@ 
కలPగజ^య@టనుబటkI  'cdeం��య@ల తప,�ను ఎ9*చూప,టÏ 'ాక, 7ార/ 
q1Qయm®aపత�ల OాతJను ఆక)²ం�నందుకP కZడ O�లP 7ాdeE తప,�పటkIq1డ¢. 
4:7లB O�లP ఇలm అ3N èq1డ¢, “ఎవర/?,” “ఏ²టk?,” “ఎందుకP?” ÖకR ఆ�Fకoమ' 
కలRగజ¿య'>ాDవెడ�? అను �దటk పJశ} కషI[\]నDa. ఒకdeqHకర/ ±ర/� 
±ర/w'cనుటను గvdew O�లP మmటలmడ¢చుq1}31? “ కP ఆ®aకQమ@ కలదE ±ర/� 
±ర/w ®ైరQమ@ కల7ాడ¢ tూలB ఎవ3ెqౖ1 ఉq1}31” అE పJ}ంచుట q�dాdlపణ 
yే�ినటH� న}D1? “ఇతర/లనుం3N ²మ@zను పJ0ేQక పరచు7ాd¥వర/?” (NIV) లWక 
“ కP ఆ పJ0ేQకతను ఇ�wన7ాd¥వర/?” (NAB) అను క)మమ@లB ఆజEలP ఇ�wనటH ~], 
అq�క తర/4 మmలP D1EE ఆ tధమ@`ాq� ±�ి'cEనt. అకLడ “ వ,” (σε, se) అను 
q1మ7ాచకమ@ ఏక వచనమ@లB ఉండ`ా, బహÂవచన సర¬q1మమ@ను 
ఎదుర/చూచుట అలmంటk తర/4 మmల0� వ�wన పJ®1న సమసQ. 

మdÝక పJకL, “tూలB పJ0ేQకతను కలPగజయ̂@7ాd¥వర/?” అను పJశ}ను మde 
అనుకZలమ@`ా అర2మ@ yే�ి'cనవచుwను. అర2మ@ yే�ి'cనగల జ7ాబ@, “ఎవర/ లWర/! 
±ర/� ±ర/wనటH� `ా ఎవర/ ఆ®aకQమ@ గల7ార/ లWర/.” D1E అర2మ@ అద#నట�#0,ే 
పJశ}ను పdeచయమ@ yేయ@టకP వQ9d̂క జ7ాబ@ను సూ�ంచుచు, µή (mē, “not” 
or “lest”) ఒకడ¢ బహÂవచన సర¬q1మమ@ను ఎదుర/చూడవచుwను. 'cdeం�� 
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సంఘమ@0� O�లPకP ఉన} సమసQ తన అO· స*లత¬ప, అ®a'ారమ@ను 
9రసLdeంచుటRj ౖ ఉన}దE Gordon D. Fee అను'cEq1డ¢. D1E పJ'ారమ@ పJశ}, 
“ఇతర/ల ��వకPE'{ ±ర/� ±ర/w �ి29లB Eను}  వ, ఉంచు'cనుటకP  7¤వరవ,?” 
అE ఉండవల�నE Fee 7ాDaం�q1డ¢.5 ²గ01 పJశ}లP ఈ తర/4 మmకP సహ'ారమ@ 
O· ందునటH� q1}#, అ#0 ే Fee సమసQ`ా ఉన} ఏకవచన సర¬q1మ మ@ను 
పdeషLdeంచలWదు. ప9JకలB R�ర/ yెప�బడE 'cdeంథు సంఘమ@లBE ఒక వQ'{* 
tభజనలకP q1యకP3ైయ@q1}డ¢. “ వ,” అను ఏకవచన సర¬q1మమ@ D1EE 
tవdeం� ఉండవచుwను.  

పJశ} స¬��వమ@ ఏ[\]నప�టk'{, ఎదుర/చూచు స�ందన అDే tధమ@`ా ఉన}Da: 
Dేవ,E #Tదుట మmనవ,లందర/ సమmన[|. అందర/ Dేవ,E సమృDaÐనుం3N 
O· ందు01ర/. O�లP, అO· లB�  మdeయ@ ఒక7�ళ ఇతర/ల బ� ధల0� ఈ సంఘమ@ 
ఆDర¬Daంపబ3N య@న}Da. q1Qయm®a ప9 nా2 నమ@ను ఆక)²ంచు హకPL ఎవde'{ 
లWదు. ప´మ@ వ¹Íంచు ±ర/ మdeయ@ ఇతర tషయమ@లలB OJా మ@ఖQత'cరకP 
ఇతర/ల0� OÌ ట 8 పడ¢టను అభQ�ించుట, నమzదగE కృతఘ}తను పJదde�సు* ంDa.  

ప��1నతhమ' లnoమ' 3ాదు (4:8-13) 

8ఇ0Fవర3¿ bూ"¿²య' 38దువల/క తృప{@ లIౖk"#, ఇ0Fవర3¿ ఐశhరoవంత|లIౖk"#, 
మమ'³ను bDEd[_ట¼M  bూర� "ాñలIౖk"#; అవ{ను, qÑమ'ను bూy¥కÚడ 
"ాñలమగ'నట�ª  bూర� "ాñలగ'ట w1కR సంy¥షqÑ గ01? 9మరణదండన 
b�FంపబDEన >ారqrsనట�M  0ేవ{డ� అGu స@లRలqrsన మమ'³ను అంద"#కంటÒ కడపట 
ఉంdయ'w1jడ2 w1కR y¥చుచునj0F. qÑమ' ల<కమ'నకRను 0ేవదూతలకRను 
మనుష|oలకRను >xడ�కJా నుw1jమ'. 10qÑమ' 3�Pసు@  2²త@మ' >£ఱÉÊ>ారమ', bూర� 
3�Pసు@ నందు బ'0F మంత|లR; qÑమ' బల Ó̈నులమ', bూర� బలవంత|లR; bూర� 
ఘనులR, qÑమ' ఘన Ó̈నులమ'. 11ఈ గDEయవరకR ఆక¬ దప{�లR గల>ారమ', 
0Fగంబర�లమ'; [ిDEగ'దు� లR kనుచుw1jమ'; 2లRవరqrsన 2>ాసమ'ల/క 
య'w1jమ'; సhహస@మ'లy¥ ప2Aేvి కషMపడ�చుw1jమ'. 122ం0FంపబDEయ' 
0Çbంచుచుw1jమ'; ©̈ంvింపబDEయ' ఓర�® 38నుచుw1jమ'; 13దూêింపబDEయ' 
బkమSలR38ను చుw1jమ'. ల<కమ'నకR మ'"#34Jాను అంద"#34 [_ంటJాను 
ఇప�ట¼వరకR ఎంచబDEయ'w1jమ'.  

వచనమ' 8. O�లP మmటలను “పde°సమ@” అE RిలPచుట మృదు7¤ౖన 
tషయమ@. ఇ0Fవర3¿ bూ"¿²య' 38దువల/క తృప{@ లIౖk"#, ఇ0Fవర3¿ 
ఐశhరoవంత|లIౖk"#. అ#0 ే “వQంగQమ@” అq�Da మం�R�d¥¦ ఉంటHంDa. 'cdeం��య@ల 
మధQ పE yేసు* న} �jంటk[\ంటను చూ�న D1EE O�లP tవdeసు* q1}డ¢. ఈ 
మmటలలB పJ9�ం�ం�న 7¤tౖధQ[\]న Rjనుగ@లmటలను 7ాQఖmQనకర*లP 
చూ�య@q1}ర/. 'ాలmంతమ@ ఇంతకPమ@ంD ే వ�wనదE 'cందర/ సహ6దర/లP 
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ఒRి�ంపబ3N య@ండవచుwను, 'ాబటkI  7ార/ పJసు* తమ@ ఆతzసంబంధ [\]న 
య@గమ@లB õtసు* q1}మE అను'cంటHq1}ర/. అలm ¥̀¦0,ే 7ాde దృక�థమ@ ³కL 
ఫ;తమ@ O�లP అ®a'ారమ@నకP స7ాల�ౖనDa. 'cdeంథులB ఉన} అలmంటk t7ాధమ@లP 
ప9JకలB అO· స*లPడ¢ సంబ� ®aం�న 'cE} సమసQలను tవdeంచుటకP 
స°యపడవచుwను.6  

అO· స*లPE పJకటనలP y1లm ±వJమ@`ా కERిసు* q1}#. మమ'³ను bDEd[_ట¼M  
bూర� "ాñలIౖk"#, అE అతడ¢ yెR�ిq1డ¢. అలmంటk ఆలBచనలP క; è య@ండటమ@ 
7ాde అt7�కమ@. ఆతz³కL వQ'{*గత బయలPOాటH D1¬dా సతQమ@ను, భ'{*E 7ార/ 
కను`ÝEనట�#0,ే 7ాde'{ �ిలPవ సంDేశమ@ ఇక ఎంతమmతJమ@ను అకLరలWదు. 4:8, 
9లBE O�లP మంద;ంప, 1:4, 5కP గ@de*ంప, క; èన � Lదమ@, అకLడతడ¢ ఇలm 
yెRి�q1డ¢, “tూ tషయ[\] q1 Dేవ,E'{ ఎల�ప,�డ¢ను కృతజE01సు* త�లP 
yె;�ంచుచుq1}ను ఆయనయందు tూర/ పJ9 tషయమ@లBను, అన`ా సమస* 
ఉపDేశమ@లBను సమస* జöE నమ@లBను ఐశ¬రQవంత�ల�ౖ9de.” ఇంతకPమ@ందు, 7ార/ 
Dేవ,E కృపRj ౖఆ®1రపడ¢ట అతడ¢ గ@de*ం�q1డ¢. ఈ tషయమ@లB, కృపకP బదులP 
7ాde స¬ంత అవ`ాహన nా¬తంతÅ Y మ@ను అతడ¢ ఏవ èంచు'cEq1డ¢. 
'cనnా èంచుటకP మ@ందు అO· స*లPడ¢ ఆ è ఇలm yRెి�q1డ¢, qÑమ'ను bూy¥కÚడ 
"ాñలమగ'నట�ª  bూర� "ాñలగ'ట w1కR సంy¥షqÑ గ01. '()సు* 0� ఏలW సమయమ@ 
వసు* ందE O�లP 7ాde'{ °² #y1wడ¢. ఆ Daనమ@ త¬ర`ా dా7ాలE అతడ¢ 
'ªర/'cEq1డ¢. పJభ@వ,0� 7ాde పdeOాలన OJా రంభమ#నప,�డ¢, O�లP 7ాde మధQలB 
ఉంట�డ¢.  

