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అ�1oయమ' 9  

బ�ధoy1 య'తqrsన 01సతhమ' 

tగ)°లకde�ంచబ3Nన మmంసమ@ను 9q� ఆy1రమ@ను Oాటkంచుట తప,�లWదE 
EరURించ 'cdeం��య@లP d¥ండ¢ t®1q1లP ఉప! èంy1ర/. �దటk`ా, 7ార/ D�EE 
సమde2ంచుటకP జöE నమ@ను ఆశ)#ంచు చుq1}ర/. tగ)°dాధనకP మ@ఖQం`ా 
'ావల�ింDa ఉDే�శం అE 7ార/ yెOా�ర/. tగ)°dాధన yేయmలంటÏ 01ను ఆdా®aంyDేa 
ఉEకలB ఉంDa అE ఆdా®aకPడ¢ నమmzలE 7ార/ ��tంy1ర/. tగ)°dాధన అq�Da 
మనసు>కP సంబం®aం�నD ేతప� శdµర 'ారQమ@ 'ాదE 7ార/ 7ాDaంy1ర/. 

d¥ండవDa, O�లPను పJ}ంy ే 7ార/ tగ)°లయమందు tగ)°ల కde�ంపబ3Nన 
మmంసమ@ను 9న31E} EÔ�®aంచడమంటÏ 7ాde nా¬తంతÅ Yమ@Rj ౖ అనవసర[\]న 
ఆం´లP t®aంచడ[|నE అq1}ర/. '¥¦§స*వ tలPవ జö�01లB nా¬తంతJëమ@ 
ఉన}త[\]నDa. Oాప,ల0� క;� ి�Fజనం yే�� తన nా¬తంతJëం tషయమ@Rj ౖ#$సు 
పdeసయ@Qలను ఎదుdÝLq1}డ¢ (మత*# 9:10-13). R�త�ర/ “సున}9O· ందE” 
7ాde0� (అO· . 11:3) !రUషలWమ@లB �Fజనం yేసు* న}ప,�డ¢ యvD1 '¥¦§స*వ,లP 
tమde�ంచ`ా తను}01ను 'ాOాడ¢'cనుటకP 7ాDaం�q1డ¢. ధరz¯ాస* & సంబంధ[\]న 
ఆy1dాల నుం3N '¥¦§స*వ,లP tడ¢దల O· ంDaయ@q1}రE O�లP qH'{L yెOా�డ¢ (గల±. 
5:1). tగ)°లయమందు అనQDేవ,ళ} ఆy1dాలలB OాలôÓ q� 'cdeంథు సహ6దర/లP 
tగ)°dాధన ³కL పJమmదం నుం3N [|మ@ tడ¢దల O· ంDaయ@q1}మ@. ఎందుకన`ా 
అబద� Dేవ,ళ)} అసలP లWర/ అE మmకP 0ెలPసు అE 7ాDaం�q1ర/. tగ)°dాధనను 
7ార/ Eర¬�ం�న D1E'{ Òన}ం`ా Eర��ం�న7ార/ 7ాde nా¬తంతJëమ@నకP ఆం´లP 
t®aంచలWర/.  

tగ)°dాధనకP తన tమర�కPల Eర¬చq1E} 9రసLdeంచడం D1¬dా O�లP 
�దటk 7ాదన0� వQవహdeంy1డ¢. ఎలmంటk జöE నమv, స�షI[\]న D1EE రదు� yేయదు 
అE అతను yెOా�డ¢. ఒక వQ'{* tగ)°dాధన సÐలమ@నకP వ�w, యmజకPడ¢ Dవే,E'{ 
(god) జంత�వ,ను బ; అde�ంచడమ@ చూ�, tగ)°ల �Fజనప, బల�  ³ద� 
ఆdా®aకPల0� క;�ి కZdÝwE 7ాde0� క;�ి �Fజనం yే�ినట�9� 0 ే D1EE ఏమంట�ర/. 
tగ)°dాధన గD1. ఎలmంటk మmన�ిక పde�ి29 లWD1 Eర¬చనమ@ D1EE మmరwదు. 
ఒకడ¢ శdµరమ@0� y�ేిన D1EE ఒక వQ'{*`ా �త*ం`ా yే�ినటÏ� . O�లP 7ాదన అd2ా E} 
చూRింDa. �దటkనుంñ, 01ను బ� ®aం�న D1E0� అDa �ి2రం`ా ఉంDa. '¥¦§స*వ,లP 
కడ¢గబ3N పdeòదÐ పరచప3Nq1రE అO· స*లPడ¢ మ@ందు`ాq� గమEంy1డ¢. Û 
శdµరమ@లP, '()సు*  అవయవమ@లE అతడ¢ 7ాDaం�q1డ¢. జöరత¬మ@ను గvdewన 
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ప,నః Eర¬చనం లWనందున, జöE నమ@ను ఆశ)#ంచుటలWదు, ఆతz మdeయ@ శdµరమ@ 
క;�ివ,ం3ే పJస'{* లWదు, వQÒy1రమ@ yేయ@7ాడ¢ వQÒy1deణÙ0� తన 
అవయవమ@లను కలPప,చుq1}డE ±ర/�O· ంDaయ@q1}డ¢ గD1 (6:11-15). 'ాబటkI  
జöE నమ@ను ఆశ)#ం� yెప,�'ªవల�ినDే² లWదు. మmన�ికం`ా క; èన 
అÒOJా యmలను yపె�వల�ని అవసరం లWదు. అ7�t tగ)°dాధనను D1E 
Eజస¬రUపం నుం3N మmరwలWవ,. ఒక వQ'{* tగ)°dా®aకPల0� కZdÝwE 7ార/ 
yే�ిందలm�  yేసు* ంటÏ అతడ¢ 7ాde0� OాటH ఆdా®aంచుచున}టÏ� . అతడ¢ ఏ'¥¦క సతQDేవ,E 
nార¬�-మm®a'ార మ¹Íమను tగ)°E'{ పంy1డ¢. మనసు>లB �ి2రపర/చు 'cన} 
D1EE బటkI#$ పJవర*నను సమde2ంచు'cనుట చట�I ల నుం3N ²న° #ంప,లP 'ªరడం 
(antinomianism) అవ,త�ంDa. అలmంటk సందర�మ@లB, ఏD� ఏD� చటItర/దÐం 'ాదు. 

