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అ�1oయమ' 7 

b>ాహ సంబంధqrsన ఆజ« 

1 'cdeం��య@లకP �దటk ఆర/ అ®1Qయమ@లలB, సంఘమ@లB కలతRjటHI  
tషయమ@లను O�లP సంబ� ®aం�q1డ¢. అt �దట ఎde èయ@న} 7ాdeనుం3N అతడ¢ 
0ె;�ి'cEనt. ఆరవ అ®1Qమ@ మ@ èంప,నకP వసు* ండ`ా O�లP D1¬dా చdewంచబ3Nన 
tషయమ@లలB చూడద èనDa, పJజలP �-9క 'ªd¥Lలను తృRి*పరచు'cనుట. ఆరవ 
అ®1Qయమ@ �వdeలB O�లP సంబ� ®aం�న tషయమ@లలB చూడత èనDa, 7ాde �-9క 
'ªd¥LలP ±రwబ3Nనప,�డ¢ పJజలP మం�`ా ఉండ¢ట. 60, 70 దశకమ@లలB ¹ÍRీ� 
తరమ@7ార/ dాకమ@ందు y1లm 'ాలమ@ '{)తమ@ “అDa మం�Da అERి��* , yేయ@మ@,” 
అనునDa ఆ OJా ంతమ@లలB tనబ3Nన Eq1దమ@. µ̀)కP మdeయ@ dlమm OJా మ@ఖQ[\]న 
తత¬¯ాస* & Oాఠ¯ాలలP శ01బ�� ల తరబ3N మం� õtతమ@నకP మvలమ@ ఆకలPలP 
('ªdeకలP) తృRి*పరచబడ¢ట అE ఆ¯ా7ాదుల దృక�థమ@నుం3N 7ాDaసూ*  ఉq1}#. 
õtతమ@నకP Dైtక న3NRింప, లWకOÌ #నట�#0,ే `Ýప� మ@ èంప,లP ఉండవ, 'ాE, 
ఆకలPలW ² è; ఉంట�#. 'cdeంథులB 'cందర/ '¥¦§స*వ రంగస2లమ@నకP ఈ 
తత¬సంబంధ[\]న ఆలBచనను 'cDa�`ా అనుకZలమ@`ా మలచు'cన}టH�  
కనబడ¢త�ంDa. 7ార/ “ఆ°రమ@ కడ¢ప,'cరకP మdeయ@ కడ¢ప, ఆ°రమ@'cరకP” 
అను Eq1దమ@ను వ;�సు* q1}ర/ (6:13), అ#0 ే Eq1దమ@ '̂వలమ@ ఆక;'{ 
సంబం®aం�నDa 'ాదు. ఆ°రమ@'cర'¥¦న ఆక;E తృRి*పరచుటకP అDa మం�దE 
మdeయ@ ఏ tధమ@`ా nాధQ[\]0 ేఆ tధమ@`ా ల�ౖం èక7ాంచను తృRి*పరచు'cనుట 
q1QయమE ఆ Eq1దమ@ yెబ@త�ంDa. 

'¥¦§స*వ,లP �-9క 'ªdeకలను అణచవల� ి య@న}దE 7ాDaం�న 7ాdeలB, 
'cdeంథులB పJకLపJకLన ఉం3N ఇ;ాI నుnారమ@`ా నడచు సq1Qసుల Oాఠ¯ాలలP 
మde'cE} ఉq1}#. ఈ సq1Qస õtత తత¬7�దమ@ కZడ µ̀)కP-dlమm సంసLృ9లB 
చdeతJక; è య@న}Da. సq1Qసõtతమ@ తమ స¬ంత పJ!జనమ@ల 'cర'̂ `ాE, 
అ#0 ేఇతర/ల పJ!జనమ@ 'cరకP 'ాదు. ఉD1హరణకP ఉప7ాసమ@, ఉప7ాసమ@ 
yే��వQ'{*'{ ఆ±zయమ@`ా లWక �-9కమ@`ా అDa ఏ పJ!జనమ@ yేకZdewనప�టk'{, 
అDa 7¤ౖdాగQమ@ అవ,త�ంDa; nా®1రణమ@`ా, D1EE పసు* న} ఒక వQ'{*'{ 
ఆ°రమ@Eచుw ఉDే�శమ@0� yేయర/. అDtేధమ@`ా, 'cdeంథులB 'cందర/ t¯ా¬�ి'{ 
పJ!జనకరమE; 'ªdeకను, మ@ఖQమ@`ా ల�ౖం èక 7ాంఛను చంప,'cను దృక�థమ@ను 
అలవరచు'cనుట స�షIమ@`ా కERసిు* ంDa. శ01బ�� ల తరబ3N 'cE} మతగ@ంప,లP 
ల�ౖం èక సంపరLమ@ yెడ¢ అE Eర+#ం�q1ర/.  
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OJా మ@ఖQ[\]న q¤ౖ9క tషయమ@లకP సంబం®a�న పJశ}లP d̂ èనప,�డ¢, O�లP 
dాõపడలWదు. ఉD1హరణకP, Dొంగతనమ@ లWక Dేవదూషణ ఎల�ప,�డ¢ తR��; అ#0 ే
అO· స*లPడ¢, పJవర*నలP, సందర�మ@లB చూడబడవల�నE స�షIమ@`ా yెRి�q1డ¢. 
9ం3N OÌ త�తనమ@ మdeయ@ 7�శQ0� క;య@ట Oాప[\]నప�టk'{, ²తమ@`ా 
9నటమ@ అవసరమ@ మdeయ@ t7ాహబంధమ@లB సంపరLమ@ను 'ªర/'cనుటను 
Dేవ,డ¢ D�tnా* డ¢. 6వ అ®1Qయమ@లBE O�లP సంబంధమ@లP, 7వ అ®1Qయమ@లB 
O�లP t7ాహమ@నుగvdew చdewంచుటకP సహజమ@`ా పJవ¹Íం�నt. ఏtధ[\]న 
సం0�షమ@ల '¥¦నను శdµరమ@ను లBబరచు'cనుట సహజమ@`ా తప�E అను'cను 
7ాdeRj ౖఅO· స*లPడ¢ దృÔిIRjటHI  సమయమDa. సంøప̂మ@`ా, అత3Nలm స�ంDaం�q1డ¢: 
��రQలP, భర*ల మధQ సం�Fగప, 'ªdeకను 0ెలPప,ట Dేవ,ED1¬dా 
అనుమ9ంచబ3NనDa. అDa yెడ¢ 'ాదు. 

)షMప�3ారమ' 3½"#కలను Ûర�®38నుట ల/క >£ౖ"ాగoమ' (7:1-7) 

'cE} సంవత>రమ@లకP మ@ందు O�లP 'cdeంథును t3N�RjటkIన తర/7ాత, 
ఆయన 1 'cdeం�� ప9Jక 7Jా య@టకP మ@ందు, ఏDో  'cంతమంDa గందర`lళమ@నకP 
గ@deyే�� nా2 Eక పJవక*లP తప� 7ాde'{ అవసర[\]న న3NRింప, లWకOÌ #నDa (14:22-
25 చూడం3N). ttధ దృక�థమ@ల నుం3N సల°D1ర/ల మధQ అంతరÓత 
OÌ dాటమ@లP జర/గ@చున}t; మdeయ@ అనుమmనమ@ లWకPండ సంఘమ@లBE 
t7ాదమ@లకP పJ�దిÐ  తత¬7�త*లP స°యపడ¢చుq1}ర/. 

t7ాదమ@ d̂ èయ@ండ`ా, O�లP ఎijసులB 7ాde'{ దగÓర`ా ఉన}టH�  '¥¦§స*వ,లP 
0ె;�ి'cEq1ర/. 7ాస*వమ@`ా O�లP 7ాde'{ ఒక ప9Jక 7Jా య@టD1¬dా 7ాde0� 
అనుబంధమ@లB ఉన}టH�  ఆలBచన ఉన}Da (5:9). '¥¦§స*వ,లP న3Nపంప,ను 7¤దకPత� 
9de è అతE'{ 7Jా �ియ@q1}ర/. O�లPకP ఆ ప9Jక ఎవdeD1¬dా పంRించబ3NనDో 
క�wతమ@`ా 0ె;యదు. D1EE ±�ి'cEవ�wన మ@గ@Ó ర/ సంDేశకPల D1¬dా లWక సభ 
D1¬dా అDa 7Jా యబ3N య@ండవచుwను. 1 'cdeం�� ప9JకలB O�లP చూRిం�న 
స�ందనుబటkI ప9JకలB ఉన} OJా థ²క tషయమ@ను Eర+#ంచవచుwను. 

1bూర� >ా� vిన>ాట¼ bషయమ':–v ీ@ Î2 మ'టMకRండ�ట ప{ర�ష|234 qÑలR. 
2అ)నను జ¯రతhమ'లR జర�గ'చునjందున ప�k>ా234 Yu ంత¸�రo య'ండవలIను, 
ప�k v ీ@ Î34 Yu ంతభర@ య'ండవలIను. 3భర@ ̧ �రoకRను ఆలSగ'నwx ̧ �రo భర@కRను >ా"# >ా"# 
ధర³మ'లR నడ�పవలIను. 4భర@3¿Jా2 ¸�రoకR తన 0ేహమ'[_ౖ2 అ�F3ారమ' ల/దు; 
ఆలSగ'న ¸�రo3¿Jా2 భర@కR తన 0ేహమ'[_ౖ2 అ�F3ారమ' ల/దు. 5G�ా రZన Aేయ'టకR 
¤కR Yావ3ాశమ' కలRగ'నట�ª  38ంత3ాలమ'వరకR ఉభయ'ల సమ³k AÔప{�నwx 
తప�, ఒక"#wüకర� ఎడబ�యకRDE; bూర� మనసు` 2లRపల/క GÝ )నప{�డ� Yాy1ను 
²మ'³ను Íà�FంపకRండ� నట�ª  k"#J# కలRసు38నుDE. 6-7ఇ0F w1 ©̈y¥ప0ేశqÑJా2 ఆజ« 
3ాదు; మనుష|oలందర� w1వలI ఉండJ´ర�చుw1jను. అ)నను ఒకDొక bధమ'నను 
మ"#�కడ� మ"#�క bధమ'నను ప�k మనుష|oడ� తనకRనj కృGావరమ'ను 
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0ేవ{2వలన Gu ం0Fయ'w1jడ�. 

వచనమ'లR 1, 2. >ాట¼ bషయమ' అను మmటను O�లP 7ా3Nq1డ¢, అDa తన 
ప9Jక 7Jా సు*  ఉండ`ా సంఘమ@లBE ఇతర పJశ}లను గ@de*ంచుట#T]య@న}Da (7:25; 
8:1; 12:1; 16:1). ఇకLడDa t7ాహమ@ను గvdewన అతE చరwను పdeచయమ@ 
yసేు* ంDa. 'cdeంథులB 'cందర/ పdeòదÐతను గvdewన అతE బ� ధలను D1టk 7¤÷}q1ర/ 
మdeయ@ అE} పde�ి2త�లలBను ల�ౖం èక సంబంధమ@లను మmE7�య@ట '¥¦§స*వ,లకP 
మం�దను'cEq1ర/.  

6:12, 13లB 7ా3Nన అDే పదÐ9ననుసdeం�, NRSV తర/4 మmD1ర/లP ఆ 
మmటలను 'cటÏషనుÓ ర/* లలB ఉం�q1ర/, “�ీ* &E మ@టIకPండ¢ట ప,ర/ష�E'{ [|లP.” 
తర/4 మm పEలB 'cంత nా2 #లB 7ాQఖmQEంచవల�ిన అవసరమ@ ఉంటHంDa, 7ాde 
±ర/�లB O�లP ఉదహdeం�న ఈ 7ాకQమ@ 'cందర/ 'cdeం�� t¯ా¬సులP ఉప! èం�న 
Eq1దమ@. t7ాదమ@నకP ఒక పJకLనున}7ార/, “అE}టkయందు q1కP nా¬తంతÅ Yమ@ 
కలదు” (6:12) మdeయ@ “�Fజన పD1ర2మ@లP కడ¢ప,నకPను కడ¢ప, �Fజన 
పD1రÐమ@లకP Eయ²ంపబ3Nయ@న}t” (6:13) అను Eq1దమ@ల0� ఆలPలE}టkE 
#షI[\]నటHI  OÌ Eచుwటను q1Qయబద�మ@yేయ 7¤దకPచుq1}ర/. ఇతర/లP v ీ@ Î2 
మ'టMకRండ�ట ప{ర�ష|234 qÑలR1 అను 7ాde n· ంత Eq1దమ@0� స�ంDaం�q1ర/. 
�దటk d¥ండ¢ Eq1దమ@లP ల�ౖం èక సంబంధమ@లను బలపర�నt; మvడవDa 
సq1Q�ి õtతమ@నకP సంబం®aం�నDa. NRSV తర/4 మmD1ర/లP 'cటÏష2 గ@ర/* లలB 
ఈ మmటలను ఉంచుట సd¥¦నదE సందర�మ@ సూ�సు* ంDa.  

“�ీ* &E మ@టIకPండ¢ట” అను మmట ల�ౖం èక సంబంధమ@లను సూ�ంచుటకP 
అO· స*లPడ¢ 7ా3Nన అd2ా లం'ారప, మmట. సంఘమ@లB, 'ªdeకలను ±ర/w'cనుటకP 
tర/దÐమ@`ా సుఖమ@'ªరE సq1Q�ి õtతమ@ను OాటkంచుటకP సంబం®aం�న 
తరLమ@ స�షIమ@`ా ±వJ[\]నDa, కనుక ఈ సమసQను ±రwమE '¥¦§స*వ,లP O�లPను 
అ3N èq1ర/. ఎవర/ సd¥¦న7ార/? 'ªdeకలను ±ర/w'cను7ాdeE గvdew ఇంతకPమంD ే
సంబ� ®aం�య@ండ`ా, అO· స*లPడ¢ తన శ)దÐను 7¤ౖdాగQ పJజల7¤ౖప, 9JRి�q1డ¢. 
అత3NంతకP మ@ందు yే�ినటH� `ా (6:12, 13), O�లP Eq1దమ@ను ఉదహdeం� అDa 
0ె;Rిన సతQమ@ ³కL పdeమmణమ@ను గ@de*ం�q1డ¢, అ#0 ేఅDa సతQమంతటkE 
0ె;యజ^యలWదE �ి2రమ@`ా yపె,�టD1¬dా D1EE సdeDaDa�q1డ¢.  

సంఘమ@లBE 7ా`ా¬దమ@ Eq1దమ@లకP త èÓంచబ3NనDa, అ#0 ే
nాdాంశమ@నకP సంబం®aం�న పJశ} 7ాde మ@ందున}Da: “t7ాహమ@ 
[\చుw'cనత èనD1 లWక '¥¦§స*వ,లP t7ాహమ@ లWకPండ ఉండవల�q1?” ఈ పJశ} మde 
tస* ృతమ@`ా yపె�బ3Nయ@ండవచుwను: “ల�ౖం èక 7ాంఛను తృRి*పరచు'cనుట కంట� 
మmను'cనుట ఎల�ప,�డ¢ [|ల�ౖనD1?” O�లP ఈ అంశమ@ను సంబ� ®aం� 0ే;క`ా 
పJnా* tం�q1డ¢, అ#0 ే �వdeలB t7ాహబంధమ@లB ల�ౖం èక7ాంఛను ±ర/w'cనుట 
మం�దE �ి2రమ@`ా yెRి�q1డ¢. అE} పde�ి2త�లలB ల�ౖం èక7ాంఛను ±ర/w'cనకPండ 
ఉండ¢ట  9 'ాదEyెRి� అలm yపె,�7ాde'{ సహకdeంచలWదు. D1E'{ బదులP అత3Nలm 
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7Jా �ిq1డ¢, ప�k>ా234 Yu ంత¸�రo య'ండవలIను, ప�k v ీ@ Î34 Yu ంతభర@ య'ండవలIను 
(7:2). 

ఈ 7ాకQ��గప, గ@ణమ@ ఏ[\]నప�టk'{, “�ీ* &E మ@టIకPండ¢ట ప,ర/ష�E'{ [|లP” 
(7:1), O�లP tషయమ@ను స�షIమ@ yే�qి1డ¢: �-9క 'ªdeక బల[\]నందున దుdµ}9 
సంభtసు* ంDa. 7�శQ³ద�కP OÌ వ,ట మdeయ@ ఒకL ��రQ'̂ బదు� 3ైయ@ండ¢ట మధQ 
ఎను}'cనవల� ి వ��* ; t7ాహమ@ yే�ి'cనుట '¥¦§స*వ,E ఎE}'¥¦ ఉంటHందE అతడ¢ 
7ాDaం�q1డ¢. Richard B. Hays 1, 2 వచనమ@లకP ఏట7ాలP అ´రమ@లలB 
(italics) తన సంకలనమ@లను ఉం� అర2మ@ yRెి�q1డ¢: 

tూర/ 7Jా �ిన7ాటk tషయమ@. “�ీ* &E మ@టIకPండ¢ట ప,ర/ష�E'{ [|లP” అE  వ, 
yెప,�చుండ`ా, పdeòదÐత మdeయ@ పtతJత 'cరకP t7ాహ[\]న జంట 
[\]థునమ@లB కలPవకPండ ఉండవల�నE  వ, ఉDే�ం�q1వ,. అ#0ే అDa 
అ7ాస*వమ@ అవ,టవలన - పJ9 భర* తన n· ంత��రQ0� [\]థునమ@ జర/పవల�ను, 
అలm` ̂పJ9 ��రQ తన n· ంతభర*0� [\]ధునమ@ జర/పవల�ను.2 

ఈ అర2మ@ O�లP ¹ºచwdeక ³కL ��వమ@ను పటHI 'cంటHంDa. సంకరతకP 
లBం èOÌ వ,టకP పJయ9}ంyే7ాde'{ మdeయ@ ల�ౖం èక సంబంధమ@ Dవే,E D�7¤న క; èన 
t¯ా¬స OాతJ[\]న t7ాహబంధమ@లBq� జర/గవల�నE ఒRి�ంపబ3Nన 7ాde'{ ఇద�de'{ 
అO· స*లPడ¢ జöగ)త*`ా మdాQధను సూRిం�q1డ¢. 

1 �ెస>. 4:1-8లB O�లP ¹ºచwdeకలP పJసు* త 7ాకQ��గమ@ను అర2మ@ 
yే�ి'cనుటకP స°యకరమ@`ా ఉంట�#. Wayne A. Meeks d¥ండ¢ 
7ాకQ��గమ@లలB పJ0ేQ'{ం� కనబర�న nా®1రణ సూతJమ@ “జöరత¬మ@ను 
తRి�ంచు'cనుట, (porneia) అq� మmట అE} రకమ@ల q1Qయtర/దÐ[\]న ల�ౖం èక 
సంబంధమ@లకP 7ాడ బ3NనDa.” అత3Nలm 7Jా �ిq1డ¢, “సహజమ@`ా, ¹ºలW� Eయ@లP 
మdeయ@ dlమm 'ాలమ@లBE యvదులకP జde èనటH� , O�లP సంబం®�కPల�ౖన '¥¦§స*వ,ల 
D1¬dా ఒకdeq� t7ాహమ@ yే�ి'cనుట అర2ం yే�'ిcనబ3NనDa, సహజమ@ అన`ా 
జöరత¬మ@ను తRి�ంచు'cను (porneia) అq� సహజ మmరÓ సూతJమ@ సూRిసు* ంDa.”3 
O�లP t7�కవంత[\]న D1Eకంట� ��7KDే¬గ[\]న 7ాదమ@ను (ad hominem) 
yేసు* q1}డE yెప,�టలB F. F. Bruce సde`ా వde+ం�q1డ¢. “జöరత¬మ@ను తRి�ంచు 
'cనుటకంట� [t7ాహమ@నకP] ²న}#T]న ఉన}త ఉDే�శమ@ కను`ÝనబడలWదు”4 అE 
అO· స*లPE మmటలP సూ�ంచుటలWదు. ల�ౖం èక మdeయ@ t7ాహసంబంధమ@లRj ౖ
O�లP ¹ºచwdeక'cర'¥¦న OJా రంభ tషయమ@, õtతమ@ 'cరకP t7ాహమ@లB �ీ* & 
ప,ర/ష�ల మధQ సమర�ణ, తన పJజల'cర'¥¦న Dేవ,E సంకల�మ@లB 
ఇ²3Nయ@న}Da. t7ాహమ@లBq� ��dాQ భర*లP õtతమ@ను, సంబంధమ@, మdeయ@ 
స°యమ@ను ఆనంDanా* ర/ (ఎij�.ీ 5:25 చూడం3N). 

వచనమ' 3. మmనవ అవసరతలలB [\]థున సంబంధ 'ªdeకను 0లెPప,ట అ9 
OJా మ@ఖQమ@ 'ాకOÌ 0,ే ��రQ భర*లకP మధQ ఒప�ందమ@ 'cరకP అDa OJా మ@ఖQ[\]నDa. 
��రQలP భర*లP 7ాde õtత ��గnా¬మ@లకP ల�ౖం èక అవసరతలను ±ర/wట 7ాde 
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పరప>ర బ�ధQతE O�లP yెRి�q1డ¢. ��రQ`ాE భర*`ాE [\]థునమ@ ఆపవల�నE 
ఒకLd̂ Eర+యమ@ ±�ి'cనకPడదు. భర@ ̧ �రoకRను ఆలSగ'నwx ̧ �రo భర@కRను >ా"# >ా"# 
ధర³మ'లR నడ�పవలIను, ��రQ భర*లP ఒకdeE గvdew ఒకర/ ఆలB�ంచవల�నE O�లP 
ఉDే�శమ@. '̂వలమ@ tదుQక* ధరzమ@'cరకP తన శdµరమ@ను õtత ��గnా¬²'{ 
అప� èంపవల�నE ఆయన సూ�ంచుట లWదు. t7ాహసంబంధమ@లBq� �ీ* & ప,ర/ష�ల 
మధQ ల�ౖం èక సంబంధమ@ ³కL q¤ర7�ర/� Dేవ,Eవలన D�tంచబడ¢త�ందE ఆయన 
�ి2రమ@`ా yెప,�చుq1}డ¢. 

వచనమ' 4. భర*`ాE, ��రQ`ాE తమ శdµరమ@లRjౖ పåde* అ®a'ారమ@ క; èలWరE 
O�లP yెప,�ట �దటk శ01బ�ప, µ̀)కP-dlమm సమmజమ@లB Eవ�ంిచు7ాde'{ tంత`ా 
అERిం�నదనుటలB అనుమmనమ@ లWదు. 7ాde ప,ర/;ా®a'ార అనQ సంసLృ9లB, 
��రQ శdµరమ@Rjౖ భర*కP పåde* అ®a'ారమ@ కలదE తలం� ఉంట�ర/. తన భర* 
శdµరమ@Rjౖ ��రQకZడ అ®a'ారమ@ క; èయ@న}దE అం µ̀కdeంచుట ప,ర/ష�లకP 
బహÂ కషI[\]య@ండవచుwను. 

అO· స*లPE బ� ధ ��రQలను భర*లను సమmనమ@ yే�ినDa: భర@3¿Jా2 ¸�రoకR తన 
0ేహమ'[_ౖ2 అ�F3ారమ' ల/దు; ఆలSగ'న ¸�రo3¿Jా2 భర@కR తన 0ేహమ'[_ౖ2 
అ�F3ారమ' ల/దు. ఒకdeE t7ాహమ@ yే�ి'cEనyl అలm yే�ి'cనబ3Nన �ీ* & ఆ వQ'{*0� 
ఏకమNవ,త�ంDa. తనను 01నను అప� èంచు'cE తన జంటను తన0� ��గమ@`ా 
�ీ¬కdeంచుట. t7ాహమ@లB అతను, ఆ[\ 7ాde శdµరప, హకPLలను పJ0ేQకమ@`ా 
ఒకde'{ ఇ�w7�nా* ర/. ల�ౖం èక 'ªdeక పరస�ర[\]నDa; E;Rి ఉంచట�E'ª లWక 
అనుమ9ంచట�E'ª అDa దయ 'ాదు. భర* ��రQ;ర/వ,de అవసరతలP, 'ªdeకలను 
ఆలB�ంచుట `ÿరtంచుట ��రQ భర*;ర/వ,de'{ మvల సూతJమ@. 

వచనమ' 5. మనసు>లB ఈ ఉDే�శమ@ల0�, 9న}q¤ౖన EÔ�ధమ@ను O�లP 
'¥¦§స*వ,లకP 0ె;Rిq1డ¢: ఒక"#wüకర� ఎడబ�యకRDE. ఈ EÔ�ధమ@ క సమ@ d¥ండ¢ 
tధమ@ల�ౖ ఉండవచుwను. EÔ�®aంపబ3Nన D1EE ఇతర/లP ఎప�టk'{ 
OJా రంÒంచకZడదE అDa ఆజöE Rిం�య@ండవచుwను లWక 7ార/ ఏ పEE yేసు* q1}dl 
D1EE ఆపవల�నE 7ార/ ఆజöE Rింపబ3N య@ండవచుwను. ఈ d¥ండ¢ రకమ@ల 
EÔ�ధమ@ల మధQ µ̀)కP చకLటk పJ0ేQకతను చూRినDa; ఇం µ̀��ఒక పJ0ేQకమ@`ా 
చూపదు. 7ార/ ఏ² yేసు* q1}dl D1EE yేయ@ట అపమE (µὴ ἀποστερεῖτε, mē 
apostereite) O�లP 'cdeం��య@లకP yRెి�q1డ¢. భర*లP, ��రQలP ఒకdeనుం3N ఒకర/ 
ఏ nా2 #లB t7ాహ హకPLలను E;R ి ఉంచుత�q1}dl, D1EE 7ార/ '¥¦§స*వ,లకP 
అనం µ̀'ార !గQ[\]న t®1నమ@లB Eర¬¹Íసు* q1}ర/. t7ాహమ@లB t¹Íత[\]న 
D1ERj ౖ '()సు*  ఏ EÔ�ధమ@ను ఉంచలWదు. ల�ౖం èక7ాంఛ సహజమ@`ా yెడìDa లWక 
దుర�లపఱచునDa 'ాదు. భర* ��రQ ఇర/వ,ర/ పరస�ర R�Jమను పంచు'cనుటకP 
మdeయ@ 7ాde జö9E ఉత�9* yేయ@ట 'cరకP t7ాహ సంబంధమ@లB [\]ధునమ@ 
Dేవ,డ¢ 7ాde'{�wన వరమ@. 

nా®1రణ సూతJమ@ ³కL ఒక అంచq1 అO· స*లPE మనసు>ను D1టkOÌ #నDa. 
G�ా రZనకR Yావ3ాశమ' కలPగ@నటH�  38ంత3ాలమ' ఉభయ'ల సమ³kAÔప{�న ల�ౖం èక 
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సంబంధమ@ను t3N�RjటIవల�నE ఆ జంట పరస�రమ@ 'ªdeనట�#0,ే 7ార/ అలm 
yేయవచుwను. 'cdeంథులB 'cE} t7ాహజంటలP ఈ అ��Qసమ@ను 
'cనnా èంచుచున}ందున O�లP బహÂ¯ా ఈ ²న°#ంప, ±�ి'cEవ�w ఉంట�డ¢. 
అలmంటk ఒప�ందమ@లB అతడ¢ ఏ °EE కను Ý̀నలWదు; 7ాస*వమ@నకP అDa 7ాdeE 
Dేవ,E0� మdeయ@ 7ార/ ఒకde0� ఒకర/ మde దగÓర`ా క;�ియ@ండ¢నటH�  బం®aం� 
ఉంచుత�ంDa. 

