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అ�1oయమ' 5 

సహనమ' మ"#య' దు"Ojk 

1 'cdeం�� ప9JకలBE �దటk q1లPగ@ అ®1Qయమ@లP సంఘమ@లBE 
tభజనలను గvdew O�లP �ంతను ఏకమ@`ా 0ె;యజ^సు* q1}#. 'cdeంథులBE 
సహ6దర/లP 'cంతమంDa ఉO· �ంగ@ట (4:19), tభజనలకP D1de±�నిDa. ఈ 
అq¤ౖకQతను గvdew చdewం�న తర/7ాత, అO· స*లPడ¢ మdÝక సమసQ 7¤ౖప,నకP 
9de èq1డ¢. ఈ 'cdeం��య@లP గర¬మ@`ా O�లP అ®a'ారమ@ను స7ాలP yే�ిq1ర/ 
(4:18 చూడం3N). ఈ సమసQను O�లP పdeషLdeంచవల�యి@న}Da, మdeయ@ ఆయన 
పdeషLdeం�q1డ¢. 

అ#నప�టk'{, O�లP అO· స*లత¬ప, అ®a'ారమ@ను స7ాలP yేయ@టకP 
'cdeంథులB 'cందdeE న3NRిం�న అDే గర¬మ@ '()సు*  శdµరమ@ను వde+ంచు పdeòదÐతను 
Eర�´Qమ@ yేయ@టకPకZడ 'ారణ[\] నDa. Dవే,E ��tంచుటకP Dైవ'̂ంDaJత q¤ౖ9క పదÐ9 
ఎల�ప,�డ¢ ఆ®1ర[\]య@ండ`ా, 'cdeంథులB q¤ౖ9కతను చdewంచు పEలB అO· స*లPడ¢ 
ఉన}టHI  0;ెయజ�̂ిన D1ఖలmలP మనకP లWవ,. అ#నప�టk'{, అO· స*లPడ¢ శ)దÐ 
EలPప,నటH�  ±వJ[\]న సమసQ ఇప,�డ¢ వ�wనDa. సంఘమ@0� తను}01ను 
గ@de*ంచు'cEన ఒక వQ'{*, 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP ఎవde0�q¤ౖ0 ేపåde* సహ7ాసమ@ను 
పంచు'cEq1dl ఆ వQ'{*, బ°టమ@`ా తన స¬ంత తం3NJ ��రQ0� అt 9 
సంబంధమ@లB õtసు* q1}డ¢. ఈ సంగ90� O�లP పåde*`ా tసzయమ@ yెంDaq1డ¢. 

ఆ మEÔ ి పJవర*న ´²ంపdాEDa, మనnా>øN'{ ఎలmంటk qHRి�తగల కPండ 
సంఘమ@ ఈ Oాపమ@ను స¹Íంచుట O�లPకP వde+ంచలWEDa`ా కERిం�నDa. ఈ 
tషయమ@లB సంఘమం01 తRి�OÌ #నDa. 

Gాపమ'ను ప"#�ద పరచుట (5:1-5) 

1bూల< జ¯రతhమ'నjద2 వదంk కలదు. bూల< ఒకడ� తన తంDE� ¸�రoను 
ఉంచు38w1jడట. అట¼M  జ¯రతhమ' అనoజనులల<w£ౖనను జర�గదు. 2ఇట�ª ంDEయ', 
bూర�Gu �ంగ'చుw1j"¿Jా2 bూ"UంతమSత�మ' దుఃఖపDE )ÞలSట¼ 3ారoమ' 
Aేvిన>ా22 bూల<నుంDE >£¬>xvిన>ార� 3ార�. 3wxను 0ేహ bషయqrs దూరమ'Jా 
ఉనjను ఆత³bషయqrs సbూపమ'Jా ఉంDE, bూy¥కÚడ ఉంDEనట�M Jాwx )ట¼M  
3ారoమ' ఈలSగ' Aేvిన>ా22గ¦"#® )0Fవర3¿ Ûర�� Û"#®య'w1jను. 4-5ఏమనJా, 
ప�భ'>£ౖన )�సు 0Fనమందు >ా2 ఆత³ రeEంపబడ�నట�ª  శ"O"¿చõలR నËంచుట3UV మన 
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ప�భ'>£ౖన )�సు 3�Pసు@ w1మమ'న bూర�ను, w1 ఆత³య' మన ప�భ'>£ౖన )�సు3�Pసు@  
బలమ'y¥ కÚDE వd®నప{�డ�, అట¼M  >ా22 Yాy1నునకR అప�J#ంపవలIను. 

వచనమ' 1. Oాపమ@ను గvdew తçతçమంతJమ@`ా చdewంచటమ@ O�లPకP 
ఇషIమ@లWదు. ఆ అంశమ@ను గvdewన అతE పdeచయమ@ అతE చదువర/లకP 
Rిడ¢గ@OాటH లmంటkDa. వదంk కలదు (7ాస*వమ@`ా 0ె;యజ^యబ3NనDa) అE అతడ¢ 
OJా రంÒం�q1డ¢. ర´కPడ¢ మdeయ@ tðచకPడ¢ అ#న #$సు'()సు*  q1మమ@ను 
ధdeం�న పJజలP అనుQలPకZడ �ిగ@Ó పడ¢టకP 'ారణ[\]న జ¯రతhమ'నjద2 
బ¹Íరంగమ@`ా ధుJ వపరచు చుq1}ర/. O�లP ఆ ప,ర/ష�E R�ర/`ాE, �ీ* & R�ర/`ాE, 
జంట R�ర/`ాE yెప�లWదు. అతడ¢ సంఘ tషయమ@లB Eర/01>హమ@ yెంDaq1డ¢. 
నటkంచు జöE నమ@ మdeయ@ t7�కవంత[\]న 7ాదమ@ల0�, అలmంటk �ిగ@Ó మm;న 
పJవర*నను స¹ÍంచుటకP ఇషIపడ¢ట D1¬dా '()సు* ను గvdew 7ాde'{ ఎంతతకPLవ 0ెలPnÌ  
'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP 0ె;యజ^�ిq1ర/.  

Oాపమ@లB õtసు* న} ప,ర/ష�డ¢ మdeయ@ D1EE స¹Íసు* న} సంఘమ@Rjౖ 
అO· స*లPE ±ర/� '̂ంD�Jకdeంచబ3NనDa; 7ాస*వమ@`ా �ీ* &Eగ@deం� yెప,�టకP 
అతE'̂tూలWదు. ఆ[\ ఈ పde�ి2త�లకP వచుwనటH�  బలవంతRjటIబ3N 
య@ండవచుwను, లWక ఆ[\ అt¯ా¬�ి#T] య@ండవచుwను. అ#0ే ప,ర/ష�డ¢, 
అనoజనులల<w£ౖనను జర�గ2 అలmంటk Oాపమ@లB õtసు* న} '¥¦§స*వ,డ¢. తన OJా థ²క 
సంబంధమ@ను 0ెలPప,తç, 7ాde మ@ఖమ@లP 9Jప,�'cE, ఈ Oాపమ@0� 
వQవహdeంచE సంఘ సభ@Qల 7¤ౖప, O�లP తన మmటలను 9JRి�q1డ¢.  

7ాtవరసలP తRి� వQÒచdeంచుటను ðÔ� ధరz¯ాస* &మ@ జöగ)త*`ా Eర¬�ం�నDa 
(లW¶య. 18:8; 20:11; Da¬±. 22:30; 27:20). µ̀)కP సమmజమ@ 'cE}nార/�  
7ాtవరసలP తR�ి వQÒచdeంచు ఆకరïణను 0ె;యజ^�ినDa, అ#0 ేnా®1రణమ@`ా 
D1EE ఏవ èంప,0� చూy3ెN 7ార/. ̀ µ)కP సంసLృ9లB 7ాtవరసలP తRి� వQÒచdeంచుట 
nా®1రణ అం µ̀'ారమనునDa ఆ®1రమ@ లWకPండ yే�� ఒక సూచన. అ#0,ే అనుQల 
 9Eయమmల � èలWE పJమmణ1ల మధQకZడ, తన తం3NJ ��రQ0� ఈ ప,ర/ష�E 
సంబంధమ@ను స¹Íం�నప,�డ¢ సంఘమ@ తన మం� R�ర/ను 'ాం9t¹1నమ@ 
yే�ి'cEనDa. 

'cdeంథులB ఒక '¥¦§స*వ వQ'{* తన తం3NJ ��రQ0� ల�ౖం èక సంబంధమ@ను 
క; èయ@q1}డను సంగ9E O�లP ఒక7�ళ 'ª� #T ఇంటk7ాde నుం3N tE ఉంట�డ¢ 
(1:11), లWక ఒక7�ళ అతడ¢ 16:17లB 0ె;Rిన పJ9EధులలB ఒకEనుం3N tE ఉంట�డ¢. 
O�లP స�ందనలBE మmట±ర/ అతE అపన²zకను మdeయ@ Eర/01>హమ@ను 
చూRిసు* ంDa. “q�ను D�EE ఖం3Nnా* ను. ఇంత :ర[\]న దుdµ}9E 7ార/ 
స¹Íసు* q1}రE q�ను నమzలWకOÌ త�q1}ను” అE ఆయన 7Jా య@�ినప,�డ¢ అతE 
తలలB గde4సు* న} ఆలBచనలను ఒకడ¢ ఊ¹Íంచు'cనవచుwను. అO· స*లPడ¢ 
“బ�త*మ@0� 7ాde³ద�కP dావల�నE” అను'cEq1డ¢ (4:21). “q�ను అలmంటk ±వJ[\]న 
��షను 7ా3NనందుకP tూర/ ఆశwరQOÌ త�q1}dా, q�ను బ�త*మ@0� dావల�నE ఎందుకP 
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ఆలB�ం�q1ను? tూలB సంభtసు* న} ఒకసంగ9 tూ0� yెప�Eవ¬ం3N. దుdµ}9వలన 
'()సు*  శdµరమ@ అపtతJపరచబడ¢చున}Da మdeయ@ అంతకన} y3ెNOÌ త�న}Da - tూర/ 
D1EE 0ే;క`ా ±�ి'cంటHq1}ర/!” అE అతడ¢ O· ంDaక`ా yెRి�q1డ¢. 

