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అ�1oయమ' 8 

జ¯« నమ' మ"#య'  

bగPహమ'లకR అ"#�ంdన బ¬ 

'cdeంథు సంఘమ@ ఒక పJశ} లWD1 పలP పJశ}ల0� కZ3Nన ఒక లWఖను O�లPనకP 
7Jా �ినDa (7:1). ఇందులB q¤9ౖక[\]నt మdeయ@ t7ాహమ@నకP సంబం®aం�నt 
పJశ}లP ఉq1}#. µ̀)కP-dlమ2 ఆy1dాల నుం3N యvD1 మdeయ@ '¥¦§స*వ 
q¤ౖ9కత¬మ@ను 7�ర/పరy ేఆ `Ýప� tభజన #వ¬బ3NనDa, గనుక 'cdeంథు సంఘమ@ 
OÌ dాటమ@లB ఉన}దనుటలB ఆశwరQమ@ లWదు. మ@నుప, అనQDేవ01dాధకPల�ౖన ¶ర/ 
t7ాహమ@, భ'{* మdeయ@ కPటHంబ õtతమ@ ³కL పdeణ1మmలP మdeయ@ 
��వనలకP తమ ఆలBచనలను సర/� బ�టH yసేు'cన వల�యి@న}Da. õవన 
t®1నమ@లB `Ýప� మmర/� 'cర'¥¦న '()సు* నంద; t¯ా¬సమ@ మmర/మనసు>నకP 
RిలPప,E�wంDa. అనQDేవ01dా®aకPల అq¤9ౖకత తమ@zను 01[| q1శనం 
yేసుకPq�లmగ@న 7ాdeE yసేు* ంDa. మdeయ@ Dేవ,E'{ అవమmనవకరమ@`ా ఉంటHంDa. 
సంఘమ@లB ఉన} 7ాde'{ ఈ మ@నుపటk ఆy1dాలP అనం µ̀'ార[\]నt.  

 “7ాటk tషయమ@” అనునDa తనకP పంపబ3Nన పJశ}లకP జ7ాబ@ #చుwటలB 
O�లP t®1నమ@ #D ేఅ#0,ే 'cdeం��లB ఉన} సంఘమ@ tగ)°dాధనను మdeయ@ 
అq¤ౖ9కతను t3N�RjటHI టలB స°యమ@ను 'ªర/త�ంDa. 8:1 తర/7ాత, 7¤ంటq� 
కE�ంyేDa 12:1లBE “7ాటk tషయమ@” అq�Da. 8 నుం3N 11 అ®1Qయmల D1¬dా 
“tగ)హమ@లకP బ;#�wన 7ాటk tషయమ@”ను (8:1, 4, 10) గvdewన OJా థ²క 
ఆలBచన#T]య@ంDa. అ#నప�టk'{, 11:2-34 లBEDa ఈ అం¯ామ@నకP ఎలm 
సdeOÌ త�ంDో  చూడటమ@ కషI[|. 

ప,dాతన పJపంచమ@లB, õtతమ@లBE పJ9 tషయమ@ మతమ@0� మ@3Nప3N 
ఉంDa. ఒక వQ'{* ³కL వృ9*, కPటHంబ õtతమ@, ఖm^ సమయమ@, సమmజ 
జ<కQమ@, మdeయ@ dాజ'(యమ@ ఇవ } మతమ@0� సంబంధమ@ క; èయ@q1}#. 
ఒక tగ)°dా®aకPడ¢ '¥¦§స*వ,3N`ా మmde0 ే అతE అనుDaన õtతమ@Rj ౖ ఆ మmర/� 
³కL పJ��వం ఉంటHంDa. ఉD1హరణకP క;�ి భ@$ంచుట అq�Da ప,dాతన 'ాలంలB 
nామm$క మdeయ@ మత సంబంధ õtన t®1నంలB ఒక OJా మ@ఖQ[\]న ��గ[\]వ,ంDa. 
q�డ¢ కZ31 'cంతమంDa పJజలP అలm`̂ క;�ి భ@$సు* ంట�ర/. �దటk శ01బ�ప, సంఘ 
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సభ@QలP 7ాde Oాత tగ)°dాధన అల7ాట�  tషయంలB ప¯ాw01Qపపడవల�ియ@ంDa. 
tగ)హమ@లకP బ; #�wన 7ాటkE కల� ిభ@$ంy1లE 'cdeంథులBE t¯ా¬సులను 
O· ర/గ@ 7ార/, ��}¹Íత�లP మdeయ@ కPటHంబమ@ yే�� వ9*ళ)} బల[\]నt మdeయ@ 
�ి2ర[\]నt`ా ఉq1}#.  

అనQ DేవతలకP బ; #�wన 7ాటkE 9q1లm వD1�  అన} పJశ}ను ఎదుdÝLన} 
ఆDaమ '¥¦§స*వ,ల OÌ dాటమ@ను q�డ¢ y1లm మంDa అర2మ@ yేసు'ªలWక OÌ వ,చుq1}ర/. 
అప,�3ే 'c) త*`ా తమ tగ)°dాధన õt01లను t3N�RjటkIన ఈ సహ6దర/లP సహజ 
�ిదÐం`ాq� ఈ Dేవ01dాధన సందdా�లను D1D1ప, Daన Daనమ@ ఎదుdÝLq1}ర/. 
OాఠకPలP q�డ¢ O�లP మmటలP గ)¹Íంచ31E'{ స°యపడ¢లmగ@న ఈ '{)ంద q1లPగ@ 
tషయmలP yెప�బ3Nనt. O�లP 'ాలమ@లBE nాంసLృ9క మdeయ@ మతపర[\]న 
సందdా�లP 'cdeంథులB ఎలm ఉq1}! మనమ@ సంపåర+ం`ా గ)¹Íంచ31E'{ 
అనుమ9ంచులmగ@న అt yెప�బ3Nనt.  

7ాQOార కZ3NకలB కల�ి మmంసమ@ను భ@$ంచుట. �దట మనమ@ ఒక పE 
7ాEE, బహÂ¯ా, కంnా;  ఊ¹ÍంచుకPంD1మ@. అతడ¢ తన తం3NJ ³ద� నుం3N ఆ 
పE q�ర/w'cE ఎకPLవ 'ాలం పE 'cరకP 'cdeంథు కంnా; సభలB ( èpì ) 
జ^deయ@ండవచుwను. లmట 82 ��ష మmట�� 3ే dlమను�  D�EE 'cలW�$య[ (collegium) 
అE అంట�ర/. అతడ¢ మdeయ@ ఇతర కంnాలPలP ఒక సమయమ@లB సహ7ాసమ@ 
'ªసం ఒక ylట yేde మmd¥LటHL సంబం®aం�న లWD1 మ@3N సర/కPల ర7ాణ మdeయ@ 
7ాde 7ాQOారమ@నకP అనుకZల[\]న అE} ర'ాలRjౖ భtత¬ t®1q1ల గ@deం� 
మmట�� డ¢'cంటH వ,ండవచుwను.  

లBహ సంగ)హణ Dేవ,E'{ ([\టలdµ4 Dేవ,E'{) అం'{తం yే�ని Dే7ాలయ 
హదు� లB� E �Fజన ̄ ాలలB 7ాde సమm7�శమ@ జde èవ,ండవచుwను. ఈ Dేవ,డ¢ ̀ µ)కPలకP 
“¹ºపసIû, Hephaestus” `ాను “dlమనులకP ఉలL2, Vulcan” `ాను పdeచయమ@. ఆ 
సమm7�శమ@నకP OJా ®1నQ²సూ*  ఒక [|కను లWD1 పంDaE ఆ Dేవ,E'{ 
సమde�ంచవచుwను. D1E 'c) వ,¬ బ;Rీఠమ@ Rj ౖద¹Íంచబడ¢త�ంDa. మmంసమ@ లWD1 
ఆ జంత�వ, సభకP ఆ°రమ@`ా #వ¬బడ¢త�ంDa. Dేవ,E అనుగ)హమ@ 'cరకP 
OJా de2సూ*  ఆy1dాలను Oాటkంచడమ@0� సభ OJా రంభసు* ంDa. కంnా; Dేవ,E గ@deం� 
'cDa�`ా ఆలB�ంy1డ¢. అ#0 ేఅనుDaన OÌ షణకP అతQదు�త[\]న స°యకరమ@`ా 
ఉంటHందE అనుకPq1}డ¢. తన 7ాQOారమ@ వలన క;`̂ బహÂళ పJ!జq1లను 
గvdew అతడ¢ ఎde èయ@q1}డ¢. అDa సభ D1¬dా 0ెలPసుకPq1}డ¢. ఈ మధQq� ఆయన 
'¥¦§స*వ,డయmQడ¢. అతడ¢ సభసభQత¬మ@ 'cరకP నూతనం`ా కను`Ýన} t¯ా¬సమ@ 
³కL ��7ాలను క)మబD��కdeంyే పEలB ఉq1}డ¢. 01ను ఏ సభకP yెంDaయ@q1}3ో , 
ఆ సభ “Dైవత¬మ@0� సంబంధం క; èయ@న}Da, తర/చు`ా Dే7ాలయమ@లB 
కZడ¢'cంటHంDa. tగ)°లయmలలB బ; అde�ం�న7ాటkE 9ంటHంDa”1 గనుక పJశ}లP 
తల�త�* 01#. అతడ¢ సంDaగÐమ@లB వ,q1}డ¢. ఆ సభ నుం3N తనకP 01ను పJకLకP 
0�లగడం ±వJ[\]న nాం�1క మdeయ@ ఆde2క పdeణ1మmలను క; èయ@ంట�ర/.  

0ె;t`ా, ఆ కంnా; ¹ºRjసIలB (Hephaestus) ఏ² లWదE గ@de*ంy1డ¢. 'ాE 
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సంవత>dాలP`ా వ,న} nాంసLృ9క పde�ి2త�లP అనQ Dేవ,E0� సంబంధమ@ 
క; èవ,న} ఆ పద�త�లను 0:ల èంచు'ªవట�E'{ అతE'{ y1లm కషI[\]ంDa. అతడ¢ 
O�లPను అ3N èన పJశ}ఇD:ే అDa మం� 7ాQOారమ@ అ#నందు వలన, తం3NJ#T]న 
Dేవ,డ¢ మdeయ@ పJభ@7¤ౖన #$సు'()సు* నకP nామంత�లP లWరE గ@de*ం�నప�టk నుం3N 
ఆ tగ)°లయమ@ నందు tగ)హE'{ అde�ం�న7ాటkE అతడ¢ 9నగల31? 
tగ)°మ@లయందు మde #తర[\]న 7ాటkయందు ఏ² లWదE అతడ¢ 
0లెPసుకPq1}డ¢. అతడ¢ తన ��}¹Íత�ల0� సంబంధమ@ 0ెంచు'ªవల�ియ@న}D1? 

nామm$క కZ3NకలB బ;`ా అde�ం�న7ాటkE 9నుట. d¥ండవDa నలPబDa 
సంవత>రమ@ల OJా యమ@లB వ,న} �ీ* &0� సంబంధమ@ క; èనDa. ఆ[\ Rిల�లP ఇం'¥ంత 
మmతJమ@ ఆ[\ను హత�* 'cE వ,ండర/. గత 'cE} సంవత>dాలనుం3N 3NÛటþ 
(Demeter) మdeయ@ O�dాణÙక కPమmd¥*న Rjd¥>TÌ 2 పJ9షIంచబ3Nన Dే7ాయమ@లB 
ఆ[\ 'cdeంథులB వ,న} #తర �ీ* &Jల0� క;� ి అప�డప�డూ సమm7�శమవ,త�ంDa. 
¶deద�ర/ వQవnాయమ@నకP సంబం®aం�న DవేతలP. �ీ* &Jల పట�  nానుకZలం`ా 
వ,ంట�రE నమ@z01ర/. ఆ సమm7�¯ాలP nామm$క సందdా�లP`ా వ,ంట�#. �ీ* &JలP 
తమ0� OాటH ఆ°రమ@ 0ె�w, ఆy1రబద�మ@`ా DేవతకP D1EE సమde�ం�, �న} 
బ � గ@Ó మంటలRj ౖD1EE �ి2రపర�, 01మ@ #ంటkలB ఎదుdÝLq� #బ,ందులB తమకP 
స°యమ@ yేయ@మE 3ె[\టర/} 7�డ¢కPంట�ర/. అం0ే 'ాకPం31 #ంటkలBE తమ 
పనులకP దూరం`ా 'cంత సమయమ@ ఆనందమ@`ా గడ¢ప,01ర/. 