ల�ౖం èక సంపరLమ@లB ఏకప´మ@`ా ఇతర/లను E;Rి ఉంచుటనుం3N '¥¦§స*వ 
t7ాహమ@లB d¥ండ¢ ప´మ@లను O�లP EÔ�®aం� q1డ¢. d¥ండ¢ ప´మ@లP పరస�ర 
అం µ̀'ారమ@0� ఆ±zయ ఎదుగ@దలను 7¤ద'{నప,�డ¢ O�లP ఒక ²న°#ంప,0� 
EÔ�ధమ@ను సdeDaDa�q1డ¢. 7:2లB అతడ¢ yెR�ిన tషయమ@7¤ౖప, 7¤నుకకP 
సూRించుట D1¬dా అతడ¢ tషయమ@ను సమగ)మ@ yే�ిq1డ¢. �ీ* & ప,ర/ష�;ద�deలB 
ఎకPLవమంDaలB Dేవ,డ¢ శ'{*వంత[\]న ల�ౖం èక ఆక; లWక R�Jరణను ఉం�q1డ¢. ఎవర/ 
D1EE అల�[\]నDà ా చూడకZడదు. ఆశచూRి వం�ంచుటకP లWకOÌ 0ే ఆతzq1శనమ@ 
yే�ి'cను Oాపమ@లBE'{ భ'{*గల పJజలను న3NRించుటకP; nా01నుడ¢ R�Jరణను 
7ా3Nq1డ¢ మdeయ@ D1EE 7ాడ¢ Eరంతరమ@ 7ాడ¢తçq� ఉంట�డ¢. 7ాde OJా ర2q1 
సమయమ@ మ@ èంప,నకP వ�wనప,�డ¢, ఇద�ర� k"#J# క¬v3ి8నవలIను. అలm 
yేయ@టలB తRి�OÌ వ,ట, మనసు` 2లRపల/కGÝ )నప{�డ� 7ాdeE Íà�FంచుటకR 
nా01నును అనుమ9ం�నటH�  అవ,త�ంDa. 

వచనమ'లR 6, 7. ఇ0F w1 ©̈y¥ప0ేశqÑJా2 ఆజ« 3ాదు, అE O�లP 
tవdeం�q1డ¢. “ఇDa” అనుమmట t7ాహమ@ను గvdewన O�లP ¹ºచwdeకలను 
సూ�సు* ండవచుwను. ఆ tషయమ@లB, O�లP yే�ని “¹Í0�పDేశమ@” '¥¦§స*వ,ల 
'cర'¥¦నDa, t7ాహమ@ y�ేి'cనటమm లWక మmనటమm అq�Da “తనకPన} కృOావరమ@” 
(7:7) Rj ౖఆ®1రప3N ఉంటHంDa. “ఇDa” అ9 nా®1రణమ@`ా, 7ాdeE 7ార/ OJా ర2న 'cరకP 
సమde�ంచు 'cనునటH�  '¥¦§స*వ,లP 'cంత'ాలమ@ ఎడబ��ిన తర/7ాత 7¤ంటq� జర/గ@ 
tషయమ@ను సూ�సు* ంDa. అO· స*లPడ¢ ఈ అ��Qసమ@ను ఆజöE RించుటలWదు లWక 
[\చుw'cనుటలWదు. 

అO· స*లPడ¢ 01ను స�షIమ@`ా ఉండవల�నను'cEq1డ¢. ఒక t7ాహ 
��గnా¬²0� ల�ౖం èక సంబంధమ@ను E;Rి ఉంచుట పdeòదÐతకP గ@ర/త� 'ాదు, లWక 
7ాde OJా ర2q1 tన}పమ@లను Dేవ,డ¢ మde ఎకPLవ`ా tనుటకP R�Jమ0� �గ@Ó  
చూప,01డనుటకP అDa 'ారణమ@ 'ాq�రదు. ఒక t7ాహ ��గnా¬²0� ల�ౖం èక 
సంబంధమ@ను ��గnా¬మ@;ద�de సమz90� 'cంత'ాలమ@ E;Rిఉంచు ఎE}క 
క�wతమ@`ా n· ంత వQవ°రమ@. “¹Í0�పDేశ[|`ాE ఆజE'ాదు” అనుటD1¬dా O�లP 
ఆ అ��Qసమ@ను అనుమ9ం�q1డ¢. సంపరLమ@ను మmను'cనుటవలన 7ాde OJా ర2న 
మdeంత ఫలవంతమ@`ా ఉంటHందనునDa తప�Eసd¥¦న సతQమ@'ాదు. t7ాహమ@ 
మdeయ@ t7ాహమ@లBE అq#QనQసంబంధమ@ల } క;R,ి మdాQద మdeయ@ õవన 
t®1నమ@లB పdeòదÐత#T]య@న}వE, O�లP మmటలE}ంటkలB tnా* ర[\]న స�షIత 
ఉన}Da. 
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మనుష|oలందర� w1వలI ఉండ J´ర�చుw1jను అE O�లP 7Jా �ినప,�డ¢, అందర/ 
అt7ా¹Íత�లP`ా ఉండవల�నE అతE 'ªdeక అనునDa అరÐవంతమ@`ా ఉన}Da. t7ాహ 
సంబంధమ@ను పtతJ[\]నదE న²zయ@న} తర/7ాత ఆయన ఇలmంటk పJకటన 
ఎందుకP yే�qి1డ¢? ల�ౖం èక ¯Pధనల tషయమ@లB y1లmమంDa అంత బలమ@`ా 
ఉండరE అతడ¢ అను'cనుట, ఒక7�ళ అO· స*లPE ఉDే�శ[\]య@ండవచుwను. 
ఇంతవరకP స�షIమ@`ా ఉన}Da: అతను ఇంతకPమ@ందు yRెి�నD1Eనుం3N O�లP 
7¤నుకకP తగÓలWదు. కPటHంబ õtతమ@ను t�wన}మ@yేయ@ శకP* లP, '()సు* 0� 
సహõవనమ@ yేయ@టలB t7ాహ అq#QనQతను మdeయ@ t¯ా¬సQతను కషIతరమ@ 
yేnా* యE అతడ¢ సమz9ం�q1డ¢. ల�ౖం èక సంబంధమ@ను E;R ి ఉంచుటలB తన 
n· ంత nామర2ëమ@ తకPLవ`ా ఉన} ఎవEtూద అO· స*లPడ¢ ఆతzసంబంధ[\]న  డను 
పరచలWదు, అత3Nలm yెRి�q1డ¢, అ)నను ఒకDొక bధమ'నను మ"#�కడ� 
మ"#�క bధమ'నను ప�k మనుష|oడ� తనకRనj కృGావరమ'ను 0ేవ{2వలన 
Gu ం0Fయ'w1jడ�. ల�ౖం èక సంబంధమ@ను E;R ి ఉంచుట, Dవే,E ��tంచుటకP 
సంపåర+ õtతమ@ను అం'{తమ@ yేయ@టకP అతEE అనుమ9ం�నDa, అ#0 ే
అతడ¢ అభQ�ిం�న D1EE అందర/ తప�Eసde`ా అభQ�ించవల�ిన పEలWదు. 
'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లRjౖ ఉన} వ9*డ¢లP అలmంటk పde�ి2త�లలB 7ార/ t7ాహమ@ 
yే�ి'cనుట మం�Da 'ాదE ఆలB�ంచుటకP O�లPకP 'ారణ[\]న}టH�  కERిసు* ంDa 
(7:26 చూడం3N). 

ఆ tషయమ@లలB O�లP మ@ èంప, బ� ధలలB, d¥ండ¢ tషయమ@ లను qH'{L 
yెప�వల�ియ@న}Da. (1) �ీ* &లBను ప,ర/ష�EలBను Dేవ,డ¢ ల�ౖం èక 'ªdeకలను 
ఉం�య@q1}డ¢. అDa సం01q#త�9*  'cరకP ఇవ¬బ3Nన శ'{*వంత[\]న 'ªdeక, అ#0 ే
OJా మ@ఖQ[\]న ��7KDే¬గ మdeయ@ �-9క అవసరతల ³కL తృRి*E D1E D1¬dా 
Dేవ,డ¢ nాధQమ@ yే�ిq1డ¢ కZడ. (2) ల�ౖం èక 'ªdeకలను తృRి*పరచు'cనుటకP, 
ల�ౖం èకమ@`ా ఇతర/లను Dోచు'cనుట`ాE లWక ఇతర వQకP* ల అవసరతలను 
Dోచు'cనుట `ాE, '¥¦§స*వ,E'{ అం µ̀'ార!గQ[\]నDa 'ాదు. Dవే,E ఆలయమ@`ా 
శdµరమ@ను (6:19; 3:16 చూడం3N), పdeòదÐమ@`ా ఉంచవల�యి@న}Da (1 �ెస>. 
4:3 చూడం3N). 

“అb>ా¨©త|లకR,” “bధవ"ాండ�కR” మ"#య'  

“b>ా¨©త|లకR” సలâ (7:8-11) 

'cdeంథులBE అnా®1రణ పde�ి2త�ల దృÔిIలB, t7ాహమ@ yే�ి'cన కPండ¢ట 7ాde'{ 
[|లP అE ఒక nా®1రణ సూతJమ@ను O�లP పJకటkం�q1డ¢ (7:27). అD ే
సమయమ@లB, అతడ¢ పJజలమధQ nాం�1క, ఆ±zయ మdeయ@ �-9క 
వQ01Qసమ@లను గమEం�q1డ¢ (7:7). t7ాహమ@ Oాపభdeత[\]నదE అతడ¢ 
yెప�లWదు; t7ాహబంధమ@లB సంపరLమ@లP Oాపమ@ 'ాదు. ఒకడ¢ '¥¦§స*వ,డగ@ 
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సమయమ@లB అతE nాం�1క nా2 # ఏ[\]నప�టk'{, ఆ �ి29లB అతడ¢ 'cనnాగ@ట 
మం�దE అO· స*లPడ¢ సమde2ం�q1డ¢. 7:17-24లB అతడ¢ nా®1రణ సూతJమ@ను 
tస*deం�q1డ¢. t7ా¹Íత�3ెqౖ1, అt7ా¹Íత�3ైq1, అతడ¢ లWక ఆ[\ RిలPవబ3Nన 
�ి29లBq� ఉండ¢ట '¥¦§స*వ,E'{ మం�Da (7:24). ఒకE బ�హQnా2 # లWక హ6D1 అతడ¢, 
ఆ[\ Dేవ,E0� సంబంధమ@ క; èయ@ండ¢టకంట� ఎకPLవ 'ాదు. ర´ణ, EతQõవమ@ 
'cర'¥¦న Edµ´ణ, ఈ లBకసంబంధ వQవ°రమ@లలB 'c)త*  దృశQమ@లను 
±�ి'cEవnా* #. ఆ tస* ృత రUపమ@లBq�, అO· స*లPడ¢, అt7ా¹Íత�లకP 
అన¬#ంచుటకP మdeయ@ t7ా¹Íత�లకP అన¬#ంచుటకP 'cE} పJ0ేQక 
ఉపDేశమ@ల7¤ౖప, తన శ)దÐను 9JRి�q1డ¢.  

8w1వలIనుండ�ట >ా"#34 qÑల2 [_ంDEª 3ా2 >ా"#y¥ను bధవ"ాండ�y¥ను 
Aెప{�చుw1jను. 9అ)yే మనసు` 2లRపల/2)*డల [_ంDEªAvేి38న వచు®ను; 
3ామతప{@ లగ'టకంటÒ [_ంDEªAేv3ి8నుట qÑలR. 10మ"#య' [_ంDEª)*sన>ా"#34 wxను3ాదు 
ప�భ'>x ఆజ¯« [ించున0ేమనJా, ¸�రo భర@ను ఎడబ�యకÚడదు. 11ఎడబ�vిన)*డల 
[_ంDEªAేvి 38నకRండవలIను; ల/01, తన భర@y¥ సమS�1నపడవలIను. మ"#య' భర@ తన 
¸�రoను ప"#తoÂంప కÚడదు.  

వచనమ' 8. O�లP అt7ా¹Íత�లP`ా ఉన} కనQకలను గvdew 7:25-31లB 
మdeయ@ tధవdాండ¢J `ా ఉన} 7ాdeE గvdew 7:39, 40లB సంబ� ®aం�q1డ¢. 
[_ంDEª 3ా2>ా"#34 [τοῖς ἀγάµοις, tois agamois] bధవ"ాండ�కR ఈ సమయమ@లBq� 
అతడ¢ ఉపDేశమ@లను ఎందుకP జ�Rి�ం�q1డ¢? 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP, ఈ dlüలలBవల�, 
ttధ 'ారణమ@ల0� “అt7ా¹Íత�లP`ా” ఉం3N ఉంట�రE అతడ¢ ఆలB�ం�ఉంట�డ¢. 
బహÂ¯ా 'cంతమంDa య@వకPలP ఎప�టk'{ t7ాహమ@ yే�ి'cనకPం31q� ఉం3N 
ఉంట�ర/; అ#0 ే ఇతర/లP t31కPలP ±�ి'cE ఉం3Nఉంట�ర/, లWక 7ాde 
��గnా¬మ@లP మరణÙం� ఉంట�ర/. 'cdeంథులB అt7ా¹Íత�లందర/ కనQకలP 'ార/, 
అ#0 ే అt7ా¹Íత�ల ఒక పJ0ేQక గ@ంప, ఉq1}రE అO· స*లPడ¢ నమ@zటకP 
'ారణ[|[\]q1 ఉన}D1, కనQకలP 'ాE7ార/ అతE మనసు>లB ఉq1}dా? 
“tధవdాండJకP” అతడ¢ y�ేిన అ7� ¹ºచwdeకల0� అt7ా¹Íత�లను సంబ� ®aంచుట 
'̂వలమ@ యmదృ�wకమm? ఒక7�ళ 'ాకOÌ వచుwను. కనQకలకP, tధవdాండJకP O�లP 
ప9Jక 7�ర/7�ర/ ఉపDేశమ@లను ఇ�wయ@ండ¢టవలన, ఈ సందర�మ@లB 
అt7ా¹Íత�లP మdeయ@ tధవdాండ¢J  పJ0ేQకమ@`ా 7ాde ��గnా¬మ@లP మరణÙం�న 
�ీ* & ప,ర/ష�ల�ౖ య@ండవచుwను. “అt7ా¹Íత�లP” బహÂ¯ా ��రQ లWక భర* 
చEOÌ #న7ాdeE సూ�సు* ంDa. ఒక7�ళ tషయమDై0,ే 7:7³కL ఉDే�శమ@ను O�లP 
ఎందుకP పDపేD ే yెR�ిq13ో  0ే;క`ా అర2మవ,త�ంDa. అt7ా¹Íత�లకP మdeయ@ 
tధవdాండJకP w1వలI ఉండ�ట >ా"#34 qÑలR అన`ా ఒంటde`ా ఉండ¢ట [|లE అతడ¢ 
7Jా �ిq1డ¢.  

వచనమ' 9. ఈ సమయమ@లB tధవdాండ¢J  మdeయ@ ��రQలP చEOÌ #న7ార/ 
t7ాహమ@ yే�ి'cనకPండ ఉండవల�నE సల° ఇవ¬బడ¢త�ండ`ా, 7ార/ t7ాహమ@ 
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yే�ి'cనుటకZడ అం µ̀'ార !గQ[\]నDే. అq�క tషయమ@లలB, మనసు> 
EలPపలWకOÌ వ,ట ఇnాI నుnారమ@`ా నడ¢చు'cను Oాపమ@నకP సహకdeసు* ంDa. గల±. 
5:23లB ఆతzఫలమ@లకP మdeయ@ 2 R�త�ర/ 1:6లBE '¥¦§స*వ q¤9ౖకతల జö�01కP 
d¥ండ¢ nా®1రణ[\]న ల´ణమ@లలB మనసు` 2లRపల/కGÝ వ{ట (ἐγκράτεια, 
engkrateia) ఒకటk.5 ఒక అt7ా¹Íత�EకP ఆతzEగ)హమ@ లWకOÌ #నట�#0ే 
t7ాహమ@నకP బయట ల�ౖం èక 'ªdeకను ±ర/w'cనుటకP బహÂ¯ా 
¯P®aంపబడవచుwను, అప,�డDa క�wతమ@`ా OాపమNత�ంDa. 

ఒక7�ళ O�లP 7ాde ��గnా¬మ@లP చEOÌ #న �ీ* & ప,ర/ష�ల0� 
మmటలmడ¢చున}ట�#0ే, 'cందర/ ప,ర/ష�లP 7�శQలను క;�ి'cE, అం µ̀'ారమ@ 'ాE 
t®1నమ@లB 'ªdeకలను ±ర/w'cనుటD1¬dా, ఆతz Eగ)హమ@ (మనసు> 
EలPపలWకOÌ వ,ట) లWE7ాde`ా ర/ü7Aత�ంDa (6:15-20 చూడం3N). ఆతzEగ)హమ@ 
క; èన7ార/ t7ాహమ@ yే�ి'cనకPండ ఉండ¢ట మం�Da. 3ామతప{@ లగ'టకంటÒ 
[_ంDEªAేvి38నుట qÑలR అE అతడ¢ తర/7ాత yRెి�q1డ¢. “మq#t'ారమ@0�” అను 
మmటను, వచనమ@ను సd¥¦న t®1నమ@లB అర2మ@ yే�ి'cనునటH�  తర/4 మm®1ర/లP 
ఏ² న²zq1dl 'cను`ÝనుటకP NASB ఏట7ాలP`ా yేdewనDa, అ#0 ే మdÝక 
nానుకZలత ఉన}Da. అ è}, 'ాలPట అను మmటలP తరచు`ా లWఖనమ@లలB ±ర/�0� 
సంబంధమ@ క; èయ@న}t (ఉD1: మత*# 3:11, 12 చూడం3N). 'ామ'ª) ధమ@ 
��రQలP చEOÌ #న7ాdeE ద¹Íం�7�యవచుwను తD1¬dా ±వJ[\]న ±ర/�లB 
Dేవ,E0� EతQ ఎడబ�టHనకP 'ారణమ@ 'ావచుwను. 'ాబటkI  ఎవd¥¦0ే ల�ౖం èక సంపరL 
Oాపమ@నకP లBq¤ౖq1dl 7ార/ 'ామమ@0� ద¹ÍంపబడకPండ t7ాహమ@ 
yే�ి'cనవల�నE O�లP yెప,�చుq1}డ¢. ఈ సందర�మ@లB, ఆతzEగ)హమ@ 
'ªలB�#న Rjద�లవల�, అతE సంబంధమ@ 'ªdeకల0� మండ¢త�న} యÿవ¬నుల0� 
లWదు. ల�ౖం èక 'ªdeకల ¯PధనలP యÿవనులను tq1#ంy3ెNt 'ావ,. 

వచనమ'లR 10, 11. ��రQలP చEOÌ #న7ార/ మdeయ@ tధవdాండ¢J  
ప,నde¬7ాహమ@ yే�ి'cనుటకP పJతQ´మ@`ా అన¬#ంప ద èన పJభ@వ, y�ేిన 
పJకటనలP ఏt O�లPకP 0ె;యదు, అ#0 ేభర*లకP, ��రQలకP t7ాహమ@ ³కL 
Ø̄)షIతను గvdew పJభ@వ, పJ0ేQక[\]న ఉపDేశమ@లను ఇ�wq1డ¢. t7ాహమ@ 

yే�ి'cEన7ార/ 7ాde t7ాహ Eబంధనలను t3N�RjటIకZడదు. ¸�రo భర@ను 
ఎడబ�యకÚడదు భర@ తన ¸�రoను ప"#తoÂంపకÚడదు.  

పJభ@వ,నుం3N అత3²ే ఉదహdeం�q13ో  మdeయ@ పJభ@వ,³కL అO· స*లPడ¢`ా 
అత3ే² yRెి�q13ో  ఆ d¥ం3Nంటk మధQ 0ే31ను '¥¦§స*వ,లP బ�గ@`ా ఎde èయ@ండవల�ను. 
ఆతzD1¬dా న3NRింపబ3Nన అO· స*లPE మmటలP t¯ా¬సులకP అ®a'ారపåర¬క[\]నt 
(7:40 చూడం3N). అతE రచనలలB, Dైవ పJకటనలP లWEylట Dవే,E అ®a'ారమ@ 
లWదE సంఘమ@ తలంచకZడదు. 

t7ాహమ@లB ఒ'̂ఒక ��గnా¬² '¥¦§స*వ,డవ,టవలన (7:12-16), 10, 11 
వచనమ@లలB అతడ¢ సంబ� ®aం�న t7ా¹Íత�లP '¥¦§స*వ జంటలE, తర/7ాత 
అO· స*లPడ¢ వQవహdeం�న tషయమ@ సూ�సు* ంDa. t7ాహమ@లBE ఏ ��గnా¬² 
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తన సహచర/E/సహచర/dా;E ఎడబ�యకZడదు (7:11). t31కPలP ఎను}'cను 
అవ'ాశమ@లP 'ావ,. t7ాహమ@కంట� బJహzచరQమ@ ఎకPLవ పdeòదÐ[\]న �ి29 
'ాబటkI  t31కPలP య@క*[\]నవE ఎవd¥¦q1 అను'cన}ట�#0ే అDa తప,�. t7ాహమ@ 
మdeయ@ Oానుప, EషLళంక[\]నt (¹ºÀJ. 13:4 చూడం3N).  

t7ాహమ@లP 'ాOాడబడ¢టకP అE అలం'ారమ@`ా yెప�బ3Nనప�టk'{, 
'cE}nార/�  పJజలP t7ాహమ@ yే�ి'cEనప,�డ¢ తప,� yేnా* రE అను'cనుటను 
అO· స*లPడ¢ గ@de*ం�q1డ¢. అసమmనQ పde�ి2త�లలB, t3NOÌ వ,ట య@క*మE 
అO· స*లPడ¢ గ@de*ం�q1డ¢; అ#0 ేఅతడ¢ ప,నde¬7ాహమ@ ఎE}క 'ాదE స�షIమ@`ా 
yెRి�q1డ¢: (¸�రo భర@ను ఎడబ�యకÚడదు ఎడబ�vిన)*డల 
[_ంDEªAేvి38నకRండవలIను; ల/01, తన భర@y¥ సమS�1నపడవలIను). తన భర*ను 
tడq13Nన ��రQ మరల t7ాహమ@ yే�ి'cనకPండ ఉండవల�ను లWక తన భర*0� 
సమm®1న పడవల�ను. ఆ సూతJమ@నకP అO· స*లPడ¢ ఏ tq1#ంప,లను ఇవ¬ లWదు. 
��రQకP ఏ[\]0 ేఅన¬#ంచబ3NనDో  అD ేభర*కPకZడ అన¬#ంచ బడ¢త�ంDa. సమmన 
పదమ@ల0� అతడ¢ ఇద�deE సంబ� ®aం�q1డ¢.  

bÍాhvి అbÍాhvి2 b>ామమ'  

Aేvి38నుటనుగ¦"#®న సలâ (7:12-16) 

µ̀)కP పJపంచప, ప,ర/;ా®aకQ సమmజమ@లB, కPటHంబ యజమmE#T]న తం3NJ 
³కL మతమ@ nా®1రణమ@`ా కPటHంబ మంతటk'{ అన`ా ��రQ, Rిల�లP మdeయ@ 
బ�Eసలందde మతమ@ అవ,త�ంDa. 'cd̂}æ (అO· . 10:24, 48 చూడం3N) మdeయ@ 
iి;Rీ�లBE జ¥ౖలP అ®a'ాde (అO· . 16:33) తమ కPటHంబమంతటk0� మmర/� 
yెంDaq1ర/. nా®1రణ µ̀)కP మతహదు� లలB, ఒక వQ'ª*  లWక కPటHంబð 'c) త*  Dేవతను 
అం µ̀కdeం�నప,�డ¢ అDa y1లm అల� tషయమవ,త�ంDa ఎందుకంట�, ఈ ప9JకలB 
O�లP “Dేవతలనబ3Nన7ార/ పJభ@వ,లనబ3Nన7ార/ అq�కPలPq1}ర/” (8:5) అE 
తర/7ాత yెRి�q1డ¢. అలmంటk ఏdా�టHలB, పJ97ార/ అDే tధ[\]న మతమ@ను 
అవలంÒసు* న}ంత 'ాలమ@, ��రQ భర*లమధQ Rjద�చరw లWకPం31q� ��రQలP, భర*లP 
7�ర/7�ర/ Dేవతలను ఎను}'cంట�ర/. µ̀)కP-dlమm మతమ@లB, ఏ Dేవత మdÝకdeకంట� 
ఎకPLవ 'ాదు. 

'¥¦§స*వQమ@ 0ెరtూDa'{ వ�wనప,�డ¢, #$సు'()సు*  ³కL తం3NJ#T]న Dేవ,డ¢ 
తప� మdÝక Dవే,డ¢ లWడE అDa yపె,�'cనుటవలన y1లm భయంకర[\]న వQ9d̂కత 
d̂ èనDa. ఒకడ¢ #$సు'()సు* ను ��tం�నట�#0,ే ²గ01 Dేవ,తలందdeE 
బ¹ÍషLdeం�నట�వ,త�ంDa. 7ార/ ఇంతకPమ@ందు ఆdా®aం�న ¶ధులలBE 
Dే7ాలయమ@లను '¥¦§స*వ,లP 9రసLdeసు* q1}ర/. 7ార/ సమde�ంచు'cEన Dేవతల 
పండ¢గలలB సమmజమ@0� OాలPO· ందు ఆ°¬నమ@ను 7ార/ tసde4ం�q1ర/. 
'¥¦§స*వ,లకP, అనుQల Dే7ాలయమ@ లలBE Dవేతల పJ�ిదÐ  ��వకత¬ప, కటHI కథలP 



 188 

�ిగ@Ó మm;నt. ఈ 'ారణమ@లE}టkE బటkI, t7ాహమ@లB ఒక ��గnా¬[| 
'¥¦§స*వ,3ైనప,�డ¢, ఒ'̂ మతమ@ను పంచు'cEన జంటలమధQ ఉన} వ9*3N, 
nామర2ëమ@ ఈ ��రQ భర*ల మధQ ఎకPLవ`ా ఉంటHంDa. '()సు* D1¬dా Dేవ,E7¤ౖప,నకP 
9ర/గ@ట '̂వలమ@ మdÝక Dేవ,తను yేర/w'ªవటమ@ 'ాదు. 

అt7ా¹Íత�లP t7ాహమ@ yే�ి'cనుటకP “పJభ@వ,నందు మmతJ[| Rjం3N�  
yే�ి'cనవల�ను” (7:39) అను O�లP సల°ను క�wతమ@`ా అనుసdeం� ఉంట�ర/; 
అ#0 ే 'cE}nార/�  t7ాహమ@లB అనుQ3ెనౖ ��గnా¬² '¥¦§స*వ,3ెనౖప,�డ¢, d¥ండవ 
వQ'{* '()సు* 7¤ౖప, మmర/టకP 9రసLdenా* ర/. ఇDa పJశ}లను d̂ప,త�ంDa. ఒక వQ'{* 
'¥¦§స*వ,3ైనప,�డ¢ ��dlQ, భdl*  అనుQడ¢`ా ² è;OÌ 0ే, సంø_భమ@ను తRి�ంచు'cనుట 
'cరకP అనQ ��గnా¬²E t3N�RjటHI ట '¥¦§స*వ,E'{ య@క*మవ,త�ంD1? tగ)°dా®aక 
��గnా¬²0� అq#QనQ సహ7ాసమ@ క; èయ@ండ¢ట D1¬dా '¥¦§స*వ,E పdeòదÐత 
కళం'{తమవ,త�ంD1? ప9JకలB ఈ పJశ}లను స�షIమ@`ా అ3N èq1, అడ¢గకOÌ #q1 
O�లP'{Da OJా మ@ఖQ[\]నDa 'ాదు. 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP Eవ�ించు nాం�1క పde�ి2త�ల0� 
వQవహdeంచుట O�లPకP అవసర[\]య@న}Da. 

