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అ�1oయమ' 6 

Gాపమ'ను త[ి�ంచు38నుట 

అనుQలకP అO· స*లP3ెనౖ O�లP, తత¬7�త*'ాదు ̀ ాE, బ� ధకPడ¢. 1 'cdeం�� ప9JకలB 
అతడ¢ సు7ార* ³కL 7�D1ంతమ@ను 0ె;యజ�̂ిq1డ¢, అ#0 ేD1E'{ సంబం®aం�న 
tషయమ@లను tవdeంచుటలB y1లm తకPLవ సమయమ@ను గ3NRqి1డ¢. 
'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లలB అq�కPలP 7ాde అనQసమmజప, 01జö జöE నమ@ను 
క; èయ@q1}ర/. 7ార/ అ��Qస పåర¬ కమ@`ా తమ@zను 01మ@ బయటకP 
చూచు'cను పJజలP మdeయ@ 7ాde స¬ంత 'ారQమ@లను 'ాOాడ¢'cను7ార/. O�లP 
చదువర/లలB అ®aకPలP, µ̀)కP nామmజöde2క õtతప, అధమ nా2 #లB ఉన}7ార/ 
'ార/, 7ార/ õtంచుటకP తమ yేత�ల0� కషIప3N పEyేయ@ పJజలP. 7ార/ 'cంతవరకP 
ఆడంబరమ@లWE అÒవృDaÐ  క; è ఉq1}ర/, dlమm పJపంచప, q1లPగ@ D1ర/ల కZడ;లB 
వృDaÐ  yెందుత�న}, [|�1వ,ల�ౖన తత¬7�త*ల పde®aలB జర/గ@D1E0� 7ార/ 
పdeచయమ@ క; èయ@q1}ర/. అనQõtత t®1నమ@లB లBత�`ా Oాత�కPOÌ #న 
7ాdeE, O�లP Oాపమ@లనుం3N tð�ంచుటకP తన కPమmర/E పంRిన ఒ'̂ 
EజDేవ,E సంDేశ[\]న సు7ార*కP t®ేయత చూప,7ార/`ా న3NRిం�q1డ¢. 7ాde 
సు7ార* �ీ¬కరణ 7ాde'{ ఒక మ@ఖQ[\]న OJా రంభ tషయ[\] య@న}Da.  

'()సు* qHద�కP వ�wన 'cdeం��య@లలB అq�కPలP y1లm Daదు� బ�టHలP 
yే�ి'cనవల�వి�wనDa. Dైవత¬ప, స¬��వమ@ను గvdew 'c)త* ఉDే�శమ@ లను 
హత�* 'cనుట0� OాటH, Dవే,E పJజలP`ా 7ార/ ఒకde0� ఒకర/ ఎలm వQవహdeంచవల�q# 
q�ర/w'cనవల� ివ�wనDa. 1 'cdeం��య@లకP 7Jా �ిన �దటk ప9JకలB 0�టk t¯ా¬సులP 
అÒవృDaÐలB 7¤నుకపడ¢త�q1}రనునDa O�లP భంగOాట�ౖనDa. 7ార/ అÒమmన 
బ� ధకPలకPలRjౖ భ'{*0� ఎDa èq1ర/. ప´మ@లP`ా t3NOÌ వ,ట D1¬dా, వQ01Qసమ@లP 
7ాస*వ[\]న బ� ధకంట� వQ'{*గత ప´Oాతమ@లకP సంబం®aం� ఉన}ందువలన, 
అq�కPల�ౖన అనQ సమ'ాæకPలను అనుకdeసు* q1}ర/. మmటల మధQ కపట 
వQ01Qసమ@ను R�J²ంచు7ాde కPతరLమ@ల0� ఒకdeqHకర/ పJ��tతమ@ 
yే�ి'cనుట'cరకP 7ార/ '¥¦§స*వ సమmజప, ఐకQతను 01Qగమ@ yసేు* q1}ర/. 
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y¥ట¼ 3UVWస@వ{లకR bర�ద మ'Jా >ాoజUoమ'లను  

త[ి�ంచు38నుట (6:1-11)1  

t¯ా¬సులP బ� ధకPలRj ౖ భ'{*0� జగడమmడ¢'cంటHండ`ా, భ'{* õtతమ@ను 
లBలBపల yెఱచు q¤ౖ9క సంబంధప, బ�దdeంప,ను Eర�´Qమ@ yేసు* q1ర/. Oాత 
õtతమ@ను 7¤నుక t3N� 'c)త*  õtతమ@ను అవలంÒంచుటకP ఈ సంఘమ@'cర'¥¦న 
అవసరతను d¥ండ¢ tషయమ@లP ఉదహdeసు* q1}#. (1) బ¹Íరంగమ@`ా తన 
తం3NJ��రQ0� õtసు* న} తమ స¬ంతవQ'{*E 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP స¹Íసు* q1}ర/.  
(2) సహ6దర/లP, 7ాde మధQ తల�9*న q1Qయపర[\]న t7ాదమ@లకP సంబం®aం�న 
tషయమ@లను అt¯ా¬సుల ఎదుట ±ర/w'cంటHq1}ర/.  

'cdeం�� సంఘమ@ D1¬dా ఎదుdÝLనబ3Nన క�wత[\]న పde�ి2త�లP ఏ ఇతర 
సంఘమ@లB, ప,dాతన సంఘమ@లB`ాE, పJసు* త సంఘమ@లB`ాE ఎదుర/ప3N 
ఉండవ,. q�డ¢ q¤9ౖక tషయమ@ల0�, అt ఏ[\]నప�టk'{, వQవహdeంచు7ాde'{ O�లP 
ఆజEలP సంబంధమ@ క; èయ@న}t. O�లP D1¬dా సంబ� ®aంచబ3Nన t Ø̄షమ@ల నుం3N 
సూతJమ@లను వడOÌ య@ టకP Dవే,డ¢ '¥¦§స*వ,లకP బ�ధQతలను ఇ�wq1డ¢. మనమ@ 
అDే సమసQలP క; èఉన}ప,�డ¢ ఈ సూతJమ@లP మనలను న3NRిnా* #. అనుQల 
Oాత అ��Qసమ@లకP మdeయ@ '¥¦§స*వ బ� ధ, q¤ౖ9కత³కL న¶నత మధQ ఉన} 
ఉతLంఠను O�లP బ�గ@`ా ఎde è య@q1}డ¢. '¥¦§స*వ,లP 7ాde ఆy1రమ@లకంట� 
Òన}మ@`ా పJవde*ంy1లE అతడ¢ అ®a'ారమ@0� అ3N èq1డ¢. పJ9 సమయమ@లBను 
'ాలమ@లBను ఈ మmDade '¥¦§స*వ,ల'cరకP OJా మ@ఖQ[\]న సూచనలP క; èయ@న}Da. 

ప"#�దు  లR ల<కమ'నకR Ûర�� Ûర�Yా@ ర� (6:1-3) 

1bూల< ఒక234 మ"#�క2bూద >ాoజUoమ'నjప{�డ� >ాడ� ప"#�దు  ల)*దుట 
Jాక అÖkమంత|ల)*దుట >ాoజUoమSడ�టకR yJె#ంచుచుw1jD1? 2ప"#�దు  లR 
ల<కమ'నకR Ûర�� Ûర�®దుర2 bూ"Uర�గ"ా? bూవలన ల<కమ'నకR Ûర�� 
జర�గవలvయి'ండJా, ²34�¬ అల�qrsన సంగత|లను గ¦"#® Ûర�� Ûర�®టకR bూకR 
Øగoతల/01? 3మనమ' 0ేవదూతలకR Ûర�� Ûర�®దుమ2 )*ర�గ"ా? ఈ lవన 
సంబంధqrsన సంగత|లను గ¦"#® మ"# మ'ఖoమ'Jా Ûర�� Ûర®వచు®ను గ01? 

వచనమ' 1. తన తం3NJ ��రQ0� õtసు* న} వQ'{* ³కL సమసQలmంటk D1E0�, 
సహ6దర/ల మధQ 7ాQజ¥Qమ@ల సమసQను గvdew O�లP అపన²zకలB ఉq1}డ¢. 
అతడ¢ ఇంతకP మ@ందు, “tూలB జöరత¬మ@న}దE వదం9 కలదు” (5:1) అE 
7Jా �ిq1డ¢; మdeయ@ ఇకL3Nలm అడ¢గ@త�q1}డ¢, . . . >ాoజUoమSడ�టకR 
yెJ#ంచుచుw1jD1? అO· స*లPడ¢ ఆశwరQOÌ #q1డ¢. '()సు* నంద; సమmజ õtతప, 
OJా ®1నQమ@ల అర2మ@ను ఈ '¥¦§స*వ,లP తR�ిOÌ # ఉంట�dా? జöరత¬మ@లB õtసు* న} 
ఆ వQ'{*E పటkIంచు'cనకOÌ వ,ట D1¬dా, సంఘమ@ D1E nామm$క బ�ధQతను 
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తRి�ంచు'cEనDa. తO· �ప,�ల మధQ ±ర/� ±ర/wటకP మdeయ@ సంఘ క)మ´ణను 
అభQ�ించుటకP సభ@QలP బ�ధQత క; èయ@q1}ర/.  

7ాde మధQ tసzయమ@ క;`eంచు తప,�ను 7ార/ ±ర/� ±రwకPండ t3N�RjటIట[| 
'ాక; సమmజమ@లBE సభ@QలమధQ అల� tషయమ@ల�ౖన ఆde2క లm7ాDే¶లకP కZడ 
బయటk ±ర�ర/ల7¤ౖప,, బహÂ¯ా `)ా మ q1Qయm®aపత�ల7¤ౖప, 9dè eq1ర/ (6:1-11).2 

తన తం3NJ ��రQ0� õtసు* న} మEÔ ి³కL దుdµ}9 మdeయ@ సహ6దర/ల మధQ 
ఉన} 7ాQజ¥Qమ@లను లS'{క q1Qయ nా2 నమ@లలB RjటHI  సమసQ, d¥ండ¢ O�లPకP 
0ె;Rిన 7ాdeD1¬dా అతE మ@ందుకP ±�ి'cE dాబ3Nనt. �j*ఫను, TారUzq1త�, 
అ'ా#కP సంఘమ@నుం3N వ�w య@q1}ర/ (16:17, 18; 7:1). ఈ సంగత�లP 
ప9JకలB ఉదహdeంచ బడలWదు. 'ª� #T ఇంటk7ార/ (1:11) అతE'{ సమmy1రమ@ను 
అంDaం�న 7ాd¥¦ య@ండవచుwను. 6:12-20లB ల�ౖం èక దుdµ}9 ³కL అంశమ@నకP 
O�లP 9de èనప,�డ¢ అt®ేయ@ల�ౖన సభ@Qలను క)మ´ణలB RjటHI  సంఘ బ�ధQత 
q�పథQమ@లB ఉంచబ3NనDa. 

'().శ. 50వ సంవత>రమ@నకP 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,ల సంఖQను అంచq1 7�య@ట 
కషIమ@. సంఘమ@ 'cE}nార/�  `ా# ఇంటk³ద� కZడ¢'cనుట వలన (dlమm. 
16:23), సంఘమ@ సంఖQలB Rjద�Dైయ@ండక OÌ వచుwను. యmబ� ౖలWక ఒక7�ళ వంద 
మంDa సభ@QలPన} సమvహమ@లB ఒక సభ@QE'{ tdlధమ@`ా మdÝక సభ@Qడ¢ 
7ాQజ¥Qమmడ¢ట సహజమ@`ా జర/గE పE. బహÂ¯ా ఒక పJ0ేQక tషయమ@ 
అO· స*లPE శ)దÐకP వ�wయ@ండవచుwను. ఆde2క మdeయ@ ఆసు* ల tషయమ@లRj ౖ
t7ాదమ@ల0� nా2 Eక q1QయసభలకP 7¤ళ)}ట అనుQల సమmజమ@లB ఇంటkవద�  ఉన} 
'¥¦§స*వలకP అల7ాట�ౖయ@ండ వచుwను. ఆ tషయమ@Rj ౖ O�లP ఆగ)హమ@ d¥ండ¢ 
పde�ి2త�లనుం3N క; è ఉంటHంDa. లS'{క q1Qయnా2 నమ@లP అt 9మయమ@లE 
పJ�ిDaÐ , మdeయ@ యvదుల q1Qయ Edా¬హణకP అ®aక అనుకZల మmDade O�లPకP 
0ెలPసు. dlమm పJభ@త¬మ@ '{)ందకZడ, యvదయలB మdeయ@ 7ార/ 7ాQRిం�న 
బయటk OJా ంతమ@లలB యvదుల సమmజమ@లలB q1Qయసtూ´ వQవ°రమ@లP 
Ø̄)షI[\]న క)మమ@ ననుసdeం� ఉం33ెNt.  

6:1లB  అ 9మంత�ల#Tదుట (οἱ ἄδικοι, hoi adikoi) 7ాQజ¥Qమ@ను ±�ి'cE 
7¤ళ)}టను గvdew O�లP RిdాQదు yే�ినప,�డ¢, dlమm పJపంచమ@లB ఉన} q1Qయ 
వQవ°రమ@ల ³కL పదÐ9లWE Eర+యమ@ 0ెలPప,టలWదు. ధనవంత�లP q1Qయ 
nా2 నమ@లను Eయం9Jnా* ర/; q1Qయ[\]న ±ర/� ఇవ¬బడ¢త�ందన} నమzకమ@లWదు. 
R�దలP అర/దు`ా 'ªర/I లను ఆశ)#ంyే7ార/; 7ార/ 7¤÷}నప,�డ¢, 7ాdeE శ)దÐ`ా 
tq�7ాd̂ ఉండర/. David E. Garland “ఈ య@గమ@లBE O�ర q1Qయnా2 q1లP 
Eష�´Oాత కంటÏ తకPLవ`ా ఉq1}# మdeయ@ గణ య[\]న అt 9 ఉE'{లB 
ఉంDa.”3 Cicero, పJ�ిదుÐ 3ైన పJసం µ̀కPడ¢, q1Qయ7ాDa, మdeయ@ dాయబ�de; '().పå. 
�దటk శ01బÐమ@లB dlమనులP మdeయ@ tDDేయ@ల D1¬dా పంచు'cనబ3Nన 
ఉDే�శమ@లను 0ెలPప,ట D1¬dా dlమm q1Qయnా2 నమ@ #Tదుట ఒక tన}పమ@ yేయ 
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OJా రంÒం�q1డ¢: “ఒక వQ'{*'{ ధనమ@ ఉన}టH� #0,ే ఈ q1Qయ nా2 నమ@లP అతడ¢ 
ఎంత అపdా®a#T]నప�టkI'{ అతEE q�రసు* డE ±ర/� ±రwవ,.”4 యm'ªబ@ ఇలm 
అ3N èq1డ¢, “ధనవంత�లP tూ tూద క�eనమ@`ా అ®a'ారమ@ చూప,దుర/; 
²మ@zను q1QయసభలకP ఈడ¢wచున}7ార/ ¶d̂ గD1?” (యm'ªబ@ 2:6). 