పde°సమ@ 'cE}nార/�  O�లPకP తన ప´మ@న 7ాDaంచు పదÐ0ైయ@న}Da 
(ఉD1హరణకP, 2 'cdeం��. 11:1; 12:16 చూడం3N), అ#0 ే 1 'cdeం��. 4:8లB తన 
ప´మ@న 7ాDaంచుటయq�Da ఒక సమసQ`ా కERించలWదు. O�లP, సంఘమ@ ³కL 
ఆ±zయ ø^మmÒవృDaÐ  'cరకP అకLర క; èయ@q1}డ¢, అDa అతE అO· స*లత¬ప, 
అ®a'ారమ@నకP దగÓర`ా Rjన7��ి'cEయ@న} tషయమ@. అతE చదువర/లP అతEE 
అనుసdeంచునటH�  అతE పJవర*న ఒక మmDade`ా ఉన}Da; అ#0 ే7ార/ తమ స¬ంత 
క)మమ@ను ఏdా�టH yే�ి'cE య@q1}ర/, '()సు* D1¬dా Eర¬�ంచబ3Nన D1Eకంట� 
లBకమ@yేత Eర¬�ంచబ3Nన శ'{*, జöE నమ@ 7ాde'{ అ®aక OJా మ@ఖQ[\]నDa. ప9Jక 
DేEగ@deంyైq1 ఉండ , సంఘమ@ Rjద�పdeమmణమ@లB O�లPకన} Ø̄)ష/[\]న ఆ±zయ 
న3NRింప, క; èయ@q1}మE 7ాdeలB 7ార/ ఆలB�ంచు 'cనుచుq1}ర/. '()సు* 0� పåde* 
పdeణ1మమ@లB ఏలPత�q1}మE ఒప,�'cEన D1EE 7ార/ ఇంతకPమ@ంD ే
గ@de*ం�q1ర/, ఆ tషయమ@ను పdeòD1Ð త�zడ¢ �ి2ర పర�q1డE 7ార/ 
yెప,�'cEq1ర/. 7ాde గ)¹Íంప,లB, లBక సంబంధ[\]న ఆలBచనలP 7ాdetూద D13Nyేయ 
కPండ¢నటH�  ఆతz³కL 7ా01వరణమ@లB 7ార/ õtంచుట వలన, మmDade õtతప, 
సంDaగÐతలBE ఇబ,ంDa 7ాde 7¤న}ంటkయ@న}Da. తన tమర�కPలP 7ాde స¬ంత 
ఆ±zయ t7�చq1 శ'{*E గvdew ఉన}త అంచq1ను క; è య@ండ¢టను O�లP 
9రసLdeం�q1డ¢. పåde*`ా గ)¹Íం�న dాజQమ@ భtషQత�* లB ఉండ¢టవలన, 7ాde 
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ఉDే�శమ@లను అతడ¢ EరÐÖందమ@`ా ఖం3Nం�q1డ¢.  
వచనమ' 9. అO· స*లత¬మన`ా మనుష�QలలB పJ®1నత¬మ@ 'cరకP 

7¤దకPలm3ేDa 'ాదE O�లP 7ాde'{ tవdeం�q1డ¢. ఒకడ¢ Dేవ,E D1¬dా 
RిలPవబ3Nq1డ¢ అను ఉDే�శమ@లB అO· స*లPడ¢`ా ఉండ¢ట అన`ా అDa ఒక ఘనత; 
అ#0,ే క�wత[\]న మmనవ పde��షలB అDa ఏ ఆ®aకQతను లWక సుఖ õవనమ@ను 
ఇ�wనDa 'ాదు. O�లP “ఇంతకPమ@ంD ే తృRి*yెంDaన7ాడ¢ 'ాడ¢” (4:8); అత3Nం'ా 
ఐశ¬రQవంత�డ¢ 'ాలWదు, dాü`ా ఏలPటలWదు. 7ాస*7ాE'{, 'cdeంథులB ఎవర/ ఇం'ా 
ఏలPటలWదు. గde¬ష�I ల�ౖన 'cందర/ O�లPకP tర/దÐమ@`ా ±ర/� ±రw 'ªర/'cEq1ర/, 
అDa '¥¦§స*వ పJయత}మంతటkలBను అOార2మE ర/üవవ,త�ంDa. పJ®1నత¬మ@ 'cరకP 
OÌ ట 8 పడ¢7ార/ '()సు* నుం3N ఆయన అO· స*లPలనుం3N q�ర/w'cనవల�ినDa ఎం0� 
ఉన}Da. O�లP మdeయ@ అతEE q1శనమ@yేయ@7ాde మధQ స�రÐ y1లm పదును`ా 
ఉన}Da.  

!ధులP య@ద�మ@yేయ@ 7ాQయmమ పJదర�న¯ాలనుం3N అలం'ారమ@ను 
ఉప! èంచుట D1¬dా అO· స*లPలP మరణదండన b�FంపబDEన>ా"UVనట�M ; 
ల<కమ'నకR >xడ�కJా ఉనjట�M  O�లP OÌ ;wq1డ¢. 7ాQయmమ¯ాలలB tq#ధ 
'ారQక)మమ@లకP అ®a'ార/ల�ౖన7ార/ మరణదండన tDaంపబ3Nన7ాdeE (ఖ¥�D�లను) 
సమvహమ@ల ఎదుట పJదde�nా* ర/. మరణదండన t®aంపబ3Nన7ాde'{ ఏ !గQత 
ఉండదు. అO· స*లPడ¢ తనను ఈ ఖ¥�D�ల0� OÌ లPw'cEq1డ¢. ఆయన 7�డ¢క`ా 
ఉq1}డ¢, మ2êి34 0వేదూతకR జde`̂ బ¹Íరంగ పJదర�నలB, ఇDa మధQ°న 
tq#ధమ@లB ఒక ��గమ@. అ#నప�టk'{, అతE మmటలP ఆతzనూQనత క; è 
RిdాQదుyే��t 'ాదు; పJ�ిDaÐyెంDaన అనుQల జöE నులవల� అO· స*లPల OాతJ 
మంతJమ@గ@Ð డను yే�� పE 'ాదE O�లP 'cdeం��య@లకP 0ె;యజ^�ిq1డ¢. అతEE 
q1శనమ@ yేయ3చు7ార/ ఈ tషయమ@ను గ)¹ÍంచుటలB తRి�OÌ లWదు. O�లP '()సు*  
అO· స*లP3ై0,ే 7ాde'cరకP అలmంటk అవమmనమ@లను భdeం� ఉంట�డ¢, ఒక7�ళ 7ాde 
±ర/�లలB 'cంyెమ@ దయచూRించమE అడ¢గ@ట q1Qయ బదÐమ@`ా ఉంటHంDðే.  

వచనమ' 10. పde°సమ@ d¥ండంచుల ఖడÓమ@వల� పEyేయగలదు. మmటలP 
లWక పJవర*న అతE హృదయమ@లBE'{ దూసు'¥÷}నt. తనకP ఆసdా 
ఇ�wన7ాdeD1¬dా అతడ¢ నలPగ`ÝటIబ3N అవమmనపరచబ3Nq1డ¢. 4:10లB [|మ@ 
'()సు*  E²త*మ@ >£ఱÉÊ>ారమ' అన`ా 7ాస*7ాE'{, “q1 ఉDే�శమ@లను పJ}ం�, q1 
పJసంగమ@లB 0:టHJ పడ¢టను చూ� నt¬న7ార/ Dవే,E dాజQమ@లB nా¬ర2పరతలWE 
��వyే�� జöE నమ@ లWE7ార/.” 3�Pసు@ నందు b>xకRల2 తమ@zను 01మ@ ±ర/� 
±ర/w'cను7ార/ yే�ిన `ాయమ@లను అతడ¢ ఇంతకPమ@ంD ేఅనుభtం�నటH�  O�లP 
స¬రమ@ nా´Q²సు* ంDa. తన వQ9d̂కPలను అద�మ@లB చూచు'cమzE 
బలవంతRjటIకమ@ందు, 7ాde ðసపådeత పJవర*నను చూRంిచుటకP అతడ¢ 
పde°సమ@ను 7ా3Nq1డ¢. స¬స2త కలPగకమ@ందు, 7ాde Oాపమ@ ఎంత ²9tూdeనDో 
గ@de*ం� ఒప,�'cనుట O�లPను q1శనమ@ yేయ3చు7ాde'{ అవసర[\]య@న}Da. 
అప,�డ¢ మmతJ[| 7ార/ ఆయన అనుభtం�న 7¤ఱlWతనమ@లB Oా;��గసు* లP 
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'ాగలర/.  
O�లPRj ౖఅపEందలP 7�య@7ార/, 7ాdeE గ@de*ం�, ఘనపర� �ర/దు;�w 7ాde 