12ప�భ'వ{3ాదు wxwx త34�న>ా"#y¥ Aెప{�న0మేనJా–ఏ సహ� దర�23UVనను 
అbÍాhసు"ాలIౖన ¸�రoయ'ంDE, ఆqr అత2y¥ 3ాప{రమ' Aేయ 2షMపDEన)*డల, 
అతడ� ఆqrను ప"#తoÂంపకÚడదు. 13మ"#య' ఏ v ీ@ Î3UVనను అbÍాhvి)*sన 
భర@య'ంDE, ఆqry¥ 3ాప{రమ' Aేయ 2షMపDEన )*డల, ఆqr అత2 
ప"#తoÂంపకÚడదు. 14అbÍాhvి)*sన భర@ ¸�రoనుబట¼M  ప"#�ద పరచబడ�ను; 
అbÍాhసు"ాలIౖన ¸�రo bÍాhvి)*sన భర@నుబట¼M  ప"#�ద పరచబడ�ను. ల/2)*డల bూ 
[ిలªలR అపbత|� లIౖయ'ందుర�, ఇప{�Dైyే >ార� పbత|� లR. 15అ)yే 
అbÍాhv)ి*sన>ాడ� ఎడబ�vని ఎడబ�యవచు®ను; అట¼M  సందరíమ'ల< 
సహ� దర�23UVనను సహ� ద"#3UVనను 2ర$ంధమ' ల/దు. సమS�1నమ'Jా ఉండ�టకR 
0ేవ{డ� మనలను [ి¬dయ'w1jడ�. 16ఓ v ీ@ Î, Ö భర@ను రeEంAదె>% ల/0ో  Ö3¿² 
yె¬య'ను? ఓ ప{ర�ష|D1, Ö ¸�రoను రeEంAెద>% ల/0ో  Ö3¿² y¬ెయ'ను? 

వచనమ' 12. t7ాహమ@లB ఇద�ర/ ��గnా¬మ@లP '¥¦§స*వ,ల#న 
సందర�మ@లBవల� 'ాక, '()సు*  బ� ధలలB అt¯ా¬సులను t7ాహమ@ yే�ి'cనుటలB 
'¥¦§స*వ,E బ�ధQత పJతQ´మ@`ా సంబ� ®aంపబడలWదు. అ#నప�టk'{, పdeòD1Ð తz 
న3NRింప,Rj ౖఆ®1రప3N (2:13), O�లP అప,�డ¢న} పde�ి29'{ పJభ@వ, సంDేశమ@ను 
tస*deంచుటకP 7¤ను'ాడలWదు. #$సు మmటల 7¤నుక ఉన}టÏ� , అO· స*లPE మmటల 
7¤నుక క�wతమ@`ా Dవే,E n· ంత బయలPOాటH E;�య@న}Da. 

అO· స*లPడ¢ ఇంతకPమ@ంD ే '¥¦§స*వ,ల మధQ t7ాహమ@లను చdewం�q1డ¢ 
(7:10, 11). D1E0� OాటH, అతడ¢ “Rjం3N� 'ాE7ాde0�ను tధవdాండJ0�ను” 'cE} 
సూచనలP y�ేియ@q1}డ¢ (7:8, 9). ² è;న7ార/ అt¯ా¬సులను t7ాహమ@ 
yే�ి'cEన7ార/. యvదులను t7ాహమ@ yే�ి'cEన '¥¦§స*వ,లకP కZడ అO· స*లPE 
సూచనలP అన¬#ంచబ3NనవE అను'cనవచుwను.  
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అt¯ా¬సులను t7ామమ@ yే�ి'cEన t¯ా¬సులకP అO· స*లPE �దటk మmటలP 
7:10, 11లB అతడ¢ yే�ిన పJకటనలను బలపర�నt. ��రQ భర*ను ఎడబ�యకZడదు 
(“అతEE పdeతQ$ంపకZడదు”; 7:13), మdeయ@ భర* తన ��రQను 
పdeతQ$ంపకZడదు. అ#0,ే t7ాహమ@ను 'cనnా èంచుటకP ��రQ భర*ల ఇర/వ,de 
సమz9 అవసర[\] ఉన}దE O�లP గ@de*ం�q1డ¢. q�డ¢ 'cE} పJభ@త¬మ@లP 
t7ాహమ@ t31కPలలB అ®aక సంబంధమ@ క; èయ@న}టH� , O�లP 'ాలమ@లB, ఆ 
Dేశమ@లB అంత`ా లWదు. David E. Garland “t7ా¹Íత�లP పరస�రమ@ 
అం µ̀కdeంచుట D1¬dా లWక ఒకర/ ఏకప´మ@`ా t7ాహమ@ను 'ాదను'cనుట D1¬dా 
7ాde సంబంధమ@ను 9రసLdeం�నప,�డ¢ t7ాహమ@ అంతమవ,త�ంDa. ఐకQతకP 
మ@ èంప, పలPకP ఉDే�శమ@0� ఒకర/ '̂వలమ@ గృహమ@ను t3N� బయటకP 7¤ళ)}ట 
సdeOÌ త�ంDa” అE కను`ÝEq1డ¢.6  

వచనమ' 13. అt¯ా¬�ి#T]న �ీ* &E t7ాహమm3Nన t¯ా¬�#ిT]న భర*కP O�లP 
అప,�3ే ఇ�wన సల°ను 7¤నుకకP 9Jప,�ట D1¬dా ఇద�రకP సమmనమ@`ా 
అన¬#ంచవచుwను. t¯ా¬�ి#T]న భర* లWక ��రQ తన సహy1de అt¯ా¬�ి#T]నప,�డ¢ 
t7ామబంధమ@లB 'cనnాగవచుwను. అt¯ా¬సుdాల�ౖన ��రQను “అతడ¢ ఆ[\ను 
పdeతQ$ంచకZడదు” (µὴ ἀφιέτω, mē aphietō; 7:12) అE yపె,�టD1¬dా O�లP 
D1EE వQ9d̂కమ@`ా yెRి�q1డ¢, మdeయ@ ��రQ (అt¯ా¬�ి#T]న భర*ను) 
ప"#తoÂంపకÚడదు (µὴ ἀφιέτω, mē aphietō). d¥ండ¢ మmటలP అDే µ̀)కP 
మmటలD1¬dా తర/4 మm yేయ బ3Nనt. 

వచనమ' 14. t7ాహమ@లB అt¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬² t¯ా¬�ి#T]న 
��గnా¬²EబటkI ప"#�ద పరచబడ�ను అE O�లP గ@de*ం�q1డ¢. ఇDa పJ®1న[\]న 
7ాQఖmQన[\]య@ండవచుwను, అ#0 ే అDa ఊ¹Íంపబ3Nన పde�ి29 'ాదు అE 
సందర�మ@ సూ�ంచుచున}Da. '¥¦§స*వ,E శdµరమ@ “పdeòD1Ð తzకP 
ఆలయ[\]య@న}Da” (6:19) అE అO· స*లPడ¢ 'cdeం��య@లకP yెRి�q1డ¢. ఇతర 
tషయమ@లలB, 7�శQ0� క;�ి 'cనుటను అతడ¢ EÔ�®aం�q1డ¢ ఎందుకంటÏ, అలm 
క;�ి'cను7ాడ¢ “D1E0� ఏక Dేహ[\]య@q1}డ¢” (6:16). ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ తన అ 
t¯ా¬�ి#T]న సహy1de0� ల�ౖం èక సహ7ాసమ@ క; èయ@న}ట�#0ే, అt¯ా¬�ి0� 
ఏకశdµరమ@ అవ,టD1¬dా అతడ¢, ఆ[\ పJభ@వ,ను Eర/01>హపర/సు* q1}dా? 
t¯ా¬�ి#T]న సహy1de తన అt¯ా¬�ి#T]న సహచde'{ t31కPలP ఇచుwట, లWక 
క సమ@ ల�ౖం èక సంబంధమ@ను వదలP'cనుట మం�Da'ాD1? “'ాదు” అE O�లP 
జ7ా��wq1డ¢. t7ాహమ@ను 'cనnా èంచుట OJా మ@ఖQమ@. “'ాబటkI  ప,ర/ష�డ¢  
. . . తన ��రQను హత�* 'cనును” (ఆDa. 2:24), “గనుక Dేవ,డ¢ జతపర�న7ాdeE 
మనుష�Qడ¢ 7�ర/పరచకZడదు” (మత*# 19:6) అను #$సు పJకటన0� 
Ed̂�శమ@లను అO· స*లPడ¢ స�షIమ@`ా d¥టkIంప, yే�ిq1డ¢. సహy1de '¥¦§స*వ,3ెqౖ1 
'ాకOÌ #q1 t7ాహ సంబంధమ@ను 'cనnా èంపవల�నిD,ే ఇంతవరకP అDa 
t¯ా¬�ిD1¬dా yేయబడ¢ ఎE}క#T]య@న}Da. 

t¯ా¬�ి మdeయ@ అt¯ా¬�ి#T]న జంటలమధQ ల�ౖం èక సంబంధమ@, Dేవ,E0� 
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'¥¦§స*వ ��గnా¬² ³కL సంబంధమ@నుబటkI “పdeòదÐపరచ బ3NనDa” (ἡγίασται, 
hēgiastai) అE అO· స*లPడ¢ �ి2రమ@`ా yెRి�q1డ¢. అDa Dేవ,E'{ అం µ̀'ార[\]నప,�డ¢ 
మdeయ@ ఆయన ��వకP త èనDైనప,�డ¢ ఒక వQ'{*, వసు* వ,, లWక పJవర*న 
“పdeòదÐపరచబడ¢త�ంDa” (ἁγιάζω, hagiazō). మdÝకరకమ@`ా yెప,�ట, “అDa 
పdeòదÐపరచబ3NనDa” అన`ా అDa “పtతJ[\]నDa.” t¯ా¬�Dి1¬dా అt¯ా¬� ి
పdeòదÐపరచ బడ01డ¢ అE O�లP yెRి�నప,�డ¢, t¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬²'cరకP, 
'¥¦§స*వ,E'{ మdeయ@ అతE అt¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬²'{ మధQ ఉన} సంబంధమ@ను 
Dేవ,డ¢ D�tం� అనుమ9nా* డ¢ అE అతడ¢ రUi Nపర�q1డ¢.  

ఇద�ర/ ��గnా¬మ@లP '¥¦§స*వ,లP 'ాకOÌ 0 ే సంగ0ే²టk? ఇద�ర/ అt¯ా¬స 
��గnా¬మ@ల ల�ౖం èక సంబంధమ@ Dేవ,E D1¬dా అనుమ9ంచ బడ¢త�ంD1? O�లPకP 
ఈ పJశ} అంత`ా ఆస'{*లWE పJశ} మmతJ[| 'ావచుwను. '()సు* లWకPండ Rjం3N�#T]న7ార/ 
Rjం3N� 'ాE7ార/ ఇర/వ,ర/ Oాపమ@లB తRి�OÌ #q1ర/. అDa పdeòదÐత#T]న 
పdeòదÐత లWక OÌ #q1 ఇద�ర/ అt¯ా¬సుల మధQ t7ాహమ@ అవశQమ@`ా 
సంబంధమ@ లWEదE, తRి�OÌ వ,ట అనునDa ఇతర ఆలBచనలను అంత`ా కRి� 
7��ినDa. ఒకడ¢ Dేవ,Eనుం3N t3NOÌ #, EతQõవమ@ 'cర'¥¦న Edµ´ణ లWకPండ, 
Oాపప, ఊ�లB õtసు* న}ప,�డ¢, t7ాహమ@లB ల�ౖం èక సంపరLమ@ అంత`ా 
పటkIంచు'cనవల�ినDa 'ాదు. t7ాహమ@లB ఒకర/ `ాE లWక ఇద�ర/ ��గnా¬మ@లP 
'¥¦§స*వ,ల�ౖనప,�డ¢ మmతJ[| Dేవ,E D1¬dా t7ాహ Eబంధన పtతJపరచబ3NనD1 లWD1 
అను సంబంధమ@ లWకPండ అDa ఆలB�ంచద èన tషయమవ,త�ంDa. ఎందుకంట�, 
అతడ¢ లWక ఆ[\ రøNంపబ3Nనందున, t¯ా¬�ి'cరకP t7ాహమ@లB ల�ౖం èక సంబంధమ@ 
పtతJపరచబ3NనDa. 

O�లP తన తరLమ@ను ఒక[\టHI  మ@ందుకP ±�ి'cE 7¤÷}q1డ¢. ఎందుకంట� 
క సమ@ ఒక ��గnా¬² t¯ా¬�ి#T]నప,�డ¢ t7ాహమ@లB ల�ౖం èక సంపరLమ@ 
పtతJపరచబ3NనDa, ఈ సంబంధమ@లB ప,టkIన Rిల�లP పtతJపరచబ3Nq1ర/. 
tషయమ@ను qH'{Lyెప,�టకP, అO· స*లPడ¢ పtతJసంబంధమ@లB ప,టkIన Rిల�లకP 
మdeయ@ అt¯ా¬సులకP ప,టkIన Rలి�లకP మధQ వQ01Qసమ@ను చూRిq1డ¢. 
t7ాహ[\]న t¯ా¬�ి మdeయ@ అt¯ా¬�ి'{ మధQ ల�ౖం èక సంబంధమ@ను Dేవ,డ¢ 
పtతJపరచక OÌ #నట�#0,ే అt¯ా¬సుల Rిల�లవల� ¶de [లిªలR అపbత|� లIౖ 
య@ం3ే7ార/. Rిల�లP అపtత�J ల#$Q అవ'ాశమ@ను O�లP ఎందుకP 
అనుమ9ం�q1డ¢? ఒక �డì Oాపమ@లB ప,టkI Dేవ,Eyేత EంDaంపబడ01రను ఏ 
�ిD1Ð ంతమ@q¤ౖq1 మనమ@ 'cటkI7�యవచుwను. O�లPకP y1లm సంవత>రమ@లకP 
మ@ందు, ఆ tషయమ@Rj ౖ #T¹ºజL̂లP మmటలm3Nq1డ¢. “Oాపమ@ yేయ@7ా3 ే
మరణమ@ qHందును; తం3NJ³కL Dోష´ను కPమmర/డ¢ ðయడ¢” (18:20) అE 
అతడ¢ yెRి�q1డ¢. త;� లWక తం3NJనుం3N 7ాde వQ'{*గత Dోషమ@ Rిల�లకP బDaæ 
అవ,టకP O�లP`ాE #T¹ºజL̂లP `ాE అనుమ9ంచలWదు. 

Anthony C. Thiselton t7ాహమ@లB క సమ@ ఒక ��గnా¬² '¥¦§స*వ,ల�ౖ0ే ఆ 
��గnా¬²³కL పtతJ õtతమ@నుబటkI Rలి�లP పdeòదుÐ లS01రE సూ�ం�q1డ¢. 
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'¥¦§స*వ,డ¢, అt¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬² మdeయ@ Rిల�లP ఇద�de tషయమ@లB భ'{*గల 
õtతమ@ õtంచుటకP బలవంతRjటIబడ01డ¢.7 ��గnా¬మ@లలB ఎవర/ '¥¦§స*వ,లP 
'ానట�#0,ే '¥¦§స*వ,డ¢ అంDaంచు బ� ధ, న3NRింప,, పJ��వమ@లనుం3N �డì 
ల�ÐO· ందడ¢ గనుక ఆ ��వమ@లB Rలి�లP అపtత�J లP. ఈ 7ాకQ��గమ@లB O�లP �ంత 
అt¯ా¬సులకP ప,టkIన Rిల�ల గvdew 'ాదు. క సమ@ t7ాహమ@లB ఒక ��గnా¬² 
'¥¦§స*వ,ల�ౖ0,ే ల�ౖం èక సంపరLమ@ `ాE లWక Rిల�లను గర�మ@ ధdeంచుట `ాE 
అపtతJత0� మ;నమ@ 'ావ, అE అతడ¢ అనుకZల దృక�థమ@0� 7ాDaసు* q1}డ¢.  

వచనమ' 15. t7ాహమ@లB '¥¦§స*వ ��గnా¬² '¥¦§స*వ,లP 'ాE ��గ nా¬²E 
Eయం9Jంచటమ@ కషIమE O�లP గ@de*ం�q1డ¢; అన`ా అతడ¢, ఆ[\ t7ాహమ@లB 
క;సుండమE అt¯ా¬�ిE బలవంత RjటIలWర/. t7ాహమ@ õtత'ాలమ@ E;� 
ఉం31లE Dేవ,డ¢ అను'cEq1డ¢; అ)yే, O�లP అbÍాhvి)*sన>ాడ� ఎడబ�vిన 
)*డబ�య వచు®ను, అE 7Jా �ిq1డ¢. '¥¦§స*వ,డ¢ 'ాE ��గnా¬² t3N�OÌ వ,ట 
'ªర/'cEనప,�డ¢ '¥¦§స*వ,డ¢ లWక '¥¦§స*వdాలP, q�రమ@ y�ేినటH�  అను'cనdాదు. 
t3N�RjటkIన7ార/ t7ాహబంధమ@లB 'cనnాగవల�ిన 2ర$ంధమ'ల/దు అE 
అO· స*లPడ¢ జతy�ేిq1డ¢. t3N�RjటIక మ@ందు '¥¦§స*వ ��గnా¬² “Eర,ంధమ@లB 
ఉq1}డE” O�లP మmటలP సూ�సు* న}టH� q1}#, అ#0 ే ఎవde'{, లWక DేE'{ 
t7ాహబంధమ@లB t¯ా¬� ి Eర,ంధమ@లB ఉq1}డ¢? t7ాహమ@ ఇద�రకP 
సమmన[\]న Eర,ంధమm? t7ాహమ@ను 'ాOాడ¢ బ�ధQత బల¹1న[\]న ఆ®1రమ@Rj ౖ
ఉన}టH�  కERిసు* ంDa, అ#0 ే ఒక7�ళ t7ాహ ��గnా¬²'{ Eర,ంధమ@లWదు అE 
O�లP మనసు>లB ఉన}టH� న}Da. 

అt¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬² t¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬²E t3N�RjటkIనట�#0 ేఅతడ¢ 
లWక ఆ[\ Eర,ంధమ@లB లWరE O�లP yెRి�నప,�డ¢, అతE మనసు>లB nాం�1క 
t7ాహ 7¤ౖఖర/లP (వQ'{*గత[\]నt 'ావ,) క; èయ@q1}డ¢. t3N�RjటIబ3Nన '¥¦§స*వ భర* 
లWక ��రQ t7ాహమ@ను 'ాOాడ¢టకP; అతడ¢, ఆ[\ సమmజమ@ ఎదుర/ చూసు* న}టI 
yేయ శ'{*గల D1EనంతటkE yేయmలE అను'cకZడదు. O�లP పJకటనను బలపరచు 
ర/üవ,లP 'cdeం��య@లకP ఇం'ా 'ావల�నంటÏ, సమS�1నమ'Jా ఉండ�టకR 0ేవ{డ� 
మనలను [ి¬dయ'w1jడ� అను O�లP మmటను 7ార/ ఆలB�ంచవల�ియ@న}Da. 
'¥¦§స*వ t7ాహ ��గnా¬²0� క;సుండ¢టకP 9రసLdeంచు అt¯ా¬�#ిT]న ��గnా¬²E 
సం0�షRjటHI టకP తన nామర2ëమ@లను ఉప! èంచుట సమm®1నమ@`ా ఉండ¢ పదÐ9 
'ాదు.  

t3N�RjటIబ3Nన '¥¦§స*వ��గnా¬² మరల t7ాహమ@ yే�ి'cనవచుwను అను 
అర2మ@లB 'cందర/ ఈ 7ాకQ��గమ@ను తర/4 మmy�ేిq1ర/. ఈ t3N�RjటIబడ¢ట 
'cE}nార/�  “O�లP అవ'ాశమ@లP”`ా RిలPవబ3NనDa, అ#0 ే 9de è t7ాహమ@ 
yే�ి'cనుటను గvdew O�లP మmటలలB ఏ[\]q1 ఉన}టH�  కను`Ýనుట కషIమ@. 
t31కPలP తర/7ాత 9de è t7ాహమ@ yే�ి'cను అవ'ాశమ@ను గvdew అO· స*లPడ¢ 
'cDa�`ా ఆలB�ం� ఉండవచుwను. అత3NంతకPమ@ంD,ే “��రQ భర*ను 
ఎడబ�యకZడదు” (7:10) మdeయ@ “భర* తన ��రQను పdeతQ$ంపకZడదు” (7:11) 
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అE yెRి�q1డ¢. t7ాహమ@ను 'ాOాడ¢టకP మvలQమ@`ా పJభ@వ,నంద; 
t¯ా¬సమ@ను 01Qగమ@ yేయవల�ివ��*  t3N�RjటIబ3Nన '¥¦§స*వ ��గnా¬² 
అt¯ా¬�ి#T]న భర* లWక ��రQ0� సంబంధమ@ను 'cనnా èంచు బ�ధQత క; èలWర/. ఒకE 
t¯ా¬సమ@ను వదులP'cనుటకP ఏ మం� 'ారణమ@ చూRంిచబడదు. “15వ 
వచనమ@లBE t31కPలకP tర/దÐమ@`ా '()సు*  ³కL EÔ�ధమ@, t7ాహమ@ను 
మ@ èంచవల�నE పటHI బటHI  అt¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬² ³కL 'ªdeకకP tdlధమ@`ా 
ఐకQతను 'cనnా èంచుటకP t¯ా¬�ిE బ�Eసను yేయదు అE మmతJ[| O�లP yెప,� 
చుq1}డ¢.”8 t7ాహమ@ను 'cనnా èంచుటకP t¯ా¬�ి ³కL nా¬తంతÅ Yప, బ�ధQత 
ప,నde¬7ాహమ@ 'cర'¥¦న ఏ ఉDే�శమ@ను సూ�ంచుటలWదు.  

వచనమ' 16. అతE'{ t7ాహమ@ను గvdew ఉన}త దృక�థమ@ 
క; èయ@న}ందున - ఇద�ర/ ��గnా¬మ@లP మdeయ@ సమmజమ@ 'cర'¥¦న 
పJ!జనమ@లను అనుకZలమ@`ా అర2మ@ yే�ి'cEనందున - అt¯ా¬సులను 
t7ాహమm3Nన t¯ా¬సులP 7ార/న}టÏ�  t7ామమ@ను 'cనnా èంచ వల�నE O�లP 
'ªdeq1డ¢. అన`ా అతడ¢ 7ాde t7ాహమ@లను 'ాOాడమE 7ాdeE OÌ J త>¹Íం�q1డ¢. 
అ#నప�టk'{, t7ాహమ@లB E;� ఉండ¢టకP t¯ా¬�ి'{ అతడ¢ మdÝక 'ారణమ@ను 
ఇ�wq1డ¢. అt¯ా¬�ిE t7ాహమ@ yే�ి'cనుట సు7ాdµ*కరణ అవ'ాశ మ@ను ఇసు* ంDa. 
మmDade õtతమ@ మdeయ@ '¥¦§స*వ బ� ధ D1¬dా అt¯ా¬�ి '()సు* ను ఎర/గవచుwను. 
Ö3¿² yె¬య'ను? అE అO· స*లPడ¢ అ3N èq1డ¢, 7ాస*వమ@నకP, “'¥¦§స*వ భdl*  ��రQq# 
అt¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬²E ర´ణకP న3NRించవచుwను.” 

7:15లB అt¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬² '()సు* కP tdlధమ@`ా క�eనపరచబ3Nన 
పde�ి2త�లలB మmతJ[| O�లP మmటలmడ¢త�q1}డE 'cందర/ అను'cంటHq1}ర/. 
అలmంటk అt¯ా¬�ిE '()సు* qHద�కP న3NRించుటకP t¯ా¬�ి'{ తకPLవ అవ'ాశమ@ 
ఉన}ందున, t7ాహ ��గnా¬²E OÌ Eవ¬ం3N మdeయ@ t7ాహమ@ను 'cనnా èంచు 
ఏ పJయత}మ@ yేయవద�E అO· స*లPడ¢ సల° ఇ�wనటH�  'cందర/ 7ాDanా* ర/. ఈ 
01త�రQమ@ తRి�OÌ #నDa, t¯ా¬�ి#T]న ��గnా¬²0� t7ాహమ@ను 
'cనnా èంచమE O�లP D1E'{ tర/దÐమ@`ా సల° ఇ�wq1డ¢.  