t¯ా¬సుల మధQ t7ాదమ@లను పdeషLdeంచుటకP - ఒకటk ధనవంత�ల 'cరకP 
మdÝకటk R�ద7ాde 'cరకP పEyేయ@ - dlమm ద¬ంద¬ q1Qయ t®1నమ@లను O�లP 
'ªర/'cనలWదు. 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP 'cందర/ R�ద7ార/ మdeయ@ శ'{*లWE7ార/, 
అ#0 ే ఇతర సభ@QలP 'cంత nా2 #లB సంపద క; èయ@q1}ర/, 'ాబటkI  లS'{క 
పJపంచమ@0� OÌ లwద èన ఉన}త nా2 # క; èయ@న}టH�  ర/üవ,లP సూ�సు* q1}#. 
సంఘమ@ కZడ¢'cను స2లమ@`ా `ాయ@ ఇలP�  సdeపడ¢నంత Rjద�Da`ా ఉన}Da. 
'cdeం��య@3ైన ఎరసు*  ఏDైq1 ఒక O�ర సంబంధ[\]న ఉDో Qగమ@ క; èయ@ండవచుwను 
(dlమm. 16:23 చూడం3N). ఎijసులB O�లPను కలయ@టకP �j*ఫను తన ఇద�ర/ 
బ�Eసల0� వ�wయ@ండవచుwను. 'cంతమంDa 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP తమ ఆ°రమ@ను 
లWE7ాde0� పంచు'cనునటH�  �ిదÐపడ¢టకP 7ాde సంపద మdeయ@ హ6D1 
అనుమ9ం�నt (1 'cdeం��. 11:21). సంపన} సహ6దర/లP R�ద7ాde'{ 
వQ9d̂కPల�ౖనప,�డ¢ లS'{'{ q1Qయnా2 నమ@లలB 'cdeంథులBE R�ద '¥¦§స*వ,లకP 'cDa�Oాటk 
q1Qయమ@ దకPLతందE O�లP మ@ èంప,నకP వచుwట సd¥¦నదనుటలB 
సంDేహమ@లWదు. అలmంటk అq1Qయమ@ O�లPను కలతRjటkIనDa. వQ'{*గత nా2 #లB, 
q1Qయమ@ను పంచుటలB dlమm q1Qయnా2 నమ@లP తRి�OÌ #నవE O�లP 
ఎde èయ@q1}డ¢. iి;Rీ�లB, తను}01ను 'ాOాడ¢'cను అవ'ాశమ@ లWకPండ బ¹Íరంగ 
పJDేశమ@లBE'{ లmగబ3N 'cటIబ3Nq1డ¢ (అO· . 16:19). ఎijసులB, q1QయEయంతJణ 
లWE సమయమ@లB Dే[|9J Rjద�  అల�de d̂Rqి1డ¢ (అO· . 19:24, 29). ఈ క)మమ@లB 
అO· స*లPడ¢ D1D1ప,`ా తన õtతమ@ను 'ªలB�# q1డ¢ (2 'cdeం��. 1:8, 9). 
“తర/7ాత O�లPవలన తనకP దJవQమ@ DొరకPనE ఆం�” i�;కP> అతEE ఖ¥�దులB 
ఉం�q1డ¢ (అO· . 24:26). 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP, “పdeòదుÐ ల #Tదుట `ాక 
అ 9మంత�ల#Tదుట 7ాQజ¥Qమmడ¢ట”ను బటkI  అO· స*లPడ¢ ఆగ)హప డ¢టకP మం� 
'ారణమ@న}Da (1 'cdeం��. 6:1). 

dlమm q1Qయ వQవ°రమ@లలB అతEకPన} తకPLవ అంచq1 0�3ె,ౖ యvD1 
సమmజమ@లB q1Qయమ@ను ±ర/w t®1నమ@ గvdew O�లP అనుకZల నమvq1ను 
క; èయ@q1}డ¢. ఏ సంశయం లWకPం31, O�లPకP tdlధమ@`ా q�రమ@ ðప,టకP 
'ÿ� Daయ లZ�ియ #TరUషలWమ@లBE యvదుల q1Qయ nా2 నమ@0� t� LDaం�q1డ¢ 
(అO· . 22:30; 23:26; 24:7, 22 చూడం3N). dlÛయ@ల nా¬®aనమ@లB ఉన} 
పJజలP తమ స¬ంత O�ర మdeయ@ q1Qయ tషయమ@లను Eర¬¹Íంచు'cనుట 
dlÛయ@లకP సం0�షమ@ను క; èం�నDa. “ఎవE'{E మరణ´ t®aంచుటకP మmకP 
అ®a'ారమ@ లWదు” అE Rిలmత� మ@ందు 7ార/ ఆø^పణను 0ె;Rనిప,�డ¢, యvదులP 
yెRి�నDa అబదÐమ@ (!°ను 18:31). యvD1 OాలకPలలBE ఉన}త వరÓమ@, 
�j*ఫను tషయమ@లB 7ార/ Eజమ@`ా yే�ినటH� , #$సును పటIణమ@ 7¤లPప;'{ 
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±�ి'cEOÌ # q1Qయ t7�చన క; è dాళ}0� అతEE 'cటkIq1రE dlÛయ@లP q1మ 
మmతJమ@`ా గ)¹Íం�q1ర/ (అO· . 7:58). dాజ'(య 'ారణమ@లనుబటkI , యmజక 
వరÓమ@ #$సు మరణమ@ tషయమ@లB dltూయ@లను EంDaం�q1ర/. 7ార/ ఏ² 
yేసు* q1}dl Rిలmత�కP 0ెలPసు; #$సు అమmయకత¬మ@ను అతడ¢ గ@de*ం�q1డ¢, 
అ#0 ే ఆయనను tడ¢దలyేయ@ ®ైరQమ@ అతE'{ లWకOÌ #నDa. యvదులP 
7ాQRిం�న OJా ంతమంతట యvదయలBE q1Qయ nా2 నమ@ల వంటkt 
q¤ల'cల�బ3Nనt. “యvదులP ఎకL3N'{ 7¤÷}నను 7ాde 7¤ంట 7ాde స¬ంత 
ధరz¯ాస* &మ@ను ±�ి'cE 7¤÷}q1ర/ మdeయ@ 7ాde సమmజ సభ@Qల'cరకP D1E t®a 
yÝప,�న q1Qయ సభలను Eర¬¹Íం�q1ర/.”5  

ఆధుEక OాశwతQ సంసLృ9లB q1Qయnా2 నమ@ల చటIమ@ల0� అనుభవమ@న} 
పJజలP, dlమm q1Qయnా2 నమ@లP ఒకD1E'cకటk Rjన7��ి'cEన యvD1 లWక '¥¦§స*వ 
q1Qయnా2 నమ@ల q1QయపdeOాలq1 సంబంధ tషయమ@లను స¹Íంచుట tం0ైన 
tషయమE ఆలB�nా* ర/. dltూయ@ల దృక�థమ@నుం3N q1Qయ Edా¬హణ పదÐ9, 
ఆలB�ంపద èన వQయమ@0� dlమm పJభ@త¬మ@ D1E O�ర/లకP అంDaంచు ��వ, D�EE 
గ@de*ంచుటలB సమసQ Eతమ@`ా ఉండదు. పJజö®a'ార/లP జöత�ల సమmజమ@లను 
క; èయ@ం3N, 7ాde స¬ంత q1QయOాలన0� O�ర ర´ణ మdeయ@ Edా¬హణ 
క; èయ@ండ¢టకP సం0�Ôిం�q1ర/. దమసుLలBE సమmజమంDaరమ@ల D1¬dా 
ఆDేశమ@లను అమలPపరచుటకP #TరUషలWమ@లBE పJ®1నయmజకPలP ఆజEలP 
ఇచుwనంతవరకP 7¤÷}q1ర/ (అO· . 9:1, 2). Emil Schürer, ఇలm 7Jా �ిq1డ¢, 
“D�నంతటkనుం3N చూ�నట�#0,ే 7ాస*వమ@`ా యvదులP తమ స¬ంత సభ@Qలపట�  
'̂వలమ@ O�ర చటIమ@లq� 'ాక q�ర q1QయపdeOాలనను కZడ అభQ�ిం�q1ర/.”6 

యvదుల చటIసభలP లS'{క q1Qయ nా2 నమ@లలB కంట�, '¥¦§స*వ,లకP ఎకPLవ ఏకరUప 
q1Qయమ@ జర/గ@నటH�  మmDadeE అంDaం�నటH�  O�లPకP అERిం�ంDa.  

వచనమ' 2. O�లP, లS'{క q1Qయ nా2 నమ@ల ³ద�కP OÌ కPండ తమ స¬ంత 
q1Qయm®aపత�ల మ@ందు 7ాde 7ాQజ¥Qమ@లP పdeషLdeంచు'cనవల�నE '¥¦§స*వ,లకP 
స�షIమ@`ా yెబ@త�ండ`ా, D1E'{ ఆ®1రమ@ క; èంచు 7ాదమ@ను స�షIమ@`ా 
అంDaంచలWదు. ప"#�దు  లR ల<కమ'నకR Ûర�� Ûర�®దుర2 bూ"Uర�గ"ా? అE ఆయన 
అ3N èq1డ¢. d¥ండ¢ అవ`ాహనలP స°యపడవచుwను. �దటkDa, అO· స*లPడ¢ D1E 
7:22ను tన}tంచునటH�  కERిం�q1డ¢: “. . . మహ6న}త�E పdeòదుÐ ల 
tషయమ@లB ±ర/� ±ర/wవరకP . . .” LXXలB ఈ 7ాకQ��గమ@ καὶ τὴν κρίσιν 
ἔδωκε τοῖς ἁγίοις τοῦ ὑψίστου (kai tēn krisin edōke tois hagiois tou 
hupsistou), “మdeయ@ ఆయన మహ6న}త�E పdeòదుÐ లకP ±ర/� ±d¥wను,” 
'ాలmంతమ@లB ±ర/�లB Dవే,డ¢ 01ను ఏర�ర�న7ాde జö�01 తయmర/ yేnా* డను 
అర2మ@లB tస* ృతమ@`ా అర2మ@ yే�ి'cనబ3NనDa. ఈ 7ాకQ��గమ@ “కPమmo q#*  స° 
అE} గ)ంథమ@లలBనుం3N ±�ి'cనబ3NనDa”7 అE Gordon D. Fee తన 
అÒOJా యమ@ను yెRి�q1డ¢. అంతQ ±ర/�లB Dేవ,డ¢ పdeòదుÐ లను ఏ పదÐ9లB 
yేర/nా* 3ో  మనకP క�wతమ@`ా 0ె;యదు 'ాబటkI  ఇకLడ అDa tషయమ@ 'ాదు. 
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లBకమ@నకP ±ర/� ±ర/wటలB 7ార/ ��గసు* లవ, 01రను 7ాస*వమ@ '̂వలమ@ 
yెప�బ3NనDa.  

d¥ండవDa, O�లP 7ాదన ఉన}త[\]న D1Eనుం3N తకPL7¤ౖన D1E'{ yేయబ3NనDa; 
అన`ా, Dేవ,డ¢ లBకమ@నకP ±ర/� ±ర/wనప,�డ¢ '¥¦§స*వ,లను చూ�నట�#0,ే 
క�wతమ@`ా 7ార/ తకPLవ tషయమ@లRj ౖ±ర/� ±ర/w nామర2ëమ@ క; è ఉంట�ర/. 
పJసు* త 'ాలమ@లB, “బయటk7ాde'{ ±ర/� ±ర/w” బ�ధQత '¥¦§స*వ,లకP లWదు; 7ార/ 
“సంఘమ@లB ఉన}7ాde'{ మmతJ[| ±ర/� ±రwవల�ను” (5:12). పJభ@వ, 9de è 
వ�wనప,�డ¢ ±ర/�లB మmనవ,లంత Dవే,E మ@ందు EలPవబడవ ల�ను (2 'cdeం��. 
5:10), జలపJళయ 'ాలప, లBకమ@నకP q#వహÂ  9 q�రnా2 పన y�ేిన అD ేపదÐ9లB 
'¥¦§స*వ,ల భ'{* õtతమ@లP పJజలకP ±ర/� ±ర/nా* # (¹ºÀJ. 11:7).  

తర/7ాత O�లP ఇలm అ3Ǹ eq1డ¢, tూవలన ల<కమ'నకR Ûర�� 
జర�గవలvయి'ండJా, ²34�¬ అల�qrsన సంగత|లను గ¦"#® Ûర�� Ûర�®టకR bూకR 
Øగoతల/01? ఈ పJశ}, లBక ±ర/�లB పdeòదుÐ లP ��గసు* లవటవలన, అల�[\] 
tషయమ@లలB ±ర/� ±ర/wటకP 7ార/ !గ@Qల�ౖయ@q1}రE ర/üవ, yసేు* ంDa. 
'cdeం��య@లP '¥¦§స*వ సమmజమ@ల మధQలBq� 7ాde t7ాదమ@లP పdeషLdeంచు 
'cనవల� ి య@న}Da. వQ01Qసమ@లRj ౖ అలmంటk ±dాzనమ@లP ఎకPLవ q1Qయ[\]న 
t`ా కERిnా* #.  

వచనమ' 3. t¯ా¬సుల భ'{*గల õtతమ@లP మmనవ జö9 ³కL Dేవ,E 
అంతQ±ర/�ను భdeంచవల� ిఉంటHందనునDa సdeపడ¢నంత 7ాస*వమNత�ంDa, అ#0 ే
తన పdeòదుÐ ల'cరకP q1Qయm®aప9 ³కL ఉన}త[\] సంబంధమ@ ఇం'ా మ@ందుకP 
7¤ళ)త�ందE O�లP సూ�ం� q1డ¢. పJథమ ప,ర/షలBE'{ మmర/ట D1¬dా, 
అO· స*లPడ¢ ఇలm అ3Ǹ eq1డ¢, మనమ' 0ేవదూతలకR Ûర�� Ûర�®దుమ2 )*ర�గ"ా? 
Oాపమ@ yే�ిన Dేవదూతలను గvdew 2 R�త�ర/ 2:4; యvD1 6 d¥ండ¢ మmటలm3Nనt. 
'cందర/ DేవదూతలP Oాపమ@ y�ేిరను 7ాస*వమ@నకP 7¤నుక లWఖనమ@లP y1లm 
తకPLవ సమmy1రమ@ను ఇ�wనt మdeయ@ పJజలP జ7ాబ@®1de#T] నటH�  Dేవదూతల 
అ9క)మమ@లకP DవేదూతలP కZడ జ7ాబ@®1de 'ావల�ియ@న}Da. t¯ా¬సుల D1¬dా 
±ర/� O· ందు Dేవదూతలను ఉదహdeం�న తర/7ాత, O�లP, R�త�ర/ మdeయ@ యvD1 
nా01నును గvdew ఏ సూచq1 yేయలWదు. 

“లBకమ@లకP,” లWక “DేవదూతలకP” ±ర/� ±ర/wటలB '¥¦§స*వ,ల OాతJను 
స�షIమ@`ా 0ెలPపలWదు. ఆయన ±ర/�లకP Òన}మ@`ా మmనవ q1Qయ®aపత�ల 
±ర/�లP ఉన}ట�#0 ే Dేవ,డ¢ ఆ ±ర/�లను 7ా#D1 7�nా* డE సూ�ంచట 
క�wతమ@`ా O�లP ³కL ఉDే�శమ@ 'ాదు. ఎకPLవ స¹.త�క మ@`ా, భ'{*¹1న 
లBకమ@Rjౖ 7ాde మం� õtతమ@లP ±ర/� ±dewనటÏ�  t¯ా¬సపådeత[\]న '¥¦§స*వ 
õtతమ@లP Oాపమ@ yే�ిన DేవదూతలRj ౖ±ర/� ±ర/nా* # (మత*# 19:28; ¹ºÀJ. 
11:7). అO· స*లPడ¢ Dవేదూతలను సూ�ంచుట 6:2లBE పJశ}లకP ఊతEసు* ంDa. 
'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP 7ాde స¬ంత సభ@Qడ¢ ఈ lవన సంబంధqrsన సంగత|లను గ¦"#®న 
t7ాదమ@లB ఉన}ప,�డ¢ ±ర/�లB కZర/wండ¢టకP !గ@Qల�ౖq1ర/. 
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అbÍాhసులR >ాoజUoమ'లR Aేయ'దుర� (6:4-8) 

43ాబట¼M  )Þ lవనసంబంధqrsన >ాoజUoమ'లR bూకR క¬J#న)*డల >ాట¼2 Ûర�®టకR 
సంఘమ'ల< తృణ×క"#ంపబDEన>ా"#2 కÚర�®ండ బóట�M దు"ా? 5bూకR vిగ'Õ "ావలIన2 
Aెప{�చుw1jను. ఏ²? తన సహ� దర�ల మధoను >ాoజUoమ' Ûర®గల బ'0F మంత|డ� 
bూల< ఒకDైనను ల/D1? 6అ)yే సహ� దర�డ� సహ� దర�2bూద >ాoజUoమSడ� 
చుw1jడ�, మ"# అbÍాhసుల)*దుటwx >ాoజUoమSడ� చుw1jడ�. 7ఒక2 bూద ఒకడ� 
>ాoజUoమSడ�ట bూల< ఇప�ట¼3¿ 3¿వలమ' ల<పమ'. అంతకంటÒ అw1oయమ' స ©̈ంచుట 
qÑలR 3ా01? 012కంటÒ bూ Yu త|@ లనపహ"#ంపబడ2చు®ట qÑలR 3ా01? 8అ)y ే
bూ"¿ అw1oయమ' Aేయ'చుw1jర�, అపహ"#ంచుచుw1jర�, bూ సహ� దర�ల3¿ 
)ÞలSగ' Aేయ'చుw1jర�. 