 tగ)°లయమందు �Fజనమ@ yేయ@ట D1¬dా క;`̂ [|లPలP అలm`̂ 
'cనnా èంy1లE 'ªd̂7ార/ తమ nా¬తంతÅ Yమ@Rj ౖగల ఆం´లను అభQంతర పరy1ర/. 
Dేవ,డ¢ ఆం�నటH� `ా ఆðద!గQ[\]న మdeయ@ ఆðదమ@'ాE పJవర*నను 
క; èయ@ండట�E'{ '¥¦§స*వ nా¬తంతÅ YJ మ@ !గQ[\]నదE అO· స*లPడ¢ tవdeం�q1డ¢. 
ఒకE పJవర*న సంఘమ@ - t¯ా¬సుల సమvహమ@ - సమm®1నమ@ను మdeయ@ 
ఆ±zయ సõవత¬మ@ బ�Dadeంచునప,డ¢ - అDa తప,� అవ,త�ంDa. 0�టk t¯ా¬�ిRj ౖ
(6:7) చటIపరం`ా 7ాQజQమmడ¢టకంట� తను}01ను తప,� yేయ@నటH�  
అనుమ9ం�నప,డ¢ ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ బ�`ాq� yేnాడE అతడ¢ #ంతకP మ@ంDే 
7ాDaం�q1డ¢. tగ)°లయమందు కZర/wండ¢ట బల¹1న సహ6దర/లకP అభQంతరమ@ 
అవ,త�ందE O�లP గ)¹Íం�నప,డ¢, ఒకడ¢ D1EE ఎలm సమdeÐంచ పJయ9}ం�q1, ఆ 
ఆచరణ � తప,�. జöE నమ@ గvdew తన tdlధులP yెR��Da సde అ#నప�టk'( ఆ±zయ 
పdeపåర+త 'cదు7¤ౖయ@న} '¥¦§స*వ సహ6దర, సహ6దdµల t¯ా¬సమ@ను తకPLవ`ా 
అంచq17�య@టను '¥¦§స*వ nా¬తంతJëమ@ సమde2ంచదు. 

GHలR �క� అGu స@లతhప{ అ�F3ా"ాలR (9:1, 2) 

1wxను సhతంత|� డను 3ాw1? wxను అGu స@లRడను 3ాw1? మన ప�భ'>£ౖన )�సును 
wxను చూడల/01? 2ప�భ'వ{ నందు w1 ప234 ఫలమ' ¤ర� 3ా"ా? ఇతర�లకR wxను 
అGu స@లడను 3ాకGÝ )నను ¤ మట�M 3UVనను అGu స@లRడw£ౖ య'w1jను. ప�భ'వ{ నందు 
w1 అGu స@లతhమ'నకR మ'ద�Jా ఉనj>ార� ¤"¿ 3ా"ా? 

వచనమ'లR 1, 2. q�ను సhతంత|� డను 3ాw1? wxను అGu స@లడను 3ాw1? మన 
ప�భ'>£ౖన )�సును wxను చూడల/01? మdeయ@ పJభ@వ, నందు q1 పE'{ ఫలమ@ Ûర/ 
'ాdా? అE tగ)°dాధనకP yెంDaన పJశ}కP సంబంధమ@ 7¤ంటq� సషIతEవ¬దు. 
ఇకLడ¢న} tషయమ@ y1లm OJా మ@ఖQ[\]నDa. 7వ అ®1Qయమ@లB 'cdeం�� సంఘమ@ 
తనకP పంRని పJశ}లకP సమm®1నం #వ¬31E'{ అరంÒంy1డ¢. 8:1లB 
tగ)°dాధనకP సంబం®aం�న “7ాటk tషయమ@” పJశ}ల పరంపరను పdeచయం 
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yే�ింDa. �దటkలBq� 9 నుం3N 11 వరకP గల అ®1Qయమ@లB 'cdeం��య@లP అ3N èన 
పJశ}లను D1ట7��ినటH�  కE�సు* ంDa. అ#0 ే y1లm దగÓర`ా పdeD;ంచ`ా ఏDa 
ఏ[\]నప�టk'{ అO· స*లPడ¢ tషయmE} మmdewనటH�  0లెPసు* ంDa. అ#0 ే 7ాde 
nా¬తంతJëమ@ను గvdewన సంబం®1లను 7ాde పJ��7ాల గvdewన సంబం®1లP`ా 
మmర/wటకP తన OాఠకPలPకP బ� ®aంచుటకP తన స¬ంత మmDadeE చూప,త�q1}డ¢. 
అతడ¢ తరచు`ా yే�నిటH�  అO· స*లPడ¢ తను}01ను మmDade`ా అప� èంచుకPq1}డ¢. 
Dేవ,E పట�  'cdeం��య@లP కను`Ýన} నూతన భ'{* tగ)°లయమందు మmంసమ@ను 
9నుటలB తమకP గల nా¬తంతJëమ@నకP ఆం´ t®a��*  O�లP తనRj ౖ 01ను 
t®aంచుకPన} ఆం´కq1} అDa అంత ఆం´ 'ాq� 'ాదు. '()సు*  OÌ ; మmDadeకర[\]న 
õtతమ@ను చూRిసూ*  O�లP బ� ®aం�q1ర/. 