భర*లP తమ ��రQలను మmర/wటనుగvdew ఉదహdeంచకమ@ందు ��రQలP తమ 
భర*లను '()సు*  'cరకP సంOాDaంచమE O�లP ��రQల0� మmటలm3Nq1డనునDa 
స�షI[\]య@న}Da. 'cdeంథులBE సంఘమ@లB ప,ర/ష�ల కంట� �ీ* &లP ఎకPLవ`ా 
ఉq1}dా?9 t7ాహ��గnా¬²E '()సు* qHద�కP న3NRించమE R�త�ర/ అdeÐం�నప,�డ¢, 
అతడ¢ పJ0ేQకమ@`ా �ీ* &లను సంబ� ®aం�q1డ¢: “అటHవల� �ీ* &లmdా, tూర/ tూ 
స¬ప,ర/ష�లకP లBబ3Nయ@ండ¢3N; అందువలన 7ాdeలB ఎవd¥¦నను 7ాకQమ@నకP 
అt®ేయ@ల�ౖ0,ే 7ార/ భయమ@0�కZ3Nన tూ పtతJ పJవర*న చూ�, 7ాకQమ@ 
లWకPండq� తమ ��రQల నడవ3Nవలన dాబటIబడవచుwను” (1 R�త�ర/ 3:1, 2). ఒకడ¢ 
ఏ tవరణq¤qౖ1 ఇవ¬Eవ¬ం3N, q�డ¢ సంఘ సభQత¬మ@లB �ీ* &లP అతQ®aక[\]న 
��గnా¬మQమ@ను క; èయ@q1}ర నునDa 7ాస*వమ@. 
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“0ేవ{డ� ప�k>ా22 ఏ vిZkయందు [ి¬Awెß” (7:17-24) 

O�లP, ±ర/�లB పJజలందర/ Dేవ,E #Tదుట EలPవబడ¢ సమయ[\]న 
య@`ాంతమ@ను గvdew ఆలB�సు* q1}డ¢. t¯ా¬సమ@ D1¬dా õtంచు పJయత}మ@, 
దర�న Daనమ@, మdeయ@ EతQõవమ@ను గvdewన Edµ́ ణ, '¥¦§స*వ,ల Eర+యమ@లను 
మdeయ@ 7ాde అల7ాటHలను అదుప,లB ఉంచు01#. 'ాబటkI , ̄ ాdµరకమ@`ా మmరÓమ@ 
తRి�ంచు nాం�1క బంధుత¬మ@ల0�ఉన} ²9tూdeన సంబంధమ@ను అO· స*లPడ¢ 
±ర/� ±dewq1డ¢. t7ాహమ@ ఒక OJా మ@ఖQ[\]న nాం�1క బంధుత¬మ@, అ#0 ేఅDa 
EతQత¬ప, ఉDే�శమ@లB అంత OJా మ@ఖQ[\]నDa 'ాదు. 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP t7ాహ 
బంధమ@ను Dేవ,E0� 7ాdeకPన} సంబంధమ@0� y1లm దగÓర`ా జ<3Nం�q1ర/. 
t7ాహమ@`ాE లWక ఇతర nాం�1క సంబంధమ@లP`ాE, '()సు* ను ఒప,�'cE t®ేయత 
చూప,టకP, పåde*`ా మmర/w'cనవల�ని అవసరమ@లWదు. పJభ@వ, dాకRj ౖ
దృÔిIRjటHI 7ాde'{ భvసంబంధ బంధమ@లP 'c) త* అర2మ@లను ఇnా* #. 'ాల 
మ@ èంప,ను దృÔిIలB RjటHI 'cE చూ��* , ఇంతకPమ@ందు ఒకడ¢ OJా మ@ఖQమE 
ఎంచు'cEనt ఇప,�డంత OJా మ@ఖQ[\]నt 'ావ,. 'ాబటkI  '()సు* D1¬dా 
RిలPవబ3Nనప,�డ¢ t7ాహ[\]న7ాడ¢ D1EE 'cనnా èంచవల�నE అO· స*లPడ¢ సల° 
ఇ�wq1డ¢. భర*, ��రQ లWకPండ ఉన}7ార/ t7ాహమ@ yే�ి'cనకPండ ఉండవల�నE 
సల° ఇవ¬బ3Nq1ర/. “'ాలమ@ సంకP�త[\]య@న}Da గనుక” (7:29), “ఆ 
�ి29యంDే నడ¢చు'cనవల�ను” అE అO· స*లPడ¢ పJ0ేQకమ@`ా yెR�ిq1డ¢. 

t7ాహసంబంధమ@లను గvdew ఆయన 7ాde'̂² yెR�ిq13ో  7ాటkE 
ఉదహdeంచుటకP లWక బలపరచుటకP, O�లP ఇతర nాం�1క అంతþ చరQల7¤పౖ, 
9de èq1డ¢. ఒకడ¢ యvదుడ¢`ాq# లWక అనQజనుడ¢`ాq#; సున}9 O· ంDaన7ాడ¢`ాq# 
లWక సున}9 O· ందE7ాడ¢`ాq# RిలPవబ3N య@ండవచుwను. '¥¦§స*వ,E'{ జö9 
గ@de*ంప,లP OJా మ@ఖQ[\]నt 'ావ,. శdµరమ@లB ఉన} గ@ర/* లD1¬dా 0ె;యజ^యబ3Nన 
Oాత మత t¯ా¬సమ@లP ఇప,�డ¢ అర2మ@లWEt. ఒక OాR ిబ�Eస`ా ఉన}ప,�3ో లWక 
స¬తంత�J డ¢`ా ఉన}ప,�3ో  '()సు* ను ధdeంచు'cనవచుwను. పJ9 ఒకLర/ 7ాde పJసు* త 
nాం�1క nా2 #E మdeయ@ D1EE అనుసdeంచుటలB వyేw శ)మలను 
అం µ̀కdeంచవల�ను. ఎంత nాధQ[\]0 ేఅంత 0:ందర`ా పJభ@వ, వnా* డ¢ అE గ)ంథమ@ 
సూ�సు* ంDa. అప,�31యన పJ9 7ాE'{ 7ాE 7ాE '{)యలyÝప,�న పJ9ఫల²nా* డ¢ 
(2 'cdeం��. 5:10). 'ాబటkI  O�లP ఇలm 7Jా �ిq1డ¢. 

17అ)y ేప�భ'వ{ ప�k>ా234 ఏ vిZk 2య²ంAెwß, 0ేవ{డ� ప�k>ా22 ఏ vి@kయందు 
[ి¬Aెwß, ఆ vి@kయం0ే నడ�చు38నవలIను; ఈ ప�3ారqÑ సంఘమ'ల2jట¼ల< 
2య²ంచుచుw1jను. 18సునjk Gu ం0Fన >ాDెవDై నను [ిలRవబDెw1? అతడ� 
సునjk GÝ JÔట�M 38నవలదు; సునjk Gu ంద2>ాDెవDైనను [ిలRవబDెw1? సునjk 
Gu ందవలదు. 190ేవ{2 ఆజ«లR అనుస"#ంచుట)� మ'ఖoమ'Jా2 సునjk Gu ందుట 
యందు ఏ²య' ల/దు, సునjk Gu ందకGÝ వ{టయందు ఏ²య' ల/దు. 20ప�k>ాడ� 
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ఏvిZkల< [ిలRవబDెwß ఆ vిZkల<wx య'ండవలIను. 2101సుడ>£ౖ య'ండJా 
[ిలRవబDEk>ా? dంతపడవదు�  Jా2 సhతంత|� డవ గ'టకR శ34@క¬J#న)*డల, 
సhతంత|� డవగ'ట మ"# మంd0F. 22ప�భ'వ{ నందు [ిలRవబDEన 01సుడ� ప�భ'వ{వలన 
Yాhతంతúûమ' Gu ం0Fన>ాడ�. ఆ ప�3ారqÑ సhతంత|� Dైయ'ంDE [ిలRవబDEన>ాడ� 3�Pసు@  
01సుడ�. 23bూర� bలRవ[_ట¼M  38నబDEన>ార� గనుక మనుష|oలకR 01సులR 3ాకRDE. 
24సహ� దర�లS"ా, ప�k మనుష|oడ�ను ఏvిZkల< [లిRవబDwెß ఆ vి@kల<wx 0వే{2y¥ 
సహ>ాసమ' క¬J#య'ండవలIను. 

వచనమ' 17. ఈ '¥¦§స*వ,లను న3NRించుటకP ఆయన గ@de*ం�న d¥ండ¢ 
'ారణమ@లD1¬dా భర*లకP, ��రQలకP అత3ే² yెRి�q13ో  D1EE అO· స*లPడ¢ 
tస*deం� ఉదహdeం�q1డ¢. �దట, ఒక t¯ా¬�ి తన మmర/� సమయమ@లB ప�భ'వ{ 
ప�k>ా234 ఏvిZk 2య²ంAెwß, ఆ nాం�1క బంధమ@0� తృRి*  yంెDaయ@ండవల�ను. 
d¥ండ¢, nాం�1క EబదÐతలలB �కPL'cEన ఒకE మmర/�yెందక మ@ందటk õtతమ@ను 
పåde*`ా ఎde èన 0ేవ{డ� ప�k>ా22 ఏ vి@kయందు [ి¬Awెß, D1EE '¥¦§స*వ,లP అర2మ@ 
yే�ి'cనవల�ను. '()సు*  పJభ@త¬మ@నకP లBబరచు'cనుట nాం�1క క)మమ@లB ఒకE 
nా2 నమ@ను రదు� yేయదు అనునDa ఇకLడ సంDేశ[\]య@న}Da. అనవసర[\]న 
t7ాధమ@లను తRి�ంచు'cనవల�నE O�లP '¥¦§స*వ,లకP స°యపడ¢టకP 
పJయ9}ంచుచుq1}డ¢. '()సు* ను హత�* 'cనుటకP Oాప õtతప, పదÐ9నుం3N 
9ర/గవల�ను ̀ ాE పåde* õtతప, పదÐ9నుం3N 9ర/గ@ట 'ాదE 7ార/ 0ె;�ి'cనవల�నE 
అతడ¢ 'ªర/'cంటHq1}డ¢. “పJ97ాడ¢ ఏ�ి29లB RలిPవబ3qె# ఆ �ి29లBq� 
య@ండవల�ను” (7:20) అE ఒకవQ'{* ఎలm ఎదుర/చూడబ3Nq13ో  D1E'{ t7ాహమ@ 
ఒక మmDade#T]య@న}Da. 

ఒకEE తన గత �ి29లBq� ఉండమను ఆజE, బహÂ¯ా, ఆతzt'ాసప, అవసరతను 
రదు� yే�ియ@ండదు; అ#0 ే7ార/ Eయం9Jంచగల tషయమ@లలBq� Dేవ,డ¢ 7ాdeE 
ల�కLడ¢గ@01డE సహ6దర/లP 0ె;�ి'cనవల�నE O�లP అను'cEq1డ¢. అq1Qయ[\]న 
మdeయ@  చపరచు పde�ి2త�లలB వQవహdeంచుటకP ఏ² అవసరð D1EE అతడ¢ 
తన పJజలకP ఇ�wయ@q1}డ¢. 7ార/ ఆయన దృÔిIలB అమvలQ[\]న tలPవగల7ారE 
ధనవంత�లకP, ధన¹1నులకP; అ®a'ార/లకP, Eస>°య@ లకP; ఇద�de'{ అతడ¢ 
న²zక క; èసు* q1}డ¢. పJజలP 7ార/ మmర/wటకP శ'{*లWE tషయమ@లలB `ాక, 
ఏ²yేయగలdl D1E'̂ 7ార/ ల�కL అప�జ¥ప�వల�నE అతడ¢ yెప,�చుq1}డ¢ 
(2 'cdeం��. 8:12 చూడం3N). 

ఈ ప�3ారqÑ సంఘమ'ల2jట¼ల< 2య²ంచుచుw1jను అను 7ాQఖmQనమ@ 
సంఘమ@ను Oా;ంచుటకP అO· స*లPడ¢ yేసు* న} చటIమ@లకP 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లలB 
'cందర/ సుE}తమ@`ా ఉన} లWక ఒక7�ళ 'cందర/ అడì èంyె3N 7ాd¥¦q1 ఇDa అర2మ@ 
yే�ి'cనబడ¢త�ంDa. అతE సూచనలP 7ాde'cరకP t Ø̄షమ@`ా రUO· ంDaంచబడలWదE 
O�లP 7ాde'{ tవdeం�q1డ¢. 'cdeంథులBq¤ౖq1 మd¥కL3ెqౖ1 '¥¦§స*వ,డ¢`ా õtంచుట 
స7ాలP0� కZడ¢'cన}Da. 7ార/ ��tసు* న} Dేవ,డ¢ లBకమ@లBE yెడ¢ను పåde*`ా 
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ఎde èన7ా3ై య@q1}డ¢. ఆ య@గమ@లBE 'cందర/ '¥¦§స*వ,లP t7ాహ ఏdా�ట�లB 
7ాde'{7ార/ చుటIబ3NనటH�  కను`Ýనబడ`ా, ఇతర/లP �-9కమ@`ా బ�EసలP`ా 
n· ంతమ@ yే�ి'cనబ3Nq1ర/. 7ాde nాం�1క బ�ధQతలP 7ార/ స¹ÍంచలWEt`ా 
ఉన}ప�టk'{, 7ాdeం'ా Oాపమ@లP ´²ంపబ3Nన '¥¦§స*వ,లP మdeయ@ dాబ� వ, మం� 
లBకమ@లB Dేవ,E0� õtంచుట'cరకP Edµ´ణ క; èన7ార/.  

వచనమ' 18. '()సు*  మరణమ@ తర/7ాత �దటk ద¯ాబ�మ@లలB, యvD1 
'¥¦§స*వ,లP yెప,�'cనద èన సంఖQలB ధరz¯ాస* & tషయ[\] పటHI దలగ; èయ@q1}ర/. 
7ాdeలB అq�కPలP అనుQలP '¥¦§స*వ,లP 'ాకమ@ందు ధరz¯ాస* &మ@ను హత�* 'cనవల�నE 
అను'cEq1ర/ (అO· . 21:20 చూడం3N). మmర/�yెంDaన అనుQలP ఎదుdÝLEన 
అవశQకతలవలన గల± ప9Jక 7Jా య@టకP O�లP R�Jd̂Rంిచబ3Nq1డ¢. ఈ 
అంశమ@నుగvdew అతడ¢ ±వJమ@`ా 'ªపప3Nq1డ¢, అ#0 ే1 'cdeం��. 7:18, 19లB 
సున}9Eగvdew మmటలm3Nనప,�డ¢ O�లPను d̂Rిన 'ªపమ@ గల±. 5లB లWక iి;Rీ�. 
3లB అసలP పJదde�ంచబడలWదు. 'cdeం�� సంఘమ@లB, క సమ@ ఈ tషయమ@వరకP, 
అలmంటk t7ాదమ@ ఏDa 7�ర/OాdeనటH�  కERించలWదు.10 అ#0,ే O�లP ఈ అంశమ@ను 
ఎందుకP ±�'ిcEవ�wq1డ¢? 7ార/ RిలPవబ3Nన �ి29లBq� t7ా¹Íత�లP, 
అt7ా¹Íత�లP 'cనnాగవల�నను O�లPOÌ ర/, సున}9 O· ంDaన7ార/, సున}9 
O· ందE7ాde tషయమ@లB ఎలm సహకdeసు* ంDa (7:12-17)? 

యvదులP, అనుQలP ఇద�ర/ క;�ియ@న} nార¬9Jక సంఘమ@'cర'¥¦న 
అO· స*లPE OÌ dాటమ@, ఎల�ప,�డ¢ అతE మనసు>లB ఉంటHంDa. O�లPకP మdeయ@ 
అనుQలP సున}9 O· ందవల�నను 'ªdeకగల యvD1 '¥¦§స*వ,లకP మధQ ఉన} వ9*3N 
అతE నుం3N ఎప�టk'{ దూరమ@ 'ాదు. సున}9, ఆలB�ంచద èన ఉDేJకమ@ మdeయ@ 
nాంసLృ9క జటkలతలP క; èన tషయమ@; అ#q1 O�లP దృక�థమ@నుం3N చూ��* , 
Dేవ,E0� ఒకE సంబంధమ@ను Eర¬�ంచుటలB D1Eకంత OJా మ@ఖQత లWదు. సున}9 
tషయమ@లB '¥¦§స*వ,ల ఉD1�ీనత, ఒకE t7ాహnా2 #'{ కలPపబ3Nన 'c'¥Lమ@. 
t7ా¹Íత�3ైq1 లWక అt7ా¹Íత�3ైq1, సున}9 O· ంDaన7ా3ైq1 లWక O· ందE7ా3ైq1 
ఏ�ి29లB '¥¦§స*వ,డ#న మmర/� అవసరమ@లWదు. మmర/�yెంDaన యvదుడ¢ సున}9 
GÝ JÔట�M 38నవలదు; అనుQడ¢ సునjk Gu ందవలదు. అలm`̂ మmర/�yెంDaన 
t7ా¹Íత�డ¢ తన t7ాహమ@ను రదు� yే�'ిcనవల�ిన పEలWదు; లWక అt7ా¹Íత�3ైన 
'¥¦§స*వ,డ¢ t7ాహమ@ yే�ి'cనవల�ిన అవసరమ@లWదు. 

'¥¦§స*వ,3ైన అనుQడ¢ సున}9 O· ందవల�నE Eర+#ంచు'cనుట 'cంతవరకP 
ఆలB�ంచత èనDa, అ#0,ే మmర/�yెంDaన యvదుడ¢ “సున}9 OÌ `ÝటHI 'cనవలదు” 
అE O�లP yెRి�నప,�డ¢ అతE ఉDే�శమ@ ఏ²టk? ఒకడ¢ ఎందుకP, ఎలm “సున}9 
OÌ `ÝటHI 'cనగలడ¢”? సున}9 గ@ర/త�లను OÌ `ÝటHI 'cనవల�నను 'cంతమంDa 
యvదుల 'ªdeక, '()సు* dాబ� వ,టకP మ@ందున} శ01బ�మ@లలB ̀ µ)కP సంసLృ9 యvD1 
పదÐత�లలBE'{ yÝచుw'cE OÌ త�న}ప,�డ¢ OJా రంభ[\]Da. యvD1 ఆy1రమ@లనుం3N 
7�d¥¦న ఇతర అ��Qసమ@ల మధQలB, ధృ¶కdeంపబడE 7ాటkE ̀ µ)కPలP అభQ�ిం�q1ర/.11 

సున}9 అను '{)య0� శdµరమ@ను రUప,మmప,ట, µ̀)కPలకP సంబం®aం�నంతవరకP 
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అq1గdeకమ@. ��7KDేJక మ@లP గల యvదులP, µ̀)కP పదÐత�లను అనుసdeంచ 
'ªర/'cంటHq1}ర/, 7ాQయmమ¯ాలలB 7ాde సున}9E పJదde�ంచుటకP నగ}మ@`ా 
కనబడ¢టకP తత*రపడ¢త�q1}ర/. సున}9 OÌ `ÝటHI 'cనుటకP 7ాడబ3Nన µ̀)కPమmట 
(ἐπισπάοµαι, epispaomai) 'c)త*EబంధనలB ఇకLడ మmతJ[| కనబడ¢త�ంDa. D1E 
nా®1రణ అర2మ@ ఒకERjౖ'{ DేEq¤ౖq1 అనుకZలమ@`ా `ాE లWక వQ9d̂కమ@`ా `ాE 
±�ి'cE వచుwట లWక ఒకERj ౖðప,ట.12 స¬ల� శస* & �'{త> t®1నమ@ను RిలచుటకP 
'ావల�ిన, యvదులD1¬dా O· ందుపరచబ3Nన మmటను 7ాde సున}9E  
మఱుగ@ పరచుటకP 7ార/ వ¹Íం�q1ర/.13 D1E'{ tర/దÐమ@`ా, 'cdeంథులB  
మmర/�yెంDaన యvదులP 7ాde సున}9 గ@ర/త�ను ±�ి7�య@టకP  
అ´dారÐమ@`ా పJయ9}సు* q1}ర/; అO· స*లPడ¢ బహÂ¯ా సూతJOJా యమ@`ా 
మmటలmడ¢త�న}టH� న}Da. t7ా¹Íత�డ¢`ా, అt7ా¹Íత�డ¢`ా ఉన}టÏ� , సున}9కZడ 
ఏ ఆ±zయ ఫ;తమ@లను క; èలWదE అతడ¢ yెబ@త�q1}డ¢. 

వచనమ' 19. 0ేవ{2 ఆజ«లను అనుస"#ంచుట)� మ'ఖoమ' Jా2 సునjk 
Gu ందుటయందు ఏ²య' ల/దు అను O�లP yే�ిన పJకటన గ)ంథమ@ ³కL t Ø̄ష[\]న 
రUపమ@. సున}9 “Dవే,E ఆజEల”లB ఒకటk; అ#0 ే యvదులకP అDa 
ప,dాతన[\]నDa మdeయ@ అ®aకమ@`ా ̀ ÿరtంపద èన ఆజEలలB ఒకటk (ఆDa. 17:9, 10; 
#Tహ6 . 5:2-5). t¯ా¬సమ@ D1¬dా Dవే,E tðచనను 0ె;యజ^య@ట 'cరకP 
OాతEబంధన ³కL అ®a'ారమ@నకP iిdాQదు yేయ@టకP (dlమm. 4:3-8), సంఘ 
అ��Qసమ@లకP సహకdeంచుటకP (1 'cdeం��. 9:9), లWక q¤9ౖక అ��Qసమ@ల 
!గQతను ర/üవ,పరచుటకP (గల±. 5:14) అO· స*లPడ¢ సం'c�ంచలWదు. అD ే
సమయమ@లB, ఇ¯)ా #$æయ@ల మతసంబంధ కరz'ాండమ@ ³కL ఆy1ర 
7¤ౖఖర/లను అనుQలకP అన¬#ంచ కZడదను అతE పటHI దలలB O�లP dాõపడలWదు. 

ttధ పJ0ేQక[\]న ఆy1రమ@లP క;�ియ@న} యvD1 మతమ@ను ఇక 
OాటkంచకZడదను ఒక సమయమ@ను O�లP బ� ధలB చూRిం�q1డE గ)హణశ'{*గల 
యvD1 '¥¦§స*వ,లP అర2మ@yే�ి'cEq1ర/. 7ార/ ఎను}'cEనటH� `ా ధరz¯ాస* & 
సంబంధ[\]న ఆy1ర మvలకమ@లను అభQ�ించుటమm లWక మmనటమm అE ఆతz 
nా´Qమ@ను హత�* 'cEన7ార/ స�షIమ@`ా అవ`ాహన yే�ి'cEq1ర/, అ#0 ే 7ార/ 
యvD1మత ఆy1రమ@నకP కటHI బ3Nయ@ండవల�నE 7ాటkE అనQ t¯ా¬సులRj ౖ
ðపలWదు. ఆy1రమ@ల అర2మ@లB, “'()సు*  ధరz¯ాస* &మ@నకP సమmRి*#T]య@q1}డ¢” 
(dlమm. 10:4). '¥¦§స*వ సంDేశమ@³కL సూచనను 9రసLdeం�న యvదులP, 
“7ారందర/ను ధరz¯ాస* &మందు ఆస'{*గల7ార/” (అO· . 21:20) మdeయ@ 7ార/ 
'¥¦§స*వ,ల#న తర/7ాత కZడ పdeసయ@Qల 7ాదమ@నకP అంటkRjటHI 'cE య@q1}ర/ 
(అO· . 15:5), O�లPను అనుసdeంచు7ాde'{ బదÐశత�J వ,ల�ౖq1ర/ మdeయ@ అతE 
బ� ధలకP మ@ èంప, పలPకవల�నను'cEq1ర/. అ#0 ే ఒకడ¢ Dేవ,E#Tదుట 
EలPవబ3Nనప,�డ¢ సున}9వలన ఏ ఫ;తమ@ ఉండదE O�లPకP అర2మ#నDa. 
ఒకE t7ాహ �ి29వల�q� ఇDaకZడ సంబంధమ@లWEDa. తన t7ాహ tషయమ@లB ̀ ాE 
లWక ఆy1ర గ@de*ంప,నకP సంబం®aం� `ాE తన �ి29E మmర/w'cనుటకP '¥¦§స*వ,డ¢ 
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బలవంత RjటIబడలWదు. 
వచనమ' 20. సున}9Rj ౖ అతE పdeDలనల మ@ èంప,లB, ప�k>ాడ� ఏ vిZkల< 

[ిలRవబDెwß ఆ vిZkల<wx య'ండవలIను అE O�లP yెRి�q1డ¢. ఈ ఆలBచన nాం�1క 
మdeయ@ t7ాహ �ి29'{ సమmనమ@`ా వde*సు* ంDa. 24వ వచనమ@లB అO· స*లPడ¢ ఈ 
¹ºచwdeకను 9de è yెRి�q1డ¢. సున}9 మdeయ@ బ�Eసత¬మ@ అను అంశమ@లP 
బJహzy1de`ా ఉండ¢ట లWక t7ాహమ@ yే�ి'cనుటను గvdewన పJశ}లకP O�లP 
స�ందనను ఉదహdeం� D1E'{ సహ'ారమ@`ా ఉన}t.  

వచనమ' 21. ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ తను మmర/�yెంDaన సమయమ@లB t7ాహ 
tషయమ@లB ఏ �ి29లB ఉన} D1EE 'cనnా èంచవల�నను అతE ¹ºచwdeకకP 
ఆ®1రమ@`ా సున}9 మdeయ@ బ�Eసత¬మ@ d¥ం3NంటkE గvdew O�లP 
yెప,�'cEq1డ¢. అ#q1, t7ాహమ@నకP `ాE లWక ఆy1ర nా2 #'{ `ాE 
బ�Eసత¬మ@ పåde*`ా OÌ లwబడదE అతడ¢ గ)¹Íం�q1డ¢. సhతంత|� డవగ'టకR శ34@ 
క¬J#న)*డల, సhతంత|� డవగ'ట మ"# మంd0F అE అతడ¢ జతyే�ిq1డ¢.14 'ాబటkI, 
t7ా¹Íత�డ¢/అt7ా¹Íత�డ¢, సున}9 O· ంDaన7ాడ¢/సున}9 O· ందE7ాడ¢, అను 
అతE చరwకP అO· స*లPడ¢ బ�EసలకP ఇ�wన ¹ºచwdeక క�wతమ@`ా సమmంతరమ@ 
'ాదు. �దటk d¥ండ¢ వరÓమ@లకP సంబం®aం�, 7ార/ RిలPవబ3Nన �ి29లBq� తన 
సహ6దర సహ6దdµలP ఉండవల�నE yెRి�q1డ¢; అ#0 ేబ�Eస'cర'¥¦న అతE ఆజEను 
మృదువ,`ా yRెి�q1డ¢. dంతపడవదు�  ̀ ాE, అE అతడ¢ 7Jా �ిq1డ¢, D1నర2మ@, “ కP 
yేదు క; èంచు బ�Eసత¬ప, �ి29లBq�  వ, ఉండవదు� . ఆతz నూQనతలB Eను}  వ, 
[\త*బరచు 'cనవదు� .” 

బ�Eసల'cర'¥¦న O�లP ఆజEలP t7ా¹Íత�లకP సంబం®aం�నంతవరకP 
సమmంతరమ@ yేయబ3Nనt, ఇDa పde°సమ@`ా ధ¬Eసు* ంDa. µ̀)కP dlమm 
పJపంచమ@లB బ�EసలP t7ాహమ@ yే�ి'cనుటకP అనుమ9ంచబడలWదు. బ�Eసల 
Dేహమ@లను tE!గపరచుట లWక దుde¬E!గమ@ yేయ@ట 7ాde యజమmనుల 
Eర+యమ@Rjౖ ఆ®1రప3N ఉన}Da. Cato, dlమm వQవnాయ®1ర/3ెనౖ మdాQదసు* డ¢, 
'{)ంDa సల°ను ఇ�wq1డ¢: “ఉ3N è OÌ #న ఎదు� లను, లBపమ@ ఉన} పòవ,లను, 
లBపమ@గల `ÝఱkWలను, నూలP, 0�ళ)}, Oాతబళ)}, Oాత వసు* వ,లP, మ@స; 
బ�EసలP, అq1dlగQమ@ గల బ�EసలP, మdeయ@ ఏ[\]0 ే అq1వశQ[\]న7K 7ాటkE 
అమzం3N.”15 Cato అంచq1లB, బ�Eసలtూద nానుభv9 సుE}తత¬మ@నకP 
ఆOాDaంచబ3NనDa. మ@స; బ�Eసను లWక మ@స; ఎదు� ను ఉంచు'cనుట దdeదJ 7ాQOార 
Eర+యమNత�ంDa. సమmజమ@ బ�Eసలను అ®a'ార సంబంధమ@`ా తకPL7¤ౖన రక[\]న 
మmనవ,లP`ా చూసు* ంDa. '()సు* నందు, ఒకడ¢ D1సు3ైq1 స¬తంత�J 3ైq1, సున}9 
O· ంDaq1 O· ందకOÌ #q1, t7ా¹Íత�3ైq1 అt7ా¹Íత�3ైq1 ఏ వQ01Qసమ@ లWదు.  

వచనమ' 22. 'cdeం�� సంఘమ@లB బ�EసలP మdeయ@ యvదులP ఇద�ర/ బ�`ా 
OJా 9EధQమ@ వ¹Íంచుటవలన, '¥¦§స*వ,లP లBక సంభవమ@ లను బ�హQమ@`ా 
అం µ̀కdeంచు పదÐ9E tవdeంచుటకP బహÂ¯ా O�లP సున}9 మdeయ@ 
బ�Eసత¬మ@ను 7ా3N ఉంట�డ¢. ఒకE Edµ́ ణ మdeయ@ Dేవ,E0� RిJయ[\]న �ి29 
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బ�హQమ@`ా 'ాక ఇతర మmరÓమ@లలB Eర¬�ంచబ3Nనప,�డ¢ 7¤లPపటk �ి29 పåde*`ా 
స¹Íంపద èనDa. ఆy1రమ@ల �ి29 సున}9D1¬dా గ@de*ంపబడ¢ట కంట� బ�Eసత¬మ@ 
D1¬dా గ@de*ంపబ3Nనప,�డ¢ tషయమ@ను tవdeంచుట 0ే;'¥¦నDa. బ�Eసత¬ 
Eయమమ@ µ̀)కP dlమm సమmజమ@లB �ి2రమ@`ా nా2 Rించబ3NనDa. D1EలB 
�కPL'cEన7ార/, '¥¦§స*వ బ�Eస, ప�భ'వ{వలన Yాhతంతúûమ' Gu ం0Fన>ాడ�, అలm`̂ 
స¬తంత�J డ¢ 3�Pసు@  01సుడ� అE మmతJ[| అO· స*లPడ¢ yెప�గ; èq1డ¢. ఈ ఆలBచన 
భvసంబంధ õtతమ@ను 0ే;కyేయలWదు, అ#0 ేపJసు* త శ)మలP ±ర/� మdeయ@ 
EతQత¬మ@ ³కL పde�aలB చూడబ3Nనt.  