తన తంDE� ¸�రo అE yెప,�టD1¬dా క�wతమ@`ా అO· స*లPE ఉDే�శ[|²టk 
అనునDa Eశwయమ@`ా 0ె;యదు. ఒక7�ళ ఆ[\ ఆ ప,ర/ష�E శdµర సంబంధ[\]న 
తల�9� 0ే, అO· స*లPడ¢ D1EE తప�కPండ ఉదహdeం� ఉం3ే7ాడ¢. O�లP “తన త;�0� 'ాక 
స�షIమ@`ా తన సవ9 త;�0� ల�ౖం èక సంబంధమ@ RjటHI 'cEన వQ'{*0�” వQవహdeసు*  
ఉం3N ఉండవచుwను.1 ఆ వQ'{*³కL n· ంత త;�, తన తం3NJ �దటk ��రQ#T] 
య@ండవచుwను, మdeయ@ ఆ[\ మరణÙం� ఉండవచుwను. అతE తం3NJ 
యÿవనుdాల�ౖన �ీ* &E t7ాహమ@ yే�ి'cEయ@ండవచుwను, ఒక7�ళ అతE కPమmర/E 
వయస>ంత వయసు> ఉన} �ీ* &E ప,నde¬7ాహమ@ yే�ి'cE య@ండవచుwను. 
కPమmర/డ¢ తన తం3NJ#ంట E7ాసమ@ ఏర�రచు'cE ఉంట�31? అతడ¢ తన తం3NJ 
��రQను yెdeR ిt7ాహబంధమ@ను భంగపర�q131? అతE తం3NJ మరణÙం� ఉంట�31? 
ఈ దుdµ}9'{ ఏDైq1 ఒక ��7KDేJకప, సంø_భమ@ OJా రంభ tషయ[\]నD1?  

�వdeలB ఈ వQవ°రమ@ ³కL tవరమ@లలB �న}0ే31 వ�wనDa; అDa 
దుdాzరÓ[\]నDa మdeయ@ ́ ²ంపdాEDa. ఒక7�ళ అనుQలలB ఒకడ¢ అలmంటk పJవర*నను 
ఎదుర/ చూడవచుwను, అ#0 ేసంఘమ@ పdeòదÐ[\]న పJజలP మdeయ@ Dేవ,E R�ర/ 
ధdeం�న7ార/.  

O�లP తర/7ాత తన తం3NJ ��రQ0� õtసు* న} వQ'{*E జöర/డ¢ πόρνος (pornos) 
అE సూ�ం�q1డ¢. µ̀)కPలB πόρνη (pornē) అనుమmట 7ాడబ3NనDa. D1E అర2మ@ a 
prostitute. D1E q1మ7ాచకమ@ πορνεία (porneia) µ̀)కP పJపంచమ@లB 
పడ¢ప,వృ9*  yయే@ అరÐమ@లB 7ాడబ3NనDa. 'c)త*EబంధనలB, అE}రకమ@ల ల�ౖం èక 
దుdµ}9'{ tస* ృ01రÐమ@లB 7ాడబ3NనDa. ¹ºలW� Eయ@లP, యvD1 q¤ౖ9క7ాదులP 
7ా3NనటH�  'c) త*Eబంధన గ)ంథకర*లP D1EE nా®1రణమ@`ా porneia`ా 7ా3Nq1ర/. 
7ార/ పJ9tధ[\]న బ�హQల�ౖం èక సంబంధమ@ను 0ెలPప,టకP ఈ మmటను 
అన¬#ం�q1ర/. అDa 7ాtవరసలP లWE వQÒy1రమ@ను, పడ¢ప,వృ9*E, మdeయ@ 
ప,ర/ష సం!గమ@ను yేర/wనంత tస* ృత[\]నDa.2 

7ాస*వ సంఘటనలP మdeయ@ అనుభవమ@ల సందర�మ@లB 'c) త*Eబంధన 
q¤ౖ9కతలను చdewసు* ంDa. q¤ౖ9క అవసరతలలB t¯ా¬సమ@ yేdeయ@న}దE కను`Ýను 
క)మమ@లB సంఘమ@న}Da. 'cE} మం�t మde'cE} yెడìవE, '¥¦§స*వ,లP ఎదుdÝLను 
పJ9 q¤ౖ9క పde�ి29E క)మమ@`ా ఒక జö�01 తయmర/yేయ@ పJయత}మ@ను O�లP 
yేయలWదు. 7ాస*7ాE'{, అతడ¢ మdeయ@ ఇతర 'c)త*Eబంధన గ)ంథకర*లP Oాపమ@ 
D1¬dా వశపరచు'cనబ3Nన పJజల0� 7ార/ జర/ప, పJ9చరQ D1¬dా q¤ౖ9క tలPవలను 
బ� ®aం�q1ర/. 'cE}nార/�  7ార/ ఓర/�0� బ9మmలP'cq�7ార/, మde'cE} nార/�  
అ®a'ారమ@0� yRె��7ార/. D1EE ఎదుdÝLంటHండ`ా 7ార/ Oాపమ@0� 
వQవహdeంyే7ార/. 

తన తం3NJ ��రQ0� Oాపమ@లB õtసు* న} వQ'{* సందర�మ@లB, 'cdeంథులBE 
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సంఘమ@ Dేవ,E q¤ౖ9క అ®a'ారమ@ yÝప,�న õtంచుటలB తRి�OÌ #నDa. q�టk 
సంఘమ@లBE తRి�దమ@లP అDే క)మమ@ను అనుసdeంచుచున}t. సంఘ q¤ౖ9కత 
లBకమ@మ@ందు ఎల�ప,�డ¢ D1E `ÿరవమ@ను రUi Nపరచు'cను చున}Da. q¤ౖ9క 
õtతమ@లP õtంచు '¥¦§స*వ,లP తRి�OÌ వ,టన`ా, '()సు* ను గvdewన 7ాde పJకటన 
లBకమ@లB శ)దÐ`ా tE గ)¹ÍంచబడలWదE అరÐమ@. '¥¦§స*వ  9 మdeయ@ '¥¦§స*వ బ� ధ 
d¥ండ¢ tడD�యబడనంత`ా క;�ిOÌ #నt. Dేవ,E కPమmర/డ¢`ా '()సు* నంద; 
t¯ా¬సమ@ ³కL గందర`lళమ@నుం3N భ'{* õtతమ@ పJవ¹Íసు* ంDa. 

వచనమ' 2. అt¯ా¬సప, �ి29లB O�లP పde�ి29E సంబ� ®aం�q1డ¢. అలmంటk 
�ిగ@Ó మm;న పJవర*నను q1QయమE 7ాd¥లm EరURిnా* ర/? అంత స�షI[\]న దుdµ}9E 
7ార/ చూ� చూడనటH�  ఉం3N 7ాdÝక7�ళ 0ె;tగల7ారమE అను'cనుచుq1}dా 
(KJV)? 7ాdÝక7�ళ గరhమ'y¥ (πεφυσιωµένοι, pephusiōmenoi; 5:2) 
ఉO· �ంగ@చుq1}dా? ఈ భ'{*లWE �ి29EబటkI  7ార/ దుఃöంచవలvని పEలWD1? 0�టk 
t¯ా¬�ి దుdµ}9 పJవర*ననుబటkI  7ార/ �ిగ@Ó 0� Eంపబడవల�ిన పEలWD1? )ÞలSట¼ 
3ారoమ' Aేvని>ా22 7ాde మధQనుం3N 7¤;7�యవల�ని పEలWD1?  

సంఘమ@, దుdµ}9పర/3ైన ఈ సహ6దర/E Rి;� తన పJవర*నను గvdew ల�కL 
ఒప�జ¥ప�వల�నE అ3N èనట�#0ే Dేవ,E D1¬dా తనకను గ)¹Íంపబ3Nన జöE నమ@ను 
చూRించగ;`̂Da (1:30). q¤ౖ9కత³కL భ'{*గల అసలP నమvq1లను పJజలP 
ఆðDaం�నప,�డ¢, ఫ;తమ@`ా జöE నమ@ వసు* ంDa. 7ార/న}టH� `ా, చుటÄI  ఉన} 
అనQసమmజ పJజల మdాQద0� కZ3Nన !గQతలకP సమmనమ@`ాq¤ౖనను 'cdeం�� 
'¥¦§స*వ,లP õtంచుటలWదు. ఈ పde�ి2త�లలB, ఈ మEÔిE అం µ̀కdeంచుటలB tభజనకP 
ఫ;త[\]న ఉO· �ంగ@టకంట�, దుః�ంచుట, ప¯ాw01పపడ¢ట మdeంత !గQమ@`ా 
ఉం3ె3NDa. 7ార/ సde`ా ty1రమ@ను వQక* పర�q1dా? '¥¦§స*వ సమmజమ@ అలmంటk 
పJవర*నను అం µ̀కdeంచదు. Oాపమ@0� õtసు* న} మEÔిE 7ాde మధQనుం3N 
>£¬>xయవలvిన0F. 