ఆ �ీ* &J ఇట 8వల '()సు* ను ఒప,�'cE బ�Rి*సzమందు '()సు* ను ధdeంచు'cనుట D1¬dా 
ఆయనకP t®ేయ@ల�ౖq1ర/. ��}¹Íత�dాండJ0� ఆ[\ ��}హమ@ కంnా; వలW #Da 
వరకటkలm లWదు. 'ాE Eస>ంDేహమ@`ా ఆ[\కP కZ31 అDే పJశ}వ,ంDa. ఆ[\ 
tగ)°లయమ@నకP 7¤÷} తన '¥¦§స*వ ఒప�'ªలPనకP dాõపడకPం31 tగ)హde�త[\]న 
D1EలB O�లP O· ందవచుwq1? ఇప,�డ¢ ఆ[\ '¥¦§స*వ,dాలP. tగ)హమ@లB ఏ² లWదE 
ఆ[\కP #ప,�డ¢ 0ె;�ింDa. ఇం'¥ంత మmతJమ@ ఆ[\ ఆ tగ)°లను పå$ంచటకP 
ఎందుకP 'ªర/'cనడమ@ లWDో  తన ��}¹Íత�dాళ}కP ఎలm tవdeంy1లB అE ఆ[\ 
ఆశwరQప3NంDa. '()సు* ను ఒప,�'ªంటÏ 01ను తన ��}¹Íత�లకP õt01ంతమ@ 
7�d¥¦OÌ వల�ింDేq1 అE ఆ[\ O�లPను అడ`ాలE అను'cE య@ండవచుwను. 

గృహమ@లB బ;`ా అde�ం�న7ాటkE 9నుట. మvడవ tషయmE'{ వ��*  
గృహమ@లB బ; అde�ం�న7ాటkE 9q1లE 'ªర/కPq� కPటHంబమ@ను గvdew 
పdeD;ంచుD1మ@. క)మ�Fజనమ@లB మmంసమ@ అq�Da ఆ Daq1లలB 'cdeంథులB 
అర/దు`ా ఉం3ేDa. 'ాE పJ0ేQక సంD1dా,dాలలB ఒక కPటHంబమ@ మmంసమ@ 
మmd¥Lట}కP 7¤÷} (µάκελλον, makellon; 10:25) ఎం0� 'cంత 'cq�Da. సంతలBE'{ 
అనQDేవతల Dే7ాలయమ@లBE మmంసమ@ ఎకPLవ`ా సdాఫdా అవ,త�ంDa. ఒక 
అనుQడ¢ Dేవ,E స°యమ@ను O· ంD1లనుకPన}ప,�డ¢ ఒక [|కను, ఒక పంDaE 
లWD1 క సమ@ ఒక ఎదు� q¤ౖన 0�ెw Dవే,E ఆలయమ@నకP ఒక బహÂమmనమ@`ా 
0ెnా* డ¢. ఆజంత�వ, వ®aంచబ3N D1E 'c) వ,¬ పD1ర2మం01 బ;Rీఠమ@Rjౖ ద¹Íంచబ3N 
² è;న మmంసమ@ను 7ాQOార/లకP అమzబడ¢త�ంDa. 7ార/ D1EE సంతలBE'{ 



 222 

0ెnా* ర/. 'cdeం��య@లP O�లPనకP 7��ిన పJశ}#D:ే అంతకP మ@ంDే tగ)హde�త[\]న 
మmంసమ@ను '¥¦§స*వ,లP తమ �Fజన బల�Rjౖ వ3Nì ంచవచుwq1?  

��}¹Íత�ల గృహమ@లB బ;`ా అde�ం�న7ాటk మmంసమ@ 9నుట. q1లPగవ 
సందర�మ@ మvడవ D1Eలm ఉంటHంDa, 'ాE #Da #తర పJశ}లను 
లWవq¤త�* త�ంDa. 7�dÝకde #ంటkలB 9నుటకP సంబం®aం�న #Da ఉంDa. '¥¦§స*వ 
7�తర/లP, బహÂ¯ా కPటHంబ సభ@QలW 'ావచుw. తమ0� �Fజనమ@ yేయమE 
'¥¦§స*వ,లను ఆహ¬E��*  ఏమవ,త�ంDa? '¥¦§స*వ,లP ఆ ఆ°¬q1E} అం µ̀కdeం� తమ 
బల�Rjౖ వ3Nì ం�న మmంసమ@ #ంతకP మ@ంDే అనQDవేతకP అde�ం�నదE 
0ె;�ినప,�డ¢ అనుమmనమ@0� అతడ¢ D1EE 9నగల31? '¥¦§స*వ,ల పJ��వమ@ 
మdeయ@ Dేవ,E పట�  7ాde t¯ా¬సQత సమసQ`ా కనబడ¢త�ంDa. 

nాdాంశమ@. tగ)హమ@లకP అde�ం�న మmంసమ@ను 9నుటను గvdewన పJశ}లP 
- పJ0ేQకమ@`ా, tగ)°లయమ@లలB మmంసమ@ను (బ;`ా అde�ం�న7ాటkE) 
9నుటను గvdewన పJశ}లP - య@'{*గలt మdeయ@ సుE}తం`ా సూ´z� Lదంగలt. 
అటkI  సంD1dా,లలB O�లP '̂వలమ@ “అవ,ను” లWD1 “'ాదు,” “సde#T]నDa” లWD1 “తప�” 
అE సమm®1q1లP #వ¬లWదు. అ#q1, 'c) త*  t¯ా¬సులకP స�షI[\]న సూచనలP 
అవసర[\]య@q1}#. Dేవ,డ¢ పJ0ేQక[\]న ఆజEలP #వ¬E 7ాటk tషయమ@లB 
R�Jd̂Rింపబ3Nన అO· స*లPడ¢ సూచనలP లWD1 సల°లP #y1wడ¢. అతడ¢ జöగ)త*`ా 
¹.త�Rj ౖ ఆ®1రప3N #y1wడ¢. 7ాస*7ాE'{, అతడ¢ '¥¦§స*వ,లందde'{ tగ)°dాధన 
t3N�RjటIమE ¹ºచwdeంy1డ¢. tగ)°లయmలకP దూరం`ా ఉండమE yెప�డ[| D1E 
అర2మ@. '¥¦§స*వ,లP అనQ Dేవత ఆy1dాలలB OాలP O· ందు01రE తమ చుటHI  వ,న} 
పJజలP ఊ¹Íంచ31E'{ కZ31 7ాde'{ అవ'ాశమ@ #వ¬కZడదు. 

సంతలB 'cను`lలP tషయమ@నకP సంబం®aం�, మmంసమ@ ఎకL3Nనుం3N 
వ�wంDa అE అడగకPం31 ఉండట[| 0ె;7¤ౖన t®1నమ@. ఒక 7�ళ ఎవd¥¦q1 ఈ 
మmంసమ@ tగ)°లకP బ; అde�ం�నదE yెRి�న #Tడల D1EE 9నుటకP తనకPన} 
nా¬తంతÅ Yమ@ను దుde¬E!గ పరచక tగ)°dాధనను సమde2ంచక ఒక మం� 
Eర+యమ@ '¥¦§స*వ,డ¢ ±సు'ª7ా;. 

జ¯« నమ' vs. [¹�మ (8:1-3) 

1bగPహమ'లకR బ¬Jా అ"#�ంdన >ాట¼ bషయమ':– మనమందరమ' 
జ¯« నమ'గల>ారమ2 )*దుగ'దుమ'. జ¯« నమ' ఉGu �ంగజ¿య'ను Jా2 [¹�మ 
e¿మS}వృ0F�  కలRగజ¿య'ను. 2ఒకడ� తన3¿qrsనను yె¬య'నను382 య'ంటç, y1ను 
yె¬vి38నవలvనిట�M  ఇంకను ఏ²య' yె¬vి382న>ాడ� 3ాదు. 3ఒకడ� 0ేవ{2 [¹�²ంd 
)*డల అతడ� 0వే{234 ఎర�3UVన>ాDే.  

వచనమ' 1. bగPహమ'లకR బ¬Jా అ"#�ంdన >ాట¼ bషయమ' అE yెRి�న 
తర/7ాత అO· స*లPడ¢ tగ)హమ@కP బ;`ా అde�ం�న మmంసమ@ను గ@deం� 
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సుE}తం`ా మంద;సూ*  తన OJా రంభ పలPకPలP yెR�ిq1డ¢. ఇDa 7ార/ 7��ిన 
పJశ}లకP అ3N èన పJశ}లకP 'ారణం`ా 'ాదు 'ా  7ాde 7¤నుక ఉన} 7¤ౖఖde 'ారణం`ా 
మmతJ[|. t7ాదమ@ జöE నమ@Rj ౖ దృÔిInాdeం�ంDa. tగ)°లయమ@లలB tగ)°లకP 
బ;`ా అde�ం�న మmంసమ@ను 9ను7ార/ తమ జöE న[| తమ పJవర*నను 
సమde2సు* ందE నమ@z01ర/. Dే7ాలయ OJా ంగణమ@లలB2 బ¹Íరంగ �Fజన ¯ాలలP 
అందుబ�టHలB ఉం3tే. ఈ tందులలB OాలôÓ q� '¥¦§స*వ,లP అకLడ కZdÝwE భ@$ంy ే
tగ)°dా®aకPలకP పåde*`ా Òన}ం`ా కE�ంyే7ార/. tగ)°లP అర2ర¹ÍతమE 7ార/ 
ఎde èయ@న}ందువలన, అసలP Dైవత¬[| లWE ¶టk'{ అde�ంచబ3Nన మmంసమ@ను 
9నుట వలన తమ'¥లmంటk '(డ¢ కలPగదE 7ార/ గ)¹Íం�q1ర/.  

O�లP అం µ̀కdeంచలWదు. మనమందరమ' జ¯« నమ'గల >ారమ2 )*ర�గ'దుమ' 
అE 7Jా nాడ¢. అతడ¢ yెప�చున} “జöE నమ@” లS'{క జöE నమ@నకP yెంDaనDa. ఇంతకP 
మ@ందు అతడ¢ 1:21 మdeయ@ 2:1-13లB yRెి�న జöE నమ@నుకP tర/దÐ[\]నDa. 
'cdeం��య@లP తమకP01మ@ yెప,�'cq� “జöE నమ@” మdeయ@ “0ె;t” E గvdew O�లP 
అDa “గర¬మ@”0� కZ3Nన దుర/,DaÐ'{ న3NRిసు* ంDa అE yెOా�డ¢ (4:18, 19 
చూడ¢మ@). φυσιόω (phusioō, Òగde¬ంyేలmÓ y�ే�Da, అ´dార2మ@`ా 
ÒఉO· �ంగ@జ^య@నుÓ) అq� '{)యm పదమ@ 'c) త*  EబంధనలB ఏడ¢ nార/�  కERించ`ా, 
ఆర/ nార/�  1 'cdeం��య@లకP 7Jా �ిన ప9JకలB ఉq1}#. O�లP గDa� ం�న జöE నమ@ను 
'cందర/ tగ)°dాధన సంబంధ[\]న ఆy1dాలను 'cనnా èంచ31E'{ సమde2ంy1ర/.3  

జ¯« నమ' ఉGu �ంగజ¿య'ను Jా2 [¹�మ e¿మS}వృ0F   కలRగజ¿య'ను అE 
అO· స*లPE పdeDలనను బటkI  'cdeం��య@లP R�Jమను Eర�´Qమ@ yే� ి జöE నమ@లB 
Oాం3NతQమ@ సంOాDaంచుటకP తమ@zను 01మ@ సమde�ంచుకPన}టH�  సూ�సు* ంDa. 
R�Jమ మdeయ@ జöE నమ@ ఈ d¥ం3Nటk మధQ సంబంధమ@ అO· స*లE ¹º�wdeకలకP 
ప,q1Da tషయమ@ల�ౖq1#. ఏDa ఏ[\]నప�టk'( చరw అంతటk యందు #$సును 
తమకP '()సు* `ా ఉం31లE ఒప,�'cEన7ారందde'{ tగ)°dాధన ఏ రUపంలB ఉq1} అDa 
స¹ÍంపdాEDనేE అతడ¢ ప,నర/D1U టkం�q1డ¢. 3tే� ఇ. `ార�ం� yెRి�నటH� `ా, 
“'¥¦§స*వ,లP ఇం'¥ంత మmతJమ@ tగ)°లయమ@లB ఆdా®aచర/, tగ)హ సంబంధ[\]న 
పండ¢గలలB OాలôÓ నర/, లWD1 tగ)హ సంబంధ[\]న tందులలB �Fజనం yేయర/. ఇD ే
O�లP పåde*`ా ఆం�న tషయమE స�షIమవ,త�ంDa.”4 

tగ)°ల0� dాõప3 ే7ాdeE O�లP గటkI`ా గDa� ం�q1డ¢. tగ)°లకP అde�ంచబ3Nన 
ఆ°రమ@ను 9నుట వలన 01మ@ Oాపమ@ yేయలWమq� జöE నమ@లB 01మ@ 
బలవంత�లమE '¥¦§స*వ,లP ఊ¹Íంచు'ªవ31E} O�లP [\చుw'ªలWదు. బలవంత�ల�ౖన 
'¥¦§స*వ,లP మdeయ@ బల¹1నుల�ౖన '¥¦§స*వ,లకP మధQ గల Òq1}ÒOJా యmలను O�లP 
పdeషLdeంచలWదు. tగ)°dాధనను t3N� Rjట�I లE అతడ¢ పJ9 ఒకLde'{ బ@DaÐ  
yెప,�చుq1}డ¢. 