వచనమ' 4. లBకసంబంధ[\]న t7ాదమ@లను లS'{క q1Qయ nా2 నం మ@ందుకP 
±�ి'cE7¤ళ)} పdeòదుÐ ల అసందర�మ@ను O�లP అలం'ాdeక పJశ}లRj ౖqH'{Lyపె,�ట 
'cనnా èం�q1డ¢. )Þ lవన సంబంధqrsన >ాoజUoమ'లR (βιωτικά, biōtika) ఒకE 
కPటHంబ అవసరతలP ±ర/wట'ª లWక పరస�ర వQ'{*గత సంబంధమ@ ³కL 
అవసరతలను ±ర/wట'ª సంబంధమ@ క; èయ@న}t. ఆ�ి*  tభజన d̂క, సంతలB 
అప� èంపబ3Nన అంగ3N, బ�'{E పdeషLdeంచు'cనుట, గందర`lళమ@ yేయ@ dlü7ాde 
కZ;E అం µ̀కdeంచుట లWకOÌ 0ే t7ాదమ@లB ��}హపåర¬క[\]న పJజలను 
క; èయ@ండ¢ట అవ,త�ంDa. అలmంటk t7ాదమ@లP 'ªపమ@ మdeయ@ 
t;ాD1ంతమ@నకP D1de±nా* #. 7ాde మధQలBE వQ01Qసమ@ లను పdeషLdeంచుటకP 
లంచమ@లకP, అ9శయమ@లకP లBq¤ౖన లBక q1Qయ nా2 నమ@లను t¯ా¬సులP 
ఆశ)#ంచుట సంఘ సహ7ాసమ@ మdeయ@ ఐకQత Oాడ¢yేయబడ¢త�ంDa. 

O�లP, t¯ా¬సుల మధQ d̂గ@ t7ాదమ@లను త èÓం� చూప,టలWదు, లWక అలmంటk 
t7ాదమ@లP ఎప,�డ¢ మం� yె3ెలను Eర+#ంచు tషయమ@లవల� 
tభ$ంపబడ01యE సూ�ంచుటలWదు. సంఘమ@లB `ÿరవ పJధ[\]న వQకP* లP, లBక 
q1Qయమvర/* లకంట� అE} ప´మ@ల7ార/ అం µ̀కdeంచునటH�  q1QయEర+యమ@లP 
అంDaంచవల�నE అతడ¢ yెప,� చుq1}డ¢. NIV 1984 q1లPగవ వచనమ@ను 
అలం'ాdeక పJశ}`ా చూRించలWదు. తప�Eసde`ా ±�ి'cనవల�ినDa, καθίζετε 
(kathizete), అDa ఈ తర/4 మmను ఇ�wనDa, “'ాబటkI , అలmంటk tషయమ@లనుగvdew 
tూకP t7ాదమ@లP ఉన}ట�#0,ే సంఘమ@లB ల�'{LంపబడE 7ాdeE 
q1Qయమvర/* లP`ా Eయ²ంచం3N.” '¥¦§స*వ,లకP ఒకdeRj ౖ ఒకde'{ 
7ాQజ¥Qమ@లPన}ప,�డ¢ 7ార/ లS'{క చటIసభలకP 7¤ళ)}టకంట�, సంఘమ@లB !గQత 
లWE7ాde`ా ఎంచబ3Nన7ాdeE q1Qయమvర/* లP`ా Eయ²ంచుట మం�దE D1E 
��వమ@. పJ9Daన õtతప, tషయమ@లకP సంబం®aం�న t7ాదమ@లను 
పdeషLdeంచుటలB అt¯ా¬సులP yేయగ; èన D1Eకంట� '¥¦§స*వ,లలBE అలP�ల�ౖన7ార/ 
త èన dµ9లB t7ాదమ@లను ±రwగలర/. NIV 1984 మం�D1 లWక NASB తర/4 మm 
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మం�D1 అE Eర+#ంచుట కషIమ@. d¥ండూ సందర�మ@నకP త èనటH� `ా ఉన}t, 
అ#0 ేసంఘమ@లB వQ'{*గత tషయమ@లను పdeషLdeంచుటకP తన ¯P) తలను O�లP 
¹ºచwdeంచవల�నE ఎదుర/చూచు చదువర/లకP �దటkDa బ�`ా త èనటH� `ా ఉంటHంDa.  

వచనమ' 5. సహ6దర/ల మధQ t7ాదమ@లP d̂ èనప,�డ¢ 0ె;7¤ౖన ±ర/�లP 
yేయ@టలB 'cdeం��య@లP అసమర/Ð లవల� నటkంచుట అO· స*లPE'{ పde°సమ@`ా 
0��నDa. 7ాde tభజన OÌ dాటమ@లలB, 7ాde స¬ంత జöE నప, ఉన}త ఉDే�శమ@లను 
0ె;యజ^�ిన7ార/ (3:18-20 చూడం3N), స¬ంత Eర+యప, జöE నమ@వలన ఏ² 
ఒde èనDa? 7ాde 7�D1ంత 7ాదమ@లలB tnా* ర[\]న జöE నమ@ ఎందుకPన}Da, అ#0 ే
t7ాదమ@లను పdeషLdeంచు అ��Qస పåర¬క tషయమ@లలB 'cరత ఎందుకP 
ఉన}Da? సంఘ õtతమ@నకP సంబం®aం� 7ార/ జöE నమ@ను అభQ�ించవల�నE 
అO· స*లPడ¢ ఎదుర/చూ�q1డ¢.  

ఈ t¯ా¬సులలB O�లP చూ�న ఆ±zయ వరమ@లలB t7ాదమ@లP d̂ èనప,�డ¢ 
7ాdeE న3NRించు మం� ±ర/� ఒకటHన}Da. 12:28 పJ'ారమ@ 'cందర/ “పJభ@త¬మ@లP 
yేయ@” (κυβέρνησις, kubernēsis) వరమ@ను క; èయ@q1}ర/. ఓడ q1tకPడ¢ 
ఓడను సd¥¦న DaశలB ø^మమ@`ా న3NRించులmగ@న, న3NRించు nామర2ëమ@ను ఈ మmట 
సూ�సు* ంDa. ఆ వరమ@ క; èన7ార/ త èన సమయమందు పåను'cE మdeయ@ కషI 
సమయమ@లలB 'cdeం�� సంఘమ@ను న3NRించవల�ను. అలmంటk వరమ@ క; èన 
ఒకడ¢ బ�ధQతను అం µ̀కdeంచుటకP 9రసLdeం�నప,�డ¢ అతE t¯ా¬సమ@ 
పJ¯ా}ర2కమవ,త�ంDa. 0ె;tగల సహ6దర/లP అవసర[\] నప,�డ¢ సంఘమ@లB 
±ర/�లP ±ర/wటకP 7¤ను'ాడకZడదు. సంఘమ@లB 0ె;tగల మనుష�Qల 'cరత 
ఉన}ట�#0 ేలWక 0ె;tగల 7ాde న3NRింప, 'cరకP చూచుటకP 9రసLdeం�నట�#0,ే 
అDa 7ాde'{ అవమmనమ@. 

వచనమ' 6. O�లP పde�ి2త�లను చకLబరచు క)మమంతటkలB, సహ6దర/E'{ 
tdlధమ@`ా సహ6దర/డ¢ లS'{క q1Qయ nాÐ నమ@నకP 7¤÷}నటI#0ే, అతడ¢ 
అt¯ా¬సమ@0� పJ9స�ంDaసు* q1}డ¢. సమసQ d¥ండ¢ tధమ@ల�ౖనDa: 0ె;tగల 
t¯ా¬సులP 7ాde'{ 7ార/ Rిde'{7ార/`ా చూRించు'cEq1ర/, మdeయ@ లB'ానుnార[\]న 
మనసు>గల '¥¦§స*వ,లP సమసQలను పdeషLdeంచుటలB dాõపడ¢టకP అ#షIమ@`ా 
ఉq1}ర/. ఫ;తమ@, సంఘమ@లB 7�ష®1రణ0� OాటH బ¹Íరంగ అవమmనమ@: 
సహ� దర�డ� సహ� దర�2bూద >ాoజUoమSడ�చుw1jడ�. అbÍాhసుల #Tదుట 7ాde 
7ాQజ¥Qమ@లను RjటHI టD1¬dా, అలmంటk tషయమ@లలB ±ర/� ±ర/wటకP 7ాdeలB 
0ె;tగల7ార/ లWక త èనంత t¯ా¬సమ@గల7ార/ ఒకLర/కZడ లWరE '¥¦§స*వ,లP 
బ¹Íరంగమ@`ా పJకటkంచు'cంటHq1}ర/. '()సు* ను ఎర/గ@టకP మ@ందు 7ార/ 
గ)హణశ'{*గల, తమ Rj ౖ '̂ంD�Jకృత�ల�ౖన పJజల�ౖ ఉన}D1EE ఇప,�డ¢ 7ార/ 
పJకటkంచు'cంటHq1}ర/. O�లPవల�q�, పJభ@వ,కZడ 7ాdeనుం3N మం� పJవర*నను 
ఎదుర/చూసు* q1}డ¢.  

వచనమ' 7. అనQఅ®a'ార/ల #Tదుట 7ాQజ¥Qమ@లP ±ర/w'cనుటకP సహ6దర/లP 
7¤ళ)}టకంట�, t¯ా¬సుల మధQలB పరస�రమ@ స�ంDaంచు సహజ ల´ణమ@ల�ౖన 



 161 

ఉD1రత మdeయ@ ´మmపణను పటkIంచు'cనకOÌ వ,ట ఎకPLవ కలత RjటkIనDa. 
0ె;tగల7ాde న3NRింప, 'cరకP tన}tంచుట D1¬dా తమస¬ంత t7ాదమ@లను 
పdeషLdeంచుటలB సంఘమ@ పతనమవట[| 'ాక, 7ార/ OÌ ట 8 తత¬మ@ను కZడ 
పJదde�ం�q1ర/. 7ాde'{ 7ార/ లmభమ@ yేకZర/w'cనుటకP అవ'ాశమ@ ఉన}ంతవరకP, 
అల� tషయమ@లను 'cటkI7�య@టకP ఎవర/ ఇషIపడ¢టలWదు.  

సహ6దర/లP ఒక"#bూద ఒకర� >ాoజUoమSడ�ట ¤ల< ఇప�ట¼3¿ 3¿వలమ' ల<పమ' 
అE O�లP yెRి�q1డ¢. 7ార/ #$సును అనుసdeం� [|ల�ౖనDa yయే@నటH�  ఆయన 
మmDadeE ఉం�q1డ¢. ఆయన ధనవంత�3ెనౖప�టk'{, 7ార/ ధనవంత�లP 'ావల�నE 
7ాde'cరకP #$సు దdeదుJ 31#Tను (2 'cdeం��. 8:9). ఒక శత�J వ, తన అం µ̀'cరకP 
#$సు అనుచర/ERj ౖD17ా 7��ినట�#0,ే #$సు తన అనుచర/డ¢ Rjౖవస* &మ@నుకZడ 
అతE శత�J వ,కP ఇ�w7�యవల�నE yRెి�q1డ¢ (మత*# 5:40). “Eను} 
అడ¢గ@7ాE'{మ@z, Eను} అప,�అడ¢గ l̀ర/7ాEనుం3N   మ@ఖమ@ 9Jప,�'cనవదు� ” 
(5:42) అE #$సు జత yే�ిq1డ¢. సహ6దర/E'{ tdlధమ@`ా సహ6దర/డ¢ 
7ాQజ¥Qమm3Nనట�#0,ే ఏDోఒక ప´మ@ ¥̀లPసు* ంDa. 

0�టk సహ6దర/డ¢ తనకP అq1Qయమ@ yే�ిq1డE ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ 
ఒRి�ంపబ3Nనప,�డ¢, అతE'{ ఉన} ఒక అవ'ాశమ@, ఆ సంగ9E t3N�RjటkI ఆ 
q�రమ@ను ´²ంచుట. ల�కLపJ'ారమ@ ఇవ¬వల�ిన D1Eకంట� ఒక సహ6దర/డ¢ 
ఎకPLవ Daనసde బ0ె*మ@ను పటHI పటkI  నట�#0ే, yేయవల�ిన ̀ Ýప� '¥¦§స*వ పE అతE'{ 
ఎకPLవ ధనమ@ ఇచుwట. ల�కL పJ'ారమ@ అతE హదు� కP ²ం� ఒక అడ¢గ@ ఎకPLవ 
ఆ�ి*E అతడ¢ 'ªdeనట�#0,ే అతE'{ ఆ భv² ఇ�w7�యమE #$సు yబె@01డ¢. 
మనకP దకLవల�ని D1Eకన} క�eన[\]న q1Qయమ@Rj ౖ పటHI పటHI టకP బదులP, 
అంతకంటÒ అw1oయమ' స ©̈ంచుట qÑలR 3ా01? 012కంటÒ bూ Yu త|@ ల 
నపహ"#ంపబడ2చు®ట qÑలR 3ా01? అE O�లP అ3N èq1డ¢. 

ఈ ఉD1రతకP హదు� లW²టk? ఓర/�, దయను లBభత¬మ@ అ®aగ²ం�నప,�డ¢ 
ఒకడ¢ yేయవల�ినDే²టk? ఆదరమ@ మdeయ@ మం� t¯ా¬సమ@ బ Lరమ@లB 
ఓ3NOÌ #నప,�డ¢, సంఘమ@లBE t7�కPలP ఒక అడ¢గ@ మ@ందుకP 7�యవల�ను. 
అq1QయమE yపె,�'cన}7ాటkE t¯ా¬సుల సమmజమ@లBq� పdeషLdeంచబడవల�ను. 
ప,dాతన '¥¦§స*వ,లకP ఎలm`l అలm`̂ న¶న '¥¦§స*వ,లకP కZడ అలmంటk 'ారQక)మమ@ 
�ిTార/> yేయబ3NనDa. 