t7�కమ@, బలమ@ను లBకమ@నకP పJకటkంచుట 'cరకP '()సు* ను పJభ@వ,`ా 
ఒప,�'cన}టHI  కERిసు* ంDa. “D1E'{ tర/దÐమ@`ా,” O�;లm yెబ@త�q1}డ¢, 
“అO· స*లPల[\]న [|మ@, మమ@zను 7¤ఱlW7ార/`ాను, బల¹1నులP`ాను, 
మ@ఖQమ@'ాE7ార/`ాను, సమసQలP సృÔిIంy7ేారమ@`ాను Eర¬�ంచుటకP 
లBకమ@ను అనుమ9nా* మ@. ఎE} అవమmనమ@లP వ�wq1 [|మ@ ‘'()సు*  'cరకP’ 
శ)మపడ¢టకP ఇషIపడ¢ చుq1}మ@. భtషQత�* కP సంబం®aం�న ఉDే�శమ@లWt 
మమ@zను కద;ంచలWవ,. �ీ* & ప,ర/ష�లP సతQమ@ను 0ె;�ి'cE ర´ణ O· ందునటH�  
[|మ@ '()సు* కP ��వyేnా* మ@. qÑమ' బల Ó̈నులమ' . . . qÑమ' ఘనత ల/2>ారమ' 
అను లB'ª'{*E [|మ@ ఆదరం0� �ీ¬కdenా* మ@.” 

వచనమ' 11. అO· స*లత¬ప, పE³కL అర2మ@Rj ౖ0ె;t`ా పJ9�ం�ంచుటకP 
పde°సమ@ మmరÓమ@ను చూRిసు* ంDa. తరచు`ా అDa సd¥¦న వస* &మ@లP, E7ాసమ@ 
లWకPండ, ఆక¬ద[ి�కలR క; èయ@ండ¢ట మdeయ@ EంDaంపబడ¢ట`ా అర2²సు* ంDa. 
మmటలP ఆతzపdµ´ yే�ి'cనునt. క సమ@ తన'cరకP తన చదువర/ల 'cరకP 
అO· స*లత¬మ@Rj ౖ O�లP ®1Qనమ@ ఉన}Da. 2 'cdeం��. 11:23-29లB అO· స*లత¬ప, 
ఉDే�శమ@ y1లm మ@ఖQ[\] ఉండ`ా మdeయ@ బహÂశ 2 'cdeం��. 6:3-10లB ఇకLడ 
'cంత తకPLవ స�షI[\]నDa. #TరUషలWమ@ n�ఖQమ@లP మdeయ@ తన0�టk 
పdeసయ@Qల0� చdewం� q�ర/w'cEనt తన గతమ@లB ఎం0� దూరమ@లB 
ఉంచబ3Nనt. అ01* ;యలBE ఉన}త [\]D1నమ@లRjౖ గ3NRిన 7�3N Daనమ@లP, చ; 
dాత�J లను అతడ¢ ఇట 8వల q¤మర/7��ి'cEq1డ¢. ఒక7�ళ ఒకL3ే లWక ఒకdeద�ర/ 
0�టk7ాde0�, ఆ పJDేశమంతట ఆయన 9de èq1డ¢, ఎijసుకP yేర/టకP ఒక7�ళ dlüకP 
ఇర7¤ ౖ[\]ళ)} 9de è ఉంట�డ¢ (అO· . 19:1). ఆ°రమ@ అర/దు`ా Dొde'̂Da మdeయ@ 
ధనమ@ తకPLవ`ా ఉం3ేDa. అతను బ¹Íరంగ పJDేశమ@లలB tశ)²ంyే7ాడ¢ 
DోRి3NDొంగలP వnా* d̂ð అE [\లకPవ`ా ఉం3ే7ాడ¢. ఎijసులB అతEE 
ఆ°¬Eంచు7ాd̂ లWకOÌ యmర/. ఏDైq1 ఒక గ@మzమ@ దగÓdl లWక ఎవర/ 7ాడE ఒక 
dlడ¢ì  మvలq# అతE E7ాసమ#$QDa. బటIలP మmర/w'cనుట, nా}నమ@ yేయ@ట 
అq�t అతను ఆలB�ంచలWE �Fగవసు* వ,లP. ఈ ఘDEయవరకR అO· స*లత¬ప, శ)మను 
అతడ¢ అనుభtం�q1డ¢. అDa అతE ఘనతకP గ@ర/* . �వde మmట, 2>ాసమ' 
ల/కయ'ండ�ట (ἀστατέω, astateō) ఈ మmట 'c)త*EబంధనలB ఇకLడ మmతJ[| 
కERిసు* ంDa; D�E అర2మ@, �ి2రత¬మ@ లWకPండ 9ర/గ@ చుండ¢ట. 

వచనమ' 12. అకPల కdాz`ారమ@లB O�లP �దటk కZ3Nకను 'cdeంథులB ఉన} 
'cందర/ జöE పకమ@ yే�ి'cE ఉంట�ర/ (అO· . 18:2, 3). అతడ¢ ఎలmంటk దయను 
ఎదుర/చూడలWదు. అత2 [7ాde] సhâస@మ'లy¥ ప2Aేయ'ట, తమ@zను 01మ@ 
OÌ Ôించు'cనుటకP అతడ¢ మdeయ@ ఇతర ఉపDేశకPలP సంOాDaం�q1ర/. పE పట�  
అO· స*లPలకP ఉన} 7¤ౖఖde, µ̀)కP - dlమm పJపంచమ@లBE సంపåర+ జöE నమ@గల 
తత¬7�త*లP మdeయ@ సంపను}ల�ౖన భvnా¬మ@లకP tర/దÐ[\]న గ@ర/* `ా E;�నDa. 
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t7�కమ@గల O�లP సమ'ాæకPలP బ¹Íరంగమ@`ా ఏవ èంచు 'cనబడ¢నటH�  yతే�ల0� 
పEyే�ిq1ర/.7 అతE ప´మ@`ా, పEyయే@టకP O�లP ఎలmంటk �ిగ@Ó  పడలWదు “[|మ@ 
tూలB ఎవE'¥¦నను ��రమ@`ా ఉండకZగదE dా9Jంబగళ)} కషIమ@yే�ి õవనమ@ 
yేయ@చు . . .” (1 �ెస>. 2:9). అతEE Eశ�బÐమ@`ా ఉంచుటకP పJయ9}ంచుట 
D1¬dా నం�న లBకమ@నకP '()సు* ను 0ెచుw అతE పJయత}మ@లకP అతE శత�J వ,లP 
స�ంDaం�q1ర/. అO· స*లPE kట¼M  దూêింdనప�టk'{, అతEE ఎDadeం�న7ాdeE 
D�tంచుచు, తన పdeచరQలB పటHI దల0� ఉంటH అతడ¢ దయ0� పJవde*ం�q1డ¢. 

వచనమ' 13. అO· స*లPడ¢`ా ఉండ¢ట ఏDైq1 అవ¬వచుwను `ాE 
tలmసవంత[\]న õtతమ@ మmతJమ@ 'ాదు. '()సు* D1¬dా O�లP '{వ¬బ3Nన ఈ పdeచరQ 
nాం�1క అ®a'ారమ@q# లWక ఘనతq# ±�'ిcE dాలWదు; D1E'{ బదులP, ఇతర/లP 
 చపర�నప,�డ¢ 7ాdeE OÌ J త>¹Íంచుచు మdÝక yెంప 9Jప,�ట మdeయ@ ల<కమ'నకR 
మ'"#34Jాను అంద"#34 [_ంటJాను ఎంచబడ¢ట#T] య@న}Da. ఆDaమ గ)ంథకర*లP 
ఎం0�మంDa [\ప,�ను, ఘనతను, అ®a'ారమ@ను 7¤ద'{q1ర/. లBకమ@లB 
ఉన}తమ@`ా జEzంచుటను ఎదుర/చూ� ఉంటÏ, 7ాdeలB ఒక3ైయ@ంటÏ, O�లP 
'cdeంథులB తన అనుచర/లను OÌ Ôించు7ా3ె ౖ య@ం3ే7ాడ¢. 7ాde దృÔిIలB, అO· లB�  
వరÓమ@Rjౖ తన వరÓమ@ ¥̀;yేటటH�  అతడ¢ OÌ dాడ¢టకP �ిదÐప3N య@ం3ె3N7ాడ¢. 
అలmంటk tషయమ@లRj ౖ O�లPకP ఆస'{*లWదు. అతEE దూÔించు7ాdeE 7ాde 
ఇషIపJ'ారమ@ 'cనnాగEyెw3N7ాడ¢. అతE సమ'ాæకPలP మ¹Íమగలt, ఘనతగలt 
అE అను'cEన tషయమ@లను O�లP పåde*`ా 9రసLdeంyె3N7ాడ¢. అతడ¢ తన'cరకP 
మmనవ [\ప,�ను 'ాక, పJభ@వ,³కL [\ప,�ను 7¤ద'{q1డ¢. O�లP అO· లB� ను `ాE 
పJభ@వ,ను 'cEయm3Nన ఇతర/లను `ాE సం0�షమ@`ా `ÿరtంyె3N7ాడ¢. అలm`̂, 
అO· లB�  వరÓమ@నుం3N వ�wన పJశ}కP అO· స*లPE దయగల స�ందన ఆశwరQపరyేDa 
మdeయ@ �ిగ@Ó పరyేDa.  