9:1లB సమm®1నమ@ “అవ,ను” అE yపె�వల�ిన 'cE} 7�D1ంత పJశ}లను O�లP 
అ3N èq1డ¢. అవ,ను, అతE'{ nా¬తంతÅ Yమ@ ఉంDa. అతడ¢ ఒక అO· స*లP3 ే
అయ@Qండవచుwను. అతడ¢ Eజమ@`ాq� పJభ@7¤ౖన #$సును చూnాడ¢. అవ,ను, 
పJభ@వ,నంద; అతE పE'{ 'cdeం��య@లW ర/üవ,q¤ౖయ@q1}ర/. O�లP 
స¬తంతJ3ైనప�ట 8'(, అతడ¢ పJభ@వ,ను చూ�నప�టk'(, పJభ@వ, నంద; అతE పE'{ 
మ@ఖQమ@`ా yెప�బ3 ే D1E'{ లBబ3Nనప�టk'(: అతE ²ష2 ��7ాబ�ధQత, 
ఆ®aపతQమ@ మdeయ@ అO· స*లత¬ ఆ®aకQత0� ఆవdeం�య@ంDa. అతడ¢ 
అO· స*లP3ైనప�టk'(, 'cdeం��య@ల E²త*ం మdeయ@ అతడ¢ #$సును పJభ@వ,`ా 
��tసు* న}ందువలన అతడ¢ తన హకPLల బదులP`ా శ)మను స¹Íంచ31E} O�లP 
ఎంచుకPq1}డ¢. మmకP nా¬తంతJëమ@ వ,ంDa గనుక tగ)°లయమందు మmంసమ@ 
9ంట�మ@ అE గటkI`ా yెRj�7ాde'{ O�లP స7ాలP 7�nాడ¢. ఎందుకన`ా, 7ార/ ��¬చÈ`ా 
ఉq1}ర/ 'ాబటkI , O�లP తన స¬ంత nా¬తంతÅ Yమ@ను qH'{L yెRి�న t®1నమ@`ా 7ార/ 
ఆలB�ంచుట మం�Da. '()సు*  dాజQమ@ 'cరకP 7ార/ తమ EdeÐషI[\]న అ®a'ాdాలను 
వదులP'ª7ాలE అడగడంలB, 01ను Oాటkసు* న}7ాటkE 7ార/ అనుసdeంy1లE అతడ¢ 
7ాdeE 7�డ¢కPq1}డ¢. 

పJభ@వ,ను చూ�ినందువలన క; èన అO· స*లత¬మ@ను గ@deం� O�లP 
పJ}సు* q1}డ¢. ఆ అO· స*లత¬మ@ను గvdewన O�లP అవ`ాహన పJభ@వ,ను చూచుట 
³కL అవశQకత Rj ౖ ఆ®1రప3Nయ@ందE ఈ పJశ}ల క)మమ@ EరURించుత�ంDa. 
అతను ప,నర/012 నం yెంDaన పJభ@వ,కP వQ'{*గత nా´Q²వ¬గలడ¢ అq�Da 
అO· స*లత¬మ@నకP (అOÌ nÌI ;Á 'ాdాQలయం) అవసరమ@ (అO· . 1:21, 22). #$సుE 
ప,నర/012 న పJతQ´తలను O�లP మరలm tవdeం� yెRి�నప,డ¢, “అతడ¢ అందde'{ 
కడపట . . . q1కPను కనబ3నెు” (1 'cdeం��. 15:8) అE ®ైరQమ@`ా yెప�గ; èq1డ¢. 
దమసుLలB O�లPకP క; èన '()సు*  పJతQ´త '̂TాకPను మdeయ@ ఐదువందల మంDa'{E 
క; èన పJతQ´తకP సమmన[\]నDa. #TరUషలWమ@నందున} అO· స*లPలవల� 01ను 
అO· స*లPడE yపె,�'cనుట అDa అ®a'ారం0� కZ3NనDa (2 'cdeం��. 11:5; గల±. 1:15, 
16). 

'cdeంథులBE సంఘమ@0� అO· స*లPE సంబంధమ@ tషయంలB అతE 
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అ®a'ారమ@ `Ýప� స7ాలPను ఎదుdÝLంటHన}టH�  కE�ంచదు. అతE సల° 'ªర/చు 
సంఘమ@ అతE'{ dా�ని లWఖలBE సతQ[|మన`ా అDa అతE అ®a'ారమ@ పట�  
సంఘమ@ ³కL `ÿరవమ@ను సూ�సు* ంDa (7:1). 9:1లBE q1లPగ@ అలం'ాdeక 
పJశ}లకP O�లP సమm®1q1లP ఆంy1q1డ¢. తనకP అర2[\]నటH� `ా 7ాde'{ కZ31 
సÜషIమ7ా¬లE ఆంy1డ¢. ఫ;తం`ా, O�లP స¬తంతJడ¢, అతడ¢ అO· స*లPడ¢, అతడ¢ 
పJభ@వ,ను చూ�య@q1}డ¢ మdeయ@ 'cdeం��య@లP అతE పE'{ ఫల[\]య@q1}ర/. 
O�లP 'cdeం��య@లకP 7Jా �ని d¥ండవ ప9Jకను 7Jా �� సమయంలB అతE 
అO· స*లత¬మ@ ±వJ D13N'{ గ@d¥¦ంDa (2 'cdeం��. 11: 22-29) 'ాE అతడ¢  
1 'cdeం��య@లకP 7Jా �నిప,డ¢ తన అO· స*లత¬మ@ 'cర'¥¦న సమz9E 'cdeం��య@ల 
³ద� O· ందగ; èq1డ¢. 