వచనమ' 3. 'cdeం�� సంఘమ@నకP స°యపడ¢టకP వQ'{*గతమ@`ా దde�ంచు 
tషయమ@లB O�లP ఆటంకపరచ బ3Nనప�టk'{, అతడ¢ ఆతzలB 7ాde0�కZడ ఉq1}డ¢. 
wxను 0ేహbషయqrs దూరమ'Jా ఉనjను ఆత³bషయqrs సbూపమ'Jా ఉంDE, 
అనుటలB అO· స*లPE ³కL క�wత[\]న ఉDే�శ[|²టk? అతE వQ'{*గత పJసన}త 
మdeయ@ అతడ¢ వQ'{*గతమ@`ా 7ాdeలB ఉంచవల�నను'cEనDa అతడ¢ సంఘమ@నకP 
ఇసు* న} ¹ºచwdeకకP పJ01Qమm}యమm? బహÂ¯ా ఆ మmటలP మdeంత బర/వ,ను 
సూ�సు* q1}#.  

5:3లB “q�ను” ἐγώ, egōను qH'{Lyపె,�ట, 5:2లB “ వ,” (ὑµεῖς, humeis) ను 
qH'{Lyెప,�టకP tర/దÐమ#నDa, ఈ tషయమ@లB తన ±ర/�ను yెప,�టకP అతడ¢ 
7ాde0� �-9కమ@`ా ఉండవల�ని పEలWదE అO· స*లPడ¢ 0ె;యజ^�ిq1డ¢. అతE 
మనసు>, హృదయమ@0� O�లP 'cdeంథులB 7ాde0� ఉq1}డ¢. 7ాde కZ3NకలలB అతడ¢ 
కERించE అ9�a. అతడ¢ >ా"#y¥ ఉనjట�ª Jా, ఈ 3ారoమ' ఈలSగ' Aేvిన>ా22 గ¦"#® 
)0Fవర3¿ Ûర�� Û"#®య'w1jను అE O�లP yెRి�q1డ¢. '()సు*  అO· స*లPడ¢`ా, 
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t¯ా¬సమ@0� õtంచుటలB q¤ౖ9క అ®a'ారమ@లP, tలPవలP yేdeయ@న}వE O�లP 
0ె;యజ^�ిq1డ¢.  

వచనమ'లR 4, 5. 5:4, 5 తర/4 మmలP 7�ర/7�ర/`ా ఉq1}#, ఎందుకంట� మన 
ప�భ'>£ౖన )�సు3�Pసు@  w1మమ'న అను 7ాకQమ@ DేEE న3NRసిు* ంDో  0ె;�ి'cనుట 
కషIమ@. NRSV మvడవ వచనమ@ను q1లPగవ వచనమ@0� క;RినDa, D�E 
ఫ;తమ@`ా, “#îలmటk 'ారQమ@ yే�ని 7ాEE q�ను ఇంతకPమ@ంD ేమన పJభ@7¤ౖన 
#$సు'()సు*  q1మమ@న ±ర/� ±dewయ@q1}ను” అE చదువబడ¢త�ంDa. NIV ఈ 
7ాకQమ@ను సంఘ కZ3Nక0� క;Rి '{)ంDa తర/4 మmను ఇసు* ంDa, “tూర/ సంఘమ@`ా 
కZడ¢నప,�డ¢ . . . , మన పJభ@7¤నౖ #$సు'()సు*  శ'{* పJసన}మవ,త�ంDa.” 
తప,�y�ేిన7ాEE nా01నునకP అప� èంపవల�నను O�లP Eర+యమ@ను 
స�షIపర/సు* న}టH� , NASB ఈ 7ాకQమ@ను 0ె;RినDa. అDaలm yెబ@త�ంDa, “మన 
పJభ@7¤ౖన #$సు q1మమ@న,” bూర� సంఘమ'Jా కÚడ�నప{�డ� . . . వQ01Qసమ@లP 
అల�మ#నt, అ#0,ే q�ను ఇంతకPమ@ంD ే అ వQ'{*'{ ±ర/� ±dewq1నE O�లP 
�ి2రమ@`ా yెప,�టను NRSV ఆðDaసు* ంDa (5:3). 

మన ప�భ'>£ౖన )�సు బలమ'y¥ అను 7ాకQమ@ DేEE మmర/� yసేు* ంDో  D1E'{ 
సంబం®aం� పJశ} ఉత�న}మవ,త�ంDa. “మన పJభ@7¤ౖన #$సు శ'{*”D1¬dా O�లP 
ఆ±zయ సE}®a 7ాde0� ఉన}D1, లWక Oాపమ@లB õtసు* న} వQ'{*E nా01నునకP 
అప� èసు* న} ఆయన పE0� ఆ 7ాకQమ@ కలPపబ3NనD1? ఈ పJశ}లP, ఎకPLవ 
��గమ@ nాం'̂9క q¤ౖప,ణQతలకP సంబం®aం�నt; అ#0,ే ఈ వచనమ@ మdeయ@ 
D1EE అనుసdeం� వచుw ఇతర వచలనమ@ల ��వమ@ స�షIమ@`ా ఉన}Da. 
అO· స*లP3ైన O�లP ³కL అ®a'ారమ@, #$సు R�ర/0� జతyయేబ3N, t¯ా¬సుల 
శdµరమ@లB dlతప,టkIంy ేదుdµ}9E అం µ̀కdeంచుట స¹ÍంచdాEదE పJకటkసు* ంDa. 

ఇకLడ మdeయ@ 1 9ð9 1:20లB (హÂ[\q¤ౖయ@ను అల�క>ందుJ ను గvdew 
మmటలm3Nనప,�డ¢) మmతJ[| అలSంట¼ >ా22 Yాy1నునకR అప�J#ంపవలIన2 O�లP 
సంఘమ@నకP ఆజöE Rిం�q1డ¢. ఆ మmటలP DేEE సూ�ం�q1, Dేవ,E పJజల�ౖన సంఘ 
సహ7ాసమ@నుం3N, తప,�yే�ని7ాడ¢ 7�ర/yేయబడవల�నE O�లP స�షIమ@`ా 
ఎదుర/ చూ�q1డ¢. పJజల నమzకమ@లP మdeయ@ పJవర*నలRj ౖ'()సు*  పJ��వమ@ను 
ఉప! èంచుటకP సంఘమ@ ఒక పde®a. '()సు*  శdµరమ@నకP బయటk లBకమంత క;R ి
nా01నుE dాజQమ@. 

nా01నునకP అప� èంచుట అత2 శ"Oరమ'ను w1శనమ' Aయే'ట ఎలm 
అవ,త�ంDa? O�లP nా01నును, Dేవ,E క)మ ´కPE`ా ఎదుర/ చూ�q1డE నమ@zట 
కషIమ@. ప�భ'>£నౖ )�సు 0Fనమందు అతడ� రeEంపబడ�నట�ª  nా01ను ఆ మEÔిE 
రURిnా* డE అతడ¢ క�wతమ@`ా yెప,�టలWదు. D1E q1శనకర[\]న పJయత}మ@లP 
కనబడకPండ¢నటH�  Oాపమ@నకP మ@సుగ@ 7��ిన Dేవ,E పJజల0� అ�ి2ర[\]న 
సంబంధమ@ను 'cనnా èంచుచుండ`ా, Oాపమ@లBE'{ 'cDa�'cDa�`ా 7¤ళ01మE ఒక7�ళ 
O�లP ఉDే�శ[\]య@ండవచుwను. ఒకవQ'{* nా01నునకP అప� èంపబ3Nనప,�డ¢ 
మdeయ@ సంఘమ@0� తన సహ7ాసమ@ క�eన[\]నప,�డ¢, అతడ¢ తన Oాపమ@లను 
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పJతQ´మ@`ా ఎదుdÝLనునటH�  బలవంతRjటIబడ01డ¢. ఈ tధమ@`ా, “అలmంటk 7ాEE 
nా01నునకP” అప� èంచవల� నను'cEన ఉDే�శమ@ - అన`ా రøNంచవల�నను ఉDే�శమ@ 
- q¤ర7�రwబడవచుwను. తన Oాపప, నలPప,ను ఆ వQ'{* చూ�నప,�డ¢, అDa తన 
అవమmనకర[\]న పJవర*నలB Oాత�కPOÌ #న q1శనకర[\]న శdµర 'ªdeకలకP ఫ;త[\] 
య@ండ వచుwను. nా01నుడ¢ Dేవ,E క)మ ´కPడ¢`ా పE yే�� వQ'{* అ#నప,�డ¢, 
అతడ¢ అ#షIమ@`ా అలm yేయవచుwను. Oాపమ@ D1EకDa OÌ Ôింపబ3Nనప,�డ¢ 
¹1న�ి29E కంటHంDa, Oాపమ@ ³కL ty1రకర ఫ;తమ@లP ఒకడ¢ తన 0ె;tE 
0ెచుw'cనుటకP 'ారణమ వ,01# (లZ'ా 15:17).  

శdµరమ@ను q1శనమ@yేయ@ట అన`ా (అO· . 5:1-11లB అన య, సRీ�dాలP 
మdeయ@ అO· . 13:8, 11లB `ార3N7ా3N సందర�మ@లB వల�) Eజ[\]న �-9క 
ఫ;తమ@లను సూ�సు* ందE 'cందర/ అను'cEq1ర/. tషయమ@ అలmంటkDె0ౖ,ే �-9క 
dlగమ@లP మdeయ@ Oాపమ@ ఎల�ప,�డ¢ పJతQ´సంబంధమ@ క; è ఉం3ె3Nt, 
ప;తమ@, బ�ౖ�లP బ� ధ0� సమm®1నపడ¢ట కషIమవ,త�ంDa (ఉD1: !°ను 9:3). 
ఇంతవరకP స�షI[\]నDa: సంఘ క)మ´ణ అన`ా  9`ా 'ªపమ@ను 0లెPప, ఏ'¥¦క 
ఉDే�శమ@ 'ాదు. అDa ±ర/� Daనమ@న OాR ి ³కL ఆతzను పJభ@వ, 'cరకP 
సంOాDaంచు ఉDే�శ[\]య@న}Da. 