వచనమ' 23. D1సుడ¢ `ాE స¬తంత�J డ¢ `ాE మనుష�Qలందde'{ ఆయన 
దయyే�ిన �ి29, '()సు³క�o nార¬9Jక సమz9#T]0,ే అDa అంత స�షIమ@`ా లWదు, 
O�లP మde స�షIమ@`ా ఉq1}డ¢. D1సు3ైq1, స¬తంత�J 3ైq1 '¥¦§స*వ,లందర/ '()సు*  
�ిలPవRj ౖమరణÙం�నప,�డ¢, bలRవ[_ట¼M  38నబDEన>ార�. tశ¬ 'cల పdeమmణమ@ Rj ౖ
'()సు* ను ఒప,�'cనుట `Ýప� సమmంతరమ@`ా పE yే�నిDa. 'cE} సందర�మ@లలB, 
D1సుడ¢ తన వQ9d̂క స¬తంత�J Eకన} ఆdeÐక�ి29లB ఎకPLవ భదJత క; èయ@q1}డ¢;16 

మmనవ చటIమ@³కL q1Qయ దృక�థమ@నుం3N లWక శdµర 'ªdeకల³కL ఆ±zయ 
దృక�థమ@నుం3N బ�Eసత¬మ@ను ఆలB�ం�నప,�డ¢ మనుష�QలకP D1సులP 
'ాకP3N అE అO· స*లPడ¢ సల° ఇ�wq1డ¢. D1సులP`ా 7ాde �ి29E మmర/w'cన 
జöలE7ార/ õtతమ@లB 7ాde గమQమ@ను గvdew దుః�ంచుటకP ఏ² ఉండదు. 
ఆలmగ@ yేయ@ట లBక tలPవల D1¬dా yెరపటIబడ¢ట0� సమmనమ@. లBక tలPవల 
D1¬dా yెరపటIబడ¢ట D1¬dా, మనుష|oలకR 01సులR 3ాకRDE అE O�లP 7ాdeE 
7�డ¢'cEq1డ¢. Dేవ,డ¢ D1సుE మdeయ@ స¬తంత�J E ఇద�deE తన 'cరకP 'cq1}డE 
7ార/ 0ె;�ి'cనుటకP ఇDa సdeOÌ త�ంDa.  

వచనమ' 24. 7:20లB yెRి�న ఉDే�శమ@ను 9de è yెప,�ట D1¬dా అO· స*లPడ¢ 
తన బ� ధను సంøR̂ిం�q1డ¢. ఏ vిZkల< [లిRవబడ�wß ఆ vిZkల<wx 0ేవ{2y¥ 
సహ>ాసమ' క¬J#య'ండవలIను అనుమmట t7ాహ వQవస2ను D1EలB yెప�బ3Nన 
ఒప�ందమ@లను '¥¦§స*వ,డ¢ `ÿరtంచవ ల�నE సూ�సు* న}Da. '¥¦§స*వ,డ¢`ా ఉండ¢టకP 
కPటHంబ పde�aలB ఏ మmర/�లP అవసరమ@ లWదు. అంతకంట�, '¥¦§స*వQమ@ 
గృహమ@లను మde �ి2రమ@`ా yేసు* ంDa. 

38"#ంథుల< [_ంDEª 3ా2>ా"#34 మSరÕదరîకమ'లR (7:25-40) 

O�లPకP 'cdeం��య@లP 7Jా �ిన ప9Jక ఇంతకP మ@ందున} అనుQలP తమ 
õtతమ@లలBE'{ '¥¦§స*వ సూతJమ@లను õర+మ@ yే�ి'cంటHండ`ా 7ాd¥దుdÝLEన 
¹ÍంసకP nా´Q[\]య@న}Da. µ̀)కP లBకమ@లB,  9, గృహమ@లP, త;దండ¢J ల OÌ షణ 
మdeయ@ t7ాహబంధమ@ మmర/�yెందు దశలB ఉన}t. జöరత¬మ@, గర�nJా వమ@, 
Rిల�లP మరణÙంచునటH�  బ¹ÍరÓతమ@ yేయ@ట, t31కPలP, క�eక దdeదJమ@ మdeయ@ 
బ�Eసత¬మ@ కPటHంబమ@లను పJతQ´మ@`ా బ�®aంచు tషయమ@ల�ౖయ@న}t. 
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'¥¦§స*వ,డగ@టకP పJవర*నలB మmర/� అవసర[\] య@న}Da, అ#0 ేఎంత? ఒకడ¢ ఎకLడ 
OJా రంÒంచవల�ను?  

సూచన'cరకP పJభ@వ,నుం3N పJతQ´ పJకటన O�లP O· ంDaనప,�డ¢, అతడ¢ D1EE 
ఉప! èం�q1డ¢ (7:10); అతడ¢ప! èంచనప,�డ¢, అతడ¢ పdeòD1Ð తz 
న3NRింప,Rj ౖ ఆను'cEq1డ¢ మdeయ@ పJసు* త పde�ి29'{ అన¬#ంచద èన 01జö 
సూచనను ఇ�wq1డ¢. 'cE} సూతJమ@లను ఇచుwటD1¬dా అనుQల ఆలBచన 
మdeయ@ అ��Qసమ@0� అO· స*లPడ¢ పJతQ´మ@`ా వQవహdeం�q1డ¢. 7ాde 
t7ాహ�ి29'{ సంబం®aం�, '¥¦§స*వ,లP 7ార/న}టH� `ాq� ఉం3NOÌ వల�ను (7:20). 
t7ాహ[\]న జంట ల�ౖం èక సంబంధమ@నుం3N 7ాde'{ 7ార/ t3Nt3N`ా ఉండకZడదు. 
ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ అt¯ా¬�ిE t7ాహమm3Nనప,�డ¢, '¥¦§స*వ,డ¢ ఆ t7ాహమ@ను 
'cనnా èంచవల�ను.  

అO· స*లPడ¢ తర/7ాత తన శ)దÐను Rjం3N� 'ాE 7ాde7¤ౖప, 9JRి�q1డ¢. “ వ, 
yేయవల�ను,” “ వ, yేయకZడదు” అను పDa ఆజEల మmDade ఆజEలను tడ¢దల 
yేయ@ట అతE ఉDే�శమ@ 'ాదు. D1E'{ బదులP, 7:26లB అతడ¢ సల° ఇ�wq1డ¢ 
మdeయ@ 7:28లB మmర/� 'cరకP అనుమ9ం�q1డ¢.  

'cdeం��య@లD1¬dా అతE'{ అంDaన పJశ}లకP O�లP జ7ా�చుwచుండ`ా, 
t7ాహమ@లB t3NOÌ # ఉండ¢టకంట�, ల�ౖం èక సంపరLమ@ Dేవ,E అంత`ా 
సం0�షపరచదు అను 7ాదమ@ను అతడ¢ ఒప,�'cనలWదు మdeయ@ t7ాహ[\]న 
�ి29లB '()సు*  D1¬dా RిలPవబ3Nన అతడ¢, ఆ[\ t7ాహసంబంధమ@లB 
E;�య@ండవల�నE పJ9 '¥¦§స*వ,E'{ సల° ఇ�wq1డ¢. తర/7ాత ��గమ@లB ఆ 
ఆలBచనRj ౖఅతడ¢ tవరణ ఇ�wq1డ¢.  

bూర� ఉనj vిZkల<wx 2¬dఉండంDE (7:25-31) 

25కనoకల bషయqrs, ప�భ'వ{�క� ఆజ« wxను Gu ందల/దు Jా2 
నమ³కqrsన>ాడw£ౖ య'ండ�టకR ప�భ'వ{ వలన క2కరమ' Gu ం0Fన>ాడw£ ౖ w1 
y1త�రoమ' Aపె{� చుw1jను. 26ఇప�ట¼ ఇబ$ం0F2బట¼M  ప{ర�ష|డ� y1నునj vిZkల<wx 
య'ండ�ట qÑల2 తలంచుచుw1jను. 27¸�రoకR బదు  డ>£ౖ య'ంట¼>ా? bడ�దల 
3½రవదు� . ¸�రoల/క bDEJానుంట¼>ా? b>ాహమ' 3½రవదు� . 28అ)నను Öవ{ 
[_ంDEªAేvి382నను Gాపమ' ల/దు, కనoక [_ంDEªAvేి 382నను ఆqrకR Gాపమ' ల/దు; 
అ)yే అట¼M>ా"#34 శ"Oరసంబంధqrsన శPమలR కలRగ'ను; అb ¤కR కలRగ కRండ 
29సహ� దర�లS"ా, wxను Aెప{�న0ే మనJా, 3ాలమ' సంకRdతqrs య'నj0F గనుక 
ఇక¤దట ¸�రoలR క¬J#న>ార� ¸�రoలR ల/నట�M ను 30ఏడ�®>ార� ఏడhనట�M ను 
సంy¥షపడ�>ార� సంy¥ష పడనట�M ను 38ను>ార� y1మ' 382న0F తమ0F 3ానట�M ను 
31ఈ ల<కమ' అనుభbంచు>ార� అ²తమ'Jా అనుభbంప నట�M ను ఉండవలIను; 
ఏలయనJా ఈ ల<కప{ నటన గkంచుచునj0F.  
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వచనమ' 25. bషయqrs (περὶ δὲ, peri de) అను మmట 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,ల 
D1¬dా 7�యబ3Nన పJశ}కP nా®1రణమ@`ా O�లP స�ందనను పdeచయమ@ yేసు* ంDa 
(7:1; 8:1; 12:1; 16:1), అ#0ే ఈ tషయమ@లB వ9*ప;'{న D1EE మmర/wటకP 
మmటలP '̂వలమ@ శ)దÐను 'ªర/01#. సంఘమ@నుం3N 7�యబ3Nన పJశ} ఒక 
��గమ@కన} ఎకPLవ క; èయ@ండవచుwను, అ#0 ే nా®1రణ సంబంధమ@ ఒ'̂ 
tధమ@`ా ఉన}Da: ల�ౖం èక సంబంధమ@ మdeయ@ t7ాహమ@Rjౖ అం µ̀కdeంపబ3Nన 
nా®1రణ ఉDే�శమ@లను '¥¦§స*వ,3ైనందువలన 9రసLdeంచవచుwq1? 7:17లB అతడ¢ 
OJా రంÒం�న ఉDే�శమ@ను మనసు>లB ఉంచు'cE O�లP జ7ా��wq1డ¢: “ప,ర/ష�డ¢ 
01నున} �ి29లBq� య@ండ¢ట [|లP” (7:26).  

µ̀)కP-dlమm పJపంచమ@లB, “కనQక,” ఇప�టk మన 'ాలమ@లBవల�, ప,ర/ష�E0� 
ఎప,�డ¢ ల�ౖం èక సంబంధమ@ RjటHI 'cనE యÿవనసు* dాల�ౖన �ీ* &'{ nా®1రణ సూచన`ా 
ఉన}Da. ప,ర/;ా®aకQ సంసLృత�ల 'cర'¥¦న వQ9d̂క సూచనలP మన పJసు* త 
అధQయనప, పde�aలB లWవ,. õవ సంబంధ[\]న మdeయ@ nాంసLృ9క tషయమ@లP 
త¬ర`ా Rjౖ'{ కERిnా* #. 

మdeయకP Dేవదూత కERిం�నప,�డ¢, ఆ[\ “కనQక”`ా గ@de*ంపబ3NనDa (లZ'ా 
1:27). వQ9d̂కమ@`ా !��ప,కP సde#T]న పJకటన ఏDa yేయబడలWదు (మత*# 
1:20-25 చూడం3N). µ̀)కP ప,dాణమ@లP మ@గ@Ó ర/ కనQకల�ౖన Dేవతలను 
క; èయ@న}t, అd¥*², అ�ెన మdeయ@ ¹.�ిIయ. ̀ µ)కP సర¬Dేవ01గణమ@లB సde#T]న 
కనQక Dేవత లWదు. tషయమ@ను మ@ èంప,లWకPండ ఉదహdeంచవచుwను. 
అప,�డప,�డ¢ కనQకలP అను మmట ప,ర/ష�లP �ీ* &లను క; èయ@న}Da (పJకటన 
14:4; KJV); 7:25లB “కనQకలను గvdew” O�లP 7Jా �ినప,�డ¢, ఆయన 
Rjం3N� 'ాE7ాdeE, ల�ౖం èకమ@`ా చుర/కP`ా లWE �ీ* &లను సూ�సు* q1}డ¢ (7:28, 36).17 

కనQకలను గvdew O�లP సంబంధమ@ 7�ర/`ాలWదు; అDa t7ాహ సందర�మ@లB 
ఉన}Da. '¥¦§స*వ t7ాహమ@³కL మdాQదకP సంబం®aం� అతడ¢ ప,ర/ష�లకP �ీ* &లకP 
ఉపDేసు* q1}డ¢. 

Rjం3N�#T]న 7ాde'cరకP, �దట పJభ@వ,నుం3N tEన7ాde D1¬dా అతE'{ 
అంDaంచబ3Nన సంబం®aత బ� ధను O�లP O· ంDaq1డ¢ (7:10). t7ాహమ@ 'cరకP 
ఆలB�సు* న} యÿవన ప,ర/ష�లP �ీ* &ల 'cరకP అతE'{ సd¥¦న ప�భ'వ{�క� ఆజ« లWదు, 
అ#0 ే అO· స*లPడ¢`ా అతE అ®a'ారమ@ అదనప, బయలPOాటHను అతడ¢ 
ఇచుwనటH�  yే�నిDa. w1 y1త�రoమ' Aెప{�చుw1jను అE అO· స*లPడ¢ జత 
yే�ినప,�డ¢, తన ఆజEను పటkIంచు'cనకPండ¢టకP అనుమ9Eవ¬లWదు. d¥ండ¢ 
సూతJమ@ల 'cరకP అతడ¢ Dెtౖక అ®a'ారమ@ను yపె,�'cEq1డ¢: (1) Dేవ,డ¢ t7ాహ 
జంట మధQ t7ాహమ@ను మdeయ@ ల�ౖం èక సంబంధమ@ను అం µ̀కdeం�q1డ¢, 
మdeయ@ (2) t7ాహమ@ õtత'ాలమ@ 'ాOాడబడ వల�నిDa. D1Eకవతల, 
నమ³కqrsన>ాడw£ౖ య'ండ�టకR ప�భ'వ{వలన క2కరమ' Gu ం0Fన>ాడw£ ౖ(7:40) అE 
అO· స*లPడ¢ ఉపDేం�q1డ¢.  

వచనమ' 26. nా®1రణమ@`ా t7ాహమ@ను గvdew O�లP yRెి�నDa, t7ాహమ@ 
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yే�ి'cనవల�నE తలంచు7ాde'{ సమmన శ'{*0� ఉప! èంచబడ¢త�ంDa. ఇప�ట¼ 
ఇబ$ం0F2బట¼M, t7ాహమ@ 'ాE7ాడ¢ y1నునj vిZkల<wx ఉండ�ట 0ె;7¤ౖన పనE 
అO· స*లPడ¢ సమde2ం�q1డ¢. 'cdeం��య@లను ఇబ,ంDaRjడ¢త�న}, “ఇప�టk ఇబ,ంDa” 
ఏ²టÉ అO· స*లPడ¢ yెప�లWదు. లBపలనుం3N శ)మ బయటనుం3N వQ9d̂కత 
'cdeం��య@లకP స¬ంత ర/ü7¤ౖయ@న}t. nాగD�యవల�ిన పEలWదు.  

వచనమ' 27. t¯ా¬సులP 7ార/ RిలPవబ3Nనప,�డ¢ ఏ �ి29లB ఉq1}dl ఆ 
�ి29లBq� ఉంటÏ బ�గ@ంటHందను అతE nా®1రణ tషయమ@నకP Rjం3N� 'ాE7ాde'{�wన 
O�లP ¹ºచwdeకలP త èనటH� న}t. t7ాహమ@ తర/7ాత ప,ర/ష�3ైq1, �ీ* &#T]q1 
'¥¦§స*వ,డ#0ే t7ాహ బంధమ@లB E;� ఉం31; మdeయ@ ��రQనుం3N లWక భర*నుం3N 
bడ�దల 3½రవదు� . ̧ �రoనుంDE bడ�దల Gu ం0Fన t¯ా¬సులP, ఇంతకPమ@ందు ఎప,�డ¢ 
Rjం3N�yే�ి'cనE7ార/, ��రQ చEOÌ # ��రQను 'ªలB�#న 7ార/, మdeయ@ t31కPలP 
±�ి'cEన7ాdeలB yేde ఉంట�ర/. “ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI ,” t7ాహమ@ yే�ి'cనకOÌ 0 ే
7ారం01 0ె;tగల7ాd¥¦ య@ంట�ర/. ప,ర/ష�లP nా®1రణమ@`ా t7ాహమ@నకP 
మ@ందుంట�ర/, అ#0 ే అO· స*లPడ¢ ప,ర/ష�లకP yెR�ినDa ఇద�de'{ సమmనమ@`ా 
ఉప!గపడ¢త�ంDa. 

వచనమ' 28. O�లP “ఉDే�శమ@”లB (7:25) అ®a'ారమ@ ³కL nా2 # అతడ¢ 
మ@ందుకP కదులPత�ండ`ా స�షIమ@ yేయబ3NనDa; అDa ఆజE 'ాదు. పJభ@వ, అతEE 
t¯ా¬సOాత�J E`ా ల�'{Lం�నప�టk'{, అతE �ిTారసులను అనుసdeంచుటకP 'cందర/ 
ఒప,�'cనరను nాధQతను O�లP అం µ̀కdeం�q1డ¢. O�లP సల°ను 9రసLdeం� 
t7ాహమ@ yే�ి'cనుటకP Eర+#ంచు 'cEన7ాde'{, Gాపమ' ల/దు అE అO· స*లPడ¢ 
7Jా �ిq1డ¢. అలmంటk Eర+యమ@ D1¬dా, అతE స¬ంత అO· స*లత¬ప, అ®a'ారమ@నకP 
`ాE లWక లWఖనమ@ల అ®a'ారమ@నకP `ాE dాõ కPదుర/త�ందE అతడ¢ 
అను'cనలWదు. 7ాde అEశwయ[\]న పde�ి29 D1¬dా 7ాdeE న3NRించుటకP O�లP తన 
చదువర/లకP 0ె;tగల ±ర/�E�wq1డ¢, అ#0 ే అతడ¢ �వde Eర+యమ@ను 
పJ9వQ'{*'{ వDa;7��ిq1డ¢. అత3Nం'ా తన సల°Rj ౖదృఢమ@`ా EలPవబ3Nq1డ¢. ఈ 
tషయమ@లB, 7ాde స¬ంత మనnా>qలP yెప,�D1EE అనుసdeంచుటకP '¥¦§స*వ,లP 
��¬y1wపర/ల�ౖ య@ండ`ా, t7ాహమ@ yే�ి'cEన7ాde'{ ఈ õtతమ@లB శ"Oర 
సంబంధqrsన శPమలR కలRగ'ను అE O�లP నమzకమ@ క; èయ@q1}డ¢. అb bూకR 
కలRగకRండవలIన2 3½ర�చుw1jను అE O�లP తన చదువర/లకP 9de è న²zక 
క; èం�q1డ¢. O�లP t7ాహమ@ను õtతమ@ ³కL పdeòదÐ[\]న మmరÓమ@`ా 
[\చుw'cEq1డ¢, అ#0 ే అD ే సమయమ@లB “ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI ” t7ాహమ@ 
yే�ి'cనవద�E O�లP '¥¦§స*వ,లకP �ిTారసు yే�qి1డ¢. ఇతర వQ'{*0� R�JమలB పడ¢ట 
D1¬dా, ఒకడ¢ పJభ@వ,నుం3N 9de èOÌ వ,టకP ఎకPLవ °E O· ందద èన వ9*3NలకP 
గ@dÿ01డE అతడ¢ 'ారణమ@ను yెRి�q1డ¢. (7:32-35 7ాQఖmQనమ@లను 
చూడం3N.)  

వచనమ' 29. 3ాలమ' సంకRdతqrsయ'నj0F గనుక ఇకbూదట ¸�రoలR 
క¬J#న>ార� ¸�రoలR ల/నట�M ను ఉండవల�నE O�లP yెR�ిq1డ¢. ఈ వచనమ@ ³కL 



 202 

�దటk ��గమ@ పJసు* త య@గమ@ ³కL అంతమ@ త¬రలB సంభtసు* ందE 
అO· స*లPడ¢ ఎదుర/చూసు* న}టH�  సూ�ంచ వచుwను. పJభ@వ, 9de èవచుw Daనమ@ 
తనకP 0ెలPసE O�లP yెప,�'cనలWదE స�షIమ@`ా 0ెలPసు* ంDa అలm`̂ '()సు*  తన స¬ంత 
õtత'ాలమ@లB `ాE లWక అతE చదువర/ల õtత'ాలమ@లB `ాE కERిnా* డE 
ఆయన బ� ®aంచలWదు. '()సు*  పJతQ´త'cరకP �దిÐపడ¢ట, ఆయన పలmనప,�డ¢ వnా* డE 
పJకటkంచటమ@0� సమmనమ@'ాదు. ఆయన పJతQ´మవ,01డE ఎదుర/చూసు*  
õtంచటమ@ అతE 'cరకP �దిÐపడట[| అవ,త�ంDa. ఈ సహ6దర/లకP 'ాలమ@ 
సంకP�త[\] య@న}దE O�లPకP 0లెPసు,18 అ#0 ే O�లP 'cdeంథులB సు7ార* 
పJకటkంచుట దగÓరనుం3N శ01బ�మ@లP గడ�OÌ #నt.  

7ాde õtత 'ాలమ@లBq� పJ®1నదూత శబ�మ@0�ను Dవే,E బvర0�ను (1 �ెస>. 
4:15, 16) పJభ@వ, వnా* డను ఉDే�శమ@0� ఆDaమ '¥¦§స*వ,లP õtం�q1ర/. O�లP, 
యm'ªబ@, మdeయ@ R�త�ర/ తప,�`ా అర2మ@ yే�ి'cEq1dా? అO· స*లPల బ� ధ పJభ@వ, 
అను'cనE సమయమ@లB కERిnా* డE yబె@త�ంDa, అ#0ే అO· స*లPలP 
సమయమ@ను ఏdా�టH yేయలWదు. పJభ@వ, dాకడ'cరకP ఎదుర/ చూచుట, 
t¯ా¬సమ@, దయ, మdeయ@  9 గల õtతమ@ల'cరకP ఈ లBకమ@ను Ø̄)షI[\]న 
స2లమ@`ా yేయ@టకP స9 �యల 'cరకP RిలPసు* ంDa. పJభ@వ, Daనమ@ సtూపమ@`ా 
ఉండ¢టవలన, '¥¦§స*వ,లP పJపంచమ@Rj ౖ7ాdeంతకPమ@ందు ఎర/గనటHవంటk దృక�థమ@ 
క; èయ@ండవల�ను. 

పJ9 E²షమ@ “��రQలP క; èన7ార/ ��రQలP లWనటHI ను” అను సమయమ@నకP 
దగÓర`ా ±�ి'cEdాబడ¢త�ంDa. Rjం3N� 'ాE7ాde'{ O�లP ఇ�wన సల°లB 'cdeం��య@లP 
ఏ క�eనత¬మ@q¤ౖq1 చDatనట�#0,ే ఈ లBకప, నటన గ9ం�OÌ త�ందE 7ార/ 
గ@de*ం�నప,�డ¢ 7ార/ [\త*బడ01ర/. పJభ@వ, dాబ� త�q1}డE ఎర/గ@ట, 7ార/ 
ఆలB�ంచు మdeయ@ õtంచు పదÐ9Rj ౖఅ��Qస పåర¬క పJ��వమ@ను కనబర/సు* ంDa. 
7ాde'{ 'ాలమ@ 'cDa�`ా ఉందE 7ార/ అను'cంటHq1}ర/; '¥¦§స*వ,లRjౖ అDెప,�డ¢ 'cDa�`ాq� 
ఉంటHంDa. 'cంతమంDa 'cdeం��య@లP ఈ õtత tషయమ@లలB మ@E è OÌ #q1ర/, 
అ#0 ేO�లP 7ాde శ)దÐను పరలBకమ@7¤ౖప, 9JR�ిq1డ¢. అనుQలకP అO· స*లPడ¢`ా, 
పJభ@వ, పJతQ´తను ఎదుర/చూచు ఒ'̂ఒక మmరÓమ@, ఆయన త¬ర`ా dావల�నE 
ఎదుర/చూడట[|. Richard E. Oster, Jr., ఇలm yెRి�q1డ¢, “కERించE లBకమ@ 
³కL 7ాస*వమ@లP మdeయ@ tలPవలRj ౖ t¯ా¬సుల Eజ[\]న ఆతz 
ఆవdeంచు'cన}Da, ఎందుకన`ా ఆ లBకమ@ మmతJ[| EతQ[\]నదవ,టవలన మdeయ@ 
ఆ లBకమ@లB మర*ë[\]నDa õవమ@yేత ²oం è7�యబ3NనదE”19 (2 'cdeం��. 5:4). 

వచనమ' 30. Dేవ,E ఎర/గ@టకP మdeయ@ ర´కPE dాకడ'cరకP 
ఎదుర/చూచుటకP 'cdeం�� t¯ా¬సులP 'cంతమటHI కP 9de èయ@q1}ర/, t7ాహమ@ 
మdeయ@ ఇతర లBకసంబంధ tషయమ@ల }టkRj ౖ 7ాde దృక�థమ@ను క)మపరచు 
'cనవల�ియ@న}Da. అO· స*లPడ¢ తRి�ంచు'cను మనస*త¬మ@ను ఆజöE RించుటలWదు, 
పJభ@వ, వచుwవరకP q1లPగ@ `lడలమధQ కZdÝwE 'cE} OాటలP Oాడ¢'cనవల�నE 
సహ6దర/లకP ఆజöE RించుటలWదు. õవమ@ండ`ాq�, Dేవ,E పJజలP దుöంచవలIను, 
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సంy¥êించవలIను, 38నవలIను మdeయ@ అనుభbంచ వలIను; అ#0 ే DైనంDaన 
õtతప, లBక tషయమ@లP 'c) త*  ఉDే�శమ@లను క; ènా* #. Dవే,డ¢ లBకమ@ను 
ఉన}త �ి29'{ న3NRిసు* q1}డE '¥¦§స*వ,లP గ@de*ం�q1ర/. ఆ సమయమ@వరకP, 
లBకమ@లBE õtతమ@, 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లకP జde èనటH�  కషIతరమ@`ా 
ఉండవచుwను. అO· స*లPడ¢ మ@ందు`ా చూ�నటH� , కPటHంబ õtతమ@Rj ౖ మరకల 
దృశQమ@లB, '¥¦§స*వ,లP తRి�ంచు'cనవల�ిన '{�షI సమసQ t7ాహమE అతడ¢ తన 
±ర/�ను ఇ�wq1డ¢. OాతEబంధనలBE పJవక*ల ¹ºచwdeకలలBవల� O�లP మmటలP 
ఒకtధ[\]న అDే అతQవసరతను పJ9�ం�సు* q1}#. పJభ@వ, Daనమ@ 7ాdeRjౖ ఉన}Da.  