8:7-13లB అO· స*లPడ¢ బల¹1న '¥¦§స*వ,లను గvdew R�dÝLన}ప�డ¢, 
tగ)°లయmలలB tగ)°లకP బ;`ా అde�ంచబ3Nన 7ాటk మmంసమ@ను 9q� 0�టk 
'¥¦§స*వ,లPను చూ��*  భయmE'{ గ@ర#$Q 7ాde t¯ా¬సమ@ను అతడ¢ గ)¹Íం�q1డ¢. O�లP 
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అంత శ)దÐవ¹ÍంచుటకP (8:11 చూడ¢మ@) ఆ q�ర[| అవ'ాశమ@ #�wంDa. ఈ 
సందర�మ@లB ఎవde  “బలవంత�డE” అతడ¢ RిలPవలWదు మdeయ@ 
tగ)°లయమ@లB �Fజనం yేయ31E'{ అనుమ9ంచలWదు. 

O�లP ³కL చరw tశదమ@ 'ా`ా, అతE శ)దÐ  ³కL పJ0ేQక స¬��వమ@ 
మdeంత స�షI[\]నDa. ఒక tగ)°E'{ అde�ంపబ3Nన మmంసం 9న} 7ాdeRjౖ ఎలmటk 
దయQప, పJ��వమ@ ఉందE bగPహమ'లకR అ"#�ంdన>ాట¼2 kwx bషయమ'ల< అతE 
అభQంతరమ@ yెప�డమ@లWదు (10:19, 20). ఉD1హరణకP, అటkI  ఆ°రమ@నకP 
రహసQమ@`ా భ@$ంచదల�0 ే ఎవర/ D1EE చూడనంత వరకP అDa అం µ̀'ార[| 
(10:27). మmంసమ@ను భ@$ంy ే tషయమ@లB మ@ఖQం`ా “tగ)°లకP 
అde�ంచబ3Nన” మmంసమ@ను భ@$ంచుట tషయమ@లB O�లPకP ఆంDోళన లWదు. 
Dే7ాలయమ@లB Dేవ,E'{ అde�ంచబ3Nన ఆ°రమ@ భ@$ంచుటను గvdew O�లP 
'cdeం��య@లను గDa� ం�q1డ¢ (8:10). tగ)°E'{ అde�ంచబ3Nన ఆ°రమ@ను 
tగ)°లయమ@లB భ@$��*  అDa ఖ�wతం`ా tగ)హdాధన#$. జöE నమ@ 'cరకP 
t¯ా¬సులP y�ే� tన}పం0� సంబంధమ@లWకPం31 అDa tగ)°dాధన#$.  

ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ అనQ Dేవతలను Edాకdenా* డ¢ మdeయ@ 01ను 9న} ఆ°రమ@ను 
“tగ)°లకP అde�ం�నDa” (εἰδωλόθυτον, eidōlothuton) అE 9రnాLరమ@0� R�ర/ 
Rjడ01ర/. అ#నప�టk'{ ఒక Dవే,E'{ పJ9షIం�న ఆలయమ@లB '¥¦§స*వ,డ¢ ఉంటÏ బ; 
#�wన ఆ°రమ@ను 9ంటHంటÏ tగ)°dాధనలB అతడ¢ OాలP O· ంDaనటÏ� . ఈ పJవర*న 
tగ)°dా®aకPల పJవర*నవలW ఉంటHంDa. జöE నమ@ను బటkI  ఎలmంటk వQ01Qసమ@ 
కనబడలWదు (8:11 చూడ¢మ@). O�లPకP సంబం®aం�నంతవరకP, ø^మmÒవృDaÐE 
క; èంyే R�Jమ ఎటkI  పde�ి2త�లB� ను ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ tగ)°లయmలలB tగ)°లకP బ;`ా 
అde�ం�నబ3Nన7ాటkE 9నట�E'{ ఎంత మmతJమ@ అనుమ9ంచదు (8:10). 

వచనమ' 2. tగ)°లయలలB తర/చు`ా కE�ంy ే'cdeం��య@లను సdeDaదు� తç, 
తమ జöE నమ@ ³కL పde²త�లను గ@d¥*de èన 7ాd̂ Eజ[\]న జöE నవంత�లE O�లP 
yెబ@త�q1}డ¢. అతడ¢ #ంతకP మ@ంD ేñ;కకP అహం'ారప, జöE న[| మvలమE 
yెOా�డ¢ (2; 3 అD1QయmలP). tగ)°dాధన0� dాõప3ే7ార/ తమకP జöE నమ@ కలదE 
yెప�కPంటÏ ఆ జöE నమ@ మ@ందు`ా yపె�బ3Nన జöE నమ@నకP yెంDaనD.ే అలmంటk 0ె;t 
మdeయ@ జöE న హృదయmలలB అహం'ారమ@ ఉంటHంDa. ఇంతకP మ@ంDే అO· స*లPడ¢ 
తన మmటలP “మనుషQజöE నమ@ q�ర/�మmటలP” 'ావE yెOా�డ¢ (2:13; 1:26-31 
చూడ¢మ@). జöE నమ@ tషయమ@లB తమ@zను 01మ@ ఎకPLవ`ా ఊ¹Íంచు'cq� 
'cdeం��య@లకP ఒకడ� తన3¿qrsనను yె¬య'నను382 య'ంటç, y1ను 
yె¬vి38నవలvనిట�M  ఇంకను ఏ²య' yె¬vి382న>ాడ� 3ాడ� అE O�లP yెOా�డ¢. 
O�లPకP గల అO· స*లత¬ జöE నమ@ తమ ³కL జöE నమ@ కంట� Òన}[\]నదE 7ార/ 
అం µ̀కdeంy1;.  

ఇతర/లను పటkIంచ'cనకPండ తన జöE నమ@ను ఒక nాq`ా 
ఉప! èంచు'cను7ాడ¢ గde¬ÔిI  మdeయ@ ఆ±zయ అమmయకPడ¢. “[01మ@] 
0ె;�ి'cనవల�ినటH� `ా [0ె;సు] 'cను '¥¦§స*వ,లP,” సహజం`ాq�, మmనవ జöE నమ@ 
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EdeÐషI[\]నDa 'ాదE గ@de*nా* ర/. Dవే,E ఆDaపతQ[| పdeపåర+ జöE నమ@. మనమ@ 
0ెలPసు'ªవల�ిన ఏ'¥¦క సతQమ@ Dేవ,డ¢ yెRి�నD.ే 19వ శ01బÐమ@నకP yెంDaన �Jటk� 
రచ#త (William Cowper) t;యం 'ÿపర/ ఇలmగ@ yెOా�డ¢, “01ను ఎకLవ`ా 
0ెసుకPన}ందుకP జöE నమ@ గర¬సు* ంDa. తన'̂Û 0ె;యదE D�నమ@`ా t7�కం 
ఉంటHంDa.”5 జöE నమ@ మనస*త�o ¯ాస* &మ@ వంటkDa. అDa అప,�డప,�డ¢ dlగం Oాల�ౖ 
నయం 'ా7ాల� ియ@ంటHంDa.6 

వచనమ' 3. 0ేవ{2 [¹�²ంA ే t¯ా¬�,ి తనకP 0ె;�ిన జöE నమ@ బటkI  
అ9శ#ంచు7ాడ¢ 'ాదు, Dవే,E'{ ఎర/'¥¦న7ాడ¢. NASBy ే �¬ీకdeం�న పఠనం 
సde#T]నDై0,ే Dవే,డ¢ t®ేయ@3ైన t¯ా¬�ిE 0ె;�ి'cనట�E'{ R�J²ం�టH� `ా Dేవ,E 
0ెలPసు'cనుటకP అంత అ®aకమ@`ా అతడ¢ R�J²ంచలWడ¢. '¥¦§స*వ,EలB ఆచరణ1తzక 
R�Jమ Dేవ,Eపట�  అతEకPన} R�JమకP ర/üవ,. ఆతz yేత న3NRించబ3Nన అO· స*లPడ¢ 
మmనవ õtత ల´Qం గ@deం� అర2ం yేసుకPన}టH� `ా ఒక వQ'{*'{ ఘనతను, లmభమ@ను 
సంOాDaంy ే జöE నమ@ను O· ందు'cనుట#$ మmనవ õtత ల´Qమ@ 'ాదు. అలm 
'ాకPం31, తన పJజలకP õవమ@E�w 7ాdeE తన n· త�*  అE yెబ@త�న} Dేవ,E'̂ అDa 
0ె;�ియ@ంDa.  

Dేవ,డ¢ (τὸν θεόν, ton theon) మdeయ@ ఆయన D1¬dా (ὑπ’ αὐτοῦ, hup’ 
autou) అను పD1లను 7ాకQ ��గమ@నుం3N 0:ల èం�నప,�డ¢ Rj ౖ7ాQఖmQనమ@నకP 
పJ01Qమm}యం #వ¬బ3NంDa. అDa ఒక మహ ఘనత గల మdeయ@ 0:; 'cdeంథు పJ9 
మdeయ@ �వde d¥ండవ శ01బÐమ@నకP yెంDa అల�̀ ా4 ం3NJయ2 పం3Nత�3ైన '¥�[\ంటÏw 
7Jా యబ3Nన పఠనమ@లBEDa`ా ఉన}Da. ఈ పD1ల 0:ల èంప, O�లP yెRి�న 
¹.త�వంతటkE �ిÐరమ@`ా ఉంచుత�ంDa. పD1లను 0:ల èం�, మdeయ@ ἔγνωσται 
(egnōstai, “అతడ¢ ఎర/గ@ను”) అq� సహజ7ాచకమ@ను ±సు'ªడం ఈ 
అను7ాదమ@ను #సు* ంDa: “ఎవd¥¦q1 R�J²ం�న#Tడల, ఇతడ¢ Eజమ@`ా 
ఎde èన7ా3.ే” కdాzరÐ 7ాకQమ@లB ఇలm అర2మ@ yేసుకPంట�మ@, “ఎవd¥¦q1 
R�J²ం�న#Tడల, ఇతడ¢ Eజమ@`ా ఎర/'¥¦న7ాడ¢.” ఈ పఠనం ఆకరïణùయం`ా ఉంDa; 
ఏDaఏ[\]నప�టk'{ y9ే 7Jా త పJ9 ఆ®1రమ@ సుD�రU పఠనంకP అనుకZలం`ా ఉంటHంDa. 
ఇవ¬బ3Nన పఠనమ@ ఉత*మ అం µ̀'ారమ@నకP #Da అEశwయ[\]నDa ఎందుకన`ా 
ఇDa ఒక నూతన తలంప,ను #సు* ంDa. 