సంఘమ'ను �0F Aేయ'ట (5:6-8) 

సంఘమ@ త¬ర`ా మdeయ@ Eర+యmతzకమ@`ా స�ంDaంచుట తప�కPండ 
yేయవల�ిన పE. '()సు*  OJా యw01* రÐ[\]న పE ³కL ఉD1హరణ`ా అO· స*లPE 
D1¬dా పnాL పండ¢గ 7ాడబ3NనDa. Oాపమ@లB õtసు* న} మEÔEి క)మపరచమE 
O�లP సంఘమ@ను అdeÐం�q1డ¢. '()సు* D1¬dా కడ¢గబ3Nన '¥¦§స*వ,లP, Dేవ,Eyేత 
రURింపబ3Nన పJజలవల� õtంచవల�ను. '()సు* సంఘ పdeòదÐత ఆయన R�ర/ను 
ధdeం�న పJజల ³కL భ'{*గల õtతమ@లలB పJ9�ం�సు* ంDa.  

6bూర� అkశయపడ�ట మంd0F3ాదు. ప{¬vని [ింDE 38ంAqెrsనను మ'ద�ంతయ' 
ప{¬యజ¿య'న2 bూ"Uర�గ"ా? 7bూర� ప{¬[ింDE ల/2>ార� గనుక 38P త@మ'ద�  అవ{ట3UV 
ఆ Gాత0ైన ప{¬[ింDE2 ÛvిGార>xయ'DE. ఇంyే 3ాక 3�Pసు@  అను మన పYా� ప�వ{ 
వ�FంపబDెను 8గనుక Gాత0ైన ప{¬[ింDEy¥w£ౖనను దు"ా³రÕతయ' దుషMతhమ'నను 
ప{¬[ింDEy¥w£ౖనను 3ాకRండ, 2Ùా�పటoమ'ను సతoమ'నను ప{¬య2 "ÔటÒMy¥ పండ�గ 
ఆచ"#ంతమ'. 

వచనమ' 6. మmర/మనసు>కP మ@ందు అణకPవ అవసర[\]య@న}Da. 
'cdeం��య@లP ఉO· �ంగ@ట tభజనలకP మdeయ@ O�లPRj ౖ RిdాQదులP yేయ@టకP 
0�డ�3NనDa. 7ాde తలలP �ిగ@Ó 0� వంచు'cEయ@న}ప,�డ¢ ఈ సహ6దర/లP గర¬మ@0� 
తమ గడìమ@లను Rjౖ'¥త�* 'cEq1ర/. ఉO· �ంగ@ట, �ిగ@Ó , అ9శయమ@ మdeయ@ అణకPవ 
అ } ఒకD1E'cకటk అనుబంధమ@`ా ఉన}t. tూర/ అkశయపడ�ట మంd0F3ాదు 
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అE O�లP తన ±ర/�ను స�షIపర�q1డ¢. తన తం3NJ ��రQ0� Oాపమ@లB õtసు* న} 
వQ'{*E సంఘమ@ స¹Íంచుట, అ9శయమ@, ఉO· �ంగ@ట అను మ°మmde 
dlగల´ణమ@ల�ౖ య@న}t (1:29; 3:21; 4:6, 18; 5:2; 8:1). మmర/మనసు>కP 
అవసర[\]న స¬పdµ́  మdeయ@ అణకPవలకP అ9శయమ@ ఆటంకమవ,త�ంDa. 
అ9శయమ@ సంఘమ@ను లBకమ@0� nాటkyేసు* ంDa; అDa '()సు*  R�ర/కP అ`ÿరవమ@ను 
0ెచుwటకP మdeయ@ పJభ@వ, D�7¤నలనుం3N t¯ా¬సులP ఖం3Nంపబడ¢టకP 
'ారణమవ,త�ంDa. 

వంటగDaలBనుం3N ఒక ఉD1హరణను ±�ి'cE O�లP తన tషయమ@ను qH'{L 
yెRి�q1డ¢. ప,;Rిం3N ఒక �న} మ@ద�ను ±�ి'cE ఎకPLవ Rిం3NలB క;Rినట�#0 ే
అDa Eశ�బ�మ@`ా, 7�గమ@`ా ఆ Rjద�  మ@ద�ంతటkE ప,;యబ�డ¢త�ంDa. ప{¬vిన [ింDE 
38ంAqెrsనను మ'ద�ంతయ' ప{¬యజ¿య'ను, అE అతడ¢ yRెి�q1డ¢. #$సు 
ప,;Rిం3NE గvdew అనుకZలమ@`ా మmటలm3Nq1డ¢: పరలBక dాజQమ@ ప,;Rిం3Nవల� 
లBకమ@లBE'{ yÝచుwకP OÌ త�ంDa (మత*# 13:33); అ#0ే yెడ¢ కZడ 
ప,;Rిం3Nవల� 7ాQRిసు* ంDa. Oాపమ@ ED1J ణ[\]య@ం3N ఎదుdÝLనుటకP �ిదÐమ@`ా 
ఉంటHందE, పJభ@వ, తన పJజల పdeశదÐ  õtతమ@ల 'cరకP వనర/లను కZడ 
ఇ�wq1డ¢. t¯ా¬సుల�ౖన '¥¦§స*వ,ల సమvహమ@లB, ఇబ,ంDaపడ¢త�న} ష�QలP 
ఆ®1రమ@ను 7¤దకP01ర/ మdeయ@ yెడ¢ను ఎదుdÝLనుటకP ±dాzEంచు'cంట�ర/. 
Oాపమ@, సంఘమ@లB 0ెర/వబ3Nన D1¬రమ@ను చూ�నప,�డ¢, అDa సంఘ 
బల¹1నతE ±dాzEంచు 'cంటHంDa, అప,�డ¢ భ'{*¹1నత పJభలPత�ంDa. సంఘ 
సభ@QలP ఒకde'cకర/ దగÓర`ా అంటkRjటHI 'cE ఉండవల�ను. ఏ ఒకLde Oాపమ@ అతE 
స¬ంత వQవ°రమ@ 'ాదు. '()సు*  R�ర/ ధdeంచు పJ97ార/, తన సహ6దర/E కERjటHI 'cE 
ఉండ¢టలB 0ె;t క; è ఉండవల�ను (ఆDa. 4:9 చూడం3N). ప,;Rంి3N మ@ద�ంతంటkE 
ప,;య బ�టkIనటH� , ఒకవQ'{* Oాపమ@ శdµరమంత 7ాQRించగలదు. 

అO· స*లPE'{ 'cdeంథులB Eర/01>హపరచుట Rjర/గ@దలవల కERిసు* ంDa, 
అత3Nంక పJజల తప,�ల0� వQవహdeసు*  7ాdeE మmర/మనసు>నకP RిలPసు* q1}డ¢. 
Dేవ,E dాజQమ@లBE పE7ార/, '()సు*  'ªdeకలను తప,�`ా అర2మ@ yే�ి'cను7ాdeE లWక 
7ాటkE పటkIంచు'cనE 7ాdeE ఎదుdÝLన}ప,�డ¢ Edాశ yెందకZడదు. #$సు మdeయ@ 
బ�Rి*సz²చుw !°నువల�, O�లP Oాపమ@0� ఎప,�డ¢ dాõపడలWదు. 
తప,�బ� ధను హత�* 'cన}7ాdeE, దుdµ}9వలన Dో;ాdlపణ q¤దుdÝLన} 7ాdeE 
కను`ÝEనప,�డ¢ అతడ¢ తన పJయత}మ@ను t3N�RjటIలWదు. హదు� లలB '¥¦§స*వ,డ¢`ా 
ఉండ¢ట అన`ా అq1వశQమ@`ా జ<కQమ@ yే�ి'cను7ాడగ@టÏ. Francis Schaeffer ఇలm 
7Jా �ిq1డ¢: 

DేEE పdeషLdeంచలWE, సd¥¦న tషయ[|[\]య@ంటHంDో అE 7ాde మనసు>లలB 
��వq1తzక[\]న మ@ందు ఊహలP క;`eయ@న} పJజలనుబటkI  అదు�త[\]న అq�క 
tషయమ@లP q1శనమ@ yేయబ3NనవE q�ను గటkI`ా ఒRి�ంపబ3Nq1ను, ఆ 
tధమ@`ా ఉండవల�ినt నలPగ`ÝటIబ3Nనt.3 
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వచనమ' 7. తన తం3NJ ��రQ0� õtసు* న} వQ'{* 'cdeంథులBE సంఘమ@నుం3N 
పdeòదÐపరచవల�ిన Oాపమ@³కL Oాత ప,;Rిం3N#T] య@q1}డ¢. '()సు*  
స¬రUపమ@లBE'{ మmర/టకP సంఘమ@ కడ¢గబ3N 'c) త*Da`ా yేయబడవల�ిన 
అవసరమ@న}Da. శdµరమ@ ఎలm ఉండవల�నE '()సు*  సృÔిIం�q13ో  అలm అన`ా 
శdµd̂చÈలను జ#ంచు పdeòదÐ పJజలP`ా ఉండ¢నటH�  పటHI పటHI నటH�  O�లP ఈ 
t¯ా¬సులను అdeÐం�q1డ¢. 3�Pసు@  అను మన పYా� ప�వ{ Dేవ,E'{ ఘనత 0ెచుw 
పdeశదÐ  పJజలను తయmర/yేయ@ట 'cరకP మరణÙం�q1డ¢. 