వచనమ' 31. ఈ ల<కమ'ను అనుభbంచు>ార� అ²తమ'Jా అనుభbపనట�M ను 
ఉండవలIను; ఏలయనJా ఈ ల<కప{ నటన గkంచుచునj0F అE O�లP ఇం'ా 
yెRి�q1డ¢. 'cdeంథులBE t¯ా¬సుల�ౖన Rjం3N� 'ాE7ార/ t7ాహ సల°లను సంపåde* 
yేసు* ండ`ా, O�లP 7ాde'{ �-9కలBకమ@³కL మmర/�yెందు స¬��వమ@ను 
గ@ర/* yే�ిq1డ¢. అO· స*లPడ¢ ఎను}'cEన µ̀)కP మmట (παράγει, paragei) ³కL 
'ాలమ@ పE జర/గ@టలB చుర/కPదనమ@ను సూ�సు* ంDa. ఆలBచన �వరకP లBకమ@ 
మ@ è�ిOÌ త�ందE 'ాదు, అ#0 ేజర/గ@ క)మమ@ ఇంతకPమ@ంD ేOJా రంభమ#నDa. 
Oాపమ@ మdeయ@ Dేవ,E'{ ఎదుర/ 9ర/గ@ట `ా; బ@డగలBE'{ `ా;E బలమ@`ా 
ఊDaనటÏ� . వ9*3NE Rjంచు మmనవ Oాపమ@'cరకP మరణÙంచుటకP Dేవ,డ¢ పంRిన 
ర´కPE హత�* 'cనుటకP y1లmమంDa 9రసLdeసు* q1}ర/; బద�ల#OÌ వ, tషయమ@ 
భtషQత�* లB ఎకL3ో  లWదు అన}టH�  కERిసు* ంDa. ఈ '¥¦§స*వ,లP చుటHI  చూచుటD1¬dా 
“ఈ లBకప, నటన గ9ం�OÌ వ,చున}Da” అE 0టే0ెల�మవ,త�ంDa. !°ను తన 
చదువర/లకP అలmంటk ¹ºచwdeకq� ఇ�wనప,�డ¢ అD ే'{)యm పదమ@ అDే 'ాలమ@ను 
సూ�ంచు పదమ@ ఎను}'cEq1డ¢: “లBకమ@ను D1E ఆశయ@ గ9ం�OÌ వ,చున}t 
`ాE, Dేవ,E �త*మ@ను జde èంచు7ాడ¢ Eరంతరమ@ను EలPచును” (1 !°ను 
2:17).  

“2నుj Öవ{ ప�భ'వ{కR సమ"#�ంచు38నుమ'” (7:32-35) 

32bూర� dంతల/2>ా"UV య'ండవలIన2 3½ర�చుw1jను. [_ంDEª 3ా2 >ాడ� ప�భ'వ{ను 
ఏలSగ' సంy¥ష[_టMగలన2 ప�భ'వ{ bషయqrsన 3ారoమ'లను గ¦"#® 
dంkంచుచుw1jడ�. 33[_ంDEª)*sన >ాడ� ¸�రoను ఏలSగ' సంy¥ష[_టMగలన2 
ల<కbషయqrsన >ాట¼2గ¦"#® dంkంచు చుw1jడ�. 34అట�వలIwx [_ంDEª 3ా2 v ీ@ Îయ' 
కనoకయ' y1మ' శ"Oరమందును ఆత³యందును పbత|� "ాండ�) య'ండ�టకR 
ప�భ'వ{ bషయqrsన 3ారoమ'లను గ¦"#® dంkంచుదుర� Jా2 [_ంDEª)*sన0F భర@ను 
ఏలSగ' సంy¥ష[_టMగలన2 ల<కbషయqrsన >ాట¼2గ¦"#® dంkంచుచునj0F. 35bూకR 
ఉ"#�డäవలIన2 3ాదు Jా2 bూర� Øగo ప�వర@నులIౖ, y&ంద"¿²య' ల/క ప�భ'వ{ 
స2j�1నవర@నులIౖ య'ండవలI న2 ఇ0F bూ ప�Øజనమ' 2²త@qÑ Aెప{�చుw1jను.  
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 వచనమ' 32. nాధQ[\]నంతవరకP తన చదువర/లకP �ంతలWకPండ 
చూడవల�నE O�లP 'ªర/'cEq1డ¢. “ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI ” (7:26) అనునDa 
t7ాహమ@ yే�ి'cEన7ాdeE బ�ధలP అనుభtంyేలm yేయవచుwను; అలm`̂ అDa 7ాde 
RిJయ[\]న 7ాdeEకZడ బ�ధలP అనుభtyలేm yేయవచుwను. Rjం3N�yే�ి'cనE7ాడ¢ 
Dేవ,E ఎలm సం0�షపరచ వల�q1 అE చూnా* డ¢ ఎందుకంట� అతడ¢ కPటHంబ 
బ�ధQతలనుం3N స¬తంత�J డ¢. ��రQ భర*లP ఒకdeపట�  ఒకర/ క; èయ@ండ వల�ిన 
nా®1రణ భదJతకంట� 'cdeం�� '¥¦§స*వ,ల అ²త[\]న పde�ి2త�లP జటkల[\]య@న}వE 
అO· స*లPడ¢ సమde2ం�q1డ¢. Rjం3N� 'ాE7ార/ అt7ా¹Íత�లP`ాq� ఉండవల�నE 
�ిTారసు yేయ@టకP అతE 'ారణమ@ bూర� dంతల/2>ా"UV య'ండవలIన2 
38ర�చుw1jను. ��dాQ భర*లP ఒకdeపట�  ఒకర/ శ)దÐ  క; èయ@ండ¢ట nా®1రణమ@ 
మdeయ@ 7ాdeహకPL. ��రQ లWక భర*³కL õtతమ@ అOాయమ@లB ప3Nనప,�డ¢, 
లWక ��గnా¬² ఖ¥�దులBRjటIబ3N ¹Íం�ింపబ3Nనప,�డ¢, అలmంటk శ)మనుం3N ��రQను 
భర*ను 'ాOాడ¢'cనుట'cరకP '()సు* ను 9రసLdeంచు ¯Pధన మ@ంyెత�* త�ంDa. 

'cE} మతగ@ంప,లలB, మతగ@ర/వ,లP 'cE} 'ారణమ@లనుబటkI 
అt7ా¹Íత�లP`ా ² è;OÌ 01ర/ D1EE O�లP 'cdeం��య@లకP 7Jా �ిన ఈ ప9JకలB 
అం µ̀కdeంచుటకP ఒప,�'cనలWదు. అt7ా¹Íత�డ¢ కPటHంబ కలతలPలWకPండ తన శ'{*E 
పdeచరQ'cరకP tE! èంచ వచుwననునDa ఒక ఉDే�శమ@. d¥ండవDa, 'cందర/ ల�ౖం èక 
సంబంధమ@ సహజమ@`ా దుdా¯ా పådeత[\]నDa 'ాబటkI  అDa Oాప భdeత[\]నదE 
నమ@z01ర/. ఈ d¥ం3NంటkలB DేEE O�లP సమde2ంచలWదు. బJహzచరQమ@ 
మం�దను7ార/ 7:32ను �దటk 7ాదనను బలపరచుటకP 7ాడ01ర/, అ#0 ే
వృ9*dµ01Q మతగ@ర/వ,లP O�లP ��షలB ఎకL31 సూ�ంచబడలWదు. అతడ¢ 
చూRిం�న సల° 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లందde 'cర'¥¦నDa. ఇం'ా, సంఘమ@ను 
భయRjడ¢త�న} అnా®1రణ కషIమ@ ³కL ఆలBచనలB ఇవ¬బ3NనDa.  

వచనమ' 33. O�లP రచనలలB, “లBకమ@” (κόσµος, kosmos) తరచు పJసు* త 
య@గమ@లB దుషIశకP* లను సూ�సు* ంDa (ఎij�.ీ 2:2 చూడం3N). !°ను '()సు* ను 
వQ9d̂'{ంచు పJ9D1E'{ “లBకమ@” అను మmటను తరచు`ా 7ా3Nq1డ¢ (!°ను 
8:23 చూడం3N). అ9 nా®1రణమ@`ా “లBకమ@” D1EలB Eవ�ించు పJజలను 
సూ�సు* ంDa; అ#0 ే O�లP [_ంDEª)*sన>ాడ� ¸�రoను ఏలSగ' సంy¥ష[_టMగలన2 
ల<కbషయqrsన >ాట¼2 గ¦"#® dంkంచుచుw1jడ� అE 7Jా �ినప,�డ¢, అతడ¢ ఒకE 
��గnా¬²E అతE/ఆ[\ కPటHంబమ@ను ఉDే�ం�q1డ¢. “లBక tషయ[\]న 
7ాటkEగvdew,” అనునDa d¥ండవ శ01బÐప, 0:;q1ళ}లB nÌ* #క*త¬7�త*#T]న ఎRి'̂Iటû 
(Stoic philosopher Epictetus) D1¬dా చdewంచబ3Nన అంశ[\]య@న}Da. t7ాహ[\]న 
వQ'{*E అE}tధమ@ల D13Nyే�ని �ంతలను అతడ¢ ఒక Rjద�  R�dా`)ా ప, 
(పde� ేwదమ@)లB సూ�ం�q1డ¢, 

. . . అతడ¢ తన మmమ`ాde'{, ²`e;న తన ��dాQబంధువ,లకP, తన ��రQకP 
Ede�షI[\]న ��వలP అంDaంచవల�ను; �వరకP తన స¬ంత కPటHంబసు* లకP ��వలP 
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అంDaంచుటకP తన ఉDోQగమ@నుం3N 0�;7�యబడ01డ¢ . . . అతడ¢ OాతJ ±�ి'cE 
Rిల�లకP  ళ)} 'ాయవల�ను, nా}నప, 0:టkIలB nా}నమ@ yే#ంచవల�ను; తన ��రQ 
�డìను కEనప,�డ¢ ఆ[\కP ఉE} వస* &మ@లP, నూq¤, మంచమ@, ఒక `ా� సు (ఇం'ా 
ఇం'ా అq�కమ@) అంDaంచవల�ను; అతE ²గ01 పEE గ@deం�, మdeయ@ అతE 
7ాQకPలమ@ను గvdew మmటలmడకZడదు.20 

ఈ �ంతలE}టkE ఆలB�ం�, క సమ@ తత¬7�త*లP t7ాహమ@ yే�ి'cనకZడదE 
Epictetus �ిTారసు y�ేిq1డ¢. 

Epictetus D1¬dా తయmర/yేయబ3Nన జö901లBE tషయమ@లP, O�లPt 'ాదు, 
అ#0 ే అt ఒ'̂ tధమ@`ా ఉన}t. �-9క మdeయ@ ఉDేJక బ�ధలP 7¤ంటq� 
కERిం�నటH�  O�లP ఊ¹Íం� ఉండవచుwను. Epictetus లmంటk తత¬7�త*కంట� 
Rjం3N�yే�ి'cEన 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లకP కPటHంబtషయమ@లP ఎకPLవ వ9*3N క; èం� 
ఉండవచుwను. t7ాహ ��గnా¬² మdeయ@ Rిల�లP '()సు* ను ఒప,�'cEన 
ఫ;తమ@లను భdeంచవల�ియ@ంటHంDa. '()సు* ను ఒప,�'cనుట మdeయ@ RిJయ[\]న 
7ాdeE 'ాOాడ¢'cనుటకP మధQ కషI[\]న ఎE}క yేయ@టకP ��రQలP భర*లP 
బలవంతRjటIబడ01రE O�లPకP 0ెలPసు. ఉD1హరణకP, O�లP t7ాహమ@ yే�ి'cE 
ఉన}ట�#0,ే అతE అO· స*లత¬ప, పE మdeయ@ బ�ధలP అతE కPటHంబõtతమ@Rj ౖ
క�wతమ@`ా పJ��వమ@ చూR�t (2 'cdeం��. 11:22-29 చూడం3N). 

వచనమ' 34. 7:33, 34లB, “tషయ[\]” (µεριµνᾶ, merimna) అను '{)య 
ఏకవచనమ@.21 ఒకడ¢ బహÂవచన '{)యను ±�'ిcనుటకP, ²శ)మ అంశమ@ 
(అ´dార2మ@`ా, “Rjం3N� 'ాE �ీ* & మdeయ@ కనQక”)ను ఎదుర/ చూ�నప�టk'{ ఇకLడ 
tషయమ@ అDa'ాదు. D�EE tవdeంచు ఒక మmరÓమ@ “Rjం3N� 'ాE �ీ* &”'{ tవరణ`ా 
“కనQక”ను అర2మ@ yే�ి'cనుట. ��వమ@, “Rjం3N� 'ాE �ీ* &, అన`ా కనQక”కP సంబం®aం� 
ఉన}Da. అ#నప�టk'{, ఇకLడ “మdeయ@” (καί, kai) అనునDa t'ారమ@`ా 
కERిసు* ంDa. ఇం µ̀�ష�లB కర*-'{)య0� అం µ̀'ారమ@ అవసర[\]నంత`ా µ̀)కPలB 
అవసరమ@లWదు అను గ@de*ంప,0� మం� tవరణ వసు* ంDa. “Rjం3N� 'ాE �ీ* &'{ (కనQక 
కZడ) సంబం®aం�” అ´dార2 µ̀)కP ��;ాంతరమ@ 'cంత క)మమ@లB ఉం3N 
ఉండవచుwను. ఈ 7ాకQమ@ ³కL మం� అవ`ాహనను NASB ఇసు* ంDa: 
అట�వలIwx [_ంDEª 3ా2 v ీ@ Îయ' కనoకయ' . . . ల<క bషయqrsన>ాట¼2 గ¦"#® 
dంkచుచునj0F. “Rjం3N� 'ాE Rీ* & లWక కనQక �ం9ంచుచున}Da . . .” అE NIVలB 
ఉన}Da. d¥ండ¢ తర/4 మmలలB O�లP d¥ండ¢ గ@ంప,ల �ీ* &లను సూ�సు* q1}డ¢. ఒక 
గ@ంప,లBE �ీ* &లP tధ7ాత¬మ@వలq# లWక t31కPలP ±�ి'cనుటవలనq# 
Rjం3N�yే�ి'cనలWదు, మdeయ@ d¥ండవ గ@ంప,లB ఉన} �ీ* &లP ఎప,�డ¢ను Rjం3N�yే�ి'cE 
య@ండలWదు. ఈ 7ాQఖmQనమ@ సందర�మ@నకP త èనటH� `ా ఉంటHంDa. Rjం3N� 'ాE 
�ీ* &లలB కనQకలP ఒ'̂ఒక ��గ[\]య@q1}ర/, అ#0 ే 7ార/ మmతJ[| పJ0ేQకమ@`ా 
ఉదహdeంపబ3Nయ@q1}ర/. 

O�లP 7ాదమ@ ఏ²టంటÏ, ఆ వQ'{* - ప,ర/ష�డ¢ (7:33) లWక �ీ* & (7:34) - 



 206 

��గnా¬²'{ మdeయ@ Rిల�లకP ��వyేయ@టకP శ'{*E tE! èంచుటకP 7ార/ t7ాహ 
బ�ధQతలను ±�ి'cEq1ర/. కPటHంబమ@ 'cరకP '¥¦§స*వ,డ¢ ±�ి'cను nా®1రణ భదJతకP 
అt¯ా¬సులP �ంతలను జతyే�ినప,�డ¢, అతడ¢, ఆ[\ పJభ@వ,నకP t®ేయత 
చూప,టలB కలత yెందు01ర/. “లBక tషయ[\]న 7ాటkE గvdew” t¯ా¬సులP 
nా®1రణమ@`ా సంబంధమ@లWకPండ ఉండవచుwనE అO· స*లPడ¢ 7ాDaంచలWదు. 
యvదయmలBE దdeదుJ లకP అతడ¢ చంD1 ±�ి'cE 7¤ళ)� త�న}ప,�డ¢ (1 'cdeం��. 
16:1) లBక tషయమ@లలB అతE సంబంధమ@ను 0ె;యజ^� ి q1డ¢. అం0ే'ాక, 
'()సు* కP t®ేయత చూప,టలB శ"Oరమందును ఆత³యందును పtతJత0� OాటH, '¥¦§స*వ 
OJా థ²క అకLర క; èయ@ండవల�నE అతడ¢ సమde2ం�q1డ¢. ఆ దృÔిIనుం3N అతEE 
కలతRjటHI నDేDైq1 D1EE తR�ించు'cనవల�ను.  

వచనమ' 35. 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP õtం�న పde�ి2త�లలB t7ాహమ@ 
పJ0ేQక[\]నదE ఆలB�ంచు Rjం3N� 'ాE7ాde'{ సంబం®aం�న O�లP ఆజEలP. ఆ 
'ారణమ@నుబటkI , అతడ¢ ¹ºచwdeక`ా ఉq1}డ¢. 7:25లB అంశమ@ను �దలPRjటkIన 
తర/7ాత, “ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI  . . . [|లE తలంచు చుq1}ను” అE 7Jా �ిq1డ¢ 
(7:26). అతE మmట±ర/ లôంగE �ి29E సూ�ంచలWదు. bూకR ఉ"#�డäవలIన2 
[βρόχον, brochon] 'ాదు `ాE . . . ఇ0F bూ ప�Øజనమ' 2²త@qÑ 
yెప,�చుq1}ను అE O�లP జతy�ేిq1డ¢. ఈ 7ాకQమ@³కL మdµ అ´dారÐ[\]న 
మdeయ@ మdµ 'ాం9వంత[\]న తర/4 మm “  చుటHI   వ, ఉde Ò èంచు'cనవదు� .” 

బ� ధ (ఉD1హరణకP, గల±. 5:1-3) లWక q¤ౖ9కత (ఉD1హరణకP, 1 'cdeం��. 6:9, 
10) అను పJ®1న tషయమ@లP t7ాD1ంశమ@ అ#నప,�డ¢, O�లP dాõపడలWదు. 
అ#నప�టk'{, ఈ సందర�మ@లB అతడ¢ వQ'{*గత పde�ి2త�లను గ@de*ం�q1డ¢, 7ాde 
పJ0ేQక సమసQలకP 7ార/ 0ె;t`ా ఉం3N సు7ార*లB O· ందుపరచబ3Nన సూతJమ@లను 
అన¬#ంచు'cనుటకP t¯ా¬సులను 'ªdeq1ర/. D1EE మనసు>లB ఉంచు'cE, అతడ¢ 
'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లకP తన Ø̄)షI[\]న సల°ను ఇ�wq1డ¢. ఈ tషయమ@లB 
t7ాహమ@ yే�ి'cనవల�నE ఆలB�ంచు వQ'{*³కL మనnా>øN అతE �వde 
మధQవde*#T] య@న}Da అE అతడ¢ స�షIమ@ yే�ిq1డ¢. 0:ందd̂²య@ లWక పJభ@వ, 
సE}®1నవర*నుల�ౖ య@ండవల�నE అO· స*లPడ¢ తన చదువర/లను అdeÐం�q1డ¢.  

“ఈ bషయమ'ల< తన )షMమ' AÔప{�న” (7:36-38) 

36అ)yే ఒక2 కRమS"U@కR ఈడ� ²ంdGÝ )న )*డలను, ఆqrకR b>ాహమ' 
Aేయవలvవిd®న )*డలను, ఆqrకR b>ాహమ' AయేకGÝ వ{ట Øగoqrsన0F 3ాద2 
ఒకడ� తలంdన)*డలను, అతడ� తన )షMమ'AÔప{�న [_ంDEªAేయవచు®ను; 
అందుల< Gాపమ'ల/దు, ఆqr [_ంDEª  Avేి38నవచు®ను. 37ఎవDెనౖను తన కRమS"U@కR 
[_ంDEªAేయనవసరమ' ల/కయ'ంDE, అతడ� vిZరdత|@ డ�ను, తన ఇషMప�3ారమ' జర�ప 
శ34@గల>ాడ�w£ౖ, ఆqrను b>ాహమ' ల/కRండ ఉంచవలIన2 తన మనసు`ల< 
2శ®)ంచు382న )*డల బ�గ'Jా ప�వ"#@ంచు చుw1jడ�. 383ాబట¼M  తన కRమS"U@కR 
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[_ంDEªAేయ'>ాడ� బ�గ'Jా ప�వ"#@ంచుచుw1jడ�, [_ంDEª  Aేయ2>ాడ� మ"# బ�గ'Jా 
ప�వ"#@ంచుచుw1jడ�. 

వచనమ' 36. 7:36ఎ E KJV ఇలm తర/4 మm yే�ినDa, “ఏ ప,ర/ష�3ైq1 తన 
కనQకకP [t7ాహమ@ yేయకOÌ వ,ట] !గQ[\]నDa 'ాదE తలం�న#Tడల.” 
“!గQ[\]నDa 'ాదE” అను మmట³కL అర2మ@ tషయమ@లB చదువర/లను 
అEw9లB tడచుట0�OాటH, ఈ పJకటనలB “అతE/తన” అను మmటకP మ@ందున} 
D1E tషయమ@లB స�షIతలWదు. �ీ* & tషయమ@లB సde`ా పJవde*ంపE మEÔ ి³కL 
గ@de*ంప,Rjౖ ఆ వచనమ@ ³కL అర2మ@ 9ర/గ@చున}Da. NIV 2011 ఈ 7ాకQ 
��గమ@ను “అతE ఆD1యమ@0�” అను మmట0� స�షIపర�నDa. ఆ tధమ@`ా 
అర2మ@ yే�ి'cEనప,�డ¢, O�లP yెRి�నDa, ల�ౖం èక సంబంధమ@ను పంచు'cEన 
ప,ర/ష�డ¢ �ీ* & t7ాహమ@ను yే�ి'cన కPండ¢ట కషIమవ,త�ంDa.  

NASB తర/4 మm®1ర/లP ఈ వచనమ@ను 7�d̂ tధమ@`ా అర2మ@ yే�ి'cEq1ర/. 
7:36ఎ కP 7ార/ ఇలm ��;ాంతరమ@ y�ేిq1ర/, ఏ మ2ê_ౖw1 తన కనoక)*sన 
కRమS"U@పటª  అనుdతమ'Jా ప�వ"#@సు@ w1jన2 ఆల<dంdనటª )yే. ఈ 7ాకQమ@, 
'cdeంథులBE Rితృnా¬మQ సంసLృ9లB తం3NJ తన కPమmd¥* t7ాహమ@ yే�ి'cనక 
మ@ందు అt7ా¹Íత#T]న ఆ యÿవన �ీ* &'{ అనుమ9 ఇవ¬వల�ని అవసరమ@న}దE 
అను'cనునటH�  yసేు* ంDa. tషయమDె0ౖ,ే తమ కPమmd¥*లP t7ాహమ@ yే�ి'cనకPండ 
EÔ�Daంచుట D1¬dా తండ¢J లP అను�తమ@`ా పJవde*సు* q1}dా లWD1 అE 7ార/ 
ఆలB�ంచు'cనల�నE O�లP yెబ@త� ఉం3N ఉండవచుwను. “ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI ” 
(7:26) అDే[\]నప�టk'{, లBంగE EÔ�దమ@కంట�, కPటHంబమ@లB సమm®1నమ@ 
మdeయ@ కనQక³కL సంøమ̂మ@ y1లm OJా మ@ఖQ[\]నt. త;దండ¢J ల D1¬dా 
వQ'{*గతమ@`ా yేయబడ¢ Eర+యమ@లP `ÿరtంపబడవల�ను; బయటకP వ�wన 
t� Lదమ@లను స¹Íంచవల�ను. 

1970లB మ@DaJంపబ3Nన NEB మvడవ ఎE}కను ఇసు* ంDa: “ఒక వQ'{* 
బJహzచరQమ@లB ��గnా¬²E క; èయ@న}ట�#0.ే” ఈ అ��Qసమ@ ఎంత 
tస* ృతమ@`ా 7ాQRిం�నDో అంచq1 7�య@ట కషIమ@; అ#0 ేd¥ండవ శ01బÐమ@లB, 
'cంతమంDa '¥¦§స*వ,లP t7ాహమ@కంట� బJహzచరQమ@ అ9 పtతJ[\]న �ి29 అE 
ఒRి�ంపబ3Nq1ర/. Rjం3N�y�ే ి 'cనవల�నను nాం�1క వ9*3N '{)ంద, ఒ'̂ కప,�'{)ంద 
õtంచుటకP అం µ̀కdeం�నప�టk'{ ఆ జంట ల�ౖం èక సంబంధమ@నుం3N 7�ర/`ా ఉంట�ర/. 
O�లP అలmంటk “కనQక t7ాహమ@ను” తన మనసు>లB క; èయ@ండ వచుwనE NEB 
పదబంధమ@ సూ�సు* ంDa. అ#నప�టk'{, 'cdeం�� ప9JకలలB `ాE లWక మd¥కL3ైq1 
`ాE అలmంటk అ��Qసమ@ O�లP చదువర/లలB పJసు* తమ@న}దను ర/üవ,లP 
కERించలWదు. ఒకడ¢ ఈ ఉDే�శమ@ను ø^మమ@`ా 'cటkI7�యవచుwను. NEB'{ 
తర/7ాత వ�w 1989లB మ@DaJంచబ3Nన REB ఆ తర/4 మmను t3N�RjటkIనDa; NIV 
NRSV 0� ఏ'(భtంచుటలB “అతడ¢ పJ®1నమ@ yే�ి'cEన బ�;క” అE ఉన}Da. 

“అను�తమ@`ా పJవde*ంచుట” (ἀσχηµονεῖν, aschēmonein) ³కL 
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అర2[|²టk? ఇకLడ పJ}ంపబడ¢త�న} వQ'{* t7ాహమ@లB కనQకను yే�'ిcను7ా31 
లWక కనQకను ఇచుw7ా31 అE ఆలB�ంచుటRj ౖఆ®1రప3Nయ@న}Da. తన కPమmd¥*కP 
t7ాహమ@ yేయటమm లWక మmనటమm అE Eర+#ంచు'cను తం3NJ O�లP ఉDే�శమ@లB 
ఉq1}డE 7ాDaంచు7ార/ 38వ వచనమ@ను సూ�nా* ర/. అD ే వQ'{*E గvdew 
ఆలB�ంచవల�ిన అవసరమ@న}Da, అ#0 ే 36వ వచనమ@లB O�లP “Rjం3N�  
yేయ@టకP” (γαµέω, gameō) అను '{)యm రUపమ@ను 7ా3Nq1డ¢. 38వ 
వచనమ@లB γαµίζω (gamizō) అను '{)యm పదమ@ను 7ా3Nq1డ¢, “t7ాహమ@నకP 
ఇచుwట” అE D1E nా®1రణ అరÐమ@ (మత*# 22:30; 24:38). ఆD1యమ@ 'ాక, 
తం3NJ తన కPమmd¥*ను t7ాహమ@లB ఇచుwటవలన, d¥ండ¢ వచనమ@లలB తం3NJ కర* 
అనునDa తరLమ@. ఈ t®1నమ@లB అర2మ@ yే�ి'cనుట, తన కPమmd¥* ఈడ� 
²ంdGÝ ) (ᾖ ὑπέρακµος, ē huperakmos) t7ాహమ@ yే�ి'cE కPటHంబమ@ను 
OJా రంÒంచుట 'ªర/'cEన తర/7ాత తన కPమmd¥*ను అతడ¢ EÔ�Daం�నట�#0 ేఆ వQ'{* 
“అను�తమ@`ా పJవde*ం�నట�వ,త�ంDa.”  