0ేవ{డ� vs. bగPâలR (8:4-6) 

43ాబట¼M  bగPహమ'లకR బ¬Jా అ"#�ంdన>ాట¼2 kనుట bషయమ':ల<కమందు 
bగPహమ' వట¼Mద2య', ఒక�Dే 0ేవ{డ� తప� >x"Ôక 0ేవ{డ� ల/డ2య' ఎర�గ'దుమ'. 
50ేవతలన బDEన>ార�ను ప�భ'వ{లన బDEన>ార�ను అwxకRలRw1jర�. 
6ఆ3ాశమం0ెనౖను భ¦²¤దw£ౖనను 0ేవతలనబDEనb య'నjను, మనకR ఒక�D ే
0ేవ{డ�w1jడ�. ఆయన తంDE�; ఆయననుంDE సమస@మ'ను క¬JUను; ఆయన 
2²త@మ' మనమ'w1jమ'. మ"#య' మనకR ప�భ'వ{ ఒక�Dే; ఆయన )�సు3�Pసు@ ; 
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ఆయన01h"ా సమస@మ'ను క¬JUను; మనమ' ఆయన01h"ా క¬J#న>ారమ'.  

వచనమ' 4. జöE నమ@ మdeయ@ R�Jమ ³కL అtq1��వ సంబంధంను 
ఆలB�ంచుటకP 'cdeం��య@లను స7ాలP yేయ@ట D1¬dా O�లP చరwకP ప,q1Da 
7�nాడ¢. ఆ తర/7ాత చdewంచబడవల�ిన tషయం 7¤పౖ, 9dè ాడ¢: అDేమన`ా 
tగ)°లయందు tగ)°లకP బ;#�wన మmంసమ@ను 9నుట. ఈ ఆâరమ'ను 
bగPహమ'లకR బ¬)d®న D1E`ా అతడ¢ yెOా�డ¢ (eidōlothuton), 'ాE ఒక 
అనQDేవ01 భకP* డ¢ #Da Dై7ాde�తమ@ (ἱερόθυτον, hierothuton)7 అంట�డ¢. ఒక 
అనుQడ¢ O�లP 'ారణమ@ను అర2మ@ y�ేి'cE బ�ధపడ01డ¢. బహÂ¯ా అDa Dెవౖం 
'ాదంటÏ 'ªపపడవచుwకZ31. అనQDేవ01లయమ@లB వ®aంచబ3Nన జంత�వ, D1E 
మmంసమ@ను పtతJపరచలWదు అE అO· స*లPE'{ 0ెలPసు. ఒక మం� యvదుడ¢ 
లWD1 '¥¦§స*వ,డ¢ మmతJ[| tగ)°లP, “tగ)°లకP అde�ంచబ3Nనt,” tగ)°లయmలP 
మdeయ@ tగ)హపåజల గvdew 9రnాLరమ@`ా మmట�� డగలడ¢.  

'cdeం�� '¥¦§స*వ,డ¢ yెప,�'cq� జöE నమ@ను O�లP పంచుకPq1}డ¢. ఒక అనQDేవ,E'{ 
ఒక జంత�వ, బ;#వ¬బ3Nనప,డ¢, అDa DేE'( అde�ంచబడదు. Dవే,డ¢ (god) అq�Da 
అనQలలB నుం3N ప,టkIన ఊ°క;�తం, ఒక tగ)°dా®aకPE ఆ±zయ అజöE నమ@నకP 
గ@ర/* . అటkI  Dేవ,ళ)} (gods) ల<కమ'ల< లWq�లWర/ అE O�లP గటkI`ా yెOా�డ¢. 
tగ)°లను పå$ంyే 7ాdeలB ఉం3N పEyే�� 7ాయ@మండల సంబంధ[\]న అదృశQ 
శకP* లను మdeయ@ దయmQల శకP* లను అతడ¢ 0ె;యజ^nాడ¢ (10:20; 'cలôస>. 1:16 
చూడ¢మ@). ఏDaఏ[\]నప�టk'( ¶టk'{ లBకమ@లB ��¬శw`ా ఉE'{లB ఉండలWవ,. అt 
భJషI మనసు>లB నుం3N ప,టkIనt. 

అనQDేవ,ళ)} ఉE'{లB లWE7ార/. ఒ'̂ ఒక Dేవ,డ¢ Eరంతరం ఉండ¢7ాడ¢. 
యvD1 మతమ@నుకP Ô�త� ప,q1Da. “ఇ¯)ా #$లZ tనుమ@. మన Dేవ,3ైన #Tహ67ా 
అDa¬±యmడగ@ #Tహ67ా” (Da¬±. 6:4). “7ాde tగ)హమ@లP 7¤ం3N బం`ార/t, అt 
మనుష�Qల yేత పనులP” అE '(ర*q1'ార/డ¢ వQ01Qసమ@ను చూప,త� “మm Dవే,డ¢ 
ఆ'ాశమందుq1}డ¢. తన'{షIమ@ వ�wనటH� `ా సమస*మ@ను ఆయన 
yేయ@చుq1}డ¢” ('(ర*. 115:3, 4) అE yెOా�డ¢. జ<�ఫిû ఈలmగ@ 7Jా nాడ¢, 

అE} పD1dÐా లP, అt ఎంత ఖdµదు అ#నప�టk'( ఆయన రUపమ@ yేయ@టకP అt 
పE'{ dావ,. అE} కళలP ఆయనను ఆయనలm చూRించ31E'{ సdeOÌ వ,. ఆయనకP 
OÌ ;నD1EE మనమ@ చూడలWమ@ లWD1 ఆలB�ంచలWమ@, ఆయన ³కL 
పJ9�ంబ�E} yేయmట�E'{ భ'{* సమz9సు* ందE yెప�లWమ@.8  

వచనమ' 5. 0వేతలన బDEన>ార� ðస`ాళ}yే కను`Ýనబ3Nన7ాd̂. అనుQలP, 
తమ అజöE నమ@0� 'cందdeE ఆ3ాశమందు 'cందdeE భ¦²[_ ౖ ఉంy1ర/. 7ార/ పJ9 
మvలలB O· ం�య@న}టH�  కనపడ¢త�ంDa. హd¥zû 'cరకP కటkIన స2లmల0� ')ా û dlడ¢ì  
గ@de*ంచబ3Nనt. పJ9 వృ´ 0�టలB, పJ9 ఊట, మdeయ@ పJ9 #ంటkలB పJ9 ఇంటk'{ 
D1E వనDేవతలP, జలకనQలP, ఆతzలP మdeయ@ DెయmQల0� వ,q1}#. µ̀)కP 
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ప,dాణమ@ ఒ;ంRిÁ Dేవ,ళ}ను పర¬01లRj ౖలWD1 ఆ'ాశమ@లB ఉంy1#. క సమ@ 
'cdeం�� '¥¦§స*వ,లలB 'cందd¥¦న ఈ µ̀)కP Dేవతల Dైవత¬ప, ఆలBచనకP అల7ాటH ప3N 
ఉంట�ర/. µ̀)కP-dlమను nాంసL9 నుం3N అwxక మం0F 0ేవ{ళæø ప�భ'వ{లను >ార� 
ఆ"ా�Fంdw1ర� గనుక ఆ గతమ@ నుం3N 7ాdeE మ÷}ంచడం కషIమ@. 

వచనమ' 6. tగ)°లయమ@లందు tగ)°లకP అde�ంచబ3Nన మmంసమ@ను 9ను 
tషయమ@ను గvdew '¥¦§స*వ,లP ఎలmంటk మ@ èంప,నకP వ�wనప�టk'(, 7ార/ Dవే,E 
³కL మ@ఖQ[\]న ఏకత¬ం ³కL 7¤లPగ@లB 7ాde పJవర*న t Ø̄�Ôించడం అవసరం, 
tగ)°ల RనQత, మdeయ@ tగ)°dాధకPలP 7ాde �ీ¬య-సృÔిI  Dేవ,ళ}కP ��వ 
yేసు* న} ఉ01>హమ@ను 7ార/ పdµDలన yేసు'ª7ా;> ఉంDa. tగ)°లను పå$ంy ే
7ాde'{ Òన}ం`ా '¥¦§స*వ,లP ఒ'̂ Dేవ,E} తంDE�Jా ఎ"#J#య'w1jర�. #$సు'()సు*  ³కL 
తం3NJ#T]న Dేవ,డ¢ OJా ñన పJపంచమ@లB Dైవత¬మ@ను గ@deం� కE�ంy ే7ాటE}ంటk'{ 
సృÔిIకర*#T] య@q1}డE O�లP స7ాలP tసుర/తç yెOా�డ¢. Dవే,E ఏకత¬మ@ను 
గ@deం�న EdాÐ రణ యvదులకP మdeయ@ '¥¦§స*వ,లకP ఆ®1ర[\]న ప,నdావృత 
మవ,త�ంDa (8:4 చూడ¢మ@). సమస* õవమ@ ఆయన నుం3N#$ క; èనDa. ఆయనy ే
'ాOాడబడ¢త�ంDa. ఆయన01h"ా సమస@మ'ను క¬JUను; మనమ' ఆయన01h"ా 
క¬J#న>ారమ'. 

 Dేవ,డ¢ సృÔిIకర* అq�Da బ�ౖ�లP ఆలBచనలB అతQంత OJా మ@ఖQ[\]నDa. 'ా  
01deLకమ@ Dవే,E వQ'{*01¬E} సృÔిIకర*`ా yేnా* డE 'ªర/'ªదు. పåde¬కPలP Dేవ,ళ)} 
tశ¬మ@ నుం3N ప,టHI 'c�wనటH�  గమEంy1ర/. అం0 ే తప� 7ార/ D1E సృÔిIకర*లP 
'ార/ అE అను'cq1}ర/. OJా ñన అ'ాL3Nయ2 సృÔిI  ప,dాణ[\]న ఎనుమ ఎ;� 
(Enuma Elish) (“ఉన}తమ@లB ఉన}ప,�డ¢” అE అర2మ@) ³కL OJా రంభ 
పలPకPలP ఆDaమ సృÔిIలBE బంకమను}లB నుం3N Dేవ,ళ)} వy1wరE yెబ@త�ంDa. 
మmనవజö9 ³కL త;�దండ¢J లకP సుదూరం`ా తమను పå$ంచట�E'̂ ఈ Dేవ,ళ)} 
మనుష�Qలను సృÔిIంచుకPq1}రE నమmzర/. అ'ాL3Nయ2 ప,dాణంలBE Dేవ,ళ)} 
చపల �త�* లP మdeయ@ మmనవ బ�ధలకP పåde*`ా Òన}[\]న7ార/.9 #$సు'()సు*  
తం3NJ#T]న Dేవ,డ¢ ఒకL3,ే ఆయq� సమస*మ@నకP సృÔిIకర* అq� O�లP ఉపDేశమ@ 
OJా ñన పJపంచమ@లBE Dైవత¬మ@ను గ@deం�న స7ాలP yే�ింDa. 

O�లP దృక�థమ@లB tగ)°లP మmనవ ఊహలలB నుం3N ప,టkIనt. అt గర¬మ@ 
మdeయ@ అజöE నమ@లB నుం3N వ�wనt. ఇ¯)ా #$లP ³కL Dవే,E జöE నమ@నకP 
Dేవ,డ¢ తను}01ను బయలPపరచు'cనుట మvలమ@`ా ఉంDa. Dే¯ాల Dేవ,ళ}0� 
తం3NJ#T]న Dేవ,డ¢ OÌ లwద èన7ాడ¢ 'ాదు. ప´Oాతం లWE Dేవ,3N`ా ఆయన 
ఇ¯)ా #$æయ@ల వల� అనుQల కZ31 R�J²ంy1డ¢ (అO· . 10:34; dlమm. 2:11). Dేవ,డ¢ 
సమస* õవ,లను OÌ Ôిం� సంరøNంచుచుq1}డ¢. మనమ' ఆయన 38రకR మdeయ@ 
“ఆయన D1¬dాq�” ఉq1}మ@.  