NASBలB 7 వచనమ@లB “`ÝఱkWRిల� ” అను మmట కERించదు, అ#0 ే O�లP 
#$సు “మన పnాL పòవ,” అE Rి;�q1డ¢ మdeయ@ ఆయన “వ®aంపబ3నెు” అE 
జతyే�ిq1డ¢. '()సు, పnాL పండ¢గq1డ¢ nాదృశQరUపమ@`ా �ిలPవRj ౖ బ; 
అde�ంపబ3Nq1డE అO· స*లPడ¢ yెబ@త�న}టH�  కERిసు* ంDa. nాం'̂9కమ@`ా, పnాL 
పòవ,, `ÝఱkWRిల�`ాE, [|కRిల�`ాE అ#వ,ండవల�ను (EరÓమ. 12:5), అ#0 ేఅDa 
nా®1రణమ@`ా `ÝఱkWRిల� . పnాL `ÝఱkWRలి�ను ఊ¹Íంచు'cనుట '()సు* 7¤ౖప, చూచుటకP 
d¥ండ¢ 7�ర/7�ర/ మmరÓమ@లను అంDaసు* ంDa. �దట, `ÝఱkWRిల�  °EలWE 
అమmయకత¬మ@ను సూ�సు* ంDa. అ#0 ేపnాL బ;`ా #$సు ³కL సందర�మ@ 
Dేవ,E ̀ ÝఱkWRిల�`ా ఎల�ప,�డ¢ అమmయక త¬మ@Rj ౖదృÔిI  EలPప,నటH� `ా yేయదు. అDa 
nా®1రణమ@`ా, D1E d¥ండవ ఊహలB, Oాపమ@ల 'cరకP ఆయన OJా యwత*మ@ను 
పJకటkసు* ంDa, లWక ఆయన OJా యwత*మ@ Oాపమ@నకP tdlధమ@`ా Dేవ,E ఉగ)తను 
సూ�సు* ంDa. ఈ దృశQమ@, “సు7ార*కP లBబడE 7ాde”Rj ౖఆయన ±ర/� ±ర/wనప,�డ¢ 
t¯ా¬సుల Oాపమ@లను ఆయన D1టkOÌ వ,ట మనసు>నకP 0ెసు* ంDa (2 �ెస>. 1:6-
8). !°ను R�త�ర/ ఇద�ర/ #$సును “`ÝఱkWRిల�`ా” సూ�ంచు చుండ`ా (!°ను 
1:29, 36; పJకటన 5:6; 1 R�త�ర/ 1:19 చూడం3N), ¶deద�deలB ఎవర/ ఆయనను 
పJతQ´మ@`ా పnాL `ÝఱkWRిల�`ా �±JకdeంచలWదు. #$సును “`ÝఱkWRిల� ”`ా సూ�ంచు పJ9 
సందర�మ@లBను పnాL ఉDే�ంపబ3NనదE ఆలB�ంచుట తప�వ,త�ంDa. 

ఈ 7ాకQ��గమ@లB, !°ను 19:36లB EరÓమ. 12:46 ³కL ఉD1హరణ 
ఉన}టH� , పJభ@వ, Eజమ@`ా పnాL ̀ ÝఱkWRిల�  ఆలBచన#T] య@q1}డ¢. 5:7 తర/4 మmలB 
NIV, NRSV d¥ండ¢ “`ÝఱkWRిల� ”ను సde`ా సూ�ం�నt.  

వచనమ' 8. అO· స*లPడ¢ పnాL పండ¢గను సూ�సు* q1}డ¢. ఈ tందు 
సం0�ÔించుటకP ఉ01>¹ÍంచుటకP సమయమ@, ఒక జనమ@`ా యvD1 సమmజమ@ 
D1E ప,టHI కను పJ9�ం�ంచు సమయమ@. ఇకLడ O�లP �దటk చదువర/లP 
అతQంత tర/దÐతను గ@de*ం� ఉంట�ర/: ఈ పండ¢గ 'ాలమ@లB t¯ా¬సుల ³కL 
పరస�ర nాE}¹ÍతQమ@ అనుQల Dవేతల�ౖన 3N!q¤ౖస��� క �jౖబ Lp (Dionysus or 
Cybele)లను `ÿరtంచు అD�ల పåజö సంబంధ[\]న ల´ణమ@లPగల ఆతzతృRి* , 
దుషIత¬మ@ లmంటkDa 'ాదు. �Fజన ¯ాలలB బదÐ 7¤ౖరమ@0� కయmQE'{ 'ాలP దువ,¬త� 
సహ7ాస �Fజనపం'{*లB కZర/wన} 0�టk '¥¦§స*వ,E OÌ ;w చూ�నప,�డ¢, q�డ¢ మన 
పJపంచమ@లB అD ేtర/దÐత కERసిు* ంDa. పండ�గ జర�ప{38నుటకR సంఘమ@ D1E 
కZ3NకలB, D1E ఆdాధనలB, మdeయ@ D1E õtతమ@లB ��గమ@ పంచు'cనవల�ను. 
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పండ¢గ జర/ప,'cనుటకP ఆ®1రమ@; సంఘ ఏకత¬మ@. D1E nామmనQ ఒప,�'ªలP, 
పdeòదÐత'cరకP D1E సమర�ణ, Edµ´ణ మdeయ@ సహ7ాసమ@ D1¬dా ర/üవ, 
yేయబడ¢త�ంDa.  

'¥¦§స*వ,ల, అనుQల ఉత>వమ@ల మధQ ప,;యE dÝట�Iల పండ¢గ 'ాలమ@ 
tర/దÐతను అ®aక పJ'ాశవంతమ@ y�ేినDa. 2Ùా�పటoమ', సతoమ' అను ప{¬య2 
"ÔటÒM  ³కL సంపåర+త; దుdాzరÓమ@, దుషIత¬మ@లB కde èంచుట'cరకP ప,;Rిం3N 
అలం'ార[\]నDa. తన తం3NJ ��రQ0� õtసు* న} ఆ మEÔ ి ఇంతకPమ@ందు yెRి�న 
yె3NOÌ #న õtత పదÐ9లB ఉండ¢టకP కZడ తగడ¢, మdeయ@ అDa ప,;Rిం3NలWE 
'c) త*õtత పదÐత�ల 'cరకP ఆలB�ంపలWEDa. “ప,;Rిం3N”³కL అOాయమ@ “పండ¢గ 
జర/ప,'cనుట” ³కL ఉDే�శమ@ కZడ¢'cEన సంఘమ@నకP అన¬#ంచబ3NనDa. ఒక 
సమmజమ@`ా '¥¦§స*వ,లను క;R ి ఉంy ే �ి[\ంటH, అనుDaన కZ3Nక. “కZ3N 
వచుwనప,�డ¢” (5:4) “tూర/ సంఘమందు కZ3Nయ@న}ప,�డ¢” (11:18), మdeయ@ 
“సంఘమంతయ@ ఏకమ@`ా కZ3N” (14:23) అను 7ాకQమ@లలB O�లP ఈ 
'ాలమ@లను సూ�ం�q1డ¢. 

“EnాLపటQమ@ను సతQమ@నను ప,;యE dÝట�I,” సమmజమ@`ా కZ3N “పండ¢గ” 
నుత>¹Íంచుటను Da¬గ@ణùకృతమ@ yేసు* ంDa, O�లP మdeయ@ అతE చదువర/ల 
మనసు>లలBE'{ అDa బహÂ¯ా పJభ@వ, dా9J �Fజనమ@ను ±�ి'cEవ�w 
ఉండవచుwను. అనుQల మత పండ¢గలలB అభQ�ించు పJ0ేQక పJవర*నల0� “tందును” 
Oాటkంచుటనుం3N వ�wన భ'{*గల õtత Ī¦;E వQ9d̂'{ంచుట అO· స*లPE 
ఉDే�శ[\]య@ండవచుwను. Dేవతలను `ÿరtంచు పండ¢గల0� వQÒy1రమ@ క;�ి 
ఉన}దE ప,dాతన గ)ంథకర*లP 7Jా �ిq1ర/.4 “మన పండ¢గ,” “7ాde పండ¢గల” మధQ 
tర/దÐత, '()సు*  పండ¢గ తన అనుచర/లP భ'{*గల పJజలP`ా ఉండవల�నE, సహ6దర/లP 
అలm ఉండ¢టకP RలిPవబడ¢చుq1}రE స7ాలPyేయ@టకP O�లPకP మం� 
ఉD1హరణ`ా పE'{వ�wనDa. పJభ@వ, dా9J �Fజనమ@లB ప,;యE dÝట�Iను 
ఉప! èంచుట ఈ 7ాకQ��గమ@లB వQంగQమ@`ా సూ�ంచబ3NనDa. పJభ@వ, dా9J 
�Fజనమ@లB ప,;యE dÝట�Iను 7ాడవల�నE 'c) త*EబంధనలB పJతQ´మ@`ా ఎకLడ 
ఉదహdeంచబడలWదు. అ#0 ేపnాL పండ¢గ సమయమ@లB, యvదులP '̂వలమ@ 
ప,;యE dÝట�Iను మmతJ[| 7ాడ¢ సమయమ@లB #$సు అ®a'ార పåర¬క ఆDేశమ@ను 
nా2 Rిం�q1డ¢ (EరÓమ. 12:8). 