వచనమ' 8. q1Qయమ@ ±రwబడ¢టకంట� 7ాdeE ధనవంత�లP`ా yే�ి'cనుటకP 
nా2 Eక q1Qయ nాం'̂9కతలను 7ాడ¢'cను ఉDే�శమ@ 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP క; èయ@ండ¢ట 
O�లP ఆగ)హమ@ను Rjం�నDa. t¯ా¬సుల మధQ సమm®1నమ@ మdeయ@ n�°ర�ం 
'cరకP 7ార/ 0లెPప, సుమ@ఖత సd¥¦నDa 'ాకOÌ వ,టనుబటkI, bూ"¿ అw1oయమ' 
Aేయ'చుw1jర�, అపహ"#ంచుచుw1jర� అE O�లP EంDaం�q1డ¢. అt¯ా¬సుల�ౖన 
వం�త�లకP tdlధమ@`ా అq1Qయమ@ yేయ@టకP 7ాde స¬ంత పJ!జనం 'cరకP 
వ9*3Nyేయ@టకP '¥¦§స*వ,లP ఇషIప3Nనప,�డ¢, అDa త èనంత yెడ¢ అవ,త�ంDa; అ#0 ే
'cdeంథులB 'cంతమంDa 7ాde t¯ా¬సమ@ను పంచు'cEన7ాdeE వంచనకP 
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గ@deyేసు* q1}ర/.  
తప,�y�ేిన7ాde కళ}లBE'{ చూ� bూ సహ� దర�ల3¿ )ÞలSగ' Aయే'చుw1jర� 

అE అతడ¢ yెప,�చుండ`ా O�లP స¬రమ@ను tనుట ఆస'{*కరమ@`ా ఉంటHంDa. 
పJ0ేQక[\]న బంధమ@, ఐకQత మdeయ@ సహ6దరత¬మ@ t¯ా¬సులలB ఉంటHంDa 
(గల±. 6:10). #$సు పJభ@వE తన t¯ా¬సమ@ను పంచు'cEన ఒక స¬దర/E'{ 
వQ9d̂కమ@`ా ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ అq1Qయమ@ yే�ినప,�డ¢, శdµరమంత శ)మపడ¢త�ంDa 
'ాబటkI  అDa d¥ం3Nంతల తప,� ðపత èనDa. ఆ Oాపమ@ను మdeయ@ అq1Qయమ@ను 
ఎదుdÝLనుట 'cE}nార/�  అ®aక సమm®1నమ@నకP మdeయ@ ¯Pధనలను స¹ÍంచుటకP 
'ారణమవ,త�ందE O�లP 0ె;యజ^�ిq1డ¢. ఈ tషయమ@లB '¥¦§స*వ,ల పJవర*నలB ఏ 
వంత ఉండకZడదE అO· స*లPడ¢ 'ªర/'cq1}డ¢. '()సు*  శdµరమ@నకP tర/దÐమ@`ా 
అత3 7 స�ందనను చూ�q1డ¢.  

0ేవ{2 "ాజoమ' Ökమంత|ల 38రకRనj0F (6:9-11) 

9అw1oయసు@ లR 0ేవ{2 "ాజoమ'నకR >ారసులR 3ాwxరర2 bూకR yె¬య01? 
ÆసGÝ కRDE; జ¯ర�లIౖనను bగPâ"ాధకRలIౖనను వo}A1ర�లIౖనను 
ఆడంJ#తనమ'గల>ా"UVనను ప{ర�ష సంØగ'లIౖనను 100ొంగలIౖనను ల<భ'లIౖనను 
y1� గ'బÜ త|లIౖనను దూషకRలIౖనను 0ోచు38ను >ా"UVనను 0ేవ{2 "ాజoమ'నకR >ారసులR 
3ాwxరర�. 11bూల< 38ందర� అట¼M>ా"UV య'ంట¼"# Jా2, ప�భ'>£ౖన )�సు3�Pసు@  w1మమ'నను 
మన 0ేవ{2 ఆత³యందును bూర� కడ�గబDE, ప"#�ద పరచబDEన>ా"UV 
Ökమంత|లRJా Ûర®DEk"#.  

వచనమ' 9. సహ6దర R�Jమను మdeయ@ ఐకQతను ఫణమ@`ా RjటkI, స¬లmభమ@ 
'cరకP సహ6దర/లకP tdlధమ@`ా q1QయసభలకP 7¤ళ)}ట మdeయ@ ఒకdeqHకర/ 
ðస èంచు 'cనుటనుబటkI ఈ సహ6దర/లP అ®a'ార పåర¬కమ@`ా ఖం3Nంచబ3Nq1ర/. 
'ాబటkI  అతE ఆంDోళనను ఎవర/ అల� tషయమ@`ా చూడకZడదు, Oాపమ@`ా 
గ@de*ంపబ3N 7�ర/yేయబడE చరQల0� ఈ పJవర*నను O�లP ఒక గ@ంప,`ా కZdewq1డ¢. 
జ¯ర�లIౖనను bగPâ"ాధకRలIౖనను వo}A1ర�లIౖనను ఆడంJ#తనమ' గల>ా"UVనను 
ప{ర�షసంØగ'లIౖనను “Dవే,E dాజQమ@ను స¬తం9Jంచు'cన q�రరE” ఆయన 
�ి2రమ@`ా yెRి�q1డ¢ (6:10). 7ాటk0� OాటH ఆయన, అq1Qయసు* లను అన`ా 
ఇతర/లను ðసప,చుw ఉDే�శమ@ కల7ాdeE మdeయ@ సమm®1నమ@ 'cరకP 
ðసOÌ వ,టకP ఇషIపడE 7ాdeE కZడ yేdewq1డ¢.  

O�లP అలం'ాdeక పJశ}ను అడ¢గ@చుq1}డ¢. “దుష�I లE q�రమ@ 
ðపబ3Nన7ార/, �ిగ@Ó మm;న మdeయ@ 7ాడ¢'¥¦న దుdµ}9పర/లP Dేవ,E dాజQమ@ను 
స¬తం9Jంచు'cన q�రరE tూకP 0ెలPసు. అనుQల q1Qయnా2 నమ@లలB q1Qయమ@ను 
అq1Qయమ@`ా 9JRి�7�య@7ార/ కZడ అం0ే, 0ే31లWదు” అE అతE ఉDే�శమ@.  

0ేవ{2 "ాజoమ' అన`ా అతE ఉDే�శ[|²టk? ఈ 7ాకQమ@ #$సు బ� ధలలB 
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మvలdా# అ#నDa మdeయ@ !°నులB తరచు`ా కనబడనప�టk'{, సు7ార*లలB 
పDేపD ేసంభtం�నDa (!°ను 3:3, 5 చూడం3N). “Dవే,E dాజQమ@” అO· స*లPల 
'ారQమ@లలB కZడ అరడజను nార/�  ఉదహdeంచబ3NనDa. అE} ప,స*కమ@లలB కంట� 
ఎకPLవ, 1 'cdeం�� ప9JకలB O�లP తరచు`ా ఈ మmటను ఉన! èం�q1డ¢ (4:20; 
6:9, 10; 15:50).  

ఒక tధమ@`ా, Dేవ,E dాజQమ@ అప�టk'{ంక dావల�యి@న}Da. అDa ఇంక 
t¯ా¬సుల�ౖన7ాde D1¬dా స¬తం9Jంచు 'cనబడవల� ియ@న}Da. 'ాలmంతమ@న Dేవ,E 
dాజQమ@ పåde*`ా గ)¹Íంచబడ¢త�ంDa. మdÝక tధమ@`ా, Dేవ,E dాజQమ@ ఇంతకP 
మ@ంDే ఉE'{లB ఉన}Da. Dేవ,E పJజలP ఎకLడ ఉంట� అకLడ Dేవ,E dాజQమ@ంటHంDa 
(4:20; 'cలôస>. 1:13 చూడం3N). Dవే,E dాజQమ@లB ��గసు* ల�ౖయ@ండ¢ట 
EదJOÌ వ,టకP జö¬ల Oా3NనటH�  'ాదE O�లP ¹ºచwdeం�q1డ¢. '¥¦§స*వ,ల�ప,�డ¢ 
¹ºచwdeక`ా ఉండవల�ను; ఈ య@గమ@లB `ాE dాబ� వ, య@గమ@లB `ాE, Oాపమ@ 
నకP మdeయ@ Dేవ,E dాజQమ@ను స¬తం9Jంచు'cనుటకP మధQ OÌ ట 8 లWదు. 
Oాపమ@ను 0ే;క`ా ±�ి'cనునటH�  0ె;tగల 7ాదమ@లP 'cందdeE ðసప,చుw01#, 
అ#0,ే EతQర´ణను అOాయమ@నకP లmగ@న DేDaయ@ తకPL7¤ౖనDa 'ాదE O�లP తన 
చదువర/లకP న²zక క; èం�q1డ¢. 01ను జö�01 రUO· ంDaం�న పJవర*నలను 
అభQ�ించు 7ాdeE అt Dేవ,E dాజQమ@నుం3N 0:ల ènా* #. 

9వ వచనమ@లB ఉదహdeం�న ఐదు Oాపమ@లలB q1లPగ@ ల�ౖం èకతకP 
సంబం®aం�నt. జöరత¬మ@ మdeయ@ వQÒy1రమ@ Òన};ంగ సంపరLమ@నకP 
సంబం®aం�న Oాపమ@లP; �వde d¥ండ¢ ఏక;ంగ సంపరL సంబంధ[\]నt. 
'c) త*EబంధనలB, t7ాహమ@నకP 7¤లPపల nా®1రణమ@`ా ల�ౖం èక సE}¹Íతత¬మ@ 
'cరకP 7ా3Nన మmట “జöరత¬మ@.” అలm`̂ వQÒy1రమ@, t7ాహ[\]న �ీ* & ప,ర/ష�లP, 
7�d̂7ాde0� ల�ౖం èక సE}¹Íతత¬మ@ క; èయ@ండ¢టను 0లెPప,టకP పJ0ేQకమ@`ా 
7ాడ¢మmట. అలmంటk 7�ర/7�ర/ Oాపమ@లను 'cdeంథులB, ఆకde'{ మతమ@ 
R�ర/tూదు`ా కZడ క)మమ@`ా అభQ�సిు* q1}ర/. అనQసమmజప, అt 9E 
యvదులP హకPL పåర¬కమ@`ా 9రసLdeం� q1ర/.  

ఆడం èతనమ@ (µαλακός, malakos), అనుమmట nా®1ర ణ1ర2మ@లB, [\త*టk 
వస* &మ@లP లWక మ@టHI 'cంట� అనుభv9 కలPగ@ ఇతర వసు* వ,లను సూ�సు* ంDa. 
ఇషIమ@న} లWకOÌ #న, ధనమ@ yె;�ం�q1 లWక ఇషI పåర¬కమ@`ాq¤ౖq1 - ప,ర/ష 
సం!గ సంబంధమ@లB, తండ¢J ల�ౖన య@వకPడ¢ మdeయ@ యÿవన వQ'{*'{ ఈ మmట 
7ాడబడ¢త�ంDa.8 NIV తర/4 మmలB, “ప,ర/ష�E0� ప,ర/ష�డ¢ ల�ౖం èక సంపరLమ@ 
yేయ@ట,” ఈ మmట మdµ ఇర/కP`ా హదు� లB ఉంచబ3NనDa. ప,ర/ష సం!గమ@లB 
ఉన} ప,ర/ష�E D1¬dా పJదde�ంచబడ¢ ఆడం èతనప, OÌ కడలను కZడ ఇDa 
సూ�సు* ంDa. 

O�లP d¥ండవ నూతన పదమ@ను సృÔిం�q1డ¢, ప,ర/ష సం!గ@లను 
tవdeం�q1డ¢ (ἀρσενοκοίτης, arsenokoitēs, ἄρσην, arsēn, “ప,ర/షలP,” నుం3N 
మdeయ@ κοίτη, koitē, “sexual promiscuity”). బహÂ¯ా ఆయన LXX లBనుం3N 
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లW¶య. 18:23; 20:13 ³కL పదజöలమ@Rj ౖ�9Jసు* న}టH� న}Da. జöగ)త*`ా 'cంత 
7ాQఖmQన పE yే�ిq1డ¢, David E. Malick ఆ d¥ండ¢ మmటలను గvdew ఈ 
మ@ èంప,నకP వ�wq1డ¢:  

ఈ పD1లP స¬;ంగ సంపరLమ@లBE '{)యmతzక మdeయ@ EÔిJ�య పø"లను 
tవdeసు* q1}#. ఇందులB స¬;ంగ సంపర/Lలను [ఒక ప,ర/ష�డ¢ బ�లకPE0� 
గ@దమ@ D1¬dా ర9 '()డ జర/ప,ట-pederasty] సూ�సు* ంDa. అ#0ే ¹ºÀJయ@ల 
లWఖనమ@ల nాంసLృ9క దృక�థం నుం3N, పJ0ేQ'{ం� లW¶య. 18:22 మdeయ@ 
20:13, అDే ;ంగ సంబం®1ల tసృత 'ారQకలmOాలను సూ�ంచవచుw.9  

ప´మ@న 7ాDaంచు ఆధుEక అOÌ లB$ûI� O�లP మmటలను ఖం3NంచుటకP మdeయ@ 
ప,నdాQఖmQEంచుటకP పJయత}మ@ yే� ి ఉండ వచుwను, స¬;ంగ సంపరLమ@ను 
అభQ�ించు '¥¦§స*వ,ల పJవర*న అం µ̀'ార!గQమ@ 'ాదE అO· స*లPడ¢ అను'cEq1డ¢.  

ఎవd¥¦q1 'cందర/ స¬;ంగసంపరLప, అÒర/�0� ప,టkIనట�#0,ే '¥¦§స*వ 
దృక�థమ@నుం3N, స¬;ంగసంపరLమ@ అభQ�ించుటకP అం µ̀'ార !గQ[\]నదE 
��tంచకZడదు. పJజలP, nా¬రÐపరత, Dొం è;ంచు, అల7ాట�కP లôం èOÌ వ, మdeయ@ 
ఇతర/లకP °E క; èంచు అÒర/చుల0� కZడ ప,డ01ర/. '¥¦§స*వ q¤ౖ9కతలP ఎకPLవ 
మmనవ “సహజ” అÒర/చులకP కím}మ@ RjటHI టను గvdewనt. అDే tధమ@`ా, 
లBనున} అÒర/� స¬;ంగ సంపరLమ@ను అ��Q�ించుట q1Qయసమzత మE 
ఒప,�'cనదు. Stanley J. Grenz D1EE సde`ా yెRి�q1డ¢:  

[q¤ౖ9కత] nా®1రణమ@`ా ఏ² బయటకP వసు* ంDో D1E �ి29 మmతJ[| 'ాదు. . . . 
nా®1రణమ@`ా ప,ర/ష�లP tచ´ణర¹Íతమ@`ా ఉంట�రE 'cందర/ ¯ా�ీ* &య 
పde¯PధకPలP మ@`eంప,నకP వ�wనప�టk'{, ఇDa t¯ా¬ససంబంధ[\]న బ�ౖ�లP 
q¤ౖ9కతను పJకLనబ�టHI  సహజ అÒర/� అ#ఉండదు.10 

అDేtధం`ా, స¬;ంగ సంపరL అÒర/�0� ప,టHI న7ాడ¢ కZడ #టkI నడతను 
q1Qయ[\]నDa అE సమde2ంచకZడదు. 

q1లPగ@ ల�ౖం èక Oాపమ@ల0� tగ)°dాధనను yేర/wట O�లPకP అను'cనకPండ 
జde è ఉంటHంDa. అనుQల మత ఉత>వమ@లలB ��గమ@`ా తరచు`ా  9బ�హQ 
మ01y1రమ@లP జర/గ@టవలన అతడ¢ బహÂ¯ా అలm y�ేయి@ండవచుwను. 
OాతEబంధనలBE పtతJ పడ¢ప,వృ9*, బయలP మdeయ@ 7ాE వరÓమ@7ాde'{ 
సమde�ంచు'cEన ఫలపJద మత గ@ంప,లలB `ాఢమ@`ా �ి2రప3Nయ@న} ల´ణమ@. ఈ 
అ��Qసమ@ పJ0ేQకమ@`ా అ#షI[\]నDa లWకOÌ 0 ే మdాQదసు* ల�ౖన యvD1 �ీ* & 
ప,ర/ష�లP D1EలBE'{ లmగబ3N య@ం3ె3N7ార/. “ఆ[\ ఉన}త[\]న పJ9 
'cండtూDa'{E పచwE పJ9 yెటHI  '{)ంDa'{E OÌ వ,చు అకLడ వQÒy1రమ@ 
yేయ@చున}Da” (#dµzయm. 3:6). పJవక* అలం'ారరUపమ@`ా మmటలmడ¢టలWదు. 
అలm`̂ µ̀)కPలP Da!q¤ౖసûఅను 7ాde DేవతకP మdeయ@ ఇతర DేవతలకP 
అD�లపåజకP సంబం®aం�న మ01y1రమ@లP జdeRింyె3N7ార/.  
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వచనమ' 10. అతడ¢ తరచు`ా q¤ౖ9కతల జö�01 y�ేినటÏ� , అO· స*లPడ¢ 
Oాపమ@ల జö�01లకP nా®1రణమ@`ా 7¤÷} ఉంట�డ¢ (గల±. 5:19-23 చూడం3N). 
అతడ¢ ల�ౖం èక Oాపమ@నుం3N పJజలP ఒకde'cకర/ తప,�yే�'ిcను మdeయ@ తమకP 
01మ@ °Eyే�ి'cను ఇతర పదÐత�ల 7¤ౖప,కP కద;q1ర/. ల<భ'లR y1� గ'బÜ త|లR 
దూషకRలR 0ోచు38ను>ార� కZడ గత జö�01లB ఉq1}ర/ (1 'cdeం��. 5:11). 
Dొంగతనమ@ లBభత¬ ఫ;తమ@`ా వచుwటవలన, Dేవ,E పJజల సమvహమ@ D1¬dా 
హత�* 'cను t¯ా¬సమ@నుం3N '¥¦§స*వ õtత t®1నమ@ ఎదుగ@త�ంDa. O�లP దృÔిIలB, 
õtత t®1నమ@ నుం3N గందర`lళమ@ 7�ర/yేయబడదు. ఒకడ¢ తన '¥¦§స*వ 
t¯ా¬సమ@ను అభQ�ించుటలB తRి�OÌ వ, ఫ;తమ@, 0ేవ{2 "ాజoమ' నుం3N 
తRి�OÌ వ,ట అవ,త�ంDa.  