Dవే,E ఏకత¬ tషయంలB dాõపడకPం31, O�లP ప�భ'వ{ ఒక�D,ే )�సు3�Pసు@ , 
వద�కP దృÔిIE మరలPwత�q1}డ¢. )�సు3�Pసు@ ను పJభ@వ,E`ా yెప,�ట ఏ tధమ@`ాను 
Dేవ,E ఏకత¬మ@ను D1de మ÷}ంచదు. సమస*మ@నకP Dేవ,3 ే మvలమ@, 'ా  
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“ఎవE వలన సమస*మ@ను కలP èన7K” ఆ #$సు'()సు* ను గvdew yెప�డం కZ31 
ఖ�wతం`ాq� ఉంటHంDa. తం3NJ గ@deం� yెప�బ3NనDa కPమmర/E గ@deం� కZ31 
yెప�వచుw. మmనవ జö9 Dేవ,E 'cరకP ఉన}Da అE ఖ�wతం`ా yెRి�నందు వలన, 
“మనమ@ '()సు*  D1¬dా ఉE'{” క; èయ@q1}మ@ అE yెప�డమ@ కZ31 Eజ[|. 'c) త* 
Eబంధన “9Jత¬మ@” అను మmటను ఉప! èంచకOÌ #నప�టk'(, 'cందర/ ఆ ��వన 
అవసరమ@ అంట�ర/. 'c) త*Eబంధన సు* 9 yె;�ంచుట Dేవ,E'{ మmతJ[| OాతJ[\]నDa`ా 
ఎంచకPం31 '()సు* కP కZడ సంపåర+ సు* 9E ఆOాDaసు* ంDa. ఆDaనుం3N #$సు Dేవ,3 ే
(!°ను 1:1). ఆయనలB Dైవత¬మ@ ³కL సంపåర+త ఉంDa ('cలôస>. 2:9). 

O�లP Dేవ,E '()సు* ను గvdew అలం'ాdeక వర+నను #సు* q1}డ¢. ఆయన 
జöE నమ@లB మvdµ*భtం�న7ాడ¢. ఈ అలం'ారమ@ 'cలôస>. 1:15-17లB y1లm 0టే`ా 
కE�సు* ంDa. #$సుE గvdew O�లP #�wన వర+న OాతEబంధనలBE, పJ0ేQకం`ా, 
nా[\తలP లBE జöE నరUపమ@Rj ౖఆ®1రప31లన}టH� `ా కE�సు* ంDa. 7ాQఖmQనకర*లP ఈ 
వQ'{*E “�ీ* & జöE నమ@`ా”10 yెప�చుq1}ర/. #$సును గvdew �1యm రUపమ@`ా 
మ@ందు`ాq� yెప�బ3Nన మmటలP, జöE నమ@ పJకటkసు* ంDa, “పåర¬'ాలమందు తన 
సృ;ాI dాంభమ@న తన 'ారQమ@లలB పJథమ[\]న D1E`ా #Tహ67ా నను} 
కలPగజ^��ను. అq1Da 'ాలమ@ �దలP'cE �దట భv² ఉత�9*#T]న 'ాలమ@నకP 
పåర¬మ@ q�ను సృ$ంపబ3N9E” (nా[\తలP 8:22, 23). O�లP ఈ జöE నమ@నకP గల 
ల´ణ1లను నజd̂య@3ెనౖ #$సు అను వQ'{*'{ వde*ంపజ^సూ*  ఇలm 7Jా nాడ¢, “ఆయన 
అదృశQ Dేవ,E స¬రURి#T] సర¬సృÔిI'{ ఆDaసంభvత�3ె ౖ య@q1}డ¢. సర¬మ@ను 
ఆయన యందు సృ$ంపబ3నెు” ('cలôస>. 1:15, 16). జöE నమ@ వల� #$సు ఆDa 
నుం3N ఉq1}7ాడ¢. జöE నమ@ వలW సృÔిI  ఆయన D1¬dాq� కలPగజయ̂బ3NంDa.  

O�లP తన ప9Jకను అందుకPన} 7ాde0� పJ0ేQక జöE నమ@ను పంచు'cనుట వలన 
8:1లB 01ను yRెి�న tషయం '{)ంDa µ̀త µ̀nాడ¢. tగ)°లను పå$ంచడం ఎంత 
అజöE నð మdeయ@ ఎంత Eరర2కð 7ార/ గ)¹Íంy1లq1}డ¢. tగ)°లకP అde�ం�న 
D1EE 9నడం tగ)°లయmలలB yెంDaన ఆy1ర వQవ°dాలలB OాలP O· ందడ[| 
అవ,త�ంDa అq�Da సతQమ@ (8:10), tగ)°లలB ఏ² లWదE 0ెలPసుకPన}7ాde'{ ఏ² 
జరగదు. అ#0 ే'¥¦§స*వ,లP ఒంటde`ా õtంచర/. పJ9 ఒకLర/ t¯ా¬స సమmజమ@నకP 
0�డ¢�డ¢దుర/ అE అO· స*లPడ¢ yెOా�డ¢. ఆ తర/7ాత అతడ¢ “మనమ@ 
“ఒకdeqHకరమ@ పJ0ేQకమ@ అవయ@వమ@ల�ౖ య@q1}మ@” (dlమm. 12:5). O�లP 
బ� ధల నుం3N '¥¦§స*వ,లP q�డ¢ q�ర/w'cనవల� ి య@న}Da. Oాప´మmపణలB 
OాలPO· ందడం మdeయ@ EతQõవమ@ను గvdewన Edµ´ణను పంచు'cనడం ఒకE 
హృదయమ@లBE'{ #$సు పJభ@వ,ను అనుమ9ంచడం కంట� ఎకPLవ అE అర2మ@. ఈ 
[|లPలP ఒక సమmజంలB Eవ�ింy ేబ�ధQతల0� వnా* #. పJ9 అవయ@వమ@ ³కL 
పJవర*q1 ఫ;తం శdµరం �త*ం Ûద పJ��వమ@ చూప,త�ంDa. 
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జ¯« నమ', 012 ప"#²త|లR (8:7-13) 

O�లP ఇDa వర'̂ ఆ జöE నమ@ను qH'{L yెOా�డ¢. అDa మ@ఖQ[\]న ఆలBచన 
'ావచుw`ాE, R�Jమను అ®aగ²ంచదు (8:1). జöE నమ@ Rj ౖఆ®1రపడడం R�Jమను ఎలm 
కRి�ప,చుwq# tవdeంచుటకP అDa అతE'{ ఉం3NOÌ #ంDa. tగ)హమ@లకP అde�ం�న 
మmంసమ@ను 9నుటను సమde2ంచుటకP జöE నమ@Rj ౖఆ®1రప3Nన '¥¦§సవ,లP సహ6దర 
R�Jమను తగ@లబ3N`ా RjటHI 'ª7ా;. ఒక '¥¦§స*వ,E`ా, స¬��వమ@ను బటkI , అDa సమmజ 
tషయమ@`ా D1EE అతడ¢ గDa� ం�q1డ¢. ఒంటde`ా, ఒ'cLకLటk̀ ా 'cనnా`̂ '¥¦§స*వQమ@ 
'c) త*EబంధనకP 0ె;యదు. 

'¥¦§స*వ సమmజమ@లBE ఇతర t¯ా¬సుల0� OాలP పంప,లP లWకPం31 ఏ ఒకLర/ 
“'()సు* నందు” లWర/. '()సు*  ష�QలP nామv¹Íకం`ా ఆయన శdµరమ@, సంఘమ@q¤ ౖ
య@q1}ర/. (ఎij�.ీ 1:22, 23). సంఘమ@లB 'ాకPం31 7�ర/`ా ఉం3 ేవQ'{*గత t¯ా¬� ి
yెటHI  నుం3N 7�d¥¦O· #న 'cమz వంటk7ాడ¢ (!°ను 15:1-6). అDa ఏమmతJమ@ 
ఫ;ంచదు. 'ాబటkI ఒక t¯ా¬� ిtగ)°లయమందు కZర/wన}ప�డ¢, అతE జöE నమ@ 
లWD1 'cరత మmతJ[| పdeగణÙంచబడ¢త�ంDa. వQ'{*గతమ@`ా ఒక t¯ా¬� ిyేయ@ D1EE 
సంఘమ@ మvలQEdా� రణyేయ@ను. ఒక t¯ా¬�ి పJవర*న ఫలం '̂వలమ@ ఒక వQ'{*'{ 
మdeయ@ ఆ పJభ@వ,నకP మధQ మmతJ[| ఉండదు. '¥¦§స*వ,E పనులP శdµరమ@Rj ౖ
�త*మ@`ా పJ��వమ@ చూప,01#.  

tగ)°లయమ@లB tగ)హమ@లకP అde�ంచబ3Nన మmంసమ@ను 9నుట గvdewన 
సంఘమ@లB 'cందdeE అO· సు* లPడ¢ మంద;ం�q1డ¢. ఎందుకన`ా అలm yేయడం 
D1¬dా DెయQమ@ల బల�లB OాలP O· ందుచుq1}డ¢ (10:14-21 చూడ¢మ@). చుటÄI  
ఉన}tగ)°dా®aకPల ఫ;తం`ా 7ార/ tగ)°dా®aకPల�ౖరE ఇ¯)ా #$æయ@ల సుD�రU 
అనుభవమ@ మనకP ధుJ ¶కdeసు* ంDa. tగ)°dాధన0� సంఘమ@ య@'{*`ా 
dాõపడట�E'{ ఎంత మmతJమ@ అవ'ాశమ@ లWదు. tగ)°dా®aకPల0� క;� ి
భ@$ంచడమ@, గతమ@లB ఇ¯)ా #$æయ@లను ఏ మmరÓమ@లB న3NRిం�ంDో  #ప�డ¢ 
కZ31 సహ6దర/లను అDే మmరÓంలB న3NRిసు* ంDa. Dేవ,E0�ను మdeయ@ 0�టk 
t¯ా¬సుల0� గల 7ాde సంబంధ tషయmలలB R�Jమ 7ాdeE న3NRింy1;. అనQ Dేవ,ళ)} 
ఆy1ర వQవ°dాలలB OాలP O· ందడమ@ను ఏ tధ[\]న జöE నమ@ సమde2ంచలWదq� 
tషయmE} 'cdeం��య@లP గ@de*ంy1లE O�లP 'ªdeq1డ¢. '()సు*  yేత రøNంచబ3Nన7ార/ 
అం µ̀కdeంచలWE పJవర*న ఇDa. 

బల Ó̈న సహ� దర�ల మనYా`eE (8:7, 8) 

1 'cdeం��లB. tగ)హమ@లను DెయQమ@లకP పJ9EధులP`ా అO· స*లPడ¢ 
tవdeంy1డ¢. పJసు* 01E'{, Dేవ,E0�ను మdeయ@ #తర/లBను t¯ా¬సులకP గల 
సంబంధమ@లలB R�Jమ న3NRింy1E అతడ¢ ��రమ@0� ఉq1}డ¢. ఇకLడ మdeయ@ ఆ 
తర/7ాత అO· స*లPడ¢ 'cdeం��లBE బల[\]న మdeయ@ బల¹1నుల�ౖన '¥¦§స*వ,ల 
t7ాD1లకP సంబం®aం�న సూచనలP ఎకL31 #వ¬లWదు. 'cdeం��లBE t¯ా¬సుల 
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మధQ వ,న} OJా చురQమ@ O· ంDaన అÒOJా యmE} ఎDadeంచుట[| అతE ఉDేÐశమ@. 
DేవతలకP అం'{తం yేయబ3Nన అనQ ఆy1dాలలB 7ార/ OాలôÓ నుటను సమde2ంy ే7ాde 
జöE నమ@ను పJ9ఘటkంచు#$ O�లP ³కL ఉDే�శం. అDa అO· స*లPడ¢ ఒప,�'ªలWE 
పJవర*న. 