ఆజ«ను స�షMపరచుట (5:9-13) 

తన తం3NJ ��రQ0� õtసు* న} మEÔి'{ సంబం®aం� 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లను గDa� ం�, 
¹ºచwdeంచు క)మమ@లB, O�లP 7ాde'{ 7Jా �ిన గత ప9Jకను గvdew సూ�ం�q1డ¢. ఆ 
ప9JకలB ఆయన చdewం�న tషయమ@ను 7ార/ అOారÐమ@ yే�ి'cEq1రనునDa 
స�షIమ@. 7ాde అOార2మ@ ఆ సమయమ@లBE పde�ి29E 'cంత భdeంచవల� ి
య@న}ందున, అO· స*లPడ¢ తన మంద;ంప,ను tవdeంచ వల�వి�wనDa. సంఘమ@ 
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తన సభ@QలమధQ ఉన} దుdµ}9E స¹ÍంచకZడదను తన పJసు* త ఆజEను గత ప9Jక 
క; èయ@న}దE అతడ¢ సమdeÐంచు'cEq1డ¢.  

9జ¯ర�లy¥ Yాంగతoమ' Aేయవద�2 w1 పk�కల< bూకR >ా� vియ'ంట¼2. 10అ)yే 
ఈ ల<కప{ జ¯ర�లy¥w£ౖనను, ల<భ'లy¥w£ౖనను, 0ోచు38ను>ా"#y¥w£ౖనను, 
bగPâ"ాధకRలy¥w£నౖను, ఏమSత�మ'ను Yాంగతoమ' Aేయవద�2 3ాదు; ఆలSJUVyే bూర� 
ల<కమ'ల<నుంDE >£÷ø GÝ వలvవిచు®ను గ01? 11ఇప{�Dెyౖ,ే సహ� దర�డనబDEన 
>ాDెవDె ౖ నను జ¯ర�డ�Jా2 ల<}Jా2 bగPâ"ాధకRడ�Jా2 kట�M బÜ త|Jా2 
y1� గ'బÜ త|Jా2 0ోచు38ను>ాడ�Jా2 అ)య'నj)*డల, అట¼M>ా2y¥ Yాంగతoమ' 
AేయకÚడదు భ'ÂంపనుకÚడద2 bూకR >ా� య'చుw1jను. 12>£లRప¬>ా"#34 Ûర�� 
Ûర�®ట w13¿ల? >£లRప¬>ా"#34 0ేవ{Dే Ûర�� Ûర�®ను Jా2 13bూర� ల<ప¬>ా"#34 Ûర�� 
Ûర�®>ార� గనుక ఆ దు"ా³ర�Õ 2 bూల<నుంDE >£¬>xయ'DE. 

వచనమ' 9. ఇంతకPమ@ందు O�లP 7Jా �ిq1నE yెRి�న ప9Jక 'c)త*EబంధనలB 
మన'cరకP భదJపరచబడలWదు. ప9Jకను గvdew ఇకLడ సూ�ంచుట తప� '¥¦§స*వ,లకP 
మd̂² 0ె;యదు. O�లP D�EE ఎijసునుం3N 7Jా �qి1డE ఊ°`ానమ@. అలm ¥̀¦0,ే 
మన²ప,�డ¢ 1 'cdeం��య@లకP అE RిలPసు* న} ప9Jక O�లP ఎijసులB ఒకటk లWక 
అంతకన} ఎకPLవ 'ాలమ@ ఉన} తర/7ాత 7Jా �ియ@ండవచుwను. ల�ౖం èక దుdµ}90� 
క;�ియ@ండవద�E గత ప9JకలB O�లP 7ాdeE అdeÐం�q1డ¢, అన`ా అలmంటk పJవర*నను 
7ార/ 0ే;క`ా అం µ̀కdeంచ కZడదE అర2మ@. Oాపమ@ను 7ార/ అల�[\]న 
tషయమ@`ా పdeగణÙంచకZడదు. ఇంతకPమ@ందు ప9Jక మdeయ@ 1 'cdeం��య@లకP 
7Jా �ిన ప9Jక d¥ండం3NలB, O�లP dాజQప, సdeహదు� ల0� సంబంధమ@ క; è ఉq1}డ¢. 
సంఘమ@ తన సహ7ాసమ@ను tస* ృ9 పరచు'cన} ప,�డ¢, ఆ సూచన0� అDa D1E 
ఆðదమ@ను, �వde'{ D1E అÒOJా యమ@ను కZడ tస* ృ9 పరచు'cంటHంDa. 
సంఘమ@ '()సు*  శdµరమ@. అDa DేEE ఆðDa��*  అDa '()సు*  ఆðదమ@`ా 
సూ�ంచబడ¢త�ంDa. సంఘ హదు� లP, t¯ా¬సమ@ను ఒప,�'cనుటD1¬dా మdeయ@ 
అDa అనుసdeంచు õవన t®1నమ@ D1¬dా Eర¬�ంచబడ01#. t¯ా¬సులP జ¯ర�లy¥ 
Yాంగతoమ' ��¬చÈ`ా yే�నిప,�డ¢, 'cంత'ాలమ@నకP ఆ గ@ంప, ఇక ఎంత 
మmతJమ@ను '()సు* కP సంబం®aం�న సంఘమ@`ా ఉండదు.  

గత ప9Jకను గvdewన అO· స*లPE సూచన, R�Jరణ మdeయ@ చటIమ@లను గvdewన 
పJశ}లను d̂ప,త�ంDa. అO· స*లPడ¢ 7Jా �ిన పJ9Da పdeòD1Ð తz R�Jdeత[|q1? అతE 
ప9JకలP అ } 'ాక, 'cq�} 'c) త*EబంధనలB ఎందుకP yేరwబ3Nనt? ఈ పJశ}లE}ంటk'{ 
క�wత[\]న జ7ాబ@లP అంDaంచగలనE ఎవర/ ఊ¹ÍంచలWకPండ`ా, 'cE} సతQమ@లP 
స�షI[\]య@న}t: (1) R�త�ర/, O�లP, లZ'ా, !°ను మdeయ@ ఇతర 
'c) త*Eబంధన గ)ంథకర*లP లWఖనమ@లలB ��గమ@'ాE అq�క tషయమ@లను 
జర/గద èనt`ా 7Jా �qి1ర/. (2) '()సు*  అO· స*లPలను మdeయ@ R�Jd̂Rిత�ల�ౖన ఇతర 
వQకP* లను 7ాde మmటలలB మdeయ@ 7Jా తలలB పdeòD1Ð త�zడ¢ న3NRిం�q1డ¢. O�లP 
గత ప9Jక పJసు* త ప9Jకవల� అ®a'ారపåర¬క[\]నదవ,టవలన O�లP E7�Daం�q1డ¢. 
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(3) 'c)త*Eబంధన రUO· ంDaంచుటలB పdeòD1Ð తz³కL న3NRింప, ఆయన 
'ªర/'cన}టH� `ా అలmంటk పEE yేర/wటకP O· 3N èంచబ3NనDa. 'c) త*Eబంధన 
తయmర/yేయ@టకP ఆతz 7�ర/7�ర/ పJత�లను R�Jd̂Rించుట#$ 'ాక, dాబ� #$ 
య@గమ@లలB t¯ా¬సుల ³కL న3NRింప, 'cరకP ఈ పJత�లP భదJపరచబడ¢నటH�  
సంఘమ@లB, సంఘమ@D1¬dా కZడ పdeòD1Ð త�zడ¢ పEyే�ిq1డనునDa '¥¦§స*వ,ల 
t¯ా¬సమ@. (4) 'ాQన2 (పJమmణÙక రచనలP) మ@ èంచబ3Nనt. q�డ¢ O�లP లWక 
!°నుyేత 7Jా యబ3NనదE గ@de*ంపబ3N Rjౖ'{ కERింy ే ప9Jక, 'c) త*EబంధనలB 
��గమ@`ా చూడబడదు. 'ాQన2 (పJమmణÙక రచనలP) Eర¬�ంచుటలB పdeòD1Ð తz 
తన పEE ఇంతకPమ@ంD ేమ@ èం�q1డ¢. 

వచనమ' 10. మmDadeకర[\]న పdeòదÐత 'cర'¥¦న RలిPప,, లBకమ@నుం3N పåde*`ా 
t3NOÌ వ,ట 'cర'¥¦న RలిPప,`ా స�షIమ@`ా 7ాQఖmQEంచబ3NనDa. ఒక7�ళ O�లP 
శత�J వ,లP, అతE ¹ºచwdeకను అన`ా అభQ�ింపలWE õtత t®1నమ@ను అతడ¢ 
'ªర/త�q1}డE, ర/üవ,`ా tన}tం� య@ండవచుwను. 5:9-13లB అO· స*లPడ¢ తన 
ఆజEను స�షIమ@ yే�ిq1డ¢. 

'¥¦§స*వ,డ¢, ఈ ల<కప{ జ¯ర�లy¥, దుdµ}9పర/ల�ౖన పJజలందde0� సంబంధమ@ను 
తRి�ంచు'cననకLర లWదE అతడ¢ yెRి�q1డ¢. అలm తRి�ంచు 'cనుట వలన 7ార/ 
ల<కమ'ల<నుంDE >£÷øGÝ వలvి వచు®ను. పJభ@వ, శdµరమ@లB 7ార/ [\చుw'cను 
ఒకరక[\]న పJవర*నను గvdew లWక D1Eన స¹Íంచుటను గvdew '¥¦§స*వ,లP 'cంత 
yెప�వచుwను. ఇతర Oాపమ@లకంట� ల�ౖం èక దుdµ}9 'cంత 7�d¥¦న క)మమ@లB 
ఉన}దE అతE చదువర/లP ఊ¹Íంచు'cనకPండ¢నటH� , ల<}, bగPâ"ాధకRడ�, 
kట�M బÜ త| అను మmటలను yేర/wత� అO· స*లPడ¢ జö�01ను Rjద�Da yే�ిq1డ¢. తన 
తం3NJ ��రQ0� õtసు* న} మEÔి'{ 01ను ల�'{Lం�న Oాపమ@లP పJతQ´ సంబంధమ@ 
క; èలWవ,.  