bÍాhసమ'నందు >ా"# “తంDE�”Jా GHలR (4:14-21) 

'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లందర/ O�లPను మdeయ@ అతE అO· స*లత¬ప, పdeచరQను 
q1శనమ@ yే��7ార/ 'ార/. అO· స*లPE పE, t¯ా¬సుల�ౖన 7ాdeE OÌ J త>¹Íంచుట 
మdeయ@ శdµరమ@లB ఐకQత'cరకP dాõపడ¢టకP ఇషIపడ¢7ాdeE ఎదుdÝLనుటకP మధQ 
పJ01Qమm}యం`ా పEyేసు* ంDa. అతE ప9JకలB ఈ ��గమ@ను అతడ¢, 7ారం01 కల� ి
స¹Íం�న D1EE చదువర/లకP గ@ర/* yేయ@టకP, 7ాdeపట�  అతEకPన} Eరంతర 
శ)దÐను 0ెలPప,టకP మdeయ@ సంఘమ@లB పJసు* తమ@ తRి�ంచు'cనలWE �ి29'{ 
సంతృRి*కర[\]న మ@ èంప,Eచుw అతE ±dాzనమ@ను వQ'{*గత మmటల0� 
సంø^Rిం�q1డ¢.  

14²మ'³ను vగి'Õ పరచవలIన2 3ాదుJా2 w1 [ి�యqrsన [లిªల2 bూకR 
బ'0F Aెప{�టకR ఈ మSటలR >ా� య'చుw1jను. 3�Pసు@ నందు bూకR ఉప0ేశకRలR 
ప0F>xలమం0F య'నjను తండ�� లR అwxకRలR ల/ర�. 15-163�Pసు@  )�సు నందు 
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సు>ార@01h"ా wxను ²మ'³ను కంట¼2 గనుక bూర� ననుj GÝ ¬ నడ�చు38 ను>ా"UV 
య'ండవలIన2 ²మ'³ను బkమS లR38ను చుw1jను. 17ఇందు 2²త@మ' 
ప�భ'వ{నందు w1కR [ి�య'డ�ను నమ³క qrsన w1 కRమSర�డ�నగ' kÆk2 
bూ�ద�కR పం[ి య'w1jను. అతడ� 3�Pసు@ నందు wxను నడ�చు38ను bధమ'ను, 
అనJా ప�k సZలమ'ల<ను ప�k సంఘమ'ల<ను wxను బÜ �Fంచు bధమ'ను, bూకR 
జ¯« పకమ' Aేయ'ను. 18wxను bూ�ద�కR "ాన2 అను382 38ందర� Gu �ంగ'చుw1jర�. 
19ప�భ'వ{ dత@qrsyే తhరల<wx bూ�ద�కR వd®, ఉGu �ంగ'చునj >ా"# మSటలను 
3ాదు >ా"# శ34@wx yె¬vి38ందును. 200వే{2 "ాజoమ' మSటలy¥ 3ాదు శ34@y¥wx య'నj0F. 
21bూ"¿0F 3½ర�చుw1jర�? బóత@మ'y¥ wxను bూ�ద�కR "ావలIw1? [¹�మy¥ను 
Yాkhకqrsన మనసు`y¥ను "ావలIw1? 

వచనమ' 14. 'cdeం�� సంఘమ@నకP O�లP 7Jా �ిన 'cE} సంగత�లP Eజమ@`ా 
�ిగ@Ó మm;న పJవర*నను సూ�సు* q1}#. 7ాde'{ 7ాd̂ తృRి*yెంD1రE, 
ఐశ¬రQవంత�ల�ౖq1రE, ఏలPత�q1}రE ఊ¹Íంచు'cంటH, '()సు*  అO· స*లP3ైన O�లPను 
మనసు>లBనుం3N ±�ి7�య@ట '()సు*  ష�QలకP �ిగ@Ó మm;న పq� అవ,త�ంDa (4:8). 
O�లP 7¤ఱlW7ాడE 7ాd̂ð “బ@DaÐమంత�లE” లWక 0ె;tగల7ారE 
ల�'{Lంచు'cంటHq1}ర/ (4:10). పde°సమ@, ఎగ01÷ మdeయ@ �ిగ@Ó  అనునt 
అO· స*లPడ¢ 7ాడ¢టకP సం'ª�ించE nాధనమ@లP. ఇD ేప9JకలB తర/7ాత, అతడ¢ 
9de è, “tూకP �ిగ@Ó  dావల�నE yెప,�చుq1}ను” (6:5) అq1}డ¢ (15:34 చూడం3N). 

O�లP ఉDే�శ[|²టk? అతE ఉDే�శమ@ (7ాdeE) vగి'Õ పరచుట 3ాదు, (7ాde'{) 
బ'0F Aెప{�ట. Rలి�ల0� త;దండ¢J లP �ి2రమ@`ా ఉండ¢ 'ారణమ@నుబటÏI q�ను tూ0� 
స�షIమ@`ా మmటలmడ¢త�q1}ను అE 7ాde0� yెRి�q1డ¢. “tూలB 'cందde పJవర*న 
అవమmనకరమ@`ా ఉన}దE tూకP గ@ర/* yేయ@ట q1కP సం0�షమ@`ా లWదు, అ#0,ే 
�ిగ@Ó మm;న Dలమ@ను గ@de*ంచుట మmర/మనసు>కP �దటk [\ట�9Iయ@న}Da అE 
అతడ¢ OJా ధ²కమ@`ా yెRి�q1డ¢. Dేవ,E'{ అ`ÿరవమ@ మdeయ@ ఆయన 
సంఘమ@నకP అవమmనమ@ క; èంచు అల7ాటH� , ఆలBచనలనుం3N 9ర/గ@నటH�  
tూకP బ@DaÐyెప,�ట q1 గ@de#T] య@న}Da. q1వల� ²మ@zను R�J²సు* q1}ను, q1 
ఉDే�శమ@ '̂వలమ@ ²మ@zq¤ప�టk'{ �ిగ@Ó పరచటమ@ 'ాదు.” 

వచనమ'లR 15, 16. 'cdeం��య@లకP O�లP0� సమmన[\]న ఉపDశేకPడ¢ లWడ¢. 
ఇతర/లP 7ార/ పdeపక¬తyెందునటH� , ఎదుగ@నటH�  స°యప3N ఉండవచుwను, 
అ#0,ే 7ార/ ఎవde0�ను పంచు'cననటH వంటk సంబంధమ@ను O�లP0� క; è 
య@q1}ర/. సంఘమ@Rjౖ 'cంత పJ��వమ@ క; èన 'cందర/ 7ాde హృదయమ@లలB 
'¥¦§స*వ,లపట�  ఆస'{* క; èలWర/. ఆకde'{ 7ాde'{ సతQమ@ yెRి�న7ార/ కZడ O�లP0� 
OÌ ;wనప,�డ¢, '̂వలమ@ సంర´కPలP, గృహEdా¬హకPలP, లWక న3NRించు7ార/. ఈ 
సహ6దర/లP '()సు* నందు అwxకమం0F బ�లËnకRలను క; èయ@ండ వచుwను, అ#0 ే
7ార/ అwxకమం0F తండ�� లను క¬J#ల/ర�. O�లP t¯ా¬సమ@నందు 7ాde తం3NJ. 
“బ�ల´కPడ¢” (παιδαγωγός, paidagōgos) గల±. 3:24, 25లB అO· స*లPడ¢ అD ే
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మmటను 7ా3Nq1డ¢, అకLడతడ¢ ధరz¯ాస* &మ@ పJజలను '()సు* qHద�కP న3NRించుటకP 
“బ�ల´కPడ¢” లWక సంర´కPడE yెRి�q1డ¢. గల±లB d¥ండ¢ సంభవమ@లలB తప�, 
ఈ మmట 'c) త*EబంధనలB ఇకLడ మmతJ[| కERిసు* ంDa.  

'cdeం��య@లకP బ� ®aం�న7ారందర/ `ÿరవపJదమ@`ా tనుటకP త èన7ాd̂, 
అ#0 ే O�లP 7ాde0� పJ0ేQక[\]న సంబంధమ@ క; èయ@q1}డ¢. 7ాdeE ఆ±zయ 
జనzకP ±�'ిcEవ�wq1డ¢ అత3.ే అత3ే 7ాdeE మ@ందు`ా '()సు* నకP పdeచయమ@ 
yే�ిన7ాడE 7ాde శ)దÐ'cరకP అతడ¢ yెప,�'cEq1డ¢. తం3NJ Rలి�ల'cరకP ఎలmంటk అకLర 
క; èఉంట�3ో , 7ాdeపట�  అతE అకLర అలmంటkD.ే అ#నప�టk'{, అతE OాతJ క�lర[\]న 
అ®a'ారమ@ కలDa'ాదు. “tూర/ q1కP t®ేయ@ల�ౖ య@ండవల�ను. q�ను అ®a'ాdeE, 
q�ను yెRి�నD1EE EరURించవల�ిన పEలWదు” అE అతడ¢ yపె�లWదు. Rjౖ`ా O�లP 
7ాde `ÿరవమ@ను 7¤ద'{q1డ¢. అతడ¢ 7ాde ఆ±zయ తం3NJ యగ@టవలన, 7ార/ 
క సమ@ పJభ@వ,yేత అతE కప� èంపబ3Nన గృహEdా¬హకత¬మ@ను ఆలB�ంచ 
వల� ియ@న}Da. 