7అ)yే అంద"#యందు ఈ జ¯« నమ' ల/దు 38ంద"#0FవరకR bగPహమ'ను 
ఆ"ా�Fంdన>ార�. గనుక y1మ' భ'Âంచు ప01ర మ'లR bగPహమ'నకR బ¬ 
)యoబDEనవ2 )*ంd భ'Âంచుదుర� ఇందువలన >ా"# మనYా`eE బల Ó̈నqrsన0ె ౖ
అపbత�మగ'చునj0F. 8¸ýజనమ'నుబట¼M  0ేవ{2 )*దుట మనమ' qrప{�Gu ందమ'; 
kనకGÝ )నందున మనకR తకR�వల/దు, k2నందున మనకR ఎకR�వల/దు. 

వచనమ' 7. అ)y ే 03ే1ను tవdeంy ేఒక బల[\]న µ̀)కP సమ@చwయమ@ను 
ἀλλά (alla) అను7ాదం yసేు*  మdeయ@ మdeంత nా®1రణం`ా “'ా ” అE 
అనువDaంచబ3NంDa. తన ప,q1DaE 7��ి'cE, అO· స*లPడ¢ 01ను nాÐ Rిం�న D1ERj ౖ
కటI31E'{ �ిద�ప3Nq1డ¢. 

గతమ@లBE Dేవ,E సంDేశమ@ను O�లP`ాE, 'cdeం��య@లP`ాE tబ L®aంచలWదు. 
పJవక*లలB `Ýప�7ాdeలB ఒకడ¢ అ#న #dµzయm అబదÐ Dేవ,ళ)} ఎంత 
Eస>°య@లB సూ�ంy1డ¢. 'ావ,న 7ాటk tగ)°లను Rjౖనుం3N ±� ి [|కPల0� 
Daగ`ÝటHI 01ర/ అE yెOా�డ¢. అt Dోస'ాయ 0�టలలB Eలబ�టkIన DaÔిIబ � మzలm� ంటkt 
(#dµz. 10:4, 5). ఇ¯)ా #$లP Dేవ,E వలW 'ాక, అసహQకర[\]న ఆ tగ)°లP, '¥¦§స*వ,ల 
Ûద లWD1 అనుQల Ûద, ఎవde Ûదq¤ౖq1 ఎలmంటk ¯ాపమ@ లWD1 ఆDdా¬దమ@ను 
కPdeRించలWవ, (#Tషయm 45:7; NRSV). ఏDaఏ[\]నప�టk'( ఇదంతయ@ 0ె;�ి'cనుట 
వలన సృÔిIకర* మdeయ@ అందde'{ పJభ@7¤ౖన Dేవ,E ఏకత¬మ@ను గvdew వQ'{*గత 
మdeయ@ బ¹Íరంగ nా´Qమ@ను '¥¦§స*వ,లP భdeంy1;>న అవసరమ@ను 0:ల èంచలWదు. 
గ@ర/* ల0� కZ3Nన పనులP OాలôÓ నుట ³కL nాdాంశ[|. tగ)°ల ఆలయంలB 
9q�7ార/ µ̀)'ª-dlమ2 �01J లకP yే�ిన బ�హQ ఆdాధనను మmన�కి Eర,ంధం రదు�  
yేయలWదు. 

'¥¦§స*వ OJా బలQమ@ను బటkI  జöE నమ@ అనQDేవ01y1dాలలB OాలôÓ నుటను 
సమde2ంచదు. ఒక 7�ళ అత�Qన}త[\]న జöE నమ@ను O�లP 7ాde'{ #�w ఉq1}, 
మనుష�Qలందde'{ ఈ జ¯« నమ' ల/దు అq�Da Eజమ@. పJ9 వ¬'{* తన పనులP 
#తర/లRj ౖ ఎలm పJ��7ాE} చూప,త�q1}! ఆలB�ంy1;. “బల¹1నులP” `ా 
ఉండ¢టను గvdew O�లP ఎవde Ûద ఆdlపణ yేయడం లWదు. tగ)°లయమందు 
Eర¬¹Íంచబ3Nన ఆy1dాలలB '()సు*  నందున} ఘనుల�ౖన సహ6దdµ, సహ6దర/లP 
OాలôÓ నడం చూ�నప,డ¢ tగ)°dాధన ఇం'ా ఆðద!గQ[\]నDే అE '()సు* ను 
అం µ̀కdeం�న 'cందర/ ��tంచుదుర/ అE పJజలP 0లెPసు'ª7ాలE అO· స*లPడ¢ 
గ@de*ం� yెOా�డ¢. 7ాde పJ��వమ@ 0�టk t¯ా¬సులRj ౖపడ¢త�ందq�Da మmతJ[| 'ాకPండ, 
అ®aక సంఖQలBE అt¯ా¬స సమmజమ@నకP tగ)°లయమందు �Fజనం వద� 
కZర/wండ¢ '¥¦§స*వ,ల '¥¦§స*వQమ@ను గ@deం� పJకటkంచుదుర/. D1EE చూచు7ార/ '()సు*  
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కZడ నగర õవనమ@లB క;�ిOÌ #న మde³క Dైవత¬మE తలంచుదుర/. 
ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ ఒక బల¹1న[\]న nా´Qమ@ చూRనిప,�డ¢ tగ)హమ@లకP 

బ;#�wనDa 9ంటÄ ఉం3 ేపJజలP బ�ధపడ¢దుర/. >ా"# మనYా`eE బల Ó̈నqrsన0F 
గనుక అDa అపbత�మవ{త|ం0F. O�లP ఉప! èం�న “మనnా>øN” గందర`lళ[\]నDa 
'ాదు, అDa [\ల�E �న}E అంతరంగ స¬రమ@ 'ాదు. అDa 'cంత మంDa పJవర*నను 
సమz9ంచుటకP మde'cంతమంDa పJవర*నను ఖం3NంచుటకP షరత�లలB కZ3NనDa 
'ాదు. ఒకడ¢ tగ)°లయమందు మmంసమ@ను 9నడం మde³కడ¢ చూ�ినప,డ¢ 
అతE మనnా>øN ఎలm “అపtతJమవ,త�ంDa”? మనnా>øN qHచుwకPంటHంDa. 'ాE ఎలm 
అపtతJమవ,త�ంDa? 

O�లP ³కL సమ'ా;న 7ాde'{, మనnా>øN'{ (συνείδησις, suneidēsis) 
మ@ఖQ[\]న nామm$క పdeణ1మmలP ఉq1}#. ఆ పదమ@ '̂వలమ@ “7ాde తలంప,లP 
ఒక D1E Ûద ఒకటk తప,�ðప,చు లWక తప,�లWదE”12 7ాde మనసు>లB'{ 
±సుకPdావడం మmతJం 'ాదు `ాE ఇDa “7ాde తలంప,లP ఒక D1EÛద ఒకటk తప,� 
ðప,చు లWక తప,�లWదE yెప,�చుండగను” (dlమm. 2:15 చూడ¢మ@), ధతమ 
అంతరం èక `lచరమ@0� సమz9ంyే కPటHంబ సభ@Qలను, O· ర/గ@7ాdeE మdeయ@ 
��}¹Íత�లను, సమmజమ@ను కZడ సూ�సు* ంDa. మనnా>øN #తర/లP సమz9 లWD1 
అసమz9E క; èవ,ంటHంDa: “nామv¹Íక సంబం®aత సమmజమ@లB, . . . సల°లP, 
ఆy1dాలP, కటIడలP, O· గడ*లP మdeయ@ క;�ి õtంy ే0�టk మmనవ,ల పట�  ñ7ాటH�  
వంటk7ాటk'{ మనnా>øN OJా 9EధQం వ¹Íసు* ంDa.”13 

Dేవ,E ఏకత¬మ@ను అర2ం yసేు'ªలWE t¯ా¬� ిఒక '¥¦§స*వ,డ¢ tగ)°లయమ@లB 
�Fజనం yేయ@చుండ`ా చూ�నప,డ¢, అనQDేవ,ళ} ఆdాధన ఉత>7ాలB�  01ను 
OాలôÓ నవచుwనE తనకP 01ను ®ైరQపర/చు కPంట�డ¢. ఈ tధం`ా tగ)°లయమందు 
�Fజనమ@ yేయ31E'{ తన జöE నమ@ సమz9సు* ందE yెప�'ªq� '¥¦§స*వ,డ¢ #తర/ల 
మనnా>øNE అపtతJపర/సు* q1}డ¢.  

వచనమ' 8. ఎలm ¥̀¦0ేq�², ¸ýజనమ'ను బట¼M  0ేవ{2 )*దుట మనమ' qrప{� 
O· ందలWమ@ అE O�లP yెబ@త�q1}డ¢. “�Fజనమ@” (βρῶµα, brōma) నకP O�లP 
ఎంచుకPన} పదమ@ nామmనQ[\]నDa. D1E'{ ఎలmంటk పJ0ేQకత అన`ా పtతJ 
మmంసమ@ను లWక మmమvలP మmంసమ@ అE yెప�బడలWదు. t¯ా¬� ి9q� ఆ°రమ@ 
భ'{* õవనంలB స¬ల� పJ!జనమERిసు* ందE అO· స*లPడ¢ అం µ̀కdeంy1డ¢. 
kనకGÝ ) నందున మనకR తకR�వ 3ాల/దు. k2నందున మనకR ఎకR�వ 3ాల/దు. ̀ µ)కP 
dlమ2 నగdాలలB పJ0ేQక సందdా�లలB మmంసమ@ను 9నడం '̂ట�#ం�నందున 
tగ)°లయmలకP 7¤ళ}E7ార/ ఏ మmంసమ@ను 9నుటq¤ౖq1 9రసLdeంచుదుర/. పJ0ేQక 
'ాలమ@లలBq� మmంసమ@ అందుబ�టHలB ఉంటHందE ̀ µ)కP-dlమను పJపంచమ@ నుం3N 
Jerome Murphy-O’Connor అ®1రమ@ను చూRింy1డ¢: 

అనQDేవ,3N `Ýప� పండ¢గలలB మmతJ[| 'cdeం��లB (మde'cE}ylట� ) మmంసమ@ 
yౌక`ా సంతలB ఒ'^ ఒకL సమయమ@లB Dొర/కPత�ంDa. y1లm తకPLవ 'ాలంలB 
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y1లm బలPలPంట�#. బలPలde�ం�న 7ార/ `ాE యmజకPలP `ాE ఆ 
మmంసమంతటkE 9నలWర/.14 

nామm$క పJ0ేQక సందdా�లను, పండ¢గలను లWD1 '¥¦§స*వ,లP �Fజq1లP 
పంచు'cను వంటkt ±�ి7�యmలన}Da O�లP అÒలmష 'ాదు. అDే సమయంలB 
tగ)°లయమందు �Fజనమ@ను తృణùకdeంచడమ@ స¬యం 01Q`ాE} అణ@చు 'ªవడం 
'ాదE O�లP 7ాde'{ జöE పకమ@ yేnాడ¢. అటkI  మmంసమ@ను 9న31E} మmను'ªవడం 
ఆ±zయ [|లPను మmతJ[| #సు* ంDa. tగ)°లయmలB�  �Fజనం yే�� ఆy1dాE} 
వదులP 'ªవడం D1¬dా ఎదుర#$Q ఎలmంటk nాం�Íక ఆde2క పdeణ1మmలq¤ౖq1 ఆ 
'¥¦§స*వ,లP అం µ̀కdeంచవల� ిఉంటHంDa. 

t7ాహం మdeయ@ q¤ౖ9కత గ@deం�న పJశ}లP ఈ tధం`ా మmంసం 9నడం అq� 
పJశ}కP సమmనం. ల�ౖం èక వQ'{*కరణ లWD1 మmంసమ@ 9నుట అq�t 7ాటంతట అ7� 
తR��² 'ాదు. ఈ పనులP జde èన పde�ి2త�లP తOా� లWD1 మం�7ా అq�Da 
Eశwయం`ా Eర+#nా* # (పJకటన 2:14 చూడ¢మ@). జöగ)త*`ా చదవడం D1¬dా 
బల¹1న మdeయ@ బల[\]న '¥¦§స*వ,లP మధQగల t7ాదమ@ను O�లP పdeషLdeంచడం 
లWదE స�షIమవ,త�ంDa. బదులP`ా tగ)°dాధన`ా మmతJ[| కE�ంy ే ఆy1dాలలB 
OాలP O· ందుటకP తమ జöE నమ@ను ఆవ'ాశమ@`ా ±సు'ªq� 7ాdeE మdeయ@ అDa 
తప�'ాదE ��tంy ే7ాdeE ఎదుdÝLంటHq1}డ¢.  