వచనమ' 11. #$సు '()సు* ³కL అO· స*లPడ¢`ా O�లP, అంశమ@ను tðచనకP 
9de è 7¤నుకకP ±�ి'cEdాకPండ Oాపమ@³కL మ° భయమ@లను చదువర/ల 
మ@ందు ఉంచలWడ¢. #$సు q1మమ@న 7ార/ కడ¢గబ3N రøNంపబ3N య@q1}రE 
అతడ¢ తన చదువర/లకP గ@ర/*  yే�ిq1డ¢. O�లP, సహ6దర/డ¢ సహ6దర/E'{ 
tdlధమ@`ా 7ాQజ¥Q మmడ¢చుq1}డ¢ అను దృశQమ@ను అస¹ÍQంచు'cEనప�టk'{, '()సు*  
నందుండ¢ట 7ాde'{ మde Ø̄)షI[\]న D1E'cరకP మmరÓమ@ను 0ెర/సు* ందE తన 
చదువర/లకP జöE పకమ@ yే�ిq1డ¢. 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,ల పJవర*న, దుdాశ ³కL 
పనులను పJ9�ం�ం�నDa, అ#0ే అO· స*లPడ¢ 7ాde మం� సహజ పJవృత�* ల 'cరకP 
7�డ¢'cEq1డ¢. అDa`ాక, 7ార/ EతQ õవమ@నకP మmరÓమధQమ@లB ఉq1}ర/ అన`ా, 
ఈ లBకమ@లB ఆతz`ÿరవమ@0� తృRి*కర[\]న õtతమ@లP õtంచుటకP 7ార/ Dేవ,E 
D1¬dా RిలPవబ3N య@q1}ర/. “7ార/ 7ాటkE క; èయ@న}ప�టk'{, OాR�శÈలను 
అడì èంచుటకP, Dవే,డ¢ '¥¦§స*వ,లకP త èనంత శ'{*E ఇవ¬గలడ¢ . . . 7ార/ తమ చరQల 
tషయమ@లB ఎE}క yే�ి'cనగలPగ@నటH� , '()సు*  Oాపప, అల7ాట�నుం3N t¯ా¬సులను 
స¬తంత�J లను`ా yేnా* డ¢.11 

సు7ార* ³కL రUOాంతరపరచు శ'{*, అ®aక Oాప,ల�ౖన �ీ* & ప,ర/ష�లను 
పdeòదÐ[\]న మdeయ@  9మంత�లP`ా ±రwబ3Nన Dవే,E Rలి�లP`ా మmరwగలదు. 
మmనవ కPటHంబమ@లB ర´ణను ±�ి'cEవచుwటకP Dవే,డ¢ ±�ి'cEన yÝరవ 
మdeయ@ మ¹Íమపరచబడ¢టకP రøNంపబ3Nన 7ార/ హత�* 'cనవల�ిన బ�ధQతకP 
మధQ అO· స*లPడ¢ అదు�త[\]న సమతçకమ@ను Oాటkం�q1డ¢. పJ9 t¯ా¬�ి³కL 
nా®1రణ[\]న Dెవౖభ'{* మdeయ@ Dేవ,Eయంద; t¯ా¬సం, సంఘమ@ ³కL బల[\] 
య@న}Da.  

Dేవ,Eయంద; ఈ t¯ా¬సమ@ను O�లP 0ె;Rిన 'cE} సంవత>రమ@ల తర/7ాత, 
dlమm సంఘమ@లBE ఒక Rjద�  Dేవ,E సమ!�త[\]న శ)దÐయంద; తన న²zకను 
గvdew 7Jా �ిq1డ¢. ప9JకలB '{)ంDaవ¬బ3Nన OJా రÐనను అతడ¢ 'cdeం�� సంఘమ@ #Tదుట 
అప�జ¥Rి�q1డ¢, D1E 01dµకP �దటk శ01బÐప, �వde ద¯ాబÐమ@నకP సంబం®aం� 
ఉన}Da: 
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పJభ@7ా, సమస* సృÔిI'{ మvలm®1ర[\]న tూ q1మమ@Rj ౖ మm Edµ́ ణ 
ఉంచునటH�  మmకP స°యమ@ yేయ@మ@, మdeయ@ [|మ@ ²మ@zలను 
ఎర/గ@నటH�  మm హృదయq�తJమ@లP 0ెర/వ,మ@, అ9 పdeòదÐ3ౖె, మహ6న}త�3ౖె, 
ఉన}త స2లమ@లలB  వ, మmతJ[| వ�ించు7ాడవ,; గde¬ష�I ల గర¬మ@ 
నణచు7ాడవ,  7�: Dేశమ@ల ఆలBచనలను yెదర`ÝటHI 7ాడవ,; అలP�లను 
ఉన}త�లP`ా yేయ@7ాడ వ,ను, అహం'ార/లను అణచు7ాడవ,ను; ధనవంత�లను 
దdeదుJ లను yేయ@7ాడవ,ను; చంప,7ాడవ,ను, బJDa'{ంచు7ాడవ,ను;  వ, మmతJ[| 
ఆతzల పJ!జన'ాdet, మdeయ@ సమస*  శdµర/లకP Dేవ,డవ,; Oా01ళమ@ను 
చూచు7ాడవ,ను, మmనవ '{)యలE}టkE పde¯P®aంచు7ాడవ,ను; ఆపదలB 
ఉన}7ాde'{ ఆ®1రమ@ను, EdాశలB ఉన}7ాdeE రøNంచు7ాడవ,ను; పJ9 ఆతzను 
సృÔిIం� పdాQ7�øNంచు7ాడవ,ను; భv²Rjౖ Dేశమ@లను [జöత�లను] 
tస*deంచు7ాడవ,ను, మdeయ@ మనుష�QలందdeలB నుం3N   RిJయ కPమmర/3ౖెన 
#$సు '()సు* D1¬dా ²మ@zలను R�J²ంచు7ాdeE ఎన}'cను7ాడవ,ను, ఆయన 
D1¬dాq� మmకP ఆజEలను ఇ�w య@q1}వ,, మమ@zలను పdeòదÐపరచు7ాడవ,ను, 
మమ@zలను `ÿరtంచు7ాడవ,ను  7�.12 

బ�Rి*సzమ@ ³కL సందర�మ@లB కడ¢గబడ¢ట మdeయ@  టk'{ సంబం®aం�న 
అq�క బ�ౖ�లP వచనమ@లP, O�లP మdeయ@ అతE చదువర/లP ఇద�ర/ బ�Rి*సzమ@0� 
కడ¢గబ3Nయ@ండ¢టలB ��గసు* లను D1EE స�షIమ@ yేసు* q1}#. అ#0 ే bూర� 
కడ�గబDE, Ökమంత|లRJా Ûర®బDEయ'w1jర� (అO· . 22:16; ±త�. 3:5), అE 
O�లP yెప,�'cంటH OÌ #q1డ¢. ఈ tధమ@`ాq� Wayne A. Meeks ఆ మmటలను 
ఉం�q1డ¢:  

పdeòదÐ సమmజమ@లB yేdeన7ారందర/, “కడ¢గబడ¢ట” మdeయ@ 
“పdeòదÐపరచబడ¢ట” మdeయ@ “ 9మంత�లP`ా ±రwబడ¢ట” D1¬dా ఆ tధమ@`ా 
yేయవల�ను (1 'cdeం��. 6:11). ఇం'ా ఆ ఆy1రమం01 '()సు* 0� మరణÙంచుట మdeయ@ 
9de`eలWచుటను సూ�ంచవల�ను . . . అప,�డ¢ స�షIమ@`ా, ఆy1రమ@లను 
nా2 RించుటకP, బ�Rి*సzమ@ హద�వ,త�ంDa.13 

బ�Rి*సzమ@లB �ి2రమ@`ా yపె�బ3Nన t¯ా¬సమ@, R�Jమ, మdeయ@ t®ేయతచూప,ట 
అను లBనున} 7¤ౖఖర/లనుం3N బయటHన} బ�Rి*సzప, '{)య 7�ర/yేయబడ q�రదు. 
 టkలB సమm®ayేయబడ¢ట మmర/మనసు>³కL ఆ±zయ క)మమ@నకP 
కలPపబ3NనDa. 

OాతEబంధనలB లBత�`ా Oాత�కPOÌ #న O�లP 7�ర/� , #$సు'()సు*  
పJభ@వ,³కL q1మమ@నకP సంభtంచు సూచనలP yే�నిప,�డ¢ చూRించబ3Nనt. 
“q1మమ@” పJభ@వ,³కL nా2 నమ@లBq� E;�నDa. ర´కPE q1మమ@న OJా de2ంచుట 
D1¬dా, కడ¢గ@టకP, పtతJపరచుటకP మdeయ@  9మంత�లP`ా ±ర/wటకP 
అ®a'ాdeయE #$సునుగvdew O�లP �ి2రమ@`ా yెR�ిq1డ¢.14 ఆతz³కL 
మధQవde*త¬ప, పE Dేవ,E'{ ఆయన పJజలకP మధQ బంధమ@లను కలPప,ట. 
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'()సు* నందున}టHవంటk పJజలP ఈ య@గప, Rిల�లకంట� అE}ంటkలB Òన}మ@`ా 
ఉంట�ర/. Fee ఇలm yెRి�q1డ¢, “కృపను అనుభtంచుట మdeయ@ ఆ కృపను 
అనుభtంచుచుq1}డనుటకP ర/ü7¤ౖన ఒకE పJవర*నకP మధQ O�లPకP nాధQ[\]న అ9 
దగÓర సంబంధమ@ ఉం3N ఉండవచుwను.”15  

లIౖంJ#క Gాపమ'ను త[ి�ంచు38నుట (6:12-20)16 

Ede�షI 7ా¬సమ@ ³కL nా®1రణ Edాzణ నమvq1ను ప9Jక 'ªలB�#ంDa. 
మ@ందు మdeయ@ తర/7ాత వచుw ఆలBచనకP సంబం®aం�న ఆలBచనను గ)ంథకర* 
ప9Jక మధQలB అస�షIమ@`ా జ�R�ించవచుwను. 1 'cdeం��. 6లB O�లP క�wతమ@`ా 
D1Eq� yే�qి1డ¢. 'cdeంథులB ఎకPLవ ల�ౖం èక tషయమ@లRjౖ'{ మdeయ@ ఇకL3 ే7ాటk 
tషయమ@లB '¥¦§స*వ బ�ధQతRjౖ'{ O�లP తన శ)దÐను ఎందుకP 9JRి�q1డ¢? తన తం3NJ 
��రQ0� õtసు* న} ఒక వQ'{*0� సహవ�ించు tషయమ@ అతE మనసు>లB 01జö`ా 
ఉన}Da (5:1), మdeయ@ అతడ¢ ఒక సహ6దర/E'{ tర/దÐమ@`ా 7ాQజ¥Qమ@నకP 
7¤ళ)}టను జöరత¬మ@ మdeయ@ tగ)°dాధన0� సమmంతరమ@ y�ేిq1డ¢. Dేవ,E0� 
సహ7ాసమ@ను 0ెంచు'cన వల�నE సంఘమ@లB 'cందర/ 'ªర/'cనుచుq1}ర/ 
మdeయ@ అt '̂వలమ@ శdµర 'ారQమ@లE 7ార/ ఆలB�ం�de. O�లP ఈ 
సహ7ాసమ@ను మmను'cనుటను అనుమ9ంచుటలWదు. ల�ౖం èక అt 9, t Ø̄షమ@`ా 
దుర�లపరచు OాపమE O�లP 7ాDaం�q1డ¢; 7ాde ఆతzలB D1EE 'cంత లBత�`ా 
OÌ E�wన7ాdeE అDa yెర/ప,త�ంDa. అDa శdµరమ@, మనసు> మdeయ@ ఆతzను 
పåde*`ా అt 9కర[\]న పదÐ9లB yెర/ప,టలB Eమగ}[\]య@ంDa (6:18 చూడం3N). 

లS'{క µ̀)కP-dlమm సంసLృ9లB, పJ0ేQకమ@`ా 'cdeంథులB,  9³కL తకPLవ 
nా2 #E పJదde�ంచుటలB tnా* ర[\]న ర/üవ,లPన}t. జöరత¬మ@ tస* ృతమ@`ా 
అభQ�ింపబ3NనDa, �ీ* &J బ�Eసల శdµరమ@లP 7ాde యజమmనులకP yెంDaయ@ం3ె3Nt, 
ప,ర/షసం!గమ@ 7¤'{Ldeంచబ 3NనDa అ#0 ే స¹Íంచబ3NనDa, t31కPలP 
అం µ̀కdeంచబ3Nనt, గర,nJా వమ@ మdeయ@ �న} Rిల�లను అOాయమ@లకP 
గ@deyేయ@ట nా®1రణ tషయమ@లP. 'cE} బల[\]న మmటలను జ�Rి�ంచవల�నE 
మdeయ@ RjడD1de పటkIన ల�ౖం èక అt 9పట� , '¥¦§స*వ బ�ధQతకP సంబం®aం� స�షI[\]న 
7¤ౖఖdeE క; èయ@ం31లE అO· స*లPడ¢ బలవంత RjటIబ3Nq1డ¢.  