ఈ మధQq� ఏర�3Nన సంఘమ@లBE పdeస2త�లP త¬ర`ా మmdeOÌ #నt అE 
d¥ండవ 'cdeం��య@లకP t Ø̄షపర/సు* ంDa. 1 'cdeం��య@లకP 7Jా �ిన తర/7ాత 
'cdeంథులB 'c) త* బ� ధకPలP కE�ంy1ర/. బహÂ¯ా 7ార/ #TరUషలWమ@ నం3N పంపబ3N 
ఉంట�ర/. ¶ర/ O�లP అ®a'ారం #TరUషలWమ@లB వ,న} అO· స*లPల అ®a'ారమ@ 
వంటkDa 'ాదు అE yెOా�ర/. అబదÐ అO· స*లPల బ� ధను సులభమ@`ా 
yేర/w'ªన}ందువలన O�లP అసహQప3Nq1డ¢ లWD1 ��ధప3Nq1డ¢. అO· స*లPలP అE 
RలిPవబడ¢చున} ¶de'{ అనుకZలమ@`ా O�లP అ®a'ారమ@ను t3N�RjటHI నటH� `ా 
yేయ@టకP సంఘమ@లBE గణ య[\]న సంఖQలB �దిÐప3Nq1ర/. అ#0 ే2 'cdeం��. 
10-13 అ®1QయmలలB కE�ంy ే O�లP ³కL ర´ణ1ర2[\]నt ఏ¶ 1 'cdeం��లB. 
కE�ంచవ,.  

O�లP మmటలP అతE అO· స*లత¬మ@ను గ@deం� స7ాలP yే�ినటH�  లWదు. David 
E. Garland D�EE గమEం�q1డ¢: 

. . . రహసQమ@`ా సమmజంలB పJ7�ం� తనను గ@deం� అనుమmనమq� tష>జöలP 
q1టkన 7ాdeE O�లP తన మనసు>లB ఉంచు'cEయ@న}టI#0ే, 7ాde'{ 01ను 
తర/చు`ా τινες అq� పదమ@ను (tines, 'cందర/; dlమm. 3:8; 16:17-18, 2 'cdeం��. 
3:1, గల±. 1:7) ఉప!`eంyే7ాడ¢.1 

అతE అO· స*లత¬మ@ను స7ాలP y�ే�7ార/ 'cdeంథులB ఎవర/ లWర/. ఇతర/లకP 
అO· స*లPడను 'ాకOÌ #నను Û మటHI '¥¦నను అO· స*లPడq¤ౖయ@q1}ను అE అతడ¢ 
అq1}డ¢. 

సంఘ q1యకPE`ా O�లP tజయమ@ అతE `Ýప� సుE}తత¬మ@y ే వృDaÐ  
yెంDaనDa. అతడ¢ 'cdeంథులBE సహ6దర/లపట�  య�1ర2[\]న అనుdాగమ@ను 
క; èయ@q1}డ¢. 7ార/ కZ31 అతE పట�  అలm`̂ ఉq1}ర/. 7ాde మధQగల మం� R�ర/, 
సంబంధమ@ 9:2లB స�షI[\]ంDa. O�లP 7ాdeమధQ అO· స*లత¬మ@నకP మ@దJను 
ఫ;ంyెనq� ఆలBచన అO· స*లPడ¢ మdeయ@ సంఘ సభ@Qల మధQ సం0�షమ@ E�wంDa 
(2 'cdeం��. 3:2 చూడ¢మ@) '()సు*  నంద; 7ాde  dµ´ణ O�లP అ®a'ారమ@నకP 
nా´Qమ@`ా ఉంDa.  
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GHలR �క� వo34@గత హకR�లR (9:3-7) 

3ననుj bమ"#îంచు >ా"#34 wxను Aెప{� సమS�1న²0.ే 4kనుటకR y1� గ'టకRను మSకR 
అ�F3ారమ' ల/01? 5త34�న అGu స@లRల వలIను, ప�భ'వ{ �క� సహ� దర�ల వలIను, 
3¿ÀావలIను bÍాhసు"ాలIౖన ¸�రoను >£ంటబóట�M 382 kర�గ'టకR మSకR అ�F3ారమ' 
ల/01? 6మ"#య' ప2AేయకRండ�టకR wxనును బరjబ�) మSత�qÑ అ�F3ారమ'ను 
ల/2 >ారమS? 7ఎవDైనను తన Yu ంత ఖర�® [_ట�M 382 దండ�ల< 38లRవ{ Aేయ'w1? 
01� ny¥ట >xv ి 012 ఫలమ' kన2 >ాDవెడ�? మందను 3ాd మందGాలR y1� గ2 
>ాDెవడ�? 