2రfయమ' అభoంతరమ'Jా ఉండకÚడదు (8:9-13)  

9అ)నను ¤కR క¬J#య'నj )Þ Yాhతంత�(మ'వలన బల Ó̈నులకR అభoంతరమ' 
కలRగకRండ చూచు38నుDE. 10ఏలయనJా జ¯« నమ'గల Öవ{ bగPâలయమందు 
¸ýజనపం34@2 కÚర�®ండJా ఒకడ� చూdన)*డల, బల Ó̈నqrsన మన Yా`eEగల అతడ� 
bగPహమ'లకR బ¬ )యoబDEన ప01రZమ'లను kనుటకR �ైరoమ' yెచు®38నును 
గ01? 11అందువలన ఎవ238రకR 3�Pసు@  చ2GÝ )*wß ఆ బల Ó̈నుDెనౖ ఆ Ö సహ� దర�డ� 
Ö జ¯« నమ'నుబట¼M  నËంచును. 12ఈలSగ' సహ� దర�లకR b"´ధమ'Jా Gాపమ' Aేయ'ట 
వలనను, >ా"# బల Ó̈నqrsన మనYా`eE2 wü[�ించుట వలనను, ¤ర� 3�Pసు@ నకR 
b"´ధమ'Jా Gాపమ' Aేయ' >ారగ'చుw1jర�. 133ాబట¼M  ¸ýజనప01రZమ'వలన w1 
సహ� దర�234 అభoంతరమ' క¬J#న)*డల, w1 సహ� దర�234 అభoంతరమ' 
కలRగజ¿యకRండ�ట3UV wxw£నjట¼342 మSంసమ' kనను. 

వచనమ' 9. అO· స*లPడ¢ R�Jd̂Rించబ3Nన7ా3ె ౖ 8:8లB ఒక చటIబద�[\]న 
Oా#ంటH} అం µ̀కdeంy1డ¢. అతను తన OాఠకPలP పJశ} ³కL ఇతర మ@ఖQ[\]న 
అం¯ాలను పdeగణలB'{ ±సు'cనుటలB tఫలమయmQరE yపె,�చుq1}డ¢. �Fజనమ@ 
t¯ా¬సులకP Dేవ,E దగÓర [\ప� క; èంచదq�Da సతQమ@. ఒక tధం`ా లWD1 
మde³క tధం`ాను క; èంచదు. 9నుట లWD1 9నక OÌ వ,ట భ'{*E పJ��tతం 
yేయదు, `ా  nా¬తంతÅ Yమ@ లWD1 అ�F3ారమ' (ἐξουσία, exousia) 'ªసం yే�� tజERి* 
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#తర/ల పట�  R�Jమను t3N�RjటHI టకP D1de±యకZడదు (8:1). Yాhతంతúû� మ'ను 
ఉప! èంచు'cనునప,�డ¢ బల Ó̈నలకR అభoంతరమ' కలPగ@త�ంDa. తనకP 
అత�Qన}త జöE నమ@ లWదన} tషయmE} ఒకడ¢ తప�క గ)¹Íంy1;. ఏ '¥¦§స*వ,3ైq1 ఆ 
పE yేయ@టకP తనకP అ®a'ారమ@ గలదE �ి2రపర/చు'cనుట D1¬dా 01ను yేయ@ 
పEE సమde2ంచు'cనవచుw. పJ0ేQ'{ం�, అDa t¯ా¬సమ@ను బల¹1న పర�నప,డ¢ 
మdeయ@ t¯ా¬సుల ఐకQతను తకPLవ y�ేినప,డ¢ R�Jమ0� సమసQ వ,ంటHంDa. 

వచనమ' 10. tగ)°లP Eష�Y!జనం అq� తమకPన} జöE నమ@ను 'cdeం�� 
'¥¦§స*వ,లP qH'{LyెRి�నప,�డ¢ 7ాdeE tగ)°dాధన నుం3N 7�ర/yేసు* ందE, 
tగ)°dాధనను 7ార/ సంకP�త ��వంలB అర2ం yసేుకPq1}రE O�లP yెOా�డ¢. 7ాde 
7ాదనలP �ిD1Ð ంత tలPవలP క; èయ@న}ప�టk'{, 7ాde ఆచరణ బల¹1న 
సహ6దర/లను, సహ6దdµలను tగ)°dాధనకP OÌ J త>¹Íసు* ంDa. '()సు* ను రqE`ా 
అం µ̀కdeం� బ�Rి*సzమ@ D1¬dా t®ేయత చూRిన 'cందుర/ ఇం'ా మmర/మనసు�0� 
OÌ dాడ¢చుq� య@q1}ర/: 7ార/ õవమ@గల Dేవ,E ఆdాధన నుం3N tగ)°dాధనను 
7�ర/ yే�� d̂ఖకP సÛపం`ాq� య@q1}ర/. అనQDేవ,ళ)} మdeయ@ ఆతzలP లBకమ@లB 
పE yసేు* q1}# అq� నమzకమ@ను జ#ంచుట అంత సులభ[|² 'ాదు. '()సు* ను 
7¤ంబ3Nంచుటవలన లBక OÌ dాటమ@ను నుం3N ��¬చÈ కలPగ@త�ందE అO· స*లPడ¢ 
7ా`ా� నమ@ yేయలWదు. ఒక 0�టk '¥¦§స*వ,డ¢ bగPâలయమందు ¸ýజనమ' Aయే'ట 
చూ�ినప�డ¢ Dేవ,E పdeòదÐత మdeయ@ nార¬�-మత¬మ@ను గvdew dాõపడట�న'{ 
ఒక బల Ó̈న సహ6దర/డ¢ ®ైరQమ@ 0చెుwకPంట�డ¢. జöE నమ@ గల7ారమE 
yెప�కPq�7ార/ బల¹1న సహ6దర/E తప,� D1de పటkIంచుట D1¬dా 7ార/ న²zన D1E 
tషయమ@లB dాõప3NనటH�  yేయ@ట వలన 7ాde మనnా>øNE అపtతJపర/సు* q1}ర/. 
7ాde జöE నం 7¤నుక D1�RjటkIన 7ాde పJవర*న, tగ)హపådeత tందులలB OాలôÓ న31E'{ 
ఇతర/లను బలప"#®ం0F (οἰκοδοµηθήσεται, oikodomēthēsetai). ఈ '{)యm పద0�, 
భtషQä కరzణQర2కం, O�లP yెRి�న మmట ³కL అర2[|మన`ా, “అDa bగPâలకR 
అ"#�ంdన0F kనునట�ª Jా బల¹1న సహ6దర/E [మనnా>øNE] బలపర/సు* ంDa.”  

వచనమ' 11. EతQత¬మ@ను గvdewన ఆలBచనలP ఎన}డ¢ O�లP మనసు> 
నుం3N 0:ల èOÌ లWదు. Dేవ,E ±ర/�కP గ@ర#$Q లBకసంబంధ[\]న tషయmలనుం3N 
ఎకPLవ`ా తన దృÔిIE మరలPw'cq�7ాడ¢. ఎందుకంటÏ “Dహేమ@0� జde èం�న 7ాటk 
ఫలమ@ను పJ97ాడ¢ను O· ందును” (2 'cdeం��. 5:10). 1 'cdeం��. 8:1 పJ'ారమ@ ±ర/� 
Daనమ@న tగ)°లయమందు మmంసమ@ 9నునటH�  తను}01ను సమde2ంచు'cనుటకP 
#తర/ల జöE నమ@నందు నమzకమ@ం�న 7�ష®1de#T]న బల¹1న '¥¦§స*వ,డ¢ 
నËYా@ డ�. ఉప7ాకQంలB �దట “నnా* డ¢” (ἀπόλλυται, apollutai) అq� '{)యను 
ఉంచుట D1¬dా సహ6దర/E ³కL q1శనమ@ను అO· స*లPడ¢ qH'{L yెOా�డ¢. ఎవde 
E²త*ం 3�Pసు@  చ2GÝ యSDో  ఆ సహ� దర�2 గ'"#ంd కZడ అతడ¢ yపె�చుq1}డ¢. ¤ 
(σός, sos) అq� nా¬®�న01 సర¬q1మం బల[\]నDa. tగ)°dాధనను సమde2ంచు'cq� 
తమ 7ాదనల గvdewన పJశ}ల tష!ంలB DేE 'cరకP '()సు*  మరణÙం�q13ో  ఆ 
ఉDే�శమ@ను 9రసLdeంచుటకP Û జ¯« నమ' అనుమ9ంచుటకP #షIపడ¢చుq1}dా? 
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Û హకPLల 'ªసం పటHI బటIడ[| ÛకP y1లm ఎకPL7ా? హకPLల సమరÐన ఇDqే1? 
Û సహ6దర/ల q1శనం అంత అల�[\]నD1? '()సు*  శdµర ø^మmÒవృDaÐకంట� తన స¬ంత 
ఆసకP* లను ఉంచుటకP nాహ�ిnా* 31 అంటÄ O�లP మmట�� డ¢చుq1}డ¢. 

వచనమ' 12. Dేవ,E0� '¥¦§స*వ,E'{ సంబంధమ@ '()సు*  శdµరమ@లBE #తర 
సభ@Qల సంబం®1ల0� బం®aంచబ3N వ,ందE O�లP చూప,త�q1}డ¢. Dేవ,E పJజల 
సమmజమ@ సంఘమ@నకP సమmనం ('cలôస>. 1:24) మmర/� నూతన õవన Ī¦; 
ఫ;01E}7ా¬;. సహ� దర�లకR b"´ధమ'Jా Gాపమ' Aేయ'ట వలనను, >ా"# 
బల Ó̈నqrsన మనYా`eE2 wü[ి�ంచుట వలనను, ¤ర� 3�Pసు@ కR b"´ధమ'Jా Gాపమ' 
Aేయడమ2 GHలR  yెOా�డ¢. 

అO· స*లPడ¢ దమసుL మmరÓమ@లBE తన అనుభ7ాE} గ@ర/* yేసుకPq1}డ¢. 
“పJభ@వ, ³కL ష�Qలను బ�Dadeంచుటయ@ను హతQyేయ@టయ@ను తనకP 
OJా ణ1®1ర[\]నటHI ” (అO· . 9:1) అతడ¢ ��tం�q1డ¢. పJభ@వ, అతE'{ పJతQ´[\] 
“n�లm, n�లm  7�ల నను} ¹Íం�ించుచుq1}వ,” అE అ3N`ాడ¢ (అO· . 9:4). 
సహ6దర/E మనnా>øNE `ాయపరచడం లWD1 అతE'{ “tdlధమ@`ా Oాపమ@ 
yేయడం” '()సు* కP tdlధమ@`ా Oాపమ@ yేయడ[|. శdµరమ@ను కటHI నDa ఏDైq1 
'()సు* ను ఘనపర/సు* ంDa. వQ9deక*ం కZ31 సతQ[|. 

వచనమ' 13. “q�నును q1 ఇంటk7ార/ను #Tహ67ాను ��tంyెదమ@” (#Tహ6 . 
24:15) అE yెRి�న #Tహ6ష�7ా సూÜde*0�, 3ాబట¼M  ¸ýజన ప01రZమ'వలన w1 
సహ� దర�234 అభoంతరమ' క¬J#న)*డల, w1 సహ� దర�234 అభoంతరమ' 
కలRగజ¿యకRండ�ట3UV wxw£నjట¼342 మSంసమ' kనను అE O�లP పJకటkంy1డ¢. 
అత�Qన}త జöE నం హకPLలను సమde�ం� నప�టk'{, తన హకPLలను దృడపరచుట 
'cనుటకంట� సహ6దర/E'{ అభQంతరమ@ కలPగజ^యకPండ ఉం31లq�Da అO· స*లPE'{ 
y1లm OJా మ@ఖQమ@. తన మmDadeE అందర/ అనుసdeంy1లE అతడ¢ ఉDే�ం�q1డ¢. 
O�లP వQ'{*గతం`ా ఒక అO· స*లPE`ా, బ� ధకPE`ా ఉం31లనుకPq1}డ¢. ఆ±zయ 
´కPE బ�ధQతను అం µ̀కdeంy1డ¢. అDే సమయంలB పJ9 '¥¦§స*వ,డ¢, ఆ[\ లWD1 
అతడ¢, ఎలm õtంy1లq� D1E గ@deం� తన స¬ంత మనసును �దిÐమ@ yేసు'ªవల� ి
ఉందE అతను గ@de*ంy1డ¢.  