GHలR bవరణ (6:12-17) 

సహ6దర/E'{ tdlధమ@`ా సహ6దర/డ¢ అt¯ా¬సుల #Tదుట 7ాQజ¥Qమmడ¢ 
అ��Qసమ@నుబటkI O�లP 'ªపమ@ d̂ èనDa. అDa దుdాzరÓతను గvdewన మd¥కPLవ 
nా®1రణ చరwలBE'{ న3NRిం�నDa. జöర/లP, tగ)°dాధకPలP, DొంగలP మdeయ@ 
వQÒy1ర/లP, 7ాde0�OాటH ధరz¯ాస* & సంబంధ tషయమ@లలB అq1Qయమ@ 
yేసు* న}7ాdeE ఆయన ఒ'̂ 'ªవకP yెంDaన7ార/`ా yేnాడ¢ (6:9, 10). ఇలmంటk 
అ��Qసమ@లలB ఉన}7ాdeRj ౖ Dేవ,E ±ర/� ఎదుర/చూసు* ంDa; Dవే,E dాజQమ@లB 
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7ాde'{ ylటHలWదు. 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లలB 'cందర/ గతమ@లB అలmంటk వQÒy1రమ@లB 
మ@E è య@q1}ర/; అ#0 ే7ార/ కడ¢గబ3Nq1ర/, పdeశదÐపరచబ3Nq1ర/ మdeయ@ 
 9మంత�లP`ా ±రwబ3Nq1ర/. 

ల�ౖం èక చరQల0� పJజల పådా¬ÒOJా యమ@లను µ̀)కP-dlమm పJపంచప, 
కíîపJదర�న 0ె;యజ^సు* ంDa. కíîరUపమ@లP భvగర� ¯ాస* &üEల D1¬dా 
తJt¬±యబ3Nనt, 'ా;wన మటkI OాతJలRj ౖ7��ిన కíîకృత�లP, మdeయ@ nా¹ÍతQమ@ 
అ7� ర/üవ,లను ఇ�wనt. ఈ tషయమ@లB అప,�డ¢ õtం�న పJజలP 
పJ0ేQక[\]న7ార/'ార/, అ#0 ే ఆ y1deతJక 'ాలమ@ ఇతర/లకంట� ల�ౖం èక 
'ారQకలmపమ@లలB ఎకPLవ`ా మ@E èయ@న}టH�  కనబడ¢త�ంDa. ఆధుEక Oా¯ాwతQ 
పJపంచమ@ ప,dాతన µ̀)కP-dlమm పJపంచప, Eర�ంధమ@లWE ల�ౖం èక అ��Qసమ@లలB 
tæన[\]నDa. ఇతర Oాపమ@లకంట� అDa ఎకPLవ ¹.య[\]నదవ,టవలన O�లP ల�ౖం èక 
దుdµ}9E సంబ� ®aంచలWదు, అ#0 ేఅDa ఆ సంసLృ9లB బహÂ`ా tస*deంచుటవలనను 
మdeయ@ సమmజ అÒవృDaÐ'{ q1శనకర[\]నదవ,టవలనను; పJజల సంø^మమ@ 'cరకP 
పJnా* tంy1డ¢. 

12అ2jట¼యందు w1కR Yాhతంతúûమ' కలదుJా2 అ2jయ' AేయదJ#నb  
3ావ{. అ2jట¼యందు w1కR Yాhతంతúûమ' కలదుJా2 wxను 0ే2Aేతను 
ల<పరచు38నబడwüలªను. 13¸ýజనప01రZమ'లR కడ�ప{ నకRను కడ�ప{ 
¸ýజనప01రZమ'లకRను 2య²ంపబDEయ'నjb; 0ేవ{డ� 0122 >ాట¼2 w1శనమ' 
Aేయ'ను. 0ేహమ' జ¯రతhమ' 2²త@మ' 3ాదు Jా2, ప�భ'వ{ 2²త@qÑ; ప�భ'వ{ 
0ేహమ' 2²త@qÑ. 140ేవ{డ� ప�భ'వ{ను ల/[_ను; మనలను కÚడ తన శ34@వలన 
ల/ప{ను. 15bూ 0ేహమ'లR 3�Pసు@ నకR అవయవమ'లIౖ య'నjవ2 bూ"Uర�గ"ా? wxను 
3�Pసు@ �క� అవయవమ'లను Ûvి382 >xశo�క� అవయవమ'లRJా Aేయ'దుw1? 
అ0ెంతమSత�మ'ను తగదు. 16>xశoy¥ క¬v3ి8ను>ాడ� 012y¥ ఏక 0హేqrsయ'w1jడ2 
bూ"Uర�గ"ా? 

—>ా"#ద�ర� ఏక శ"Oరqrs య'ందుర� 
అ2 Æê¹ Aెప{�చుw1jడ� గ01? 17అట�వలI ప�భ'వ{y¥ క¬v3ి8ను>ాడ� ఆయనy¥ 
ఏ3ాత³)*sయ'w1jడ�. 

వచనమ'లR 12, 13. '¥¦§స*వ,లP కడ¢గబ3Nన7ార/ మdeయ@ 
పdeòదÐపరచబ3Nన7ార/ అను అO· స*లPE పdeDలన, అనQసమmజమ@లB 7ాQRి*yెంDaన 
'ారQక)మమ@లను 'ాOాడ¢ అÒర/�గల7ాdeE ఎదుdÝLను టకP అతEE న3NRిం�నDa. 
పJ9ఘటనలB, అ2jట¼యందు w1కR Yాhతంతúûమ' కలదు అను అతE ఆరంభ పJకటన, 
తనకP 01q� yే�ని పJకటన`ా అరÐమ@ yే�ి'cనుట కషIమ@. అలmంటk ఒప,�'ªలP O�లP 
tషయమ@లB ఆ®1రమ@`ా ఉండదు. NRSV మdeయ@ the NIV లmంటk'cE} 
తర/4 మmలP (2011), ఈ 7ాకQ��గమ@ను 12వ వచనమ@లB, మdÝక 7ాకQ��గమ@ను 
13వ వచనమ@లB 'cటÏష2 మmర/LలలB ఉన}t. ఈ tధమ@`ా yేయ@ట D1¬dా, ల�ౖం èక 
అసంబదÐతను 'ాOాడ¢ 7ాdeD1¬dా 7ాడబ3Nన Eq1దమ@ను అO· స*లP3ైన O�లP 
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ఉదహdeం� q1డE తర/4 మmD1ర/లP తమ అÒOJా యమ@లను 0ె;Rqి1ర/. 
7ాde Eq1దమ@ను ఉదహdeంచుట మdeయ@ D1E తప,�ను పJదde�ంచుట  

D1¬dా O�లP అ2jయ' AేయదJ#నb 3ావ{, అE ఇంDaJయలBలత¬మ@నకP 
పJ9స�ంDaం�q1డ¢. “ఈ nా¬తంతÅ Yమ@ అను గ)¹Íం�, '()సు*  మనలను స¬తంత�J లను`ా 
yే�ియ@q1}డ¢,” అE అతడ¢ ఇంతకPమ@ందు 7Jా �ిq1డ¢ (గల±. 5:1). 7ాస*వమ@`ా, 
ఒక అర2ంలB, ఒక '¥¦§స*వ,E'{ “అE}టkయందు nా¬తంతÅ Yమ@ కలదు”; అ#0 ే '()సు*  
ష�Qడ¢ చటIం కంటÏ ఎకPLవ ఆంDోళన క; èయ@ంట�డ¢. ఏDa పJJ!జనకరð, ఏDa 
Edాzణ1తzకð, õtతమ@ను ఏDa వృDaÐyేసు* ంDో  D1EE అతడ¢ yేయ`lర/01డ¢. 
ల�ౖం èక దుdµ}9 చటIసమzత[\]నదE అం µ̀కdeంచకPండ, అDa చటIసమzత[\]న ప�టk'{, 
అDa పJ!జనకరమ@ 'ాదు అE O�లP సూ�ం�q1డ¢. '¥¦§స*వ,E t®ేయత ³కL 
స¬��వమ@ను క; èయ@ం3N, ఒక పJవర*న పJ!జనకర పdµ́ ను D1టకOÌ 0ే, 
అప,�డDa q1}యసమzత[\]నDa 'ాదు. కím}మ@లWE ల�ౖం èక 'ారQకలmపమ@, ఇతర 
Oాపమ@లవల�, ఒక వQ'{*E లôంగD�సు'cనగలదు. “Oాపమ@yయే@ పJ97ాడ¢ను 
Oాపమ@నకP D1సుడ¢” అE #$సు yRెి�q1ర/ (!°ను 8:34). wxను 0ే2Aతేను 
ల<పరచబడwüలªను అE O�లP పJకటkం�q1డ¢. అO· స*లPE õtతమ@నకP '()సు*  
యజమmE#T] య@q1}డ¢, మdeయ@ ఇద�ర/ యజమmనులకP ఎవర/ ��వyేయరE 
ఆయనకP 0ెలPసు (మత*# 6:24). 

¸ýజనప01రZమ'లR కడ�ప{నకRను కడ�ప{ ¸ýజనప01రZమ'లకRను అను 
Eq1దమ@ Eజమ@`ా ఆ°రమ@నకP సంబం®aం�నDa 'ాదు. ఆక; ఆ°రమ@ 
9నుటను 7ాంZం�నట�I , ల�ౖం èక 'ªdeక 7ాంఛను ±ర/w'cనటకP న3NRసిు* ంDa అనునDa 
7ాదన. ల�ౖం èక7ాంఛ మdeయ@ ఆక; d¥ండ¢ సహజ'ªdeకల�ౖనందున, ఒకD1EE 
జde èంచుట Oాపమ@'ానటÏ� , d¥ండవ D1EE జde èంచుట Oాపమ@ 'ాదE ఒకడ¢ 
చూడవచుwను. O�లP OాøNకమ@`ా అం µ̀కdeం�q1డ¢: #ంDaJయలBలత¬మ@ లE}టkRj ౖ
Dేవ,E ±ర/�³కL 7¤లPగ@లB ఈ Eq1దమ@ను ఆలB�ంచవల�ియ@న}Da. 
ఆ°రమ@ 'cర'¥¦న ఆక; 9ం3NOÌ త�తనమ@నకP అనుమ9 'ాకZడదు, మdeయ@ 
సంపరLమ@ 'cర'¥¦న 7ాంఛ ల�ౖం èక దుdµ}9'{ అనుమ9 'ాకZడదు. Eగ)హశ'{*0� 
d¥ం3NంటkE q¤ర7�ర/w'cను అవ'ాశమ@లP Dేవ,డ¢ ఇ�wq1డ¢. శdµరమ@ D1E ఆకలPలP 
పJభ@వ,కP yెంDaనt. '¥¦§స*వ,డ¢ 7ాటkE పJభ@వ, బ� ధకP అనుగ@నం`ా 
Eర¬de*ంచు'cనవల�ను. ఈ సహ6దర/లP తమ గత tగ)°dాధన õtతమ@ల D1Qdా 
ఈడ¬బ3Nన7ాd¥¦ 7ాde అ��Qసమ@ను q1Qయ[\]నDa`ా ఎంచుటకP పJయ9}ం�న 
D1EవలW, ఈ Eq1దమ@లP జöరత¬మ@నకP ఎకPLవ R�Jd̂Rించునt 'ావ,.  

వచనమ' 14. 'c) త*  EబంధనలB, య@`ాంత¯ాస* &మ@ (పJభ@వ, మరల వచుwటను, 
±ర/�ను, మdeయ@ 'ాలmంత సమయమ@ను గvdewన బ� ధ) '¥¦§స*వ,లP భ'{*గల 
õtతమ@లP 'cనnా èంచవల�నE ¹ºచwdeసు* ంDa. “ఇవE}య@ ఇటH�  లయ[\]OÌ వ,నt 
గనుక, . . . tూర/ పdeòదÐ[\]న పJవర*న0�ను భ'{*0�ను ఎం0� జöగ)త*గల7ాd¥¦ 
య@ండవల�ను” (2 R�త�ర/ 3:10-12) అE yెప,�టD1¬dా “Dేవ,E Daనమ@” ³కL 
తన వర+ణను R�త�ర/ మ@ èం�q1డ¢. అDేtధమ@`ా, �FజనపD1ర2మ@లP శdµరమ@న 
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కPను శdµరమ@ �FజనపD1రÐమ@లకPను అE తన చదువర/ల ³కL శ)దÐను ±ర/� 
Daనమ@నకP మ÷}ంచుటD1¬dా 0ేవ{డ� ప�భ'వ{ను ల/[_ను; మనలను కÚడ తన 
శ34@వలన ల/ప{ను అE O�లP తను గ@ర/* yే�ిన D1EE అనుసdeం�q1డ¢. మmనవజö9E 
ఆయన లWRినప,�డ¢, మనమందరమ@, “'()సు*  q1QయRీఠమ@#Tదుట పJతQ´మ@ 
'ావలయ@ను” (2 'cdeం��. 5:10). ఒకE O· ర/గ@7ాE ఫణమ@`ా RjటHI టలB 
ఇంDaJయలBలత¬మ@ ఆక;కన} ఎకPLవ తృRి*'{ సంబం®aం� ఉన}Da. 

వచనమ' 15. O�లP ¹ºచwdeక 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లలB ఏDైq1 ఆ±zయ లBపమ@ను 
సూ�సు* న}టH� #0,ే 7ాdeలB 'cందర/ జöరత¬మ@ను అభQ�ించుట మdeయ@ D1E 
అ��Qసమ@ను 'ాOాడ¢ట d¥ండ¢ yే�ిq1రE yెప,�ట ø^మకర[\]నDa. 'cdeంథు 
వర*కమ@నకP మdeయ@ 7�D1ంతమ@నకP రహD1ర/ల కZడ;`ా ఉన}Da. ఇతర 
పటIణమ@లలB OÌ లwద èనD1Eకంట�, 7ాణÙజQ'̂ందJ[\]న 'cdeంథులmంటk పటIణమ@లB 
జöరత¬మ@ 'cంతమటHI కP సర¬nా®1రణ[\] య@ండవచుwను, అ#0 ే పJ9 
పటIణమ@లBను మmనవ శdµరమ@'cరకP సంత ఉన}Da. 'c)త*7ార/ మmతJ[| q�టk 
పJపంచమ@లB ఈ అ��Qసమ@ తకPLవ`ా ఉన}దE ఊ¹Ínా* ర/.  

7ాQOార ల�ౖం èకసంపరLమ@ను q1Qయ[\]నDa`ా చూప పJయ9}ంచు 7ాde ³కL 
Eq1దమ@ను అO· స*లPడ¢ రదు� yే� ి య@ండ`ా, పJభ@వ, పJజలకP D1Eవలన 
ర´ణలWదE 7ాDaంచునంతమటHI కP అతడ¢ 7¤÷}q1డ¢. Oాపమ@నుం3N తన పJజలను 
t3NRిం�న ర´కPE0� '¥¦§స*వ,లP ఐకQతను పంచు'cంట�ర/. ఆతz మdeయ@ శdµరమ@ను 
ఒ'̂ యvEట�Ó  అO· స*లPడ¢ చూ�q1డ¢. ఒకE ఆతz పJ0ేQక తత¬[\]నటHI , “tూ 
ఆతzలP” 'ాదు - tూ శ"Oరమ'లR 3�Pసు@ కR అవయవమ'లIౖయ'నjb అE అO· స*లPడ¢ 
పJకటkం�q1డ¢. మంyl, yె3ో , వQ'{*గత అవయవమ@లP ఏ² yేయ@q# '()సు*  శdµరమ@ 
yేసు* ంDa. తర/7ాత ఇD ే ప9JకలB “tూర/ '()సు* ³కL శdµర[\]య@ం3N 7�ర/7�ర/`ా 
అవయవమ@ల�ౖయ@q1}ర/” (12:27) అE O�లP 7Jా �ిq1డ¢. సహ6దర/లP, సహ6దdµలP 
వQ'{*గత పJవర*నలB Oా;��గసు* లP, ఆ tధమ@`ా పJభ@వ, సంఘమ@ను 
రUO· ంDaంy1డ¢. 6:15లBE అలం'ాdeక పJశ}లB, ల�ౖం èక సంపరL 7ాQOారవలన కలPగ@ 
అOార[\]న పJ��వమ@ Rj ౖO�లP దృÔిI  E;Rిq1డ¢: wxను 3�Pసు@ �క� అవయవమ'లను 
Ûvి382 >xశo�క� అవయవమ'లRJా Aయే'దుw1? పJ Ø̄} 'ªపమ@0� Eం3N ఉన}Da. 
అ0ెంతమSత�మ'ను తగదు (µὴ γένοιτο, mē genoito)! అE అO· స*లPడ¢ 
స�ంDaం�q1డ¢. '¥¦§స*వ,E'{ q¤ౖ9క ఎE}కలP ఎప�టk'{ తనకP సంబం®aం�న7� 'ావ,. 
పJ97ాE పJవర*న అందde'{ tస*deసు* ంDa.  