లBకమ@ను మv�ి7��,ి పdeòదÐత ఏలPనటH� , '¥¦§స*వ సq1Qస సమvహమ@లలB 
'¥¦§స*వ,లP ఏ'ాంతమ@`ా ఉండ¢ట మం�దE 'ాలమ@లB ఒక స¬రమ@ పటHI పటkI 
7ాDaం�నDa. ఆ ఉDే�శమ@నకP స�ందన సq1Qసుల మఠమ@లలBను, సq1Q�ినుల 
ఆశ)మమ@లలBను కERిసు* ంDa. t3NOÌ # ఉండ¢టకంట� అ9 కషI[\]న పEE #$సు 
తన అనుచర/లకP ఇ�wq1డ¢. లBకమ@లBE'{ 7¤÷} Oాప,లకP బ� ®aంచమE, తమ 
స¬ంత పdeòదÐతను 'ాOాడ¢'cంటH t¯ా¬సమ@ మం�తనమ@ 7ాde'{ nÌ '̂లmగ 
yేయమq1}డ¢. సంఘమ@ `lడల7¤నుక D1గ@'cనుట D1¬dా లBకమ@నుం3N తనకP 
01ను వంటde`ా ఉండలWదు. య@ద�సన}ద�[\]న Dేవ,E సంఘమ@నకP Oా01ళ లBకప, 
D1¬రమ@లP 'ాపలm`ా ఉన}t (మత*# 16:18). '¥¦§స*వ,లP Dేవ,E ఎర/గE7ాdeనుం3N 
తRి�ంచు'cను మmరÓమ@ను 7¤దకకZడదు; Oాపప, yెరలB ఉన} 7ాdeE మనమ@ 
ఎదుdÝLE స¬తంతÅ Yమ@ మdeయ@ õవమ@గల మmరÓమ@నకP 7ాdeE న3NRించవల�ను. 

వచనమ' 11. తన గత ప9JకలB, లBకమ@0� కల� ిఉండ¢ అవసరతను గvdew 
t¯ా¬సులకP O�లP ఏ ఆజEను జతyేయలWదు. #$సు తన స¬ంత బ� ధలB D1EE 
yే�ిq1డ¢: 7ాd¥కLడ õtం�నప�టk'{, ఆయన ష�QలP అంధుల�ౖన7ాde'{ 7¤లPగ@`ా 
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ఉండ¢టకP, 'cండtూద కటIబ3Nన పటIణమ@వల� ఉండ¢టకP RిలPవబ3Nయ@q1}ర/ 
(మత*# 5:14). O�లP గత ప9Jక అt¯ా¬సులను సంబ� ®aంచలWదు. D1E'{ బదులP, 
సహ� దర�డనబDEన >ాDెవDెనౖను [అbÖkపర�Dైy]ే అట¼M>ా2y¥ Yాంగతoమ' 
AేయకÚడదు అE 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లకP ఆజöE Rిం�q1డ¢. అతడ¢ ఇంతకPమ@ందు 
yే�ినటH� , ఎవDైw1 జ¯ర�డ�Jా2, ల<}Jా2, bగPâ"ాధకRడ�Jా2, kట�M బÜ త|Jా2, 
y1� గ'బÜ త|Jా2, 0ోచు38ను >ాడ�Jా2 అ) ఉనj)*డల అE ¶రందdeE 
yేర/wటD1¬dా అt 9 హదు� ను tస*deం�q1డ¢. t¯ా¬�ి#T]న '¥¦§స*వ,డ¢ ఈ 
Oాపమ@లలB ఒకట�ౖq1 ఆdlRింపబ3Nన “సహ6దర/E0�” క సమ@ క;�ి 
భ'ÂంచకÚడదు. 

#$సు శత�J వ,లP ఆయనకP tdlధమ@`ా yే�ని ఆdlపణలకP సంబం®aం� O�లP 
ఆజE పJశ}లను లWవq¤త�* త�ంDa. ష�Qలను పdeసయ@QలP ఇలm అ3N èq1ర/, “tూ 
బ� ధకPడ¢ సుంకర/ల0�ను Oాప,ల0�ను క;�ి ఎందుకP �Fజనమ@ yేయ@చుq1}డ¢?” 
(మత*# 9:11). 'cdeంథులB 'cందర/ సహ6దర/లP అt 9పర/లP`ా మmde మరలm 
'¥¦§స*వ,ల�ౖనప,�డ¢, #$సు0�OాటH �Fజనమ@నకP కZర/wన} Oాప,లకP Dవే,E 
పJజల�ౖ#$Q అవ'ాశమ@ లWD1? #$సు 7ాde õtత t®1నమ@ను OÌ J త>¹Íం�q131? 
'¥¦§స*వ ఉDే�శమ@లRj ౖఆ®1రప3N తనను 01ను t¯ా¬�ి`ా RిలPచు'cను ఒకడ¢, Dేవ,E 
�త*మ@ను పటkIంచు'cనకPండ బ¹Íరంగమ@`ా õtసు* ండ`ా, 7ాE0� ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ 
nాం�1కమ@`ా nాంగతQమ@ yేయ@ట తOా�, ఒOా�? Dేవ,E R�Jమ సంDేశమ@ను 
పJకటkంచుట మdeయ@ ఒకE మmర/మనసు>నకP Rిలచుట అతE ఉDే�శ[\]నట�#0,ే 
అప,�డ¢, “అలmంటk 7ాE0� భ@$ంచుట” Dేవ,E మ¹Íమ'cర'̂ అవ,త�ంDa. అ#0 ే
ఒక tషయమ@ దగÓర, Oాపమ@0� õtంచుచున} వQ'{*0� tందును ఆనంDaంచుట, OాR ి
పJవర*నను మE}ంచుట అవ,త�ంDa. ఒక tధమ@`ా, ఇDa అt¯ా¬�ి'{ తప,� గ@ర/* ను 
t3N�RjటkIనట�వ,త�ంDa. '()సు*  సు7ార* D1¬dా R�Jd̂Rిత�లP 'ాE7ార/, అలmంటk õtత 
t®1నమ@ను గvdew ±వJతలWకPండ పdeòదÐ õtతమ@ను గvdew మmటలm3N 
సంఘమ@నకP బ�ధQతను అప� ènా* ర/.  

వచనమ' 12. #$�� '()స*E, Dేవ,E కPమmర/డE 7ార/ tశ¬�ించ వల�ను; 7ాde 
Oాపమ@ల tషయ[\] మmర/మనసు> O· ందవల�ను; మdeయ@ ఆయనలBE'{ 
మ@ంచబడ¢ట D1¬dా బ�Rి*సzమ@ O· ందవల�న నునDa, '()సు* కP 7¤లPపల ఉన}7ాde'{, 
'¥¦§స*వ,ల సంDేశమE 'cdeం�� సంఘమ@ ఎర/గవల�నE O�లP 'ªర/'cEq1డ¢. 
అలం'ారమ@`ా, >£లRప¬>ా"#34 Ûర�� Ûర�®ట w13¿ల? అE అO· స*లPడ3N èq1డ¢. 
అt¯ా¬�ి ³కL వQ'{*గత Oాపమ@Rj ౖ ±ర/� ±ర/wట '¥¦§స*వ,E పE 'ాదు. 
01J గ@బ� త�తనమ@ను గvdlw లWక లBభత¬మ@ను గvdlw అt¯ా¬�Eి ఎదుdÝLనుటకP 
బదులP ఎవరU  9మంత�లP 'ాదE అతEE ఒRి�ంచుట '¥¦§స*వ,E 
బ�ధQత#T]య@న}Da. '()సు*  �ిలPవనుం3N వచుw ´మmపణ, కృప పJ9 OాRి'{ 
అవసర[\]య@న}Da. పJభ@వ,, Oాప,లందdeE tðచq1 బల�³ద�కP 
ఆ°¬Eంచుచుq1}డ¢.  

ల<పట¼>ా"#34 అన`ా సంఘమ@లB ఉన}7ాde'{ Ûర�� Ûర�®ట '¥¦§స*వ,ల 7�dÝక 
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పE#T]య@న}Da. అలmంటk ±ర/�లP అవసర[\]య@న}t. పJ9ఒకLde Oాపమ@లను 
కను`ÝనుటకP సహ6దర/లను ఒక కంట కERjటkI  ఉండ¢ట లWక 7�గ@చూచుట '¥¦§స*వ,E'{ 
nాకP 'ాదు. అ#0 ేఅDa ఇతర/ల ఉDే�శమ@లRj ౖ±ర/� ±ర/w హకPLను మన'{వ¬దు 
(మత*# 7:1, 2; యm'ªబ@ 4:11). అ#0,ే ఇలm yేయవచుwను, ఒక t¯ా¬� ి
మmర/మనసు>O· ందE Oాపమ@0� బ¹Íరంగమ@`ా õtసు* న}ప,�డ¢, '¥¦§స*వ,లం01 
ఏకమ@`ా ఆ Oాపప, పJవర*నను గDa� ంపవచుwను. “అ è}లBనుం3N లm èనటHI  'cందdeE 
రøNంచు3N” అE యvD1 t¯ా¬సులను ¹ºచwdeం�q1డ¢.  

వచనమ' 13. అt¯ా¬సులకP '()సు* ను పJకటkం�న తర/7ాత మdeయ@ '()సు* కP 
t®ేయత చూపమE అdeÐం�న తర/7ాత, '¥¦§స*వ,లP తమ ±ర/�లను Dేవ,E'{ 
అప� èంపవల�ను. ఈ మధQలB, Dేవ,E'{ tdlధమ@`ా బ¹Íరంగ 9రnాLరమ@0� 
õtసు* న} సభ@QE సంఘమ@ 7ాdeలBనుం3N దూరమ@`ా ఉంచవల�ను. Da¬±. 17:7లBE 
మmటను ఉదహdeంచుట D1¬dా 5:13లB: ఆ దు"ా³ర�Õ 2 ¤ల< నుంDE >£¬>xయ'DE అE 
అO· స*లPడ¢ ఈ ఆజEను qH'{LyెRి�q1డ¢. 