వచనమ' 3. tగ)°dాధనRjౖ తనకPన} �ి2రEర+యమ@ స7ాలP yేయబడ¢త�ందE 
O�లPకP మ@ందు`ాq� 0ెలPసు. తన �ి29 ఏDో  tధం`ా పJ¯ా}ర2కమE అతడ¢ 
గ@de*ంy1డ¢. ఎందుకంటÏ అతE స¬ంత పdeస2త�లP 'cdeంథులB õtంచు7ాde õtతం 
లmంటkDa 'ాq� 'ాదు. అతడ¢ tగ)°లయమందు కZర/w'cనుటకP 
తృణùకdeంచబ3Nనప,డ¢ అతడ¢ yె;�ంy1;>న ఆde2క లWD1 nాం�Íక 7¤ల లWదు. క సమ@ 
'cdeంథులB 'cందర/ yేnార/. ఒక ఉOా®1Qయ@డ¢ 01ను y;ె�ంచవల�ిన 7¤ల 
ఏ²లWనప,�డ¢ ఇతర/లను yె;�ంచమE గటkI`ా అడ¢గ@ట అDa సులభమ@`ా 
కనబడ¢త�ంDa. 

O�లP ³కL అవసర[\]న సమS�1నమ' #Da: “tగ)°మ@నకP పJ9ÔిIంచబ3Nన 
ఆ°రమ@ను q�ను వదలPకPన}ప,డ¢ Ûర/ బ�ధప3NనటH�  జde`̂ పdeణ1మmలకP q�ను 
బ�ధపడను. అ#0 ే 7�dÝక సందdా,లలB  వ, yె;�ంy ే ±వJ[\]న D1E'{ మmDade`ా 
క సమ@ q�ను 7¤ల yె;�ంyెదను.” O�లP ఒక మం� ఉD1హరణ ఉం�నటH�  yెOా�డ¢. 
అతడ¢ Eయమ పJ'ారమ@ పE yేnాడ¢ తప� తన n�లభQం పJ'ారమ@ 'ాదు. 7ాde 
నుం3N అతడ¢ ఆం�నటH� `ా అందde'{ సంబం®aం� మం�Da ఏDో  D1EE yేయ@టకP 
దుఃఖకర[\]న పdeణ1మmలను O�లP స¹Íం�q1డ¢. బల¹1నుల�ౖన '¥¦§స*వ,లP తమ 
t¯ా¬nాE} dాõపdey ేసమసQలను ఎదుdlLకPం31 ఉండ31E'{ ఆయన హకPLలను 
'ªలB�యmర/. అతడ¢ ఒ'̂ dµ9`ా నడ¢చు'cq1}డE yెప,�'ªq� D1E0� O�లP 
“సమm®1నం” OJా రంభ[\]ంDa. 

tగ)°లయమందు tగ)°Eకde�ంచబ3Nన మmంసమ@ను 9నుట tగ)°dాధన అE 
అO· స*లPడ¢ yెRి�నప,�డ¢, తన గ@deం� 01ను ఆం�నD1E కంట� 'cdeథు '¥¦§స*వ,ల 
నం3N ఎకPLవ ఆంచలWదు. అతE వQ'{*గత పJవర*న అతE q¤ౖ9క మdeయ@ మతపర[\]న 
¹ºచwdeకకP బలమ@ yేకZdewంDa. '()సు* ను పJకటkంచు 7ాde'{ ఇDa ఎల�ప,�డూ ఆ tధం`ా 
ఉం31;. వQ'{*గత మmDade మdeయ@ స�షI[\]న Eయమమ@ ఒక D1E'cకటk 
బలపర'cంట�#. అలm 'ాకOÌ 0,ే సు7ార*కP tలPవ లWకPం31 OÌ త�ంDa. ఎందుకన`ా 
õt01E} రUప,Daద�  వల�ినDa అతE మmDade yతే #తర/లను న3NRించడంలB 
తRి�OÌ త�ంDa.  

వచనమ' 4. 9:4-7లB అభQంతరమ@లకP అq�క 7ా'ాwత�రQమ@ గల పJశ}లP 
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అడగబ3ెను. O�లP �దట kనుటకRను y1� గ'టకRను మSకR అ�F3ారమ' ల/01? అE 
అ3N èq1డ¢. స�షI[\]న సమm®1నం ఏమన`ా “మmకP కలదు.” “మmకP” అq� `Ýప� 
dాచdeక పదమ@ను ఉప! èంచుట D1¬dా O�లP #తర అO· స*లPలను మdeయ@ 
సు7ార* పJకటkంచు 7ాdeE తన0� OాటH yేర/wకPq1}డ¢. వQ9d̂క[\]న µὴ οὐκ (mē 
ouk, “మmకP లWD1”) పదమ@ µ̀)కP ��షలB ఉప! èంy ే అతQంత బల[\]నDa. 
మvలపదమ@ ἐξουσία (exousia, “అ®a'ారమ@, హకPL”). “అq1QపDేశమ@” అE 
అ´dార2మ@`ా RిలPవబ3 ే పD1E} ఉప! èం� O�లP õవq1®1రమ@నకP 
�FజనOాEయmలP అవసరమE yెOా�డ¢. 7ార/ õtంచ31E'{ అవసర[\]న 
పD1ర2వనర/లP సంఘమ@ నుం3N ఆంyే అ®a'ారమ@ అO· స*లPE'{ వ,ంDa. “9నుటకP 
01J గ@టకP అ®a'ారమ@”ను గvdew O�లP మmట�� 3Nనప,డ¢ 01మ@ ఇం'ా 
tగ)హమ@లకde�ం�న మmంసమ@ను 9ంట�మE yెప,�'cన పJయ9}ంy ే'cdeంథులBE 
7ాde'{ సమmనమ@`ా ఉంDa. ఈ అర2మ@లB ఈ d¥ండూ సమmన[\]న7�: ఈ d¥ం3NంటkలBను 
అ®a'ారమ@ను t3N�RjటÏI అవ'ాశమ@ ఎందుకన`ా #తర/ల ఆ±Qయ ø^మమ@ 
E²త*[| గD1.  