“పJ®1నమ@ yేయబ3Nన కనQక”ను (NIV) గvdew 'cంత వQ01Qసమ@ 'cరకP 
7ాDaంచు7ార/ బల[\]న tషయమ@ క; èయ@q1}ర/. �దట NASB “ఆ[\ Rjం3N�  
yే�ి'cనవచుwను” అను D1E ��;ాంతరమ@ను γαµείτωσαν (gameitōsan) బటkI 
పJ}ంపబడ వచుwను. ఆ మmట పJధమ ప,ర/ష బహÂవచన tధQరÐక[\]య@న}Da. 
“7ాdeE Rjం3N�yే�ి'cన Eమ@z” అE ఎందుకP తర/4 మmyేయబడలWదు? తర/7ాత 36వ 
వచనమ@లB “Rjం3N�yే�ి'cనుటకP” γαµέω (gameō) అను '{)యm పదమ@ 38వ 
వచనమ@లB “Rjం3N� '{చుwటకP” γαµίζω (gamizō) అను '{)యm పదమ@ పరస�రమ@ 
మmరwద èనt. ల�̀ e4కను} A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Other Early Christian Literature, tస* ృతమ@`ా 7ా3N ఉన}తమ@`ా ఎం�న ఒకర/, 
సందర�మ@లB d¥ండ¢ '{)యm పD1లP ఒ'̂ అర2మ@ను ఇచుwచున}వE చూచుటకP ఈ 
సందర�మ@ మం�దE 7ాDaంచుచుq1}డ¢.22 ఈ tషయమ@లB, అను�తమ@`ా 
పJవde*ంచు 7ాడ¢ Rjం3N�yే�ి'cన 'ªర/'cను7ా3ె ౖయ@ండవచుwను. 

NASBలB “ఆ[\కP ఈడ¢ ²ం�OÌ #న#Tడల” అను 7ాకQ��గమ@D1¬dా 
అదనప, �కPL జతyేయబ3NనDa. µ̀)కP '{)య పJథమ ప,ర/ష ఏకవచనమ@లB 
;ంగ� Lదమ@లB ఏ వQ01Qసమ@ను yేయకOÌ #నప�టk'{, “ఆ[\,” మdeయ@ “అతను” 
అను తర/4 మm సమmనమ@`ా nాధQ[\]నDa. NIVలB “ఆ[\ సంవత>రమ@లP 
గడ�నDైన” అE ఉన}Da, అ#0 ే NRSVలB “అతE మq#��వమ@లP బలమ@`ా 
ఉన}ందున” అE ఉన}Da. అ®aక[\]న సందర�మ@లP NRSVE బలపర/సు* q1}#. 
ఇంతకPమ@ందటk వచనమ@లP, ల�ౖం èక 'ªdeకలP మdeయ@ t7ాహమ@నకP 
సంబం®aం�నt, ఏ వయసు>లB యÿవన �ీ* & t7ాహమ@నకP �గ@Ó  చూప,త�ంDో  ఆ 
వయసు>కP సంబం®aం�నt 'ావ,. చదువde అంశమ@లB 'cంత 'cనnా èంప,ను ఎదుర/ 
చూడవచుwను. 

తర/4 మm ³కL సూ´z � Lదమ@లP వQ01Qస[\]య@న}t 'ాబటkI  ఆలB�ంచుటకP 
!గQ[\]నt, q�టk సంఘమ@నకP అన¬#ంచుటకP అ��Qసపåర¬క[\]న ఫ;తమ@ 
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`Ýప�Da 'ాదు. d¥ండ¢ tషయమ@లలB, ఆస'{* క; èన ప´మ@7ాde'{ O�లP t7ాహమ@ 
అం µ̀కర[\]నదE సల° ఇసు* q1}డ¢. O�లP ¹ºచwdeక, t7ాహమ@లB తన కPమmd¥*ను 
ఇవ¬వల� నE ఆలB�ంచు వQ'{*Rj ౖ'ాక, t7ాహమ@ yే�'ిcనవల�నE ఆలB�ంచు వQ'{*Rj ౖ
గ@deRjటIబ3NనదనునDa Ø̄)షI[\]న 7ాQఖmQన[\]య@న}Da. 37, 38 వచనమ@లP 
మ@ èంప,ను బలపర/సు* q1}#.  

వచనమ' 37. t¯ా¬సులP తరచు`ా q¤9ౖక సూచనల0� ఉన} Eర+యమ@లను 
ఎదుdÝLనుటలB “ వ, yేయవచుwను,” “ వ, yేయకZడదు” అE '̂వలమ@ 
yెప,�టవలన స9 �యల క)మమ@ ±dాzEంచబడదు. 'cdeంథు సంఘమ@లB 
t7ాహమ@ను గvdew ఆలB�ంచు7ాde tషయమ@ అలm`̂ ఉన}Da. t7ాదమ@లBనున} 
మq#��వమ@, మdeయ@ అనుసdeంచబడ¢త�న} ఆy1రమ@లలB క;�ియ@న} పJజలRj ౖ
ఆ®1రప3N, ఒకde'{ మం� Eర+య[\]నDa మdÝకde'{ మం�Da 'ాకOÌ వచుwను. అ#0,ే 
'cనnాగ@టకP t7ాహమ@ ఒక మం� మmరÓమను nాధQతను అO· స*లPడ¢ 
అనుమ9ం�q1డE 7:36లBE 7ాQఖmQనప, tషయమ@ను ఒకడ¢ 
±dాzEంచవచుwను. ఫ;తమ@`ా జర/గ@D1EE అం µ̀కdeం�, అO· స*లPడ¢ తన 
మ@ందటk సల°కP 9dè eq1డ¢, అ#0 ేపJ0ేQక tషయమ@ల0� 9dè eq1డ¢. 

“ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI ” (7:26) t7ాహమ@ను గvdew ఆలB�ంచు7ాE'{ 
Rjం3N� 'ాకPండ ఉండ¢ట మం�దE O�లP మmరÓEd̂Ðశమ@ yే�ిq1డ¢. ఈ లBకప, నటన 
గ9ంచుచున}టH�  (7:31) 'cdeం�� '¥¦§స*వ,లP చూ�య@న}ప�టk'{, ఒకడ¢ తన 
హృదయమ'ల< vిZరమ'Jా E;�య@ంటÏ అతE'{ బJహzచరQమ@ మం� 
ఎE}క#T]య@ంటHంDa. 7�d̂ tధమ@`ా yె�0,ే బల[\]న మq#Eబ,రమ@ (తన సhంత 
dత@మ'[_ౖ అ�F3ారమ') క; èన7ాE'{ మdeయ@ అDa అత2 సhంత హృదయమ'ల< 
2రf)ంచు 382న>ా234 Rjౖన yRెి�న t7ాహమ@ 0ె;7¤ౖనDa. 

Rితృnా¬మQ 7¤ౖఖdeలB, O�లP �ీ* &Eగvdew y1లm తకPLవ 0ె;యజ^�ిq1డ¢. 
Eర+యమ@ ప,ర/ష�EDa. అతE 'ªdeకలకP tలPవE�w, ఆతzEగ)హమ@0� 'ªdeకను 
సమm®1నపర�, “అతE కనQక”ను జöగ)త*`ా ty1deం�, t7ాహమ@నుగvdew అతడ¢ 
y1లm జöగ)త*`ా ఆలB�ంచవల�ి య@న}Da; లBకప, నటన గ9ం�OÌ త�ందన} (7:31) 
దృక�థమ@0� tషయమ@లను తçచవల�ను, అప,�డ¢ Rjం3N�yేయ@ట మం�D1 'ాD1 
అE Eర+యమ@ ±�ి'cనవల�ను. బ�గ'Jా ప�వ"#@ంచుచుw1jడ� అE O�లP yెRి�q1డ¢. 
nాం�1క వ9*3N లWకPండ, బయటkనుం3N 2రíంధమ' ల/కRండ, అతడ¢ �ి2ర�త�* 3ె ౖతన 
ఇషIమ@yÝప,�న ±dాzEంచవల�ను. తనకP తన Rjం3N�  ��గnా¬²'{ మం�`ా ఉం3 ే
Eర+యమ@లను మmతJ[| ±�ి'cనవల�ను. ఈ 7ాQఖmQనమ@ సd¥¦నDై0,ే NASB 
తర/4 మmD1ర/ల D1¬dా కRమS"U@ను జతyేయ@ట 0ె;tతకPLవ సల° అవ,త�ంDa. 
tషయమ@లB ఉన} వQ'{*, ��రQను ±�ి'cనవల�నE ఆలB�ంచు మEÔ,ి t7ాహమ@లB 
తన కPమmd¥*ను ఇచుw తం3NJ 'ాదు. 

వచనమ' 38. సంø^ప పJకటన0�, 7:25లB O�లP OJా రంÒం�న చరwను అతడ¢ 
మ@ èంప,నకP 0ె�wq1డ¢. అD ే సమయమ@లB, 'c) త*`ా t7ాహమ@ yే�ి'cను7ాడ¢ 
01నున} �ి29లBq� య@ండ¢ట మం�దE ఆయన సంø^Rిసు* q1}డ¢ (7:20). 
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nార¬9Jకమ@`ా “సd¥¦న” జ7ాబ@లWE పJశ}0� '¥¦§స*వ,లకP స°యపడ¢టకP O�లP 
పటkIంచు'cనుటకP తన సల°ను ఇచుwచుq1}డ¢. y1లm q¤ౖ9క 'ªdeకలP తప,� ఒప,� 
పJతQమm}యmలను స�షIపర�నt; అ#0 ే t7ాహమ@ yే�ి'cనుటకP ఎను}'cను 
tషయమ@లB, అలm`̂ బహÂ¯ా ఇతర tషయమ@లలB, భ'{*గల Eర+యమ@లP 
±�ి'cనుటలB, పde�ి2త�లP మdeయ@ వQ'{*గత ఇషIమ@లP పJ7�nా* #. ఇం'ా, అతడ¢ 
±�ి'cను చరQ³కL �వde క)మమ@లB కంట�, అతడ¢ Eర+యమ@లను తçచుచుండ`ా, 
'ªdeక ³కL q1Qయమ@ t¯ా¬�ి ³కL ఆతzలB ఉండవచుwను.  

“Rjం3N� '{చుwట” (γαµίζω, gamizō) అను '{)య O�లP రచనలలB ఇకLడ మmతJ[| 
కERిసు* ంDa, అDa #$సుD1¬dా ఆర/nార/�  7ాడబ3NనDa. ఆయన పJకటనలలB ఆ మmట 
“Rjం3N� '{చుwచు” అను O· ంDa'¥¦న అర2మ@ క; èయ@న}Da (మత*# 24:38) లWక. 
అనుకZలమ@`ా, “Rjం3N� '{యQబడ¢ట” (మత*# 22:30; మmర/L 12:25; లZ'ా 
17:27; 20:34, 35). ఈ మmట 'c) త*  EబంధనకP మ@ందు ఏ µ̀)కP nా¹ÍతQమ@లBను 
సంభtంచలWదు. D1E ఉప!గమ@ ఇకLడ, 7:36 మdeయ@ 7:38లB “కనQక#T]న 
కPమmd¥*” అనునDa NASB తర/4 మmకP అనుకZలమ@`ా బల[\]న 7ాద[\]య@న}Da. 
అ#0,ే 'c) త*  EబంధనలB మdeయ@ ఎకL3ైq1 ఈ '{)య పదమ@ ³కL లBటH 
సందర�మ@0� d¥టkIంపవ,త�ంDa, 7:26లB అతడ¢ ఇంతకPమ@ంD ేఏ² yెRి�q13ో  O�లP 
D1Eq� '̂వలమ@ పJ01Qమm}య పదÐ9లB 0ె;యజ^సు* q1}డE సూ�సు* ంDa. అన`ా, 
ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI Rjం3N�y�ేి'cనమE సల° ఇywేలm లWదు అE అతడ¢ మరల 
yెబ@త�q1}డ¢, అ#0 ే ఏDో  ఒక tధమ@`ా t7ాహమ@ yే�ి'cEన7ార/ Oాపమ@ 
yేయ@టలWదు. 

“మరల ప{న"#h>ాహమ' 3½రవదు� ” (7:39, 40) 

39¸�రo తన భర@ బ�0F34య'నjంత3ాలమ' బదు  "ాలIౖయ'ండ�ను, భర@ మృk 
Gu ం0Fన)*డల ఆqr34షMqrsన>ా22 [_ంDEªAేvి38నుటకR సhతంత|�  "ాలIౖ య'ండ�నుJా2 
ప�భ'వ{నందు మSత�qÑ [_ంDEªAేvి38నవలIను. 40అ)yే ఆqr bధవ"ాలRJా 
ఉంDEనటM)న మ"# ధనుo"ాల2 w1 అ}G�ా యమ'. 0ేవ{2 ఆత³ w1కRను 
క¬J#య'నjద2 తలంచు 38నుచుw1jను. 

వచనమ' 39. t7ాహమ@నుగvdew O�లP yెRి�న7ాటkలB �టI�దటkDa 
'¥¦§స*వ,లP తన ��గnా¬²E పdeతQ$ంచకZడదు (7:10, 11). ఈ tషయమ@నకP 
సంబం®aం� అతడ¢ ఏ పJ0ేQకతలను 0ె;యజ^యలWదు. t7ాహ అంశమ@నుగvdew 
అతE పJnా* వన �వdeలB, అతడ¢ ఇంతకPమ@ందు yెR�ిన D1EE 9de è yెRి�q1డ¢: 
¸�రo తన భర@ బ�0F34య'నjంత3ాలమ' బదు  "ాలIౖయ'ండ�ను. అలm`̂, భర*కZడ తన 
��రQ బJDa'{య@న}ంత'ాలమ@ బదుÐ 3ెయౖ@ండవల�నE మనమ@ ఊ¹Íంచ వచుwను. 
O�లP తను OJా రంÒం�న D1E దగÓరకP 9de è వసు* q1}డ¢ (dlమm. 7:2 చూడం3N). 

7:25-38లBE ఉపDేశమ@లP t7ాహమ@ను పåde*yే�ిన యÿవను3ెనౖ ప,ర/ష�E 
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సంబ� ®aసు* q1}#. 7:39, 40లB అDే Eర+యమ@ను ±�ి'cనవల�నను'cను 
tధవdా;7¤ౖప, తన శ)దÐ  9JRి�q1డ¢. t7ాహమ@ õtత'ాల ఒప�ందమ@; అ#0 ేఅq�క 
సందర�మ@లలB, ఒక ��గnా¬² 7�dÝకdeకంట� మ@ందు మరణÙnా* ర/. 'cE}nార/�  భర* 
లWక ��రQ తమ భర*q# లWక ��రQq# 7¤ౖధవQమ@లB 7¤నుక t3N�RjటkI, Rిన}వయసు>లBq� 
మరణÙnా* ర/. మరణÙం�న7ాde `ÿర7ార2మ@, భ'{* R�Jమలyేత లmగబ3N, బJDa'{య@న} 
��రQ లWక భర* ఎవdeE Rjం3N�  yే�ి'cనకZడదE õtత'ాల Eర�ందమ@ను తమRj ౖ
t®aంచు'cంట�ర/. అలmంటk ±dాzనమ@ tషయమ@లB O�లPకP ఏ అభQంతరమ@ లWదు, 
అ#0 ేపJభ@వ,కP t¯ా¬సOాతJమ@`ా ఉండ¢టకP అలmంటk పJ9జE అవసరమ@ లWదE 
O�లP స�షIమ@ yే�ిq1డ¢. 

భర* లWక ��రQ మరణÙం�నప,�డ¢, బJDa'{య@న} ��గnా¬² d¥ండవ t7ాహమ@ 
yే�ి'cనుటకP స¬తంత�J 3ెqౖ1డ¢. O�లP ఒక EÔ�దమ@ RjటkIq1డ¢: tధవdాలP 
ప�భ'వ{నందు మSత�qÑ Rjం3N�yే�ి'cనవల�ను. మరణ 'ంdన (κοιµάοµαι, koimaomai) 
అE తర/4 మmyేయబ3Nన మmట అ´dార2మ@`ా “EDaJంచుట.” ఇతర సందర�మ@లలB 
O�లP ఈ మmటను పJ0ేQకమ@`ా t¯ా¬సుల మరణమ@'cరకP 7ా3Nq1డ¢. O�లP ఇకLడ 
ఇలm అను'cE ఉండవచుwను, అq�క సందర�మ@లలB, '¥¦§స*వ tధవdాలP '¥¦§స*వ భర*q� 
t7ాహమ@ yే�ి'cనవల�ను. 

“పJభ@వ,నందు” అనుమmట �దటk చూప,లB, tధవdాలP 0�టk t¯ా¬�ిE తప� 
7�dÝకdeE t7ాహమ@ yే�ి'cనకZడదE సూ�సు* ంDa; అ#0 ే'cందర/ ఇతర అర2మ@ 
'cరకP 7ాDaంం�q1ర/. O�లP, tధవdాలP t¯ా¬�ి`ా ఉం3NOÌ వల�నE 'ªర/'cE 
ఉండవచుwను, ఒక7�ళ మరల Rjం3N�yే�ి'cంటÏ, ఆ[\ '¥¦§స*వ సూతJమ@లD1¬dా 
న3NRింపబడవల�ను. ఆ nాధQతను అనుగ)¹Íం� కZడ, తన OJా థమmQలను 
క)మపరచు'cనునటH�  '¥¦§స*వ tధవdాలP t¯ా¬�ిE t7ాహమ@ yే�ి'cనుట ఆ[\ �దటk 
సంబంధమE ఒకడ¢ ఎదుర/చూడ వచుwను. “పJభ@వ,నందు” అను 7ాకQమ@ను 
q1deLసు> కPటHంబమ@నకP సంబం®aం� (dlమm. 16:11) O�లP 7ా3Nనప,�డ¢, ఆ 
కPటHంబమ@లB ఉన}7ార/ (అందర/ 'ాదు) '¥¦§స*వ,లE అతడ¢ స�షIమ@ yే�ిq1డ¢. 
7:39లB ఆ 7ాకQమ@ ³కL అర2మ@ స�షIమవ,త�ంDa.  

వచనమ' 40. ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI  (7:26) మdeయ@ ఈ లBకప, నటన 
గ9ం�OÌ వ,టను బటkI  (7:31) యÿవనుల�ౖన ప,ర/ష�లP t7ాహమ@ను 7ా#D1 
7�యటð లWక �త*మ@ t7ాహమ@నుం3N తప,�'cనటð 0ెలtగల పనE O�లP 
సల° ఇ�wq1డ¢. అ#నప�టk'{, అO· స*లPడ¢ t7ాహమ@ను EÔ�DaంచలWదు. అలm`̂, 
tధవdాలP మరల Rjం3N�yే�ి'cనుట Oాపమ@'ాదE O�లP స�షIమ@`ా yెRి�q1డ¢, ఆqr 
bధవ"ాలRJా ఉంDEనటM)న మ"# ధనుo"ాల2 w1 అ}G�ా యమ' అE అతడ¢ 
జతyే�ిq1డ¢. యÿవనసు* ల�ౖన ప,ర/ష�లను t7ాహమ@ yే�'ిcనవద�E సల° 
ఇచుwటకP అ7� 'ారణమ@లP అతEE న3Nపం�నt, 7ాటkE tధవdాండJకP కZడ 
సమmనమ@`ా అన¬#ం�q1డ¢. “ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI ” '¥¦§స*వ,లP అt¯ా¬సుల 
D1¬dా వQ9d̂'{ంపబ3Nనప,�డ¢ ఆ[\ సం0�షమ@`ా ఉంటHంDa ఎందుకంట� భర*కP 
సంబం®aం�న tషయమ@లD1¬dా ఆ[\ వ9*3N'{ గ@de'ాదు. D1E0�OాటH ఆ[\ 
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ఆటంకమ@లP లWకPండ పJభ@వ,ను ��tంచుటకP తన శకP* లE}టkE '̂ంD�Jకdeంచగలదు. 
Rjం3N�yే�ి'cనవల�నE ఆలB�సు* న} యÿవన ప,ర/ష�లకP O�లP 

ఉపDేసు* న}ప,�డ¢, అతడ¢ “q1 01త�రQమ@ yెప,�చుq1}ను” (7:25) అను 
మmటలను 7ా3Nq1డ¢. tధవdాండJకP “q1 అÒOJా యమ@” అE !గQ[\]న 
సమmన[\]న మmట 7ా3Nq1డ¢. ఈ nాde, 0ేవ{2 ఆత³ w1కRను క¬J#య'నjద2 
తలంచు38నుచుw1jను అను మmటను జత yే�ిq1డ¢. ఈ tషయమ@లRj ౖ O�లP 
అÒOJా యమ@ ఆక�zిక[\]న పJకటన 'ాదు, అ#0 ే అతడ¢ తన 01త�రQమ@ 
yెప,�టకP మdeయ@ Dేవ,Eనుం3N ఆజEను ఉదహdeంచుటకP మధQ వQ01Qసమ@ను 
yేయ@ట స�షIమ@`ా ఉన}Da. అతడ¢ “. . . ��రQ భర*ను ఎడబ�యకZడదు” (7:10) 
అE తన ఉDే�శమ@`ా yెప�లWదు. తన 01త�రQమ@`ా yెRి�న మmటలP జö�01 
yే�ినప,�డ¢, అt క�wతమ@`ా తప,� ఒప,� అE yెప�లWE పde�ి2త�లను గvdew 
O�లP మmటలmడ¢చుq1}డ¢.  

ఇం'ా '¥¦§స*వ,ల'cర'¥¦న మం� 'ారQక)మమ@ Eష�øNOాతమ@నకP సంబం®aం�న 
tషయమ@ 'ాదు. ఉD1హరణకP, ఒకE వృ9*  వడJంగð, వQవnాయð ఏDైనప�టk'{, 
nా®1రణ పde�ి2త�లలB t¯ా¬సులకP Eష�´Oాతమ@[\]న tషయమ@ల�ౖ 
య@ండవచుwను. tర/దÐమ@`ా, 'cdeంథులB ఇవ¬బ3Nన పde�ి29లB, ఒకE t7ాహ �ి29, 
అతE/ఆ[\ '¥¦§స*వ õtతమ@ను బ�®aంచు ఫ;తమ@లP క; èయ@ండవచుwను. 'cdeం�� 
య@లకP q1 01త¬రQమ@ అE తన స¬ంత స¬రమ@ను O�లP tERిం�నప,�డ¢, 7ార/ 
D1EE ఆకరïణ0� O· ందవల�ను ఎందుకంట� “Dేవ,E ఆతz” అతE ¹ºచwdeక మmటలలB 
పJ9�ం�ం�నDa. 

అనhయమ' 

b>ాహమ', lbత3ాల ఒప�ందమ' 

ఒక ప,ర/ష�డ¢ �ీ* &'{ మధQ శృం`ార R�JమRj ౖ t7ాహమ@ Edezంపబడవల�నను 
ఉDే�శమ@, లBక రంగస2లమ@Rjౖ పåde*`ా 'c) త*  tషయమ@. ఇnా>కP ��వకPడ¢ 9de èవ�w 
తన యజమmనుE'{ deబ�Lను పdeచయమ@ yే�ినప,�డ¢, “ఆ[\ అతE'{ ��రQ 
ఆ#Tను; అతడ¢ ఆ[\ను R�J²ంyనెు” (ఆDa. 24:67) అE బ�ౖ�లP yెప,�చున}Da. అDa 
క)మమ@: t7ాహమ@ ననుసdeం� R�Jమవసు* ంDa. ఒప�ందమ@ మ@ందు వసు* ంDa, 
D1EE అనుసdeం� R�Jమప,డ¢త�ంDa. õtత 'ాలమంత తన ��గnా¬²0� 
ఒప�ందమ@ను 'cనnా èంచుటకP అతడ¢, ఆ[\ ఎను}'cనునటH� , ఒకడ¢ R�J²ంచుటను 
ఎను}'cంట�డ¢. R�Jమ, భర* లWక ��రQకP ఆOాDaంచు !గQతల0� కంట� ఇతర వQ'{*E 
గvdew జöగ)త*  ±�ి'cను ఒకE nామర2ëమ@0� ఎకPLవ పE yేసు* ంDa. తల'{)ందులP`ా, 
ఒక ప,ర/ష�డ¢ లWక �ీ* & తన ��గnా¬²'{ t31కPలP ఇ�wనప,�డ¢, t31కPలP O· ంDaన 
��గnా¬² R�Jమ ల´ణమ@లను గvdew yెప,�టకంట�, t31కPలP ఇ�wన అతE, ఆ[\ 
R�JమnామరÐëమ@ను గvdew బహÂ¯ా ఎకPLవ yెప�వచుwను. భర*లP తమ ��రQలను 
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R�J²ంచవల�నE O�లP ఆజöE  Rిం�నప,�డ¢ (ఎij�.ీ 5:25), ఆకరïణ లWక 
ðహమ@కంట� ఎకPLవ గం>ర[\]న D1EE గvdewన ఆజEను అతడ¢ ఇ�wయ@q1}డ¢.  

Eర¬చనమ@ D1¬dా, బ�ౖ�లP t7ాహమ@ను õtత'ాల ఒప�ందమ@`ా చూసు* ంDa. 
ఒప�ందమ@ మvడ¢ దశలలB nా2 Rించబ3NనDa: �దటkDa, t7ాహమ@ yే�ి'cను ఇద�ర/ 
వQకP* లP Dవే,E తమ పJకL EలPవ బ�టHI 'cనవల�ను లWక Dేవ,E ప´మ@`ా 
EలPవవల�ను. ఆDaయందు Dవే,3Nలm yెRి�q1డ¢, “'ాబటkI  ప,ర/ష�డ¢ తన తం3NJE తన 
త;�E t3N� తన ��రQను హత�* 'cనును; 7ార/ ఏక శdµర[\]య@ందుర/” (ఆDa. 2:24). 
Rితర/ల గ@deం�న కథలP మmతృnా¬మQ �ీ* &లను గ@deం�న కథలP కZడ. Dేవ,E 
న3NRింప,ను అనుసdeంచు భర* మdeయ@ ��రQ ఒకdeqHకర/ `ÿరtంచు'cంట�ర/ 
మdeయ@ ఒకdeRj ౖఒకర/ ఆ®1రపడ¢ �ి29లB మdాQద`ా వQవహdenా* ర/; RిJయ[\]న7ాde 
D1¬dా ఒకde'cకర/ `ాయపరచబ3N °EO· ందుటను 7ార/ ఆలB�nా* ర/. 

d¥ండవDa, t7ాహమ@లB ఇద�ర/ వQకP* లP ఒకde0� ఒకర/ ఒప�ందమ@ 
yే�ి'cంట�ర/. ఒక వQ'{* తను} Eజమ@`ా ఎde è య@q1}డE మdeయ@ తన 
బల¹1నతలకP బదులP తనను `ాఢమ@`ా R�J²సు* q1}డE పJ9 �ీ* & 
నమzవల�యి@న}Da. ఒకర/ తను} R�J²సు* q1}రE మdeయ@ షరత�లPలWకPండ 
తనను `ÿరtసు* q1}రE పJ9 ప,ర/ష�డ¢ ఎర/గవల�ను. t7ాహ ��గnా¬²0� 
ఒప�ందమ@ అన`ా తన ��రQకP అతడ¢ పJపంచమ@లB అ9 OJా మ@ఖQ[\]న వQక*E 
అర2మ@; లWక ఆ[\ తన భర* õtతమ@లB అ9 పJశస*[\]నదE అర2మ@. 