ఈ tషయమ@లB O�లP మmరÓEd̂�శనమ@నకP t®ేయత చూప,ట కషIమ@ 
ఎందుకంట� సంఘమ@కZడ తన సభ@Qలను OÌ Ôిం� బలపరచవల�ియ@న}Da, 7ార/ 
మmర/మనసు> O· ంDaనప,�డ¢ Oాప,లను ´²ం�, 7ాdeRj ౖ కృOా కEకరమ@లను 
చూపవల�ను. కృOా కEకరమ@లP ఎప,�డ¢ 7�ర/yేయబడq�రవ,; అ#0ే '¥¦§స*వ,డనE 
yెప,�'cను7ాడ¢ Dేవ,E'{ tdlధమ@`ా బ¹Íరంగ 9రnాLరమ@ను 
'cనnా èం�నప,�డ¢, సంఘమ@ అలmంటk పJవర*నను అం µ̀కdeంచలWదు. అDెంత 
కషIతరమ@, '{�షIమ@ అ#నప�టk'{, సంఘమ@ తన తRి�OÌ #న సభ@Qలను 
క)మపరచవల�ియ@న}Da. 

అనhయమ' 

స�షMqrsన సమSA1రమ'38రకR [ిలRప{ 

ఆజEలP ఎల�ప,�డ¢ స�షIమ@`ా ఉండవ,. ఉD1హరణకP, Rిల�ల మందు �ీnా ñట 8Rj ౖ
ఇలm ఉంటHంDa, “�ీnాలBనుం3N Oాప 01J గ@చున}సు�డ¢, D1EE పJకLకP ±� ి
పJవ¹Íసు* న}  టk'{)ంద ఉంచవల�ను. Oాప 01జö OాలRj ౖRjరగకOÌ #నట�#0ే, D1EE 
7�3Nyేయవల�ను.” “D1EE” అను సర¬q1మమ@ ³కL పåర¬ పదమ@Rj ౖ గ)ంథకర* 
జöగ)త*`ా ఉం�న శ)దÐD1¬dా ఎకPLవ స�షIతను (తకPLవ అం µ̀కdeంచుటను) nా®aంచ 
వచుwను.  

D1EE OాటkంచుటలB y1లmమంDa తప,�`ా ఓD1ర/� O· ందు01ర/, అO· స*లP3ైన 
O�లP కZడ 'cE}nార/�  సమసQలను క; èయ@q1}డ¢. అt 9పర/ల�ౖన పJజల0� 
nాంగతQమ@ yేయవద�E 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లకP ఆయన yెR�ినప,�డ¢ క�wతమ@`ా 
తనకP01q� స�షIమ@`ా లWడ¢ (5:9). 7ార/ ఏ²yేయవల�నE అతE ఉDే�శð 
స�షIమ@ yేయ@నటH�  తనను అనుమ9ంచమE O�లP 'cdeం��య@లను 'ªర/'cEq1డ¢. 



 151 

అO· స*లPడ¢ అనుQల'cరకP, ఓRికపటIం3N, దగÓర`ా శ)దÐ  చూపం3N, అE '¥¦§స*వ,ల0� 
yెప�వల�వి��* , అతEE మరల tవdeంచEవ¬ం3N, q�డ¢ '¥¦§స*వ,లP Rjద�లP, 
బ� ధకPలపట� అDే కృపను క�wతమ@`ా చూRిnా* ర/. y1లmమంDa పJజలP ఏDోఒకnాde, 
స�షIమ@`ా సమmy1రమ@EచుwటలB తRి�OÌ 01ర/. 

Gాపమ'y¥ వoవహ"#ంచుట 

సంఘమ@ తన సభ@QలRj ౖ ఏDోఒక tధ[\]న క)మ´ణ1 చరQను అనుసdeంచక 
OÌ #నట�#0,ే ఒ'̂ t¯ా¬సమ@ను ఒప,�'cనుటD1¬dా మdeయ@ ఒ'̂ õtత 
t®1నమ@నకP సమde�ంచు'cనుట D1¬dా Eర¬�ంపబ3Nన పJజలPన} సంఘమ@ 
ఉండదు. బ°టమ@`ా Oాపమ@లB õtం�న D1E సభ@QలలB ఒకE 'cdeంథు సంఘమ@ 
స¹Íం�నప,�డ¢, 7ార/ '()సు*  శdµరమ@ ³కL పdeòదÐత tషయమ@లB 
dాõప3Nq1ర/. సంఘ క)మ´ణను అభQ�ించుట '¥¦§స*వ సమmజమ@ ఎదుdÝLను అ9 
కషI[\]న tషయమ@లలB ఒకటk. d¥ండ¢ రకమ@ల సంఘమ@లP ఉE'{లB ఉన}t:  
(1) ఒక సహ6దde, సహ6దర/E ఎదుdÝLE మmరమE లWక మmర/మనసు> O· ందమE 
పటHI పటIE పJజలPన} సంఘమ@ మdeయ@ (2) 7ాde సభ@QలలB ఒకdeE క)మపరచుట 
D1¬dా q�రమ@ yేయ@టకP 'ారణ[\]న7ార/న} సంఘమ@. జటkల పde�ి29 లWకPండ 
సంఘ క)మ´ణ అర/దు`ా జర/గ@త�ంDa. 

ఫలవంతమ@`ా ఉండ¢టకP క)మ´ణ అనుకZలమ@`ా Oాటkంచబడవల� ి
య@ంటHంDa. °జర/ tషయమ@లB అt¯ా¬�ి#T]న వQ'{*³కL సహ7ాసమ@ను 
9రసLdeంచుటవలన సంఘమ@నకP ఏ పJ!జనమ@ ఉండదు, అDa తన ��రQను 'cటÏI  
భర*కP O· 3N èం�నటH�  ఉంటHంDa. Dొంగతనమ@ దుdాశకంట� ±వJ[\]న Oాపమm? ప,'ార/ 
ఆ°¬Eం�నప,�డ¢ ఒక అబDaÐకPడ¢ సహ7ాసమ@ను మmను'cEq131? '¥¦§స*వ,లందర/ 
తమ õtతమ@లలB Oాపమ@ను ఆశ)#ం� ఉంట�ర/. “ 9 మంత�డ¢లWడ¢ ఒకLడ¢ను 
లWడ¢” (dlమm. 3:10) అE O�లP 7Jా �ిq1డ¢. సంఘమ@లP మdeయ@ '¥¦§స*వ q1యకPలP 
సంఘ క)మ´ణ tషయమ@లలB ఇబ,ంDaప3N ఉండ¢టలB ఆశwరQమ@ లWదు! 

సd¥¦న ఆజEల0� క)మ´ణను Oాటkంచవల� ి ఉంటHంDa. తన తం3NJ ��రQ0� 
õtసు* న} మEÔి'{ సంబం®a� O�లP ఆజEలP, క)మ´ణకP స°యపడ¢ సూచనలను 
ఇ�wనt. ఆ మEÔ ిOాపమ@ బ¹Íరంగమ@`ా 0ె;యబ3NనDa. Oాపమ@లE} అంత 
tస* ృతమ@`ా 0ె;యబడ¢టలWదు. ఒక సహ6దde, సహ6దర/డ¢ తన Oాపమ@ను 
గర¬మ@`ా అందde'{ చూRిం�నప,�డ¢, సంఘమ@ బ¹Íరంగమ@`ా క)మ´ణ చరQను 
±�ి'cనవల�ియ@న}Da. బ¹Íరంగ Oాపమ@నకP బ¹Íరంగ స�ందన. 

d¥ండవDa, ఒక వQ'{* Oాపమ@, '¥¦§స*7�తర/ల మ@ందు సంఘ `ÿరవమ@నకP 
కళంకమ@ క; èంచు Oాపమ@ వంటkDa. అDa t¯ా¬సమ@ 'ªర/ D1EE తకPLవ yేసు* ంDa. 
tర/దÐమ@`ా yపె�వల�నంట�, ఒకవQ'{* Oాపమ@ తను 'ªపప3Nనప,�డ¢ తప,�మmటలను 
ఎను}'cనునDa 'ాదు, లWక OJా de2ంచుటలB తR�ిOÌ వ,ట, తన బ�ౖ�లP చదువకOÌ వ,ట 
'ాదు. భ'{*¹1నులకP కZడ అవమmనకర[\]న Oాపమ@. మvడవDa, తన పJవర*న 
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పJభ@వ, �త*మ@0� సమm®1న పరచబడEదE ఆ మEÔ ిబ�`ా ఎde èయ@ండ¢ట. తన 
Oాపమ@ గర¬మ@గలDa. q1లPగవDa, అతడ¢ '¥¦§స*వ,ల D1¬dా రహసQమ@`ా 
¹ºచwdeంపబ3Nq1డ¢ (మత*# 18:15-17). ఐదవDa, బయటk7ాde #Tదుట సంఘ 
`ÿరవమ@ను 'ాOాడ¢'cనుట క)మ´ణ ³కL Da¬tధ ఉDే�శమ@ (1 'cdeం��. 5:1) 
మdeయ@ లôం èOÌ త�న} తన Oాపమ@నుం3N OాR ి ఆతzను 'ాOాడ¢ట (5:5). 
క)మ´ణకP R�Jd̂పణ వQ'{*గత 'ªపమ@ను 0ె;యజ^య@ట, పగ±ర/w'cనుట, లWక 
తప,�y�ేిన7ాEE øNంచుట 'ాదు. 
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