తం3NJ`ా O�లP tన}పమ@, '¥¦§స*వ,లP మdeయ@ 7ాde ఆ±zయ q1యకPల మధQ 
సంబంధమ@ '̂వలమ@ t®ేయతD1¬dా 'cలPవబడదE 7ాde సంబంధమ@ను 
గ@ర/* yేయ@ట#T] య@న}Da. �ెస>లB కయ@లకP అO· స*లPడ¢ ఇలm 7Jా �ిq1డ¢, 
“మdeయ@ సహ6దర/లmdా, tూలB పJయmసపడ¢చు . . . tూకP బ@DaÐyెప,�7ాdeE 
మన}న yే� ి 7ాde పEEబటkI 7ాdeE ²'{L; ఘనమ@`ా ఎంచవల�నE 
7�డ¢'cనుచుq1}మ@” (1 �ెస>. 5:12, 13). ఈ మmటలP Rjద�లకP, సు7ాde*కPలకP 
మdeయ@ Dేవ,E dాజQమ@ను EdezంచుటకP 7ాde శ'{*E సమde�ం�న ఇతర/లకP 
అన¬#ంచబడ01#. సంఘమ@లBE Rjద�లP దర�క సమvహమ@ (board of 
directors) 'ాదు; 7ార/ మందను జöగ)త*  'ాయ@ 'ాపర/లP మdeయ@ R�Jమ0� 
శ)²ంచు7ార/.  

O�లP 'cdeం��య@లకP 7Jా �నిప,�డ¢, 'c) త*Eబంధన ఇం'ా 7Jా యబడ¢ క)మమ@లB 
ఉన}Da; 'ాబటkI భ'{*గల ఉపDేశకPల మmDade q�టkకన} అప,�డ¢ OJా మ@ఖQ[\]నDa. 
అO· స*లPడ¢ సు7ార*ను బ� ®aంచటమ@ మmతJ[| 'ాక సు7ార* పJ'ారమ@ õtం� 
తను}01ను మmDade`ా ఉంచు'cEq1డ¢ (11:1; iి;Rీ�. 3:17 చూడం3N). ఏ 7¤ౖఖde0� 
అతడ¢ 7ాde మధQ పEyే�qి13ో  D1EE 7ాde మనసు>లB ఉంచు'cనవల�నE అతడ¢ 
“RిJయ[\]న” సహ6దర/లను 'ªర/'cEq1డ¢ (4:14). అతడ¢ 7ాdeE ఎల�ప,�డ¢ తన 
Rిల�లవల� R�J²ంచుటవలన మdeయ@ 7ాde'cరకP '()సు* ను మmDade`ా చూRించుటవలన 
('ాబటkI) నను} GÝ ¬ నడ�చు38నుDE, అE అతడ¢ 7ాdeE ¹ºచwdeం�q1డ¢. Donald A. 
Carson O�లP స7ాలPను ఇలm సంø^Rిం�q1డ¢, “´ణ O· ంD ే వQ'{*'{ మmDade`ా 
��వyేయ@ స¬ంత క)మ´ణ � '¥¦§స*వ t¯ా¬సమ@లB ఇతర/లను ష�Qలను`ా yేయ@ 
7ాQOార nాdాంశమ@.”8 అతE ప9JకలB, అతడ¢  9గల వQక*E అO· స*లPడ¢ ఏకdµ9`ా 
0ె;యజ^�ిq1డ¢ (1 �ెస>. 2:1-12). అత3[ే\]య@q1}3ో  అలmq�, అత3ే² yెRి�q13ో 
D1Eq� బ� ®aం�q1డ¢. 

సు7ార* సంDేశమ@ tను7ార/ 7ాde స¬ంత õtతమ@ల'cరకP 7ాde'{ సు7ార* 



 131 

బ� ®aంచు బ� ధకPలP మmDade`ా ఉం31లE ఎదుర/చూచు అE} హకPLలP 
క; èయ@q1}ర/. “q�ను yెRి�నటH�  yయే@మ@, q�ను y�ేినటH�  'ాదు,” అE D1E 
q1యకPలP yెRి�నప,�డ¢, సంఘమ@ బ�గ@yేయలW నంత`ా yె3NOÌ త�ంDa. “నను}OÌ ; 
నడ¢చు'cను3N,” అE 'cంతnా2 #లB ఏ RjDె9�q1 లWక బ� ధకP3ైq1 yెప�లWకOÌ 0,ే తన 
q1యకత¬ OాతJనుం3N Da èOÌ వల�ను. O�లP ఈ సతQమ@ను గ)¹Íం�q1డ¢ మdeయ@ 
బ�ధQతను అం µ̀కdeం�q1డ¢. 

వచనమ' 17. ఆయన లWనప,�డ¢ ఆయన బ� ధలను జöE పకమ@ yే�ి'cE ��వ 
yేయ@నటH� `ా, అO· స*లPడ¢ 9ð9E 'cdeంథుకP పంRిం�q1డ¢. ఈ ప9Jక వందన 
సమర�ణ సమయమ@లB 9ð9 O�లP వద�కP yేరనందున, బహÂ¯ా అతడ¢ 
అO· స*లPE అనుసdeం� వచుw బృందమ@లB ఉం3N ఉండవచుwను. O�లP 9ð9E 
ఎరసు* 0� క;Rి మm�ిDోEయ tూదు`ా 'cdeంథుకP పంR ి ఉండవచుwను (అO· . 
19:22); అ#0,ే క�wత[\]న పJణ1÷క లWE పJయmణమ@వలన, అO· స*లPడ¢ అతE 
dాక tషయమ@లB Eశwయ[\]న సమయమ@ను, లWక అతడ¢ అకL3N'{ yేdeq13ో  లWDో  
కZడ ఎర/గకPం3ెను. O�లP ఇలm 7Jా �ిq1డ¢, kÆk2 bూ�ద�కR పం[ియ'w1jను; 
అ#0 ే9ð9 తన మmరÓమ@లB ఉq1}3ో  లWDో  అతE'{ 0ె;యదు. 1 'cdeం��. 16:10లB 
మdÝకnాde 9ð9E ఉదహdeంచుటవలన ఇDa స�షI[\]య@న}Da. 'cdeం��య@లP 
అతE ప9Jక O· ంDaన తర/7ాత 'cంత'ాలమ@నకP 9ð9 పటIణమ@నకP yేర/'ªగలడE 
అO· స*లPడ¢ ఎదుర/చూ�q1డ¢. 'cdeంథులB అతE పEE 7ా#D1 7�యమE nా2 Eక 
అతQవసరత'cంత 'ªdeనటH�  అతడ¢ గ)¹Íం�q1డ¢. 9ð9 ఎప,�డ¢ వ�wq1, తన 
యÿవన సహ7ా� ి ఫలవంతమ@`ా ఉండ¢టకP అవసర[\]న తdµ,త� ఇ�wq1డను 
Edµ´ణ అతEకPన}Da. అE} సంఘమ@లలB O�లP ఏ² బ� ®aం�q13ో  9ð9'{ 
0ెలPసు. 7ాdeకవసర[\]న R�Jd̂Rిత[\]న అO· స*లత¬ప, న3NRింప,ను ఈ '¥¦§స*వ,లందde'{ 
అతడ¢ అంDaంచగలడ¢. O�లP ఇలm yెRి�q1డ¢, అతడ� 3�Pసు@ నందు wxను నడ�చు38ను 
bధమ'ను, అనJా ప�k సZలమ'ల<ను ప�k సంఘమ'ల<ను wxను బÜ �Fంచు bధమ'ను, 
bూకR జ¯« పకమ' Aేయ'ను. 

అO· స*లPడ¢ 2 'cdeం��. ప9Jక 7Jా య@ సమయమ@నకP 9ð9 O�లPను మరల 
క;�ి'cEq1డ¢, అప,�డతడ¢ ఆ ప9Jక వందన సమర�ణలB అతE R�ర/ను yేdewq1డ¢. 
పటIణమ@లB ఇంతకPమ@ందు yే�ిన పEలB O�లP, �ీల0� అతడ¢కZడ ఉం3Nనందున 
'cdeం��య@లకP స°యపడ¢టలB 9ð9 సహజ ఎE}క`ా కERిం�q1డ¢ (అO· . 
18:5; 2 'cdeం��. 1:19). 9ð9 'cdeంథుకP క�wతమ@`ా వ�wq131 లWD1 అE O�లP 
ప9Jకనుం3N చదువde Eర+#ంచలWడ¢; అతడ¢ వ�w ఉంటÏ, అకLడతE పJయత}మ@లP 
పåde*`ా 'ాక స�షIమ@`ా tజయవంత[\] ఉం3tే. తనకP హకPLఉన}దE 
qH'{Lyెప,�టలB 9ð9 Rిde'{7ాడE O�లP ప9JకలB అతE గ@deం� yే�ిన పJకటనలP 
సూ�సు* q1}# (1 9ð9 4:12-14; 2 9ð9 1:6, 7 చూడ¢మ@). సంఘమ@లBE 
సంø_భమ@ను పdeషLdeంచుటలB అతE స¬��వమ@ అనుగ@ణమ@`ా లWదు. 2 'cdeం��. 
ప9JకలB 9ð9 'ాక, ±త� సంఘమ@నుగvdewన O�లP మmటను పటIణమ@నకP 
±�ి'cE వ�wq1డ¢ (2 'cdeం��. 1:1, 2; 7:6, 7). సంఘమ@ ఉన} పde�ి2త�లలB 
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అÒవృDaÐyేయ@టలB ±త� సమర/Ð 3ైనటH�  కERిసు* ంDa; 9ð9 tజయమ@ను గvdew 
yెప�లWమ@.  