మvడవDa, t7ాహమ@ 01ను õtసు* న} t¯ాల[\]న సమmజమ@0� ఒప�ందమ@: 
tస*deంచబ3Nన కPటHంబమ@, ఇర/గ@O· ర/గ@7ార/, సమmజమ@, Dేశమ@ మdeయ@ 
పJపంచమ@. అDa గ9ం�న మdeయ@ పJసు* త తరమ@ల0� ఒప�ందమ@. ఇం'ా, అDa 
Dేవ,E #Tదుట ఒప�ందమ@. సమmజమ@లB అవయవ[\]య@న}, ఏ '¥¦§స*వ 
��గnా¬² t31కPలP ±�ి'cనుటను �దలPRjటIకZడదE O�లP ఆజE (7:10, 11). 
పJపంచమంతట Dేశమ@లE}టkలB, t7ాహమ@ బ¹Íరంగ q1Qయ పJకటనలB 
��గ[\]య@న}Da. బంధుత¬మ@, ఒప�ందమ@, మdeయ@ నమzకమ@నకP t7ాహమ@ 
మvలdా# ఎందుకంట� t7ాహమ@Rj ౖ ఆ®1రప3Nన 7ా`ా� నమ@లను ఒకde'cకర/ 
పంచు'cనుటను పJజలP `ÿరtnా* ర/. ఏDోఒక tధమ@`ా yె3NOÌ #న పJ9 t7ాహమ@ 
ఉE'{లB ఉన} పJ9 t7ాహమ@ను భయRjడ¢త�ంDa. tజయవంత[\]న t7ాహ 
మ@లD1¬dా సమmజమ@ ల�ÐO· ందుత�ంDa. 

[¹�మ, Jÿరవమ', మ"#య' GÝ షణ (7:1-24) 

గత d¥ండ¢ 7�ల సంవత>రమ@లనుం3N, బ�ౖ�లP బ� ధలP మmరwబడలWదు. మdÝక 
పJకL లBకం, y1లmవరకP మmరwబ3NనDa. పJజల õవన t®1నమ@లB nాం�1క 
t Ø̄షమ@లP, Rిల�ల Rjంపకమ@, మdeయ@ కPటHంబ ఆy1రమ@లP మmరwబ3Nనt. 
అలm`̂ బ�ౖ�లP బ� ధలPకZడ, అ#0 ేబ�ౖ�లP బ� ధలలB 7ాటkRj ౖవ9*3N RjటIవల�ిన 'cE} 
పJ0ేQక ��గమ@లP ఆయm 'ామ@లలB, ఆయm స2లమ@లలB t� LDaంపబ3Nనt. '¥¦§స*వ 
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బ� ధకPల పనులలB ఒకటk ఏమన`ా, పJసు* త తరమ@³కL ఆ±zయ అవసరతలను 
సంబ� ®aంచు బ�ౖ�లP అంశమ@ల సంDేశమ@ను tవdeంచుట. ఇDa ఒక $త�* లమmde పE. 

పJసు* త తరమ@నకP బ�ౖ�లPనుం3N ఏ బ� ధ అతQవసర[\]య@న}Da? అ®aక 
జöE నులP మdeయ@ భ'{*పర/ల�ౖన t¯ా¬సులP పJసు* త తరమ@నకP అ9 OJా మ@ఖQ[\]న 
ఆ±zయ అవసరత t7ాహమ@నకP, గృహమ@నకP మdeయ@ కPటHంబమ@నకP 
సంబం®aం�న బ� ధE yెబ@త�q1}ర/. ఆDaయందు Dేవ,డ¢ õtత సహచర/లP`ా 
ఉండ¢టకP ఒక ప,ర/ష�E, ఒక �ీ* &E సృÔిIం�q1డ¢. ఆ tధమ@`ాq� ఇప,�డ¢ 
ఉండవల� ియ@న}Da, అ#0 ేq�టk పJపంచమ@లB ల�ౖం èక పJవర*నRj ౖబ�ౖ�లP పJ��వమ@ 
'cDa�`ా ఉన}Da లWక అసలPలWదు అన}D1E'{ మధQ ఉన}టH�  భ'{*గల పJజలP ఎde èq1ర/. 
ప,ర/ష�లP �ీ* &లP t7ాహమ@ను 9రసLdeం�నప,�డ¢, లWక t7ాహ పJమmణమ@లP 
0ే;క`ా కde èOÌ #నప,�డ¢, ఫ;తమ@లP õtతమం01 OJా '{OÌ 01#. 

t�Èన}మ#న t7ాహ ఫ;తమ@లP, ఎవd¥¦0ే 7ాde ఒప�ందమ@ లను 
అల´Qమ@ yేnా* dl 7ాd̂ భdeంచవల� ి ఉంటHంDa, ఆ వQకP* లP 7ాde'{ త èన D1EE 
O· ంDaq1రE మనమ@ మ@ èంప,నకP వnా* మ@. అలmంటkDa అప,�డప,�డ¢ 
EజమNత�ంDa. t7ాహమ@లP tఫల[\]నప,�డ¢, ఫ;తమ@లలB అq�కమ@ ఏ 
� Lదమ@లWకPండ అమmయకPలP మdeయ@ Rిల�లRjౖ పడ01#. 

t7ాహ సంø_భమ@లP Rjద�  Rjద�  నగరమ@ల'ª లWక దూర OJా ంతమ@ల'ª 
పde²త[\]నt 'ావ,. సగమ@మంDa Rలి�లకన} ఎకPLవ, nా®1రణమ@`ా q1లPగవ 
తరగ9 చదువ, ̀ )ా tూణ Rలి�లP అ[\deక సమmజమ@లలB 7ాde õవసంబంధ[\]న తం3NJ 
మdeయ@ త;�0� õtసు* q1}ర/. గణ1ంకమ@లP భయRjడ¢త�q1}#. õవ సంబంధ 
త;దండ¢J లకP 7¤లPపల õtసు* న} Rలి�లP y1లm అ®aకమ@`ా బ3NమmEన7ార/`ా 
ఉq1}ర/; R�Daరకమ@లB ఎదుగ@త�q1}ర/, t7ాహమ@లWE త;దండ¢J లP 
అవ,త�q1}ర/; మత�* మందులకP, q�రమ@లకP, మత�* OాEయమ@లకP అల7ాటH 
పడ¢త�q1}ర/. ల�ౖం èక ఆకరïణ 0101L;క ఏdా�టHలB ��గ[\]నప,�డ¢, ఫ;తమ@లP 
సమmజమంతట 7ాQRిnా* #.  

nాం�1క ¯ాస* &7�త*లP గణ1ంకమ@ల సంప,టమ@ను కZర/wత�q1}ర/. ఈ ల�కLల 
పJ'ారమ@, గృహమ@లP �ి2రమ@`ా లWనప,�డ¢, ఆక�ిzక మరణమ@లP Rjర/గ@01#; 
Da7ాíî ±యటమ@ తరచు`ా జర/గ@త�ంDa; RjDaరకమ@, హతQ, ¹Íంస మdeయ@ 
Dొంగతనమ@ వృDaÐyెందు01#. ఇర/గ@O· ర/గ@లB q�రచdeతలWE ఎE} �ి2ర[\]న 
t7ాహమ@లP 'cనnాగ@చున}t? t7ాహ ఒప�ందమ@ 0ే;క`ా ±�ి'cనబ3Nనప,�డ¢, 
మmనవ õtతప, tలPవ 0ే;'¥¦OÌ త�ంDa. 0101L;క õవన ఏdా�ట�  మధQ అq#QనQ 
సంబంధమ@ ఉత�న}[\]0,ే క)మర¹Íత ల�ౖం èక సంబంధమ@లP, మdeయ@ 
గర�nJా వమ@లP Rjర/గ@01యE మనమ@ క�wతమ@`ా yెప�వచుwను. 

Oా¯ాwతQ పJపంచమంతట గృహమ@లP అq¤ౖకQత`ా ఉంటHండ`ా, '¥¦§స*వ,లP 
తమ@zను 01మ@ ðసప,చుw'cన `lర/01ర/. t¯ా¬సులP D1EE గvdew 
ఆలB�ంచ`lర/01ర/, �ి2ర[\]న t7ాహమ@లకP సంఘమ@లP స¬రÓ®1మమ@లP. 
గణ1ంకమ@లP 7�d̂tధమ@`ా yెబ@01#. nాంపJD1య '¥¦§స*వ,లలB t31కPల 7�గమ@, 
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nా®1రణ జనసందJమ@లBవల�q� ఉన}వE 7ార/ yబె@త�q1}ర/. 
మన[|² yేయవల�ను? ఈ సంø_భమ@నకP '¥¦§స*వ సంDేశమ@ను ఎలm 

అంDanా* మ@? బ�ౖ�లPలBE ఏ బ� ధ qH'{L yెప�వల�ని అవసరమ@న}Da? �దట, 
బ�ౖ�లP ఏ² yెబ@త�ంDో  D1EE మనమ@ బ� ®aంచగ; è0ే, t7ాహమ@ õtత'ాల 
ఒప�ందమ@ అE Eస>ంశయమ@`ా yెప�వల�ియ@న}Da. t7ాహమ@ను భంగమ@ 
yేయ@ట Oాపమ@. O�లP మmటలP స�షIమ@`ా ఉన}t: 

మdeయ@ Rjం3N�#T]న 7ాde'{ q�ను 'ాదు పJభ@7� ఆజöE RించునDేమన`ా, ��రQ భర*ను 
ఎడబ�యకZడదు. ఎడబ��ిన#Tడల Rjం3N� yే�ి'cనకPండవల�ను; లWD1 తన భర*0� 
సమm®1నపడవల�ను. మdeయ@ భర* తన ��రQను పdeతQ$ంపకZడదు (7:10, 11). 

¯ా� ఘ య[\]న 7�ర/ 7�ర/ ఉDa,జ4  కణమ@ల0� (hormones) ఇబ,ంDaపడ¢ 
యÿవన �ీ* & ప,ర/ష�ల ðహమ@0� Eజ[\]న R�Jమ ప,డ¢త�ంD1? బ� ధకPడ¢ 7ాde 
t7ాహ పJమmణ1లను 9de è yRెి�ంచకమ@ందు 7ార/ క;� ి Eలబ3Nనప,�డ¢ 
7ాస*వమ@`ా Eజ[\]న R�Jమ ప,డ¢త�ంDa. ఈ దృÔిI  పJ'ారమ@ t7ాహమ@, Eజ[\]న 
R�JమకP OJా రంభమ@. Robert Louis Stevenson D1EE బ�గ@`ా yRెి�q1డ¢: 

R�JమలB పడ¢ట మdeయ@ R�Jమను O· ందుట, అణ�7�య@ మdeయ@ ఎదుర/9ర/గ@ 
ఆతzలకP తరచు`ా కషI[\]న పనులS01#; అ#0ే R�Jమను 'ాOాడ¢'cనుట 'cంత 
O Jా మ@ఖQ[\]న పE, D1E'{ ప,ర/ష�డ¢ ��రQ ఇద�ర/ దయ మdeయ@ ఇషIమ@ను 
±�ి'cEdావల�ియ@న}Da. Eజ[\]న R�Jమకథ DౖెవRీఠమ@ దగÓర OJా రంభమవ,త�ంDa, 
అ9సుందర tజöE న OÌ dాటమ@ మdeయ@ ఔD1రQమ@ t7ాహ జంట#Tదుట 
ఉంచబ3Nనప,�డ¢ . . . 23  

DైవRీఠమ@ Eజ[\]న R�JమకP ఉచwnా2 నమ@ 'ాదు; అDa OJా రంభమ@. t7�కPలకP, 
Enా¬ర2పర/లకP, మdeయ@ పdeపక¬త yెంDaన7ాde'{ Eజ[\]న R�Jమ Dేవ,E 
బహÂమmనమ@. 

O�లP బ� ధ పJభ@వ, బ� ధ వంటkD ే అE సు7ార* ల�కLలP �ి2రపర/సు* q1}#. 
t¯ా¬సులP సంDaగÐమ@లB ఉండవల�ని అవసరమ@ లWదు. భర*లP ��రQలD1¬dా 
yేయబ3Nన ఒప�ందమ@ల ³కL Ø̄)షIత¬మ@ను #$సు బ� ®aం�q1డ¢: 

సృ;ాI ëDaనుం3N (Dేవ,డ¢) 7ాdeE ప,ర/ష�E`ాను �ీ* &E`ాను కలPగ జ̂�jను. ఈ 
¹.త�వ,yేత ప,ర/ష�డ¢ తన త;దండ¢J లను t3N�RjటkI  తన ��రQను హత�* 'cనును; 
7ాdeద�ర/ ఏకశdµర[\] య@ందుర/, గనుక 7ాdeక ఇద�ర/`ా నుండక #$కశdµరమ@`ా 
నుందుర/. 'ాబటkI  Dేవ,డ¢ జతపర�న 7ాdeE మనుష�Qడ¢ 7�ర/పరచ కZడదE 
7ాde0� yెRj�ను (మmర/L 10:6-9). 

y1లm పJశ}లP ఉత�న}మవ,01#. ప,ర/ష�డ¢ తన ��రరQను దూÔి��*  
సంగ0ే²టk? ఒక ��గnా¬² మdÝకdeE R�J²��*  సంగ0ే²టk? 'cE} సందర�మ@లలB, 
yేయవల�ిన మం� పE, దూÔింపబడ¢త�న} ��గnా¬² తన t7ాహ ��గnా¬²E 
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t3N�RjటI వచుwను; అ#0 ే ఆ tషయమ@లB అతడ¢ ఆ[\ Rjం3N�yే�ి'cనకPండ 
ఉం3NOÌ వల�నE O�లP yెప,�చుq1}డ¢. t7ాహమ@ను వDa;7�య@టకP ఇDa 0ే;'¥¦న 
మmరÓమ@`ా చూడబ3Nనప,�డ¢ 'cందర/ 9de è ఆలB�ంచునటH�  ఆ ఆలBచన 'ారణమవ, 
త�ంDa. ఇంతవరకP Eశwయ[\]నDa: ఒకర/ లWక ఇద�ర/ మdÝకdeE ఎవdeq¤ౖq1 
t7ాహమ@ yే�ి'cనవల�నE 'ªర/'cE t7ాహమ@ ను భంగమ@ yేయ@ట Dేవ,E'{ 
tర/దÐ[\]న Oాపమ@. t7ాహమ@లBE పJ9 ��గnా¬² అతను, ఆ[\ ఒకde'cకర/ 
సమde�ంచు'cనవల�నను ఎE}క yే�ి'cనవల�ను. O�లP ఈ ఆలBచన Eవ¬వచుwను: 
tూ t7ాహమ@ పEyే��లm yేయం3N. '()సు*  tూ పJభ@వ, అ#నట�#0,ే Eను} 
R�J²ం�  కP సహకdeంy ే7ాdeపట�   వ, జöగ)త*  ±�ి'cEనట�#0,ే  వ, yే�ిన లWక 
yేయబ� వ, పJమmణమ@లP  కP OJా మ@ఖQ[\]నవ#0,ే అప,�డ¢  వ, Edezసు* న} 
బల[\]న t7ాహమ@నకP   శ'{*³కL పJ9 చుకLను ఇnా* వ,. 

“ఈ పJజల జöE నమ@నకP ఆ®1ర[|²టk? 7ాde సం0�షకర[\]న గృహమ@లకP 
ఆ®1ర[|²టk? 7ాde Rిల�లP ఎదుగ@చుండ`ా 7ాde గృహమ@లP సం0�షకర[\]న 
గృహమ@లP`ా ఎందుకP మmర/చున}t?” అE పJపంచమ@లP '()సు*  
సంఘమ@ల#Tదుట EలPవబ3N అడ¢గ@ Daనమ@ dావల�నE '¥¦§స*వ,లP OJా de2nా* ర/. 
పJకLన Eలబడ¢7ార/, “ఈ పJజలP �దట Dేవ,E `ÿరtnా* ర/, ఆ తర/7ాత 7ార/ 
ఒకdeqHకర/ `ÿరtnా* ర/. 7ాde t7ాహమ@లP మdeయ@ 7ాde గృహమ@లP Ø̄)షI[\]నt” 
అE సమm®1న²nా* ర/. Dేవ,డ¢ t7ాహమ@నకP 'ారకPడ¢. తన సృÔిI³కL 
సంø^మమ@ మdeయ@ సం0�షమ@ 'cరకP ఆయన t7ాహమ@ను అనుగ)¹Íం�q1డ¢. 
ప,ర/ష�లP, �ీ* &లP; õtతప, పåde* D�7¤నలను అనుభtంచ 'ªర/'cను7ార/ ఆలmగ@ 
yేయవల�ను. O�లP సల° ఇDa:  'cరకP  వ, మం� ��రQను లWక మం� భర*ను 
కను`Ýనుమ@. ఆ వQ'{*పJకLన EలPవబడ¢మ@. అతEE ఆ[\ను R�J²ంచు మdeయ@ 
సహకdeంచు. 

దుఃఖకర[\]న t7ాహమ@లకP 'ారణమ@ను కను`Ýనుట కషI[\]న పE'ాదు. 
'cంతమంDa ��గnా¬మ@లP ఒకdeRj ౖ ఒకర/ తమ బ�ధQతలE}టkE ఉంచుటకP 
పJయ9}nా* ర/, పJ9 ఒకLర/ అతEE ఆ[\ను సం0�షRjటHI  బ�ధQత ఇతర/లదE 
ఆలB�nా* ర/. ఒకర/ లWక ఇద�ర/ తరచు`ా RిdాQదు yేయవచుwను, తప,�లP 
7¤దకవచుwను, లWక అతను ఆ[\ õtతమ@లB 'ªలB�#$ 7ాటE}టk0� 'ాప,రమ@ 
yేయవచుwను. అలmంటk చరQలP లWక 7¤ఖౖర/లP క�wతమ@`ా ty1రమ@లను ±�ి'cE 
వnా* #. 

tజయవంత[\]న t7ాహమ@నకP అదు�త[\]న సూతJమ@'cరకP చూచు7ార/ 
బహÂ¯ా D1EE కను Ý̀నలWర/. స¬ల� పరస�ర సంబంధమ@లB పJజలను న3NRించు 
q¤ౖ9కతలP గృహమ@లB పEyేnా* #. ty1రణ, !చన మdeయ@ మdాQద అనునt 
ఆక�ిzక పdeచయసు* ల 'cరకP 'ాదు; అt మం� t7ాహమ@ను ఏdా�టH yేయ@టకP 
కZడ స°యపడవచుwను. మం� t7ాహమ@ను 'ªర/'cను 7ాde'{ మం� బ�ౖ�లP 
న3NRింప, ఎij�.ీ 4:31, 32 ఉన} ఆ D�7¤నలE}టkE ±�ి'cEవసు* ంDa:  
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సమస*[\]న Dే¬షమ@, 'ªపమ@, 'ª) ధమ@, అల� de, దూషణ, సకల[\]న దుషIత¬మ@ 
tూర/ tసde4ంచు3N. ఒకE #Tడల ఒకడ¢ దయగ;`e కర/ణ1హృదయ@ల�ౖ '()సు* నందు 
Dేవ,డ¢ ²మ@zను ´²ం�న పJ'ారమ@ tూర/ను ఒకdeqHకర/ ´²ంచు3N. 

సూచనలP 
11984లB మ@DaJంచబ3Nన NIV ³కL తర/4 మmD1ర/లP 7:1లBE పదసమ@D1యమ@ 

7:26లB yెRి�న “ఇప�టk ఇబ,ంDaEబటkI ” అDa చటI tర/దÐమ@ 'ాకOÌ #నప�టk'{, t7ాహమ@ 
సూ�ంపద`eనDa 'ాదు, అను O�లP ¹ºచwdeక ³కL OJా రంభమE క�wతమ@`ా అరÐమ@ 
yే�ి'cEq1ర/. ఆ Oా�ాంతరమ@ 7:1లB తల'{)ందులP yేయబ3Nన 'ామmలP క;`eలWదు. అ#0ే 
NIV ³కL న¶కdeంచబ3Nన (2011) గ)ంథమ@ అకLడ తల'{)ందులP yేయబ3Nన 'ామmలను 
జతyేయలWదు. 6:12, 13 మdeయ@ 7:1లBE పదసమ@D1యమ@, అt !గQతలను 
అనుసdeం� ఉండ¢టవలన, O�లP Eజమ@`ా తన చదువర/లP బ�`ా ఎde`eన పJకటనలను 
yే�ిq1డE సూ�సు* న}t. 2Richard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament: 
Community, Cross, New Creation (San Francisco: Harper-San Francisco, 1996), 50. 
3Wayne A. Meeks, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, 
2nd ed. (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2003), 100-1. 4F. F. Bruce, Paul: 
Apostle of the Heart Set Free (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
1977), 267. 5ఇతర గ@ర/త�లP (ἀγάπη, agapē). 6David E. Garland, 1 Corinthians, Baker 
Exegetical Commentary (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2003), 295n. 
7Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the 
Greek Text (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2000), 527.  
8J. Carl Laney, “Paul and the Permanence of Marriage in 1 Corinthians 7,” Journal of 
the Evangelical Theological Society 25 (September 1982): 287. 9Celsus �ిల�లP మdeయ@ 
“అt7�క �ీ* &ల” మనసు>లను ద¬ంసమ@ yేసు* q1}రE '¥¦§స*వ బ� ధకPలను EంDaం�q1డ¢. 
(Origen Against Celsus 3.55.) 102 'cdeం��. ప9JకలBE O�లP వQ9d^కPల³కL గ@de*ంప, 
±వJ[\]న చరwకP అంశ[\]నDa. 2 'cdeం��. 3:14-16లBE అO· స*లPE మmటలP తర/7ాత 
'cdµంథులB tస*deం�న ధరz¯ాస* &మ@ను అనుసdeంచుటను గvdewన t7ాదమ@ను 
సూ�సు* న}టH� న}Da. 

11“Gymnasium” అనుమmట ³కL OJా రంభమ@ `µ)కP γυµνός (gumnos)లB 
కను`Ýనబ3NనDa. D1E అర2మ@ “అy1wదన లWE.” 12Walter Bauer, A Greek-English Lexicon 
of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., rev. and ed. 
Frederick William Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 380.  
131 మకLÀలP 1:15 చూడం3N; Josephus Antiquities 12.5.1 [12.241]. 14D1సులP తమ 
స¬తంతÅYమ@ను 7¤దకవద�E O�లP అdeÐం�న tషయమ@ను `ాdా� ండ�deD;ం�q1డ¢. 
7ాQఖmQనమ@ 'cరకP q1QయబదÐ[\]న tషయమ@ను అతడ¢ ఆðDaం�q1డ¢��అ#0ే �వdeలB 
అతడ¢ D1EE 9రసLdeం�q1డ¢. (Garland, 308-10.) 15Cato Agriculture 2.7. 16�దటk 
శ01బÐప, �వde'ాలమ@లBE ఉపనQసకPడ¢, Dio Chrysostom “అ®aక సంఖmQకPలP” తమ@zను 
01మ@ బ�Eసత¬మ@నకP అమ@z'cనుటను గvdew 7ాQఖmQEం�q1డ¢ (Dio Chrysostom 
Discourses 15.23). అ#నప�టk'{, పJసం`µకPE OÌ కడ అలం'ారమ@ను OÌ Ôించుట 'cరకP 
7ాస*వమ@లను అలంకdeంచు నటH� ండ¢టను ఆలB�ంచవల�ి య@న}Da. 17'cE} వృత*మ@లలB 
అనుQల మdeయ@ OJా ñన '¥¦§స*వ,ల q¤ౖ9కతలP కనQత¬మ@నకP లWక అ9 తరచు`ా ల�ౖం`eక 
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సంబంధమ@ లWE7ాde'{, ప,ర/ష�లకP �ీ* &లకP ఇద�de'{ బహÂమ9 అంDaసు* ంDa. అ#నప�టk'{, 
అDa 7ాస*వమ@ను భdeంచదు, nా®1రణమ@`ా “కనQత¬మ@” �ీ* &'{ మmతJ[| సూ�ంచబడ¢త�ంDa. 
(Margaret A. Schatkin, “Virgins,” in Encyclopedia of Early Christianity, ed. Everett 
Ferguson [New York: Garland Publishing, 1990], 930-32.) 18Leon Morris ఈ 
7ాకQ��గమ@ను గvdew Òన} దృక�థమ@ క;`eయ@న}డ¢ అDa గమEంచత`eనDa: “�న} 
[సంకP�తమ@] అనునDa సde#T]న '{)యm t¯Øషణమ@: ''ాలమ@ సంకP�త[\]య@న}Da.' 
y1లmమంDa D1EE d¥ండవ dాకడ సూచన`ా చూnా* ర/. ఇDa సd¥¦నDa 'ావచుwను, అతడ¢ 
తరచు`ా పJభ@వ, d¥ండవ dాకడను సూ�ంచనప�టk'{, D1E'{ సంబం®aం� O�లP ఎకLడకZడ ఈ 
tధ[\]న ఆలBచనను ఇవ¬లWదు. అతE గత మdeయ@ తర/7ా9 ప9JకలలB EషLళంక[\]న 
పJవర*న క;`eయ@ండ¢నటH�  పJజలను R�Jd^RించుటకP అతడ¢ d¥ండవ dాకడను 7ా3Nq1డ¢ (ఉD1 
1 �ెస>. 5:1-11; iి;Rీ�. 1:9-11). ఇకLడ సూ�ంచబ3NనటH�  ఇప�టk ఇబ,ంDaE గమEంచుట, 
`¥¦ర/°జర/లB ఉన}Da. ఇకLడ d¥ండవ dాకడను చూచు7ార/, ఏ ఇతర/లనుం3ౖెq1 �వde 
తరమ@ల7ార/ వQ01Qసమ@`ా ఎందుకP õtnా* ర/ అను పJశ}ను ఎప�టk'{ ఎదుdÝLనలWర/. 
మనమందరమ@ ఒ'^ ±ర/�ను ఎదుdÝLనవల�ియ@న}Da . . . 'cdeంథులB వృDaÐ yెందుత�న} 
పde�ి2త�ల గమనమ@ను చూచుట మం�Da (the ‘crisis’ of verse 26) పరðన}త �ి29 
దూరమ@లB లWదన}Da ర/ü7Aత�ంDa; ఈ సంø_భ'ాలమ@లB y1లm రకమ@ల�ౖన పJవర*నలP 
మmర/�yెందవల�ియ@న}Da” (Leon Morris, The First Epistle of Paul to the Corinthians, 
rev. ed., The Tyndale New Testament Commentaries [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co., 1985], 113-14). 19Richard E. Oster, Jr., 1 Corinthians, The 
College Press NIV Commentary (Joplin, Mo.: College Press Publishing Co., 1995), 
180-81. 20Discourses 3.22.71-72.  

21ttధ గ)ంథ వQ01Qసమ@లD1¬dా పJశ}లP ²శ)మమ@ yేయబ3Nనt, అ#0ే ¶టk³కL 
చరw ఈ అధQయనమ@నకP అవతల ఉన}Da. 22Bauer, 188. 23Robert Louis Stevenson, “El 
Dorado,” in The Works of Robert Louis Stevenson, vol. 6, Memories and Portraits 
(New York: Davos Press, 1906), 235-36. 
	  