tగ)°లయmలలB మmంసమ@ను 9నుటకP వQ9d̂కమ@`ా O�లP 7ాదన d¥ండ¢ 
తలంప,లను ఆ®1రం yేసు'cE ఉంDa. �దటkDa, అDa tగ)°పåజ గనుక సహజం`ా 
అDa తప,�. d¥ండవDa, అటkI  ఆy1రంలB OాలôÓ q� వQ'{* బల¹1నులP నషIOÌ వ31E'{ తన 
పJ��7ాE} ఉప! èంచు కPంటHq1}డ¢. పJ��వమ@ అq� D1E'{ 'cంత ��ప, అతను 
7ాDaంy1డ¢. అO· స*లPడ¢ `ాE లWD1 తన ప9Jక చDa7� 7ార/`ాE తమ అ®a'ారమ@ల0� 
#తర/లకP '(డ¢ yయేకZడదE qH'{L yెOా�డ¢. తదుపde అ®1Qయమ@లB tగ)°ల 
బల�³ద� �Fజనం yేయ@ట వలన క;`̂ °E ³కL స¬��వమ@ tప,æకdeంy1డ¢. 

వచనమ' 5. O�లP #తర హకPLలను కZడ అలm`̂ t3N�Rjట�I డ¢. మSకR 
అ�F3ారమ' ల/01? అq� వQ9d̂క మmటను బలమ@`ా yెప�టమ@ 'cనnా èసు* q1}డ¢. 
t7ాహ tషయంలB కZ31 ఇD ే అ3N èq1డ¢. #తర అO· స*లPల మdeయ@ '̂Tా, 
పJభ@వ, ³కL సహ6దర/లవలW t7ాహమ@ yేసు'cq� అ®a'ారమ@ O�లPకP ఉంDa. 
��రQకP లWD1 O�లP0� OాటH పJయmణÙంy ే ఎవde'¥¦q1 అవసరమ#$Q పటk;ాI లP 
గణ య[\]నt`ా ఉం3ేt, 'ాE సంఘమ@లB `ÿరtంపద èన nా2 నమ@లB వ,న} 
#తర/లP తమ ��రQలను 7¤ంట బ�టHI 'cE 7¤ళ)� త�q1}ర/. bÍాhసు"ాలIౖన ¸�రoను 
>£ంట బóట�M 382 (περιάγειν, periagein) 7¤ళ}డం #తర/లP అం µ̀కdeంచ31E'{ 
బ�గ@ంటHందE O�లP ��tంచుట అO· స*లPE'{ t7ాహం గvdew `ÿరవ[\]న ��వన 
ఉన}టHI  సూ�సు* ంDa. ��రQను 7¤ంట బ�టHI 'cE O· వ31E} అతడ¢ tమde�ంచలWదు. 
ఒంటde`ా లWD1 0�డ¢`ా పJయmణÙంచడం కషI[|. 'ాE ��7ా పJయmసల E²త*మ@ O�లP 
క;ాI E} స¹Íం�q1డ¢. ఇతర/లకP Eంద లWకPం31, అతడ¢ 'cE} nా¬తంతÅ Yలను 
వదులPకPq1}డ¢. 01ను చూR� మmDade ఒక బల[\]న సంఘ Edాzణ E²త*మ@ 
సహ6దర/లP తమ “అ®a'ాdాలను” పJకLన బ�టIట�E'{ OÌ J 01>హకరం`ా 
ఉంటHందనుకPq1}డ¢. 

O�లP yెR�� ఈ tషయం ఆవశQక[\]నDెనౖప�టk'(, త34�న అGu స@లRలవలIను, 
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ప�భ'వ{�క� సహ� దర�లవలIను, 3¿ÀావలIను అE పJnా* tంచుట ఆDaమ సంఘ 
õt;తమ@లBE'{ ´ణÙకదృÔిIE క; èంyెను. లWకOÌ 0ే అDa మd̂ tధం`ాను 
క; èయ@ం3ేDa 'ాదు. “త'{Lన అO· స*లPలP” #$సు ఏర�ర/చుకPన} పం3ెJండ¢ మంDa'{ 
సమmన[\]న7ాd̂ (యvD1 ²న°#ం� మ±*యను yేర/w'cq1;; అO· . 1:21-26). 
“అO· స*లPడ¢” అq� పదమ@ 'cE} nార/�  nామmనQ అర2మ@లB ఉప! èంచబడ¢త�ంDa. 
ఒక పJ0ేQక పE Ûద సంఘమ@y ేపంపబ3Nన 7ాdeE కZడ అO· స*లPడ¢ అంట�ర/. 
(అO· . 14:142). 'ాE O�లPకP “పం3ెJండ¢ మంDa” అE 0ేట`ా 0లెPసు (1 'cdeం��. 
15:5). 7ార/ ఒక పJ0ేQక పE Ûద ఎంచు'cనబ3Nన7ారE 0ెలPసు. ఆ పం3ెJండ¢మంDa 
అO· స*లPలP పJ0ేQకం`ా ఎను}'ªబ3Nన మత*#, మmర/L, లZ'ా మdeయ@ 7ాde 
OాఠకPలy ే అం µ̀కdeంచబ3Nq1ర/ (మత*# 10:2; మmర/L 3:14; లZ'ా 6:13). 
అO· స*లPల 'ారQమ@లB కZడ; “పం3ెJండ¢మంDa అO· స*లPల” పE 'cDa�`ా yపె�బ3NంDa. 
'ాE O�లP మdeయ@ 'cdeంథు సంఘమ@ 7ార/ క సం 7ాde బ� ధ పdeచరQను చt 
చూnార/. ఒక 7�ళ R�త�ర/ 'cdeంథులB తన ��రQ0� ఉq1}3ðే మనకP ఖ�Èతం`ా 
0ె;యదు (1 'cdeం��. 1:12 7ాQఖmQనం చూడ¢మ@). 