వచనమ' 18. 'cdeం��య@లలB 38ందర�Gu �ంగ'చుw1jర� మdeయ@ O�లPను 
మరల ఎప�టk'¥¦q1 శdµరమ@లB చూnా* మను ఉDే�శమ@ను మనసు>లBనుం3N 
±�ి7��ిq1ర/. అతడ¢ 7ాdeనుం3N ఏ[\]0 ేO· ందవల�q# D1EనంతటkE O· ంDaq1డ¢ 'ాబటkI 
మరలm 7¤నుకకP dాడE - అతను కZడ బహÂ¯ా సంy1రమ@yేయ@ 7ాde తత¬ 
7�త*లలmంటk 7ా3ె ౖ య@ండవచుw నE అను'cEq1ర/. అ#0ే, O�లP తనను01ను 
స�షIపరచు 'cEq1డ¢. అతE t¯ా¬సమ@ను పంచు'cEన7ాde0� అతE సంø^మమ@ 
మdeయ@ õవమ@ అంతరÓతమ@`ా Rjన7��ి'cE ఉన}t. O�లP, పJ�ిDaÐyెంDaన 
తత¬7�త*లవల� 'ాక, '()సు* కP సమde�ంచు'cEన ష�Qల సమvహమ@ను అతE 7¤నుక 
t3N�RjటIకOÌ #నట�#0,ే అతE పE ల�కLలBఉండదE ఆలB�ం�q1డ¢. 7ాde'{ 
సు7ార*ను పJకటkం�న తర/7ాత, పJభ@వ, మmరÓదర�కత¬మ@ పJ'ారమ@ õtంచు 
పJజలP`ా ఉండ¢టకP 7ాde'{ బ� ®aంచవల�నE Eర+#ంచు'cEq1డ¢.  

వచనమ' 19. తమ శdµరసంబంధ[\]న జöE నమ@ను గర¬మ@`ా పJదde�ం�న7ార/ 
O�లP అకLడ ఉండకOÌ వ,టను అOార2మ@ yే�ి'cEq1ర/. ప�భ'వ{ dత@qrsyే తhరల<wx 
bూ�ద�కR వd® . . . , అO· స*లPడ¢ మరల వnా* నE 7ాde'{ న²zక క; èం�q1డ¢. 
అ#0 ే అతE పJయmణమ@ పJభ@వ, �త*మ#0ేq� సంభtసు* ంDa (అO· . 18:21; 
యm'ªబ@ 4:15 చూడం3N). అO· స*లPల 'ారQమ@లలB R�dÝLనE అతE 'cDa�'ాల 
పJయmణమ@ సమయమ@లB అతడ¢ పటIణమ@ను దde�ం�నటH�  కERిసు* ంDa. “'ª� #T 
ఇంటk7ాde” స¬ంత 7ాQOార qAకలB బహÂ¯ా అతడ¢ 'cdeంథుకP yేర/వరకP ఒక 
D�tనుం3N మdÝక D�t'{ 9ర/గ@త� d¥ండ¢dlüల పJయmణమ@ y�ేియ@ండవచుwను 
(1:11). O�లP EdµøNం�నటH� `ా పJయmణమ@ జde è ఉండదు. అతE ��}¹Íత�లP అతE 
పJకLన Eశ�బÐమ@`ా E;�య@ండ`ా అతE tdlధులP అతERj ౖ దయలWకPండ 
D13Nyే�ినటH�  కERసిు* ంDa (2 'cdeం��. 12:21 చూడం3N). 

ఉGu �ంగ'చునj >ా"# మSటలను 3ాదు >ా"# శ34@wx yె¬vి38ందును అE 
yెRి�నప,�డ¢ O�లP ఉDే�శ[|²టÉ 0ె;�ి'cనుట కషIమ@. ఈ “శ'{*” ఎలm 
పJదde�ంపబడవల�నE O�లP ఎదుర/చూ�q13ో  అDa అEశwయమ@. అతE మనసు>లB 
అదు�త'ారQమ@ల శ'{*'{ సంబం®aం�న OÌ టk ఏ[\]q1 ఉన}D1 (13:2 చూడం3N)? 
ఆతzD1¬dా అతడ¢ సంOాDaం�న శ'{*లmంటk శ'{*E తన tdlధులP పJదde�ంచగలరE 
అతడ¢ క�wతమ@`ా అను'cE ఉండడ¢. కPపJలB `ార3N7ా3NE yే�ినటH� , తన 
tdlధులను గ@) 3Nì7ాdeE yేయmలE అను'cEq131 (అO· . 13:11), లWక అతడ¢ '()సు*  
7ాకQమ@³కL శ'{*E గvdew మmటలmడ¢చుq1}31? 7ార/ తప,�లB ఉq1}రE 
EరURించుటD1¬dా అతడ¢ 7ాdeE అణచగల31? 7ాde Dలమ@ 7ాde మmటలకP మధQ 
ఉన} పరస�ర tర/దÐత 7ాde అశక*తను పJదde�సు* ందE ఒక7�ళ అతE 
ఉDే�శ[\]య@ండ¢ను.  

వచనమ' 20. ఈ శ'{*'{ సంబం®aం� O�లP ఏ² yెRి�నప�టk'{, అDa 0ేవ{2 
"ాజoమ'నకP సంబం®aం� ఉన}Da. #$సు బ� ధలలB dాజQమ@ ఎప,�డ¢ దూరమ@`ా 
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లWదు: అDa ఉపమmనమ@ల³కL అంశ[\] య@న}Da (మmర/L 4:26, 30) మdeయ@ 
మmర/మనసు> O· ందుటకP R�Jd̂పణ �ౖయ@న}Da (మత*# 3:2; మmర/L 4:17). 
అO· స*లPల 'ారQమ@లP మdeయ@ ప9JకలలB, పJవ�ంపబ3Nన Dేవ,E dాజQమ@ 
వ�wయ@న}దనుట స�షIమ@ ('cలôస>. 1:13). అDa #$సు కడ01నE 7ా`ా� నమ@ 
yే�ిన సంఘమ@ (మత*# 16:18). “Dేవ,E dాజQమ@” అను 7ాకQమ@ సు7ార*లలB 
కERిం�నంత OJా మ@ఖQమ@`ా ప9JకలలB కERించదు, అ#0 ే అDa అ9తరచు`ా 
“సంఘమ@”0� పరస�రమ@ OÌ ;w చూప,టలB కERసిు* ంDa. Dేవ,E dాజQమ@నుగvdew 
బ� ®aంచుట 0ె;tగల 7ాదమ@లP లWక ఆకరïణÙయ[\]న మmటలకంట� ఎకPL7¤ౖనDa. 

ఈ 7ాకQ��గమ@లB 'cనnాగ@త�న} శ34@2 గvdewన పJశ}. õtతమ@లను మmర/w 
శ'{*E '()సు*  క; èయ@q1}డ¢, అ#0 ే O�లP ఉDే�శమDేq1? #$సు'()సు*  శ'{*q# లWక 
పdeòD1Ð తz శ'{*q# 0ె;యజ^య@ టకP ఒక7�ళ అతడ¢ “Dేవ,E dాజQమ@”ను 
అలం'ారమ@`ా 7ా3N ఉండవచుwను. ఈ శ'{* ఏ[\]నప�టk'{, O�లP D1EE 
tE! èంచు 'cంటHq1}డ¢. 

వచనమ' 21. Leon Morris “O�లP వnా* డనునDa పJశ} 'ాదు `ాE ఎలm 
వnా* డనునDa పJశ}.”9 ఏ స¬��వమ@0� O�లP 'cdeంథుకP 9de è వnా* 3ో  అDa సంఘమ@ 
'()సు*  బ� ధలకP అనుగ@ణQమ@`ా ఉండ¢టRj ౖఆ®1రప3N ఉంటHంDa. అO· స*లPడ¢ 7ాde 
³ద�కP [¹�మy¥ను Yాkhకqrsన మనసు`y¥ను వచుwటకP �ిదÐప3Nq1డ¢; అ#0 ే
అతడ¢ బ�త*మ@0� dావల�ి ఉంటÏ, ±వJ[\]న అ®a'ారపåర¬క మంద;ంప,0� వచుwటకP 
�ిదÐప3N ఉq1}డ¢. తన tdÝధుల మmట ప3NOÌ వ,నటH� `ా, అతE ఊ°శ'{* అతE 
బలవంతRjడ¢త�న}టH�  O�లP yెబ@త�న}టH�  కERసిు* ంDa. 