అO· స*లPE ®ైరQ[\]న దృక�థమ@ను '{)ంద yెR�ిన ఆ®1ర7ాకQం ³కL 
సందర�మ@0� గ)¹Íంy1;. tగ)°లయమందు మmంసమ@ను 9నుట tగ)°dాధన. అDa 
Oాపమ@, ఒక బల¹1న సహ6దర/డ¢ చూ�ిన చూడకOÌ #న అDa Oాప[|. 
'cdeంథులBE 'cందర/ ఈ tషయమ@Rj ౖ వ9*3N 0ెy1wర/. tగ)°లయమందు 
మmంసమ@ను 9నుట మmq1; అq� 7ాదన అనవసర[\]నDa అన}టH�  కE�సు* ంDa. ఆ 
తర/7ాత tగ)హమ@లB ఏ² లWదు అE 7ాde'{ 0ెలPసు. tగ)°ల నుం3N మmన�ికం`ా 
దూరం`ా ఉండ¢ట tగ)°dాధనను మరల Eర¬�ంచదు అE O�లP బదు;�wq1డ¢. 
తనకP మ@ందున} పJవక*లవలW, అO· స*లPడ¢, tగ)°dాధన tషయంలB ఎలmంటk dాõE 
అనుమ9ంచ Edాకdeంy1డ¢. 

తమ హకPLలను qH'{L yెప�డంలB క�eనమ@`ా నున} 7ాde0� O�లP తన d¥ండవ 
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అÒOJా యmE} yెOా�డ¢. తమకP జöE నమ@న}దE yెప�కPంటÄ tగ)°లయmలలB 
మmంసమ@ 9ంటÏ జöE నమ@లB తమకంట� బల¹1నుల�ౖన 7ాdeE తమ కంట� ఎకPLవ 
tగ)°dా®aకPలP`ా yేయ@చుq1}ర/. tగ)°లకP పJ9ÔిIం� అde�ంy ేమmంసమ@ను 9q� 
tందులలB తమ బల¹1న సహ6దర/ల E²త*ం భ@$ంచకPం31 D1టk OÌ 7ా;. ఆ 
బల¹1నుE 'ªస[| '()సు*  మరణÙంy1డ¢. 

 '()సు*  సంఘమ@లB అనుDaన õtతమ@నకP అతE సంDేశమ@ను 
అన¬#ంచు'cq1లE మనమ@ Eర+#ంచుకPన}ప,డ¢ O�లP yెR�ిన d¥ండ¢-పకLల 
t®1నమ@ను గ@ర/*  yేసు'cనుట OJా మ@ఖQమ@. శdµరమ@ ³కL q¤9ౖక పJవర*నను 
సంఘమ@లBE బల¹1న సభ@QలP Ed̂�ంnాలE O�లP yెప�లWదు. బదులP`ా బల[\]న 
'¥¦§స*వ,లP బల¹1నుల మనnా>øNE పdeగణలBE'{ ±సు'ª7ాలE బలమ@`ా yెOా�డ¢. 

అనhయమ' 

3UVWస@వ{లకR స>ాలR  

'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP tగ)°లయమంద; �FజనంలB OాలP O· ంD1లనుకPంట�ర/ 
ఎందుకన`ా 7ాde ఉDే�శమ@ అనQDేవ,3NE పå$ంచుటకP 'ాదు. tగ)°లను పå$ంy ే
తమ ��}¹Íత�ల0� క;� ిసహ7ాసమ@`ా �Fజనం yేయmలq�Da 7ాde ఆశ. O�లP 7ాde 
7ాదనను అర2మ@ yేసుకPq1}డ¢. 7ాQOారసు* లP కZ31 tగ)°లయమందు tగ)°ల 
కde�ంచబ3Nన బ;`ా అde�ం�న 7ాటk మmంసమ@ను nామm$క మdeయ@ ఆde2క 
పJ!జq1ల 'cరకP భ@$సు* ం37ేార/. ఇDa కZ31 బల[\]న సంగ0.ే ఏDa ఏ[\]నప�టk'{, 
Dేవ,E ³కL Rతిృత¬మ@ మdeయ@ #$సు ³కL పJభ@వ, తత*Öమ@ను 
అం µ̀'ాdeంచుటలB nామm$క మdeయ@ ఆde2క వQయmలP సహజ[|. '()సు* లB ఉండ¢ట 
'cరకP మనnా>øN E²త*మ@ లBకమ@ నుం3N 7�d¥¦OÌ 7ా;. nాం�1క ఆde2క tq1శq1లP 
ylటHyేసుకPన}ప�టk'{ t¯ా¬సులP �ి2రం`ా E;�ియ@ం31;. Dేవ,E పట�  
య�1రÐమ@`ా ఉం3 ే '¥¦§స*వ పJయ01}E} భ'{*¹1నులP ఎల�ప,�డూ కషIతరం yే¯ార/. 
'¥¦§స*వ,లP D1EE ఆంy1;wంD.ే ఈ సహ6దర/ల మధQ `ÝడవలకP '̂ందJం ఈ 
tగ)°dాధన#$. '()సు* ను అం µ̀కdeం�న 7ాde'{ ఎలmంటk ఆచరణ అ#న 
స¹Íంపనలt'ాED ే(10:19-21 చూడ¢మ@). 

అbw1శ2యqrsన bగPâ"ాధన  

q�డ¢ మన పJపంచంలB వ,న} మత tషయmలP d¥ండ¢7�ల సంవత>dాల '{)తం 
'cdeంథులలBE7ాటk కంటÏ �న}[\]నt. సమ'ా;న '¥¦§స*వ,లP tగ)°dాధనకP 
సంబం®aం�న O�లP ¹ºచwdeకలను అసంగత[\]నవE Rjడyెtన బ�టHI టకP ఉత>హం 
చూపవచుwను. ఒక 7�ళ మనలB 'cందర/ సమmజ వ9*3NలB Dేవ,E'{ అde�ంRిం�న 
ఆ°రమ@ 9నుటకP D7ేాలయమ@లB కZర/wండవచుwను. ఏDaఏ[\]నప�టk'{, 
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మనమ@ పåde*`ా ఆలB�ం�నంత`ా tగ)°dాధనను 9రసLdeంచలWదE సE}¹Íత 
పdeDలన 7¤ల�3Nసు* ంDa.  

tగ)°dాధన అq�క రUOాలP`ా ఇం'ా 'cనnాగ@త�ంDa. జ�Q9ష�LలP 
మq#¯ాస* &üEలP, మdeయ@ #తర/లP మmం9Jక tదQల0� పE yేసూ* ంట�మ@ అE 
yెప�కPంటH వ,ంట�ర/. హస* nామ@DaJకమ@ �లక nా�లక జ<షQమ@ చDa7�7ార/, 
సూచనలP పJకటనలP`ా ఉప! èంచు కPంట�ర/. �న}పటIణ1లలB కZడ Daన 
ప9JకలలB జöతకం 7Jా nా* ర/. ఆ tధం`ా 'cందర/ ఈ జöత'ాలP yెR�� D1EE 
7ాQOారమ@`ా ±సుకPంట�ర/. అలmంటkt భvమQ'ాశమ@లకP సృÔిIకర* అ#న ఏ'¥¦క 
Dేవ,E ఆdాధనకP O· టk 'ాజöలవ, (Da¬±. 18:10, 11). 

 అలmంటkవE} '(డ¢ yేయలWE సరD1 పనులE 7ాటkE yెప,�కPq� 7ాదనను O�లP 
తృణùకdeంy1డ¢. tగ)°dాధన 7ాQOాdాE'{ మం�దE 'cdeం��య@లP 7ాDaం�నప,డ¢ 
అతడ¢ తృణùకdeం�నటH� `ా ¶టkE కZడ తృణùకdeంy1డ¢. భtషQä Dేవ,E yే9లB 
ఉన}D1 లWD1 న´01J లP మdeయ@ హస* nామvDaJక Ûద ఆ®1రప3N ఉq1}D1. భtషQä 
d¥ం3NంటkలBను లWదు. Dేవ,డ¢ తన మ¹Íమను లWD1 nార¬�-మm®a'ాdాE} న´01J లP 
హస* nామ@D�J'ాలP మdeయ@ మం01J ల0� పంచు'cనడ¢. tగ)°dాధన అంతమ@ 
'ాలWదు. ఒకడ¢ ఖ`lళ ¯ాసJoమ@ను ty1deంచ కZడదనుకPq�7ార/ లWD1 హస* 
nామ@DaJకమ@ను °E లWE సరD1`ా ��tం�న7ార/ అడగవల�ినDa #Da, “అలmంటkt 
ఎవde'¥¦q1 °  yేయE పద�త�లWq1? బల¹1న సహ6దర/డ¢ Oాపమ@ yేయ@నటH�  ఈ 
పJవర*న పJ��tతం yేసు* ంD1?” మన పనులP తమంతట అ7� సde`ా ఉండ¢ట మmతJ[| 
'ాదు O�లP శ)దÐ చూR�Da. ఇతర/ల yేత కZడ సde#T]నt`ా గ@de*ంచబ31లE అతE 
'ªdeక. ఆ #తర/లP శ)దÐ`ా మం� yేయ పJయ9}సూ*  మనలను గమEసూ*  ఉంట�ర/. 

 �త*మ@`ా tగ)°dాధన0� OాటH, '¥¦§స*వ,లP తమ tషయmలP మdeయ@ 
ఆస'{*#$ పJ®1నమ@`ా ఎం� Dేవ,E'{ OJా ®1నQత #వ¬కOÌ వడం0� t¯ా¬స 
tషయంలB dాõపడవచుwను. Eజ[\]న అర2మ@లB, yెOా�లంటÏ మన õవతంలB ఏDa 
మ@ందుంటHంDో, Dవే,E మ¹Íమ కంట� DేE'{ OJా ®1నQత #nా* ð అD ేtగ)హమ@. 
“tగ)°dాధన #T]న ధనR�́ ను చంR7ి�య@3N” ('cలôస>. 3:5) అE O�లP 
¹ºచwdeంచుటకP 7¤ను'ాడలWదు. ఈ tషయmE} ఇం'ా tడమర� yెOా�లంటÏ, 
కPటHంబమ@, ఆ�ి* , '(de*, q¤ౖప,ణQతలP, '()31 బృందమ@లP, nాహnాలP లWD1 
మde³కటk ఏDెqౖ1 'ావచుwను. ¶టE}ంటkE tగ)హమ@లP`ా RjటHI 'cనుచుq1}మ@. 
Dేవ,డ¢ మdeయ@ ఆయన మ¹Íమ ఎదుట DేEE ఉం�న అDa తR�� అవ,త�ంDa. 'ాE 
D1E'{ ²ం� ఒకE మmDade మde³కE పJ��tతం yేసు* ంDa. ఒకడ¢ తన õt01E} 
R�J²ంచు'cq� tషయంలB సde#T]న అవ`ాహన క; èయ@q1}నE న²zనప�టk'{, 
ఎవde ఆ±zయ t7�చన తన స¬ంత D1Eకంట� బల¹1నం`ా ఉంటHంDో  ఆ వQ'{*E ఇతE 
పJవర*న తప,�D1deపటkIంచ వచుwను.  



 237 

సూచనలP 
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సంD1dా,లలB �ీ* & జöE నమ@ ³కL రUపమ@ను కను`Ýq1}ర/. tలmప7ాకQమ@లB ¶ధులలB 
అdeyేDa`ా కనబడ¢త�ంDa (1:15, 16). అO· '{)పలB జöE న'{)యలB తన Rిల�లకP బ� ®aంyే �ీ* &`ా 
జöE నమ@ �తJంచబ3NంDa. సdlQన}త�E q#టkలB నుం3N q�ను వy1wను మంచువల� భv²E 
కRి�7�nాను అE జöE నమ@ yెప�చున}Da (Sirach 24:3; NAB); Eశwయమ@`ా 
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