వచనమ' 16. �-9కమ@`ా ఒకడ¢ y�ే�Da �త*మ@ వQ'{*Rj ౖ పJ��వమ@ 
చూప,త�ంDa. బ�Rి*సzమ@³కL �-9క '{)య ఆ±zయ t¯ా¬సమ@ మdeయ@ '()సు* కP 
t®ేయత చూప,టనుం3N 7�ర/yేయబడనటH�  `ాq�, శdµరమ@లB yయే@ '{)యలP '()సు* లB 
ఒకE ఆ±zయ ఐకQతనుం3N 7�ర/yేయబడవ,. >xశoy¥ క¬vి38ను>ాడ� 012y¥ ఏక 
0ేహqrsయ'w1j డ2 bూ"Uర�గ"ా? అE O�లP అ3N èq1డ¢. '¥¦§స*వ,ల శdµరమ@ 
t¯ా¬సుల సమvహమ@ప, పde�aలB ఉన}Da, '¥¦§స*వ,లందర/ కల� ి '()సు*  
శdµర[\]య@q1}ర/.  
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'cdeం��య@లకP ఆయన జöE పకమ@ yేయ@నDa 7ాde'{7ాd^ (6:14 - “మనలను”)  
'()సు*  ³కL అవయవమ@ల�ౖయ@q1}ర/ - 'ాE 7ాde'{7ాd^ శdµరమందు 
మvdµ*భtం�న7ార/, 7ాde శdµర '{)యలP 7ాde EబదÐత మdeయ@ ÔిQdeకమ@ ³కL 
q1ణ�Qత మdeయ@ Dలమ@ను సూ�nా* #.17  

6:16లB O�లP 7ాDaం�న జöరత¬మ@, '̂వలమ@ �-9క '{)య'ాదు. అతడ¢ D1EE 
ఆDa. 2:24నుం3N ఉలW� �ంy1డ¢: >ార� ఏకశ"Oరqrs య'ందుర�. జöరత¬మ@0� 
సమz9ంచుట Oాపమ@ yే�ని 7ాEE �త*మ@ మరకyేసు* ంDa. 7�శQ0� ల�ౖం èక 
సంబంధమ@ను క; èయ@ండ¢ట అt 90� '()సు*  శdµరమ@ను క;�ి'cనుట అవ,త�ంDa. 
జöరత¬మ@ µ̀)కP పటIణమ@ల O�ర మdeయ@ మతసంబంధ õtతమ@లB �ి2రప3Nనt`ా 
O�లP 7ాదన 'ªసరం మmటలmడ¢టలWదు. పJజల మmనవత¬ ల´ణమ@ లను 
నంపజ^య@ అ��Qసమ@లను q1QయబదÐమ@ yేయ@టకP q�డ¢ 'cందర/ 
పJయ9}nా* ర/, మdeయ@ ఒక వQ'{* మdÝకdeE �-9క[\]న తృRి*  'cరకP 7ాడ¢'cనుట, 
అలmంటk ఏ పJయత}[\]q1 బ�ౖ�లP q¤ౖ9కతను q1శనమ@ yసేు* ంDa. “స¹Íంచు 
పdాQవnానమ@లP లWకPండ, ఆకde'{ ��గnా¬మ@ల�ౖq1 అq#QనQ సంబంధమ@లB 
ఏకమ@'ావల�నన} ఆలBచనలW నప,�డ¢, అను'ªకPండ nాధరణమ@`ా yేయ@ ల�ౖం èక 
సంపరL[|D� ఉండదు.”18 7ార/ '()సు*  శdµరమE మdeయ@ తమ@zను 01మ@ 
పdeòదÐమ@`ా ఉంచు'cనవ ల�నE ఈ సహ6దర/లకP 0ె;యD1? బహÂ¯ా 7ాde'{ 
0ెలPసు! 

వచనమ' 17. 7�శQ0� ఒకవQ'{* క;�ి'cనుటను మdeయ@ '()సు* 0� ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ 
క;�ి'cనుటను tవdeంచుటకP O�లP (κολλάοµαι, kollaomai) అDే మmటను 
7ా3Nq1డ¢. ఒక వQ'{* ఇంతకPమ@ందు 3�Pసు@ y¥ క¬vి382 మరల 7�శQ0� క;�ి'cనుట 
D1D1ప, '()సు* ను మdeయ@ ఆయన పJజలను ఎ'{Ldeంచుట అవ,త�ంDa. పJభ@వ,కP 
yెంDaయ@ండ¢ట అన`ా ఆయనy¥ ఏ3ాత³)*s య'ండ�ట. ఒకడ¢ 7�శQ0� క;�ి'cనుట, 
తర/7ాత '()సు* 0� ఐకQ[\]న ఏకత¬మ@ను గvdew అబదÐమmడ¢ట అవ,త�ంDa. 

GHలR µ̈చ®"#క (6:18-20) 

18జ¯రతhమ'నకR దూరమ'Jా Gా"#GÝ వ{DE. మనుష|oడ� Aయే' ప�k Gాపమ'ను 
0ేహమ'నకR >£లRపల ఉనj0F Jా2 జ¯రతhమ' Aేయ'>ాడ� తన Yu ంత శ"Oరమ'నకR 
â2కరమ'Jా Gాపమ' Aేయ'చుw1jడ�. 19bూ 0ేహమ' 0వే{2వలన bూకR 
అనుగP ©̈ంపబDE, bూల< నునj ప"#�01  త³కR ఆలయqrs య'నjద2 bూ"Uర�గ"ా? 
bూర� bూ Yu త|@ 3ార�, 20bలRవ[_ట¼M  38నబDEన>ార� గనుక bూ 0ేహమ'y¥ 0ేవ{2 
మ ©̈మపరచుDE. 

వచనమ' 18. అక)మల�ౖం èక సంబంధమ@లB శdµరమ@0� అ9క)²ంచుట పJ0ేQక 
ల´ణ[\]న Oాప[\]య@న}Da. EdాశకP yేర/కPన} ఆజöE q1రÐకప, మmటను 7ాడ¢ట 
D1¬dా జ¯రతhమ'నకR దూరమ'Jా Gా"#GÝ వ{DE అE అO· స*లPడ¢ 'ªdాడ¢. ఒకడ¢ 
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దుdµ}9పర/డగ@టకP ల�ౖం èక దుdµ}9 ఒకLటk మmతJ[| క�wతమ@`ా మmరÓమ@ 'ాదు; 
అ#0 ేO�లP D1EE పJ0ేQకమ@`ా q1శనమ@ yేయ@ మmరÓమ@`ా చూ�q1డ¢. మmనవ 
Dేహమ@ను పటHI 'cను Oాపమ@లలB జöరత¬మ@ పJ0ేQక[\]నDa. మనుష|oడ� Aేయ' 
ప�kGాపమ'ను 0ేహమ'నకR >£లRపల ఉన}Da ̀ ాE జ¯రతhమ' Aేయ'>ాడ� తన Yu ంత 
శ"Oరమ'నకR â2కరమ'Jా Gాపమ' Aేయ'చుw1jడ� అE అO· స*లPడ¢ 7ాDaం�q1డ¢. 
'̂వలమ@ '{)య జde èంచుట మmతJ[| 'ాక, ల�ౖం èక దుdµ}9లB ఒక వQ'{* �త*మ@ క;� ి
ఉంట�డ¢. '().పå. మvడవ శ01బÐమ@లBE యvదుల పJ9లBE ఒక ��గమ@, “ల�ౖం èక 
సంకరత నుం3N ²మ@zను tూర/ 'ాOాడ¢'cను3N ఎందుకంట� జöరత¬మ@ సకల 
దుdµ}9 '{)యలకP త;�#T]య@న}Da; అDa Dేవ,E నుం3N 7�ర/y�ే ి మనుష�Qలను 
బ�;యmర/ (Beliar) వద�కP న3NRిసు* ంDa,” అను ¹ºచwdeక0�, “యm'ªబ@ లWయmల 
d¥ండవ కPమmర/3ైన �ి[\!ను Eబంధన” “The Testament of Simeon” `ా 
గ@de*ంపబ3NనDa.19 “తన శdµరమ@నకP 7�ర/`ా మEÔ�[\]య@q1}డ¢?” అE O�లP అ3N è 
ఉండవచుwను. ల�ౖం èక 7ాంఛలను ±ర/w'cనుటను ఆదdeంచుట అnా®1రణ[\]న ఆతz 
tq1శప, ఫ;తమ@లEసు* ంDa. అO· స*లPE పdeజöE నమ@లB, మ@కLల�ౖన 
కPటHంబమ@లP, ధ¬ంస[\]న õtతమ@లP nా´Qమ@`ా ఉన}t. లWఖనమ@లలB 
పDేపD ేకERించు 'cంత జöE నమ@ను Jimmy Allen పంచు'cEq1డ¢: “7ాde Oాపమ@ల 
E²త*మ@ దుdాzర/Ó లP ఇప,�డ¢ øNంపబ3Nq1ర/ 'ాE Oాపమ@ల yేత 7ాde 
øNంపబడవల�నింత`ా øNంపబడలWదు.”20 

వచనమ' 19. . . . bూ"Uర�గ"ా? అE O�లP 7Jా �నిప,�డ¢, దృశQమ@ “tూకP 
క�wతమ@`ా 0ె;య@ను.” 7ారందర/ తమకP01మ@ Dవే,E ఆలయ[\]య@q1}రE 
'cdeం�� '¥¦§స*వ,లకP గ@ర/*  yేయ@ట D1¬dా సంఘమ@ ఐకQమ@`ా ఉండవల�నE O�లP 
ఇంతకPమ@ందు 'ªdాడ¢ (3:16, 17). “Dేవ,E ఆలయమ@” మdeయ@ ప"#�01  త³ 
ఆలయమ'నకR మధQ అO· స*లPడ¢ ఏ � Lదమ@ను చూపలWదు. d¥ండ¢ 7ాకQ ��గమ@లP 
పరస�రమ@ మmర/w'cనద èనt. సంఘమ@ ఏక�త*మ@`ా Dవే,డ¢ Eవ�ించు 
స2ల[\]య@న}Da, అ#0 ే పdeòD1Ð తz వQ'{*గతమ@`ా '¥¦§స*వ,లలB Eవ�ిnా* డ¢ అq� 
మ@ èంప, అనవసర[\]నDa. సమvహమ@`ా మdeయ@ వQ'{*గతమ@`ా, తం3NJ#T]న 
Dేవ,డ¢, కPమmర/3ెనౖ Dేవ,డ¢, మdeయ@ పdeòD1Ð తz Dేవ,డ¢ t¯ా¬సులలB 
Eవ�ిnా* ర/. Eవ�ించుట అన`ా, Eవ�ించు పJ9E®a ³కL సE}®a మdeయ@ శ'{*0� 
t¯ా¬సులP పåర+మ@`ా Eం3Nయ@ంట�రE �ి2రమ@`ా yెప�బ3NనDa. ఒక7�ళ t¯ా¬సమ@ 
Eవ�ించుట (2 9ð9 1:5), Dేవ,డ¢ (2 'cdeం��. 6:16), పdeòD1Ð తz (dlమm. 8:11), 
7ాకQమ@ ('cలôస>. 3:16), లWక '()సు*  ('cలôస>. 1:17) Eవ�ించుట#T]q1, అందులB 
పde7ాQప*  పJ��వ ��వ పJ[|యం yేde ఉంటHంDa. 

పJసు* త సందర�మ@లB, అO· స*లPడ¢ వQకP* ల ³కL అ´dారÐ శdµరమ@ను గvdew 
7Jా య@చుq1}డ¢. ఒక వQ'{* ³కL శdµరమ@ �-9కమ@`ా 7�శQ³కL శdµరమ@0� 
కలPవగvడదE అతడ¢ చూRించు చుq1}డ¢. 3:16, 17లB ఒక అలం'ారమ@ను 
7ాడ¢ట D1¬dా O�లP సంఘమంత Dేవ,E ఆలయమE 0ె;యజ^�qి1డ¢. 6:19లB తన 
రUప'ాలం'ారమ@ను మmర/wచు, ఒక వQ'{*³కL శdµరమ@ “పdeòD1Ð తzకP 
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ఆలయ[\]య@న}దE” O�లP పJకటkం�q1డ¢.21 వQ'{*గతమ@`ా t¯ా¬సులకP మdeయ@ 
ఏక శdµరమ@`ా సంఘమ@నకP పdeòD1Ð తz Dేవ,E వర[\]య@q1}డ¢ (అO· . 2:38; 
గల±. 4:6 చూడం3N). లBపల Eవ�ించు ఆతz మనం ఆయన n· త�*  అన31E'{ Dవే,E 
గ@ర/0ై య@q1}డ¢. ఏక�త*మ@`ా సంఘ[\]q1 లWక వQ'{*గత t¯ా¬�ి#T]q1 “Dేవ,E 
ఆలయమ@” లWక “పdeòD1Ð తz ఆలయమ@”`ా RిలPవబడ వచుwను. ఈ d¥ం3NంటkలB ఏ 
tషయమ@లBq¤ౖq1, Dెవౖత¬మ@ లBపల Eవ�ించు వQ'{* 7�శQ0� క;�ి'cనుట 
ఆలB�ంచలWE tషయమE అO· స*లPడ¢ కను`ÝEq1డ¢.  

వచనమ' 20. సంఘమను శdµరమ@లB '¥¦§స*వ,లP సంబదÐత, 'cdeంథులBE దుdµ}9 
లWక భ'{*గల పJ9 వQ'{*గత సభ@QE'{ లWక సంఘమంతటk మ¹ÍమకP అవమmనమE 
అర2ం. '¥¦§స*వ,E వQ'{*గత పJవర*న 7ాdeRj ౖపdeOాలన yేసు* న} పJభ@వ,Rj ౖపJ9�ం�ంచుట 
మmతJ[| 'ాక, “జöరత¬మ@నకP దూరమ@`ా OాdeOÌ వ,3N” అE ఈ '¥¦§స*వ,లP 
బలవంతRjటIబడ¢టకP మdÝక మ@ఖQ[\]న 'ారణ[\]య@న}Da (6:18). 7ార/ 
bలRవ[_ట¼M  38నబDEన>ార�. 7ార/ 7ాde'{ yెంDaన7ార/ 'ాదు. మనవల� - 7ార/ 
'cనబ3Nన tలPవ - పJశస*[\]న `ÝఱkWRిల�  రక*[\]య@న}Da (!°ను 1:29; 1 R�త�ర/ 
1:18, 19 చూడం3N). 