అనhయమ' 

గృహ2"ాhహకతhమ' 

అO· స*లత¬మ@ ఒక tధ[\]న గృహEdా¬హకత¬మ@, '()సు*  D1¬dాq� ఇవ¬బ3Nన 
వQ'{*గత అ®a'ార nా2 #'{ లWవq¤త�* ట. #$సు మరణమ@ తర/7ాత 7¤ంటq� 
ద¯ాబÐమ@లవరకP అO· స*లPల ఉDో Qగమ@ పJ0ేQక[\]నDa, అ#0 ే
గృహEdా¬హకత¬మ@ పJ9 '¥¦§స*వ,డ¢ ఒప,�'cE '()సు* కP t®యేత చూప,టలB 
అంతరÓత[\]నDa. గృహEdా¬హకత¬మ@ ఉDో Qగమ@ 'ాదు, అ#0 ే O�లP ³కL 
లBకమ@లB పJ�ిDaÐyెంDaన పJజల పE#T]య@న}Da. “గృహEdా¬హకPడ¢” అను మmటకP 
తర/4 మm yేయబ3Nన µ̀)కP మmట (οἰκονόµος, oikonomos) 'c)త*EబంధనలB పDanార/�  
వ�wనDa. లZ'ా 12:42లB D1E nా®1రణ అరÐమ@ స�షI[\]య@న}Da, అకLడ #$సు, 
“త èన 'ాలమ@న పJ97ాE'{ ఆ°రమ@ RjటHI టకP, యజమmనుడ¢ తన 
#ంటk7ాdetూద Eయ²ంచునటkI నమzక[\]న బ@DaÐగల గృహEdా¬హ కP3ెవడ¢?” 
అq1}డ¢. లZ'ా 16:1-12లB అt¯ా¬�ి#T]న గృహEdా¬హ కPE గvdewన #$సు 
ఉపమmనమ@ 7Jా యబ3Nయ@న}Da.  
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Rjద�  సంnా2 నమ@ల యజమmనులP 'cE}nార/�  7ాde ఆ�ి*Rj ౖ అ®a'ార/లP`ా 
గృహEdా¬హకPలను ఉంచు01ర/. గృహEdా¬హకPలకP స¬ంత ఆ�ి*  ఏ² ఉండదు. 
7ాde'{ అప� èంపబ3Nన D1EE జöగ)త*yేయ@ట 7ాde బ�ధQత#T]య@న}Da. O�లP 
గృహEdా¬హకత¬మ@ పJ0ేQక వరÓమ@నకP yెంDaనDa, అ#0 ే 'c)త*Eబంధన, '¥¦§స*వ 
బ�ధQతల nా®1రణ దృశQమ@ను సూ�ంచుటకP “గృహEdా¬హకPడ¢” అను మmటను 
7ా3NనDa. ఉD1హరణకP, Rjద�లP, '()సు* కP yెంDaన సంఘమ@ ³కL ఆ±zయ 
పdాQ7�´ణ అప� èంపబ3Nన గృహEdా¬హకPలP (±త�. 1:7). బ� ®aంచుట మdeయ@ 
t¯ా¬సులను పరలBక మmరÓమ@లB న3NRించుటకP బ@DaÐyెప,�ట 7ాde పE. తన 
రక*మ@0� సంఘమ@ను 'cEన '()సు*  మmతJ[|, D1E పJవర*నను Eర¬�ంచు, D1E 
ఆdాధనను Ed̂�ంచు మdeయ@ D1E పEE పJకటkంచు ఒ'̂ఒక హకPL®1ర/డ¢. ఆయన 
9de è వచుwవరకP, ఆయన Ed̂�ం�నటH� `ా ఆయన సంఘమ@ను న3NRించుటకP 
Rjద�లP బ�ధQత క; èయ@q1}ర/; ఆ tధమ@`ా, 7ార/ ఆయన గృహEdా¬హకPలP.  

Rjద�లP 7ాde OాతJలB 7ాde'{ 7ాd̂ గృహEdా¬హకPలP 'ార/. అO· స*లPలP, Rjద�లవల� 
పJ9 '¥¦§స*వ,E పE ఒ'̂ tధమ@`ా లWనందువలన, వరమ@లP లWక nామర2ëమ@లP క; èన 
పJ97ార/ Dేవ,డ¢ 7ాde'{ ఏ[\]0 ే ఇ�wq13ో  D1EE tన! èంచుటకP 
బ�ధుQల�ౖయ@q1}ర/ (1 R�త�ర/ 4:10). గృహEdా¬హకత¬మ@ను అం µ̀కdeంచకPండ 
ఎవర/ '()సు* నందు Edµ́ ణ క; è ఉండలWర/. ఒకdeqHకర/ R�J²ంచుట, ఆ9థQ²చుwట, 
Dేవ,E 7ాకQమ@ను మmటలmడ¢ట మdeయ@ ��వyేయ@టలmంటk తలmంత�లను గvdew 
R�త�ర/ మmటలm3Nq1డ¢. nా®1రణ చరQలP !గQ[\]నt: ఆDa7ారమ@న 
ఆdా®aంచుటకP O· ర/గ@7ాdeE ఆ°¬ Eంచుట, dl è#T]న ��}¹Íత�E'{ స°యపడ¢ట, 
అవసరతలB ఉన} 7ాde 'cరకP ఆ°రమ@ �ిదÐపరచుట మdeయ@ ఇబ,ంDaపడ¢త�న} 
'¥¦§స*వ,లను OÌ J 01>¹Íంచుట, ఇవE} ��వyయే@ మmరÓమ@లP. Dేవ,డ¢ తన పJజలను 
ttధరకమ@ల�ౖన nామర2ëమ@ల0� EంRియ@q1}డ¢. O�లP ఇలm 7Jా �ిq1డ¢,  
“మdeయ@ గృహEdా¬హకPలలB పJ97ాడ¢ను నమzక[\]న 7ా3ె ౖయ@ండ¢ట అవశQమ@”  
(1 'cdeం��. 4:2). 

బÜ ధకRలR మ"#య' బÜ ధ 

��వyేయ@7ార/, బ� ®aంచు7ార/ మdeయ@ న3NRించు సభ@Qల0� '()సు*  సంఘమ@, 
అEశÈయ[\]న లWక ఇబ,ంDaకర[\]న సంబంధమ@ క; èయ@న}టH�  కనబడ¢త�ంDa. 
#$సు మdeయ@ అO· స*లPల D1¬dా బ� ®aంపబ3Nన õtతప, మmDadeననుసdeం�, 
��వyేయ@టకP, బ� ®aంచుటకP బ�ధQతగల7ాdeE ఎను}'cనవల�ను; అ#0 ే7ార/ 7ాde 
స¬ంత బల¹1నతల D1¬dా బ�®aంపబడ¢ మటkI Dేహమ@లB ��tnా* ర/. '¥¦§స*వ,లP 7ాde'{ 
��వyే��7ాde tషయమ@లB అ9 ఎకPLవ ఉDే�శð లWక అ9 తకPLవ ఉDే�శð 
క; èయ@ండవచుwను. బ� ®aంచు7ాడ¢ తన బ� ధను తన õtతమ@ 'cరకP ±వJమ@`ా 
±�ి'cనవల�నE ఎదుర/చూచు హకPL 7ార/ క; èయ@q1}ర/; అర2మ@ yే�ి'cను 
మdeయ@ ´²ంచు కృపను O· ందుటలB 7ార/ తRి�OÌ #నప,�డ¢, 7ార/ ఎవర/ 
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పJకటkంచలWE పdeపåర+nా2 #E 'ªర01ర/.  
బ� ధకPలను ఒకde0� ఒకdeE 'cలPచుట, పJభ@వ,ను ��tంచుచుండ`ా, 

పర/గ@పంDెమ@ లWక ఒక పEలB ఉDో Qగ పDోన}9'cరకP OÌ ట 8 పడ¢నటH�  7ాdeE 
OÌ లwటð లWక t� LDaంచటð '¥¦§స*వ,లP మmను'cనవల�ను. 'cdeంథులB అలmంటk 
పde�ి29q� O�లP, అO· లB�  ఎదుdÝLEq1ర/. సంఘమ@ అతE'{ మdeయ@ అO· లB� కP 
అప� èం�న OÌ ట 8 �ి29E అO· స*లPడ¢ సంబ� ®aం�q1డ¢. “tూdÝకE ప´మ@న ఒకర/ 
ఉO· �ంగకPండ¢నటH� ” అE అతడ¢ 7ాdeE అdeÐం�q1డ¢ (4:6). పJ9ఒకLర/ తమతమ 
పద�9లB ��వyేnా* ర/; తన పJసంగమ@లB ఒకర/ అ®aక ±వJత క; è లWక సమmనమ@`ా 
య@ండవచుwను. పJ9 సభ@Qడ¢ 01ను క; èయ@న} D1EE ఇవ¬3పవల�ను. 

పంDొ²zదవ శ01బ�ప, �వde ��గమ@లB, Thomas Hardy, The Mayor of 
Casterbridge 7Jా �qి1డ¢. నవలలB అతడ¢ ఒక దృశQమ@ను �9Jం�q1డ¢, D1EలB ఆ 
పటIణ O�ర/లP ఆDa7ారమ@ మధQ°న °సQ'ారQక)మమ@లB Eమగ}[\] య@q1}ర/. 
°d̂ì ఇలm 7Jా �ిq1డ¢:  

సం��షణ, 7ారమ@ dlüలలB జde`eన సం��షణ 'ాదు, అ#0ే tషయమ@లB, 
స¬రమ@ RjంచుటలB �01* E'{ అDa చకL`ా ఉన}Da. సంDేశమ@ను Eశwయమ@`ా 
చdewం�q1ర/, బ�గ పdeDలన yే�ిq1ర/, D1EE గ@de*ంచు nా®1రణ OÌ కడ 
yెప,�'cద`eన కృతQమ@ లWక Edా¬హణ D1¬dా - nా®1రణమ@కన} ఎకPLవ ఉన}Dో 
తకPLవ ఉన}Dో బ�గ తç�q1ర/, D1Eవలన tమde�ంyే7ార/ tమde�ంచబ3ే D1E'{ 
తప�, 7ాde స¬ంత õtతమ@లకP ఏ సంబంధమ@ లWదు.10 

q�టk బ� ధకPలP °d̂ì పJదde�ం�న సంగ9E అనుభtం�q1ర/. ఇట 8వల 
సంవత>రమ@లలB, James Montgomery Boice బ� ధ0� వ�wన అతE స¬ంత 
భంగOాటHను tవdeం�q1డ¢.  