“పJభ@వ, ³కL సహ6దర/లP” ఆDaమ #TరUషలWమ@ సంఘమ@లB తర/చు`ా 
ఊ¹Íం�న D1Eకంట� ఎకPLవ చుర/కP`ా ఉం3N ఉండవచుwను. 7ాdeలB #ద�ర/ 
యvD1 మdeయ@ యm'ªబ@లP 'c) త*  EబంధనలBE ప9JకలP కZ31 7Jా nార/ (యm'ªబ@ 
1:1; యvD1 1 చూడ¢మ@). పJభ@వ, సహ6దర/3ైన యm'ªబ@ (గల±. 1:19) 
#TరUషలWమ@ సంఘ@లB Rjద�  (అO· . 15:13-21; 21:18 చూడ¢మ@). పJభ@వ, 
సహ6దర/లP న3NRిం�న ²షనdµ పJయmణమ@ గvdew O�లPకP మdeయ@ 'cdeంథులBE 
7ాde'{ పdeచయమ@ంDa. బహÂ¯ా ఆ నలPగ@ర/ పJయmణం yే�యి@ండ వచుwq�ð 
(మత*# 13:55 చూడ¢మ@). 'cE} అOÌ '{)ప ప,స*'ాలP OJా మ@ఖQమ@`ా q1� 
హమz3N కల�́ q#�  q1�ిIÁ ట�కP\� నుం3N (the Nag Hammadi collection of Gnostic 
texts) #$సు సహ6దర/లP గ@deం�న పJnా* వన ఉంDa. అt y1deతJక tలPవ ³కL 
జöE ప'ాలP క; è ఉండవచుw.3O�లP ³కL మmటలP #;ాI  భం`ాE} క; èం� 
మనలను ఊహలలB ఉంచు01#. �వdeలB పం3ెJండ¢ మంDaయ@ లWక పJభ@వ, ³కL 
సహ6దర/ల ²Ôjనdµ పJయmణమ@ను గ@deం�న 'cE} y1deతJక మ@ èంప,లను 
#సు* ంDa. 

'̂Tాను గvdew O�లP yెR�ిన ఉD1హరణ O�లP మdeయ@ #తర/లP అతE '¥ంత 
`ÿరవం #y1wdl 0ె;యజ^సు* ంDa. '̂Tా O�లP d¥ండ¢ ప9JకలలB, గల±య@లకP 
మdeయ@ 1 'cdeం��య@లకPలలB మmతJ[| కE�nా* డ¢. µ̀)కPనకP y1లm సమmన[\]న 
పదమ@ ÒR�త�ర/Ó అq� పదమ@నకP బదులP`ా ఎందుకP అతడ¢ “'̂Tా” అను 
అdా²Á పదమ@ను ఉప! èం�q1డ¢ 0ె;యదు. O�లP ప9JకలP 'ాకPం31 7�d̂ ylట 
“'̂Tా” అను R�ర/ ఒ'̂ ఒకL ylట కERిసు* ంDa (!°ను 1:42) d¥ండ¢ R�ర/�  ఇం µ̀�ష�లB 
“dా#” లWD1 “బండ”`ా అనువDaంచబ3Nనt. సు7ార*ల nాdాంశమ@ నుం3N R�త�ర/కP 
Rjం3N�  అ#నటH�  అర2మవ,త�ంDa. (మత*# 8:14; మmర/L 1:30; లZ'ా 4:38). 
అతడ¢ వQ'{* గతం`ా తన ��రQ0� 'cdeంథు వy1w3ో  లWDో  0ె;యదు 'ాE అతE �దటk 
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ప9Jక అO· స*లPడ¢ యvదయకP ఆవల ��గంలB పJయmణం yే�ినటH�  సÜషIం yేసు* ంDa. 
O�లP, బర}బ�లP అO· స*లPలను మdeయ@ Rjద�లను సంపJDaం�నప,డ¢ అతడ¢ 
!ర/షలWమ@లBq� ఉన}టH�  అO· స*లPల 'ారQమ@లP 0ెలPప,త�ంDa (అO· . 15:7). 
యvD1 '¥¦§స*వ,లP పJ��వం చూRిం�, అనQజనులలBE '¥¦§స*వ,లRjౖ అన®a'ాdeక 
3Nమmండ¢�  yేసు* q1}రE yపె,�ట సురøNతమ@ (అO· . 21:20 చూడ¢మ@), �వde`ా, 
అతడ¢ dlమ}కP 7¤÷} అకLడ హతnా>øN అ#q1డ¢. 15:7 తర/7ాత అతడ¢ 
!ర/షలWమ@లBq� వ,న}టH�  అO· స*లPల 'ారQమ@లP ఎలmంటk tషయmE} yెప�డం 
లWదు. R�త�ర/ ��రQ అతE0� ఉన}టH�  O�లP yెబ@త�q1}ర/. 