µ̀)కP-dlమm పJ9Daన õtతమ@లB బ�Eసత¬మ@ ��గ[\]య@ండ¢ టవలన, q�డ¢ 
O�లP ప9Jక చదువ,7ాdeకన}, అతE ప9Jక �దటk చదువర/లకP “tలPవRjటkI 
'cనబ3Nన7ార/” అను మmట q�డ¢న} మనకంటÏ 7ాde'{ అ®aక అర2వంత[\]నDa. 
'cdeంథులB 'cందర/ '¥¦§స*వ,లP 7�dÝకdeD1¬dా స¬ంతమ@ yే�ి'cనబ3Nయ@q1}ర/ (అన`ా 
బ�EసలP`ా ఉq1}ర/) (7:21, 22 చూడం3N). “మనమ@ tలPవRjటkI 
'cనబ3Nన7ారమ@” అను సూచన, ఆజöE రÐకమ@నకP ఆ®1రమ@Eసు* ంDa: గనుక bూ 
0ేహమ'y¥ 0ేవ{2 మ ©̈మపరచుDE. ఆయన కృపయందు t¯ా¬సమ@ం�న 7ారందde 
ప´మ@`ా '()సు* కP సd¥¦న స�ందన, శdµరమ@ ఆతz³కL tనయపåర¬క స�ందన#T] 
య@న}Da. 

అనhయమ' 

3UVWస@వ{లR మ"#య' w1oయYాZ నమ'లR 

పdeOాలన, q1QయEయంతJణలP, మdeయ@ nాం�1క EయమmలP, అప,�డ¢ O�లP 
అతE �దటk చదువర/లP õtం�న ̀ µ)కP - dlమm పJపంచమ@లB ఉన}7ాటkకంట�, q�డ¢ 
అq�క స2లమ@లలB 7�ర/7�ర/`ా ఉన}t. 'ాబటkI, సహ6దర/E'{ tdlధమ@`ా 
సహ6దర/డ¢ 7ాQజ¥Qమ@నకP OÌ వ,టను గvdewన O�లP ¹ºచwdeకను ఈ 
సంసLృత�లE}టk'{ అందజ^య@ట కషIమ@. O�లP మmటలను జöగ)త*`ా 
అన¬#ంచవల�ను. 

ఆసు* లP లWక ఇతర/ల హకPLలP మmవE yెప,�'cనుటకP nాం'̂9 కతలను 
అవ'ాశమ@`ా ±�ి'cను వరÓమ@లP, q1Qయ t7ాదమ@లలB �కPL'cE ఉండవచుwను. 
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q1Qయపర[\]నవE} అతQవసరమ@`ా q¤9ౖకమ@`ా 'ాOాడద èనt 'ావ,. ధనమ@ 
మdeయ@ వనర/లP గల7ార/, O· ర/గ@7ాE'{ సంబం®aం�నవE} q1వE yెప,�'cన 
వచుwను. Eస>°య@లP, అజöE నులP లWక ఇతర వQ'{* ³కL R�దdeకమ@ ఒకE స¬ంత 
లmభమ@ 'cరకP అవ'ాశమ@లP`ా 7ాడ¢'cనుట, Dేవ,E 'ªపమ@ను ఆ°¬Eం�నటÏ� . 
q1బ� త�కP సంబం®aం�న D1J ´0�ట 'cరకP dాజ¥ౖన ఆ°బ@ ఆశప3Nq1డ¢ (1 dాüలP 
21:1, 2). q1బ� త� D1EE అమ@zటకP 9రసLdeం�నప,�డ¢, ఆ°బ@ ��రQ#T]న 
#Tజ¥బ�లP అతE'{ tdlధమ@`ా అబదÐnాqలను కPదుర/w'cE, అతEE dాళ}0� 
'cటkIం�నDa. 7ాde Oాపమ@లకP ఆ dాజదంపత�లP మvలQమ@ yె;�ంచవల� ివసు* ందE 
Dేవ,డ¢ ఆజöE Rిం�q1డ¢ (1 dాüలP 21:9-23). 

పdాQయమ@`ా, ఇద�ర/ మం� ఆలBచq1పర/లP ఒ'̂ పde�ి29E 7�ర/7�ర/`ా 
చూడవచుwను. ఇద�ర/ ఎవర'{ 7ార/ సd¥¦న7ారE అను'cన వచుwను. ఒక7�ళ d¥ండ¢ 
వరÓమ@లP '¥¦§స*వ,ల�ౖ0,ే ఇద�ర/ ఒకdeqHకర/ q1QయబదÐమ@`ా ఉq1}రE 
అÒనంDaంచవల�ను మdeయ@ ఒకde'cకర/ లBబడ¢టకP �ిదÐపడవల�ను. “అq1Qయమ@ 
స¹Íంచుట [|లP” అE O�లP yRెి�q1డ¢ (1 'cdeం��. 6:7), అలmంటk t7ాదమ@లను 
అనుమ9ంచుట సహ6దర/ల మధQ అడìమ@ 'ావచుwను. పరస�ర అం µ̀'ారమ@ 
జర/గక OÌ #నట�#0,ే 7ాde 7ాదమ@ను సహ6దర/లP సంఘమ@లB 0ె;tగల 
7ాde#Tదుట RjటIవల�నE అO· స*లPడ¢ పటHI పటkIq1డ¢. ఇర/ ప´మ@ల7ార/ '()సు*  
ఆతzలB 7ాde ±ర/�ను అం µ̀కdeంచవల� ిఉంటHంDa. 

అ®aగ²ం�న పde�ి2త�లలB మmతJ[| ఒక t¯ా¬�ి 7ాQజ¥Qమ@ను లS'{క q1Qయ 
nా2 నమ@లB తన సహ6దర/E Rj ౖ±ర/�'ªర/టను సమde2ంచగలమ@. t7ాదమ@లBE ఒక 
వరÓమ@, బ Lరమmడ¢ట వద�ను'cE, 0�టk '¥¦§స*వ,ERjౖ ±ర/�ను మం� t¯ా¬సమ@0� 
9రసLdeం�నప,�డ¢, ఇDa ఆకde అవ'ాశమ@ O· ందుట#T] య@ండ వచుwను. అలmంటk 
t7ాదమ@లB  9య@క*[\]న7ాడ¢ yేdeయ@ండ¢ట అపజయమవ,త�ంDa (6:7). 
పJభ@వ, సంఘమ@³కL మం� R�ర/కP బదులP అలmంటk దుdాశను మdeయ@ 
అలmంటk Eర�´Qమ@ను పJదde�ంచు ఏ సహ6దర/ERjౖq¤ౖq1 క)మ´ణ చరQ ±�ి'cనునటH�  
సంఘమ@ ఆలB�ంచవల�ియ@న}Da.  

అవమSనమ' Jÿరవమ' 

అవమmనమ@, అపdాధమ@, `ÿరవమ@, గర¬మ@ మdeయ@ మం� మనnా>øN, 
మmన�ిక స¬��వమ@ మdeయ@ nాం�1క పdeమmణమ@ d¥ండ¢ క; è ఉంట�#. 
మmన�ిక ty1రణకP సంబం®aం�, ఏDైq1 ఒక చరQ లWక పJవర*నకP స�ంDaంచుటలB ఒక 
వQ'{* లBపల అంరÓతమ@`ా గర¬మ@ లWక అపdాధప, వQ'{*గత ��7ాలP క; èఉంట�డ¢. 
అDే సమయమ@లB, అతను yే�ినD1E'{ ఇతర/లP ఏమను'cంట�రను అవ`ాహన 
క; è ఉంట�డ¢. ��}¹Íత�లP కPటHంబమ@ D1¬dా ఒకడ¢ చూడబడ¢ D1EEబటkI 
అవమmనమ@ మdeయ@ `ÿరవమ@ పJ9�ం�nా* #. పJజలP అపdాధమ@ లWక మం� 
మనnా>øNE 0ె;�ి'cను t®1నమ@లB, ప,dాతన µ̀)కP-dlమm పJపంచమ@నుం3N న¶న 
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సంసLృత�లP y1లm పJ0ేQక[\]నt. ఈ !గQతల ³కL nాం�1క పdeమmణమ@లP 
q�డ¢ ��tంచబడ¢ 7ాటkకంట� ప,dాతన పJపంచమ@లB ఎకPLవ ఆన7ాలP 
క; èయ@న}t. ఈ Oాత యvదుE OJా ర2నలB nాం�1క nా2 # సంబంధమ@ను 
చూడవచుwను: “నను} Oాపమ@లBE'{ 0ేకPమ@, లWక అq1Qయమ@లBE'{ 0ేకPమ@, 
లWక ¯PధనలBE'{ 0ేకPమ@, లWక అవమmనమ@లBE'{ 0ేకPమ@.”22 

“tూకP �ిగ@Ó  dావల�నE yెప,�చుq1}ను” (6:5) అE O�లP 'cdeం��య@లకP 
yెRి�నప,�డ¢, 7ాdeE గDa� ంచుటకP సన}q¤ౖన లB`Ýంత�0� ఆయన 7ాde'{ yెప,�టలWదు. 
O�లPకP అతE �దటk చదువర/లకP క; èన అవమmనమ@ స¬'(య[\]న tషయమ@ 
'ాదు. బ¹Íరంగ Oాపమ@ 7ాde '¥¦§స*వ సమmజమ@ Rjౖ'{ అవమmనమ@ను 0సెు* ంDa, ఇతర 
సంఘమ@ల దృÔిIలB మdeయ@ అt¯ా¬స లBకమ@మ@ందు d¥ండ¢ylట�  అవమmనమ@ను 
0ెసు* ంDa. సహ6దర/E'{ tdlధమ@`ా సహ6దర/డ¢ 7ాQజ¥Qమ@నకP 7¤÷}న ప,�డ¢, 
సంఘమంతటk'{ ఉన} మం�R�ర/ yెర/పబడ¢త�ంDa. అవమm నమ@ nాం�1క 
tషయమ@.  

t¯ా¬సమ@ ³కL మmన�ిక స¬��వమ@లP మdeయ@ nాం�1క పdeమmణమ@లP 
d¥ండ¢ రøNంపబ3Nన సంబంధమ@లB Dేవ,E0� õtంచు టకP OJా మ@ఖQ[\]నt. 
అ#నప�టk'{, శ01బÐమ@ల తరబ3N, '¥¦§స*వ yైతనQమ@లB nాం�1క పdeమmణమమ@ 
తకPLవ yేయబ3NనDa. “#$సు   స¬ంత ర´కP3ేq1?” అను nా®1రణ పJశ}, 
పJభ@వ,ను గvdew ఒకడ¢ ఎలm అనుభv9 yెందుత�q1}3ో  అDే అసలP tషయమE 
మdeయ@ సంఘమ@నకP ఏ పdాQవnానమ@ లWదE సూ�సు* న}టH� న}Da. D1E'{ 
tర/దÐమ@`ా, '¥¦§స*వ,డ¢`ా ఉండ¢టకP ఒకడ¢ t¯ా¬సుల సహ7ాసమ@లB 
OాలPO· ందవల�ియ@న}Da, మdeయ@ సంఘమ@లB మ@ఖQ ��గమ@`ా 
పEyేయవల�ియ@న}Da (1 'cdeం��. 12:12, 13 చూడం3N). అవమmనమ@, 
అపdాధమ@, `ÿరవమ@, గర¬మ@ లWక మం� మనnా>øNE అనుభ tంచుట, '¥¦§స*వ 
సమmజమ@లB ఉండ¢ సందర�మ@లB కలPగ@త�ంDa. 

ప{ర�షసంØగమ' / సh¬ంగ సంపర�మ' 

“Dేవ,E dాజQమ@ను స¬తం9Jంచు'cనq�రర/” అE O�లP yెRి�న 7ాdeలB 
“ఆడం èతనమ@ గల7ార/,” “ప,ర/ష సం!గ@లP” ఉq1}ర/ (6:9). అరÐమ@ 
స�షI[\]య@న}Da. NASB తర/4 మm®1ర/లP “ఆడం è తనమ@” అను మmటకP 
అంDaం�న అ´dారÐమ@ “ప,ర/ష�ల0� ల�ౖం èక సంబంధమ@గల ప,ర/ష�లP.” 
లWఖనమ@ల ³కL అ®a'ార మ@నకP సంబం®aం� లWక బ�ౖ�లP Dేవ,E D1¬dా 
R�Jd̂Rింపబ3Nనదను D1E'{ సంబం®aం� ఒక3²ే న²zనప�టk'{, 
ప,ర/షసం!గమ@ను అభQ�ించు టలB q¤ౖ9క అం µ̀'ారమ@ను గvdew బ�ౖ�లP 
తటస2మ@`ా ఉన}దE ఎవ3ైq1 7ాDaంచుటకP పద పJ!గమ@ అవ'ాశం #వ¬లWదు.  

Dేవ,డ¢ 7ాdeE ఆ tధమ@`ా సృÔిIంy1q1డE �ి2రమ@`ా yపె,�ట D1¬dా 'cందర/ 
ప,ర/ష సం!గమ@ను q1Qయ[\]నDa`ా చూసు* q1}ర/. üటHI  రంగ@, O· డవ,వల� 
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ప,ర/షసం!గమ@ సహజ7ాంఛ అనునDa 7ాde 7ాదమ@. ప,ర/షసం!గమ@ను 
అభQ�ించుట, üటHI  సహజ రంగ@లmంటk శdµర సంబంధ గ@ర/*  'ాదE '¥¦§స*వ,లP 
పటHI బడ01ర/, తర/7ాతDa ఒకడ¢ ఎను}'cను లWక ఎను}'cనకOÌ వ, ఇషIమ@. 
అ��Qసమ@ ³కL సంపåర+త 'cలPవబ3N0,ే ఒకE ఇ;ాI ల D1¬dా 
Eర+#ంచబడ¢త�ంDa, తప,� మdeయ@ ఒప,� అర2మ@నంతటkE OÌ `Ýడ¢త�ంDa. ఒకడ¢ 
q�ను ఇతర/లకంట� ఎకPLవ దుdాశ0� ప,ట�I నను'cన వచుwను, 'ాబటkI  అతE'{ 
Dొంగతనమ@ అం µ̀'ార !గQమవ,త�ంDa. Rిల�లను ¹Íంచు7ాడ¢, లWక తన 
'ªపమ@ను ఆప,'cనలWనE yRెి� బల01Lరమ@ yేయ@7ాడ¢ 01మ@ yే��Da 
q1Qయ[\]నదE చూప,టకP అD ేtధ[\]న 'ారణమ@ను ఉప! èంచు 'cనవచుwను. 

¹Íంnాతzక పదÐత�లను అవలంÒంచు ప,ర/షసం!గ@లP 7ాde'{ 7ాde õtత 
t®1నమ@ను ఎను}'cను హకPLన}దనుట మmతJ[| 'ాక, 7ాde అ��Qసమ@లను 
అం µ̀'ార!గQమ@లP`ా అందర/ చూడవల�నE పటHI బడ01ర/. అ#నప�టk'{, బ�ౖ�లP 
ఆ tషయమ@Rj ౖస�షIమ@`ా మmటలmడ¢చున}Da. tవ´, ¹Íంస, మdeయ@ చటIమ@ 
D1¬dా Eర�ంధమ@, ప,ర/షసం!గమ@ను అంతమ@yేటకP ఎంచు'cనునt 'ావ,; 
బ�ౖ�లP Oాపమ@`ా గ@de*ం�న D1EE 7ార/ అభQ�ిం�నప,�డ¢ '¥¦§స*వ,లP 7ాdeE 
అం µ̀కdeంy1లE పటHI పడ01ర/, అప,�డ¢ 7ార/ హకPLలను మdeయ@ ఇతర/ల 
మనnా>qలను ఉల� ం�Íసు* q1}ర/. బ�ౖ�లPలB yపె�బ3Nన tధమ@`ా t7ాహమ@ ఒక 
మEÔ ి మdeయ@ ఒక �ీ* &'{ మధQ జర/గవల�ను (ఆDa. 2:24; మత*# 19:5). 
ప,ర/షసం!గ అ��Qసమ@ ఒకడ¢ పరలBక dాజQమ@లB పJ7�ంచుటను 
అడ¢ì 'cంటHంDa. '¥¦§స*వ,లP D1EE మdÝక మmరÓమ@లB క; èయ@ండ¢నటH�  బ�ౖ�లP బ� ధ 
అనుమ9ంచుట లWదు.  
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