పJజ;ప,�డ¢ తమను tq#దపరచునటH�  సంఘమ@7¤ౖప, చూసు* q1}ర/, అ#0ే 
బ�`ా tq#దపరచగల సంఘమ@లP బ�`ా tజయవంతమవ,త�q1}#. Dేవ,E 
కను`Ýనుట'ª, లWక అ9శ#ంచు ట'ª, లWక ఆdాధన అన`ా q�²టÉ అర2మ@ 
yే�ి'cనుట'ª, లWక ఎలm ఆdా®aంచవల�q# q�ర/w'cనుట'ª పJజలP సంఘమ@నకP 
వచుwటలWదు; మం� అనుభv9 yెందుటకP వసు* q1}ర/, మdÝక tధమ@`ా yెప�వల� 
నంట� tq#దమ@ 'cరకP వసు* q1}ర/ . . . 

బ� ధకPలP ఎకPLవ ��ప, మmటలmడటð లWక ±వJమ@`ా ఉండటð 
yేయలWకOÌ త�q1}ర/, మdeయ@ 7ార/ 7�D1ంత tషయప, మmటలను 7ాడలWర/. 
అవసర[\]న tషయమ@లD1¬dా సంDేశమ@లP 'cలPవబడ¢త�న}t. మనమ@ 
tంత`ా ఉం3N వQ'{*గత కథలను yెబ@త�q1}మ@. 

సంఘమ@, Dేవ,3ెవdl 9de`e కను`Ýనవల�ి య@న}Da, ఆయనను 
0ె;�ి'cనుటకP రం3N, మdeయ@ ఆయన0� సహవ�ించం3N. D1E'{ మmరÓమ@ 
ఎల�ప,�డ¢ బ�ౖ�లP tవరణ మdeయ@ బ� ధ అడìD1ర/లWt లWవ,.11  

బ� ధ సంఘ õtతమ@లB అంతdా�గ[\]య@న}Da (2 9ð9 4:1, 2). ఒక 
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సంDేశమ@ ఉపq1Qసమ@కంట� ఎకPL7¤ౖనDa; అDa ఆdాధన మdeయ@ సు* 9#T] య@న}Da. 
సంDేశ nాధనమ@ల D1¬dా సంఘ పdey1రకPలP, బ� ®aంచుటకP మdeయ@ భ'{*గల 
õtతమ@ను R�Jd̂RించుటకP 7ాde తలmంత�లను 7ాడ01ర/. ఆ పE'cరకP 7ాde Ø̄)ష/  
õtతమ@Eచుw బ� ధకPల 'cరకP సంఘమ@ ఎదుర/ చూడవల�ను, మdeయ@ 
సహ6దర/లP పJ9ఒకLర/ ఆ పE'cరకP అతను 0ేగల nామర2ëమ@లను అం µ̀కdeంచుట 
q�ర/w'cనవల�ను. '¥¦§స*వ,లP బ� ధకPE'{ tdlధమ@`ా బ� ధకPE ఏdా�టH 
yే�ి'cEనప,�డ¢, మdeయ@ ప´Oాతం0� తనకP న�w 7ాdeE ఎను}'cనుట వలన 
ఎవర/ ల�ÐO· ందర/.  

అణకRవ38రకR [లిRప{  

అణకPవ పJ¯ాంత[\]న �ి29 మdeయ@ తRి�ంచు'cను సుగ@ణమ@. D�E'{ 
వQ9d̂కమ@, ఉO· �ంగ@ట, 'cE}nార/�  ఆతzసు* 9. O�లP వQ9d̂కPలP “ఉO· �ంగ@7ాdeలB” 
ఒకde`ా గ@de*ంపబడ¢టకP ఇషIపడలWదు. ఇతర/లలB 7ార/ అణకPవq# లWక ఉO· �ంగ@టq# 
±ర/� ±ర/nా* రE y1లmమంDa గ)¹Ínా* ర/; 7ాdeలBE అల7ాట�ను చూచు'cనుటలB 7ార/ 
nా®1రణమ@`ా అంత q¤ౖప,ణQమ@ గల7ార/ 'ాదు. 'cdeంథులBE O�లP tమర�కPల 
గర¬మ@ లWక ఉO· �ంగ@ట, '()సు*  అO· స*లPల మmట tE 7ాdeనుం3N q�ర/w'cనుటకP 
9రసLdeంచు ఫ;త[\]య@న}Da. అర7¤ ౖ ఐదు సంవత>రమ@లనుం3N ఒక �ీ* &q� 
t7ాహమm3Nన తన 01తకంట� R�Jమ t7ాహమ@లను గvdew తన'̂ ఎకPLవ 
0ెలPసను'cq� ఈ య@వకPE'{ 7ార/ 'cంతవరకP రక*సంబం®�కPలW. అణకPవ అq�Da 
మనకన}మ@ందు ఆ మmరÓమ@లB పJయmణÙం�న 7ాdeనుం3N q�ర/w'cనుటకP 
ఇషIపడ¢ట.  

ఒకE స¬ంత Edా¬హణ మdeయ@ ±ర/�ల !గQతRjౖ అ²త[\]న tలPవలను 
ఉంచు మనస> తత¬[| ఉO· �ంగ@ట. అDa గంగ7¤ఱుW ల�9*న ఆతz Eశwయమ@. “ '̂² 
'ావల�q# q1కP 0ెలPసు, అ#0 ే q�ను q1ఇషI పJ'ారమ@ yేnా* ను” అE Dవే,E0� 
స7ాలP yే� ిyRెి�న ఫ;తమ@`ా �దటk �ీ* &, ప,ర/ష�లకP 'ారణ[\]న అDే గర¬మ@ 
Rjర/గ@టÏ ఉO· �ంగ@ట. D1E'{ tర/దÐమ@`ా అణకPవ అన`ా, తను}01ను 
పJ}ంచు'cనుటకP మdeయ@ ఇతర/లకP tలPtచుwటకP ఇషIపడ¢ట. పJభ@వ,`ా 
'()సు* ను ఎను}'cEన7ార/ అణకPవను ఒక  9`ా పJకటknా* ర/. ఐదవ శ01బ�మ@లB, 
Augustine సతQమ@q¤లm O· ందవల�నను D1ERj ౖ ఈ ±ర/�ను ఇవ¬3�q1డ¢, 
“�దటk పదÐ9 . . . అణకPవ; d¥ండవ పదÐ9 అణకPవ; మdeయ@ మvడవ పదÐ9 
అణకPవ, మdeయ@  వ, ఎE}nార/�  అ3N è0 ేఅE}nార/�  q�ను yెR��Da ఇD.ే”12 

త èÓంచు'cనుట అన`ా ఒకడ¢ తన Eజ �ిÐ9E Eర+#ంచు'cనుట, అDa అంత 
0ే;క`ా yేయగ;`̂ పE'ాదు. David Copperfield ³కL ఊdeయm ¹1ప�Yదde�ం�న 
ఆతz అసమz9లmంటk ఒప�ందమ@ yే�ి'cను అవసరమ@ ఒకE'{ లWదు, “అ9 
అణకPవగల వQ'{* 7¤ళ)త�q1}డ¢” అE అతడ¢ తను} గvdew 01ను అను'cEq1డ¢.13 

Eజ[\]న అణకPవ #$సు తన ష�Qల Oాదమ@లను కడ¢గ@ట. అDa పJభ@వ, yతే�లలB 
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�న}�డì ఉన}టH� . O�లP, “మరణ´ t®aంపబ3Nన7ాడ¢,” “లBకమ@నకP 7�డ¢క`ా 
ఉq1}డ¢” (4:9). #dµzయm, తన పJవచన RిలPప,లB అEశwయత0� మdeయ@ 
గందర`lళమ@లB ఉq1}డ¢, అ#0 ే పJకటkంచవల�నను అతE ±dాzనమ@ 
Eర/01>హపడEDa. !బ@, బ�ధ, పJశ}ల0� శ)మ పడ¢త� q1}డ¢, అ#0 ే ఇం'ా 
Dేవ,Eయందు న²zక క; èయ@q1}డ¢. అణకPవ అన`ా ��వyయే@ట, నమ@zట, 
మdeయ@ బ�'ా ఊDaంచ 'cనకPండ ఇచుwట. 'cdeంథులBE O�లP tమర�కPలP Dవే,E'{ 
లBబడ¢టకంట� తమ ఐశ¬రQమ@ను ఎకPLవ అÒమmEం�q1ర/. ఆ భ'{*లWE మmన�ిక 
�ి290�, 7ార/ సంఘమ@లB అక)మమ@ను, గందర`lళమ@ను Rjం�OÌ Ôిసు* q1}ర/.  
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