వచనమ' 6. O�లP ³కL d¥ండవ సు7ార* పJయmణం OJా రంభ[\]న తర/7ాత, 
అతడ¢, బర}బ�లP 7�d¥¦ ఎవde D1deన 7ార/ 7¤÷}నప,డ¢ అO· స*లPల 'ారQమ@లయందు 
బర}బ� #క కనబడలWదు. O�లP అతEE గల±య@లలB మvడ¢ nార/�  (గల±. 2:1, 
9, 13), 1 'cdeం��లB. ఒకnాde (1 'cdeం��. 9:6) మdeయ@ 'cలôస>య@లకPలB ఒకnాde 
('cలôస>. 4:10) పJnా* tం�q1డ¢. ఆ తర/7ాత ఎకLడ అO· స*లPడ¢ తనకP బర}బ�కP 
మధQగల t7ాదం గ@deం� పJnా* tంచలWదు. !°ను అను మmర/R�ర/గల మmర/L 
tషయంలB 7ాdeద�ర/ ±వJం`ా t7ాదమmడ¢కPన}ప�టk'( (అO· . 15:36-40) 
మde³క tధం`ా 7ార/ మం� సంబంధమ@ను క; èయ@న}టH�  0ెలPసు* ంDa. O�లP 
ఎల�ప,�డ¢ అతE గ@deం� మం�`ాq� yెOా�డ¢.  

బల¹1న సహ6దర/ల E²త*మ@ తమ అ®a'ాdాలను t3N�Rjట�I లE 7ాdeE 
బలవంత RjటkIనప,డ¢ 'cdeం��య@లకP తన t¯ా¬సQతను EరURించు'cనుటకP O�లP 
01ను 7ాde0� 7ాDaంచనటH� `ా 01ను ఖ�wతం`ా y�ేియ@q1}E చూRిం�q1డ¢. అతడ¢ 
మvడ¢ పJ0ేQక tషయmలను O· ందుపరy1డ¢. మde#TకPLవ yేdewయ@ండవచుwను. 
�దట 'cdeంథు సంఘమ@ నుం3N ఆde2క స°యmE} అతడ¢ 9రసLdeంy1డ¢. అతE'{ 
9నుటకP, 01J గ@టకP అO· స*లPE`ా అ®a'ారమ@ ఉన}ప�ట 8'( అలm yేnాడ¢. d¥ండవDa, 
తన0� OాటH తన ��రQను ±సుకP7¤í*} పJ9 అ®a'ారం ఉన}ప�టk'( పJ9 తన 
పJయmణంలB ��రQ లWకPం31 చూసుకPq1}డ¢. అతE మvడవDa �దటk D1E దగÓరకP 
9de è వ�wంDa. సంఘ స°యమ@Rjౖ ఆ®1రప3 ేఅ®a'ారం అతE'{ వ,ంDa 'ాE తన 
�-9క అవసరమ@ల E²త*మ@ తన yేత�ల0� కషIప3N పEyేయ@టకP 
ఎంచుకPq1}డ¢. ప2AేయకRండ�టకR wxనును బరjబ�య' మSత�qÑ అ�F3ారమ' 
ల/2>ారమS? అE అతడ¢ అడ¢గ@చుq1}డ¢. 

ఒక 7¤లPప; వQ'{* O�లPను µ̀)కP-dlమ2 పJపంచంలB Ø̄)ష�I ల గ@ంప,లB 
ల�'{Lంచవచుwను. 7ాde వనర/లP మdeయ@ nామm$క అంతసు2  'ాయm కషIం పE 
yేయకPండ ఉండ¢లmగ@న అతEE అనుమ9ంy1#. అతడ¢ tD1Qవంత�డ¢ అతE 
కPటHంబ �ి29 అతE 01ర/> నుం3N #TరUషలWమ@ 7¤÷� ఒక పJమ@ఖుE OాD1లవద� 
tదQ నభQ�ింyేలm yే�ింDa (అO· . 22:3). అతడ¢ dlమ O�ర/3ైనందున (అO· . 22:28) 
తన కPటHంబ పర/వ, పdµø 7ంచబ3NంDa. 'cdeంథులBE '¥¦§స*వ,లP O�లP లmంటk పJమ@ఖ 
వQ'{* తన స¬ంత ఖర/wల 'ªసం కషIప3N పEyేnా* డE ఊ¹Íం�య@ండర/. dlమmలBE 
ధనవంత�లP పనులకP అనుమ9సు*  పంప, ఉత*dాలP సహజం`ా బ�EసలP మdeయ@ 
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కZæల 'cరకP ఉంట�# `ాE తమ స¬ంత 7ాde'{ 'ాదు.4 
O�లP బ� ®aం�నందుకP అతడ¢ ఆde2క స°యమ@ O· ంద31E'{ Oాత�J డ¢. ఈ 

ఆలBచనను nాంసుL9క పదÐత�ల0� మ@3NRjట�I ర/. 'ాE అతడ¢ మdeయ@ బర}బ�లP 
7ాde ��వ E²త*ం ఆ ఆ®aకQతను వదులP 'ªవ31E'{ #షIప3Nq1ర/. తమ హకPLలను 
ఉప! èంచు'ªకPండ 9రసLdeంచడం, ఇతర '¥¦§స*వ,లP పdeగణలB'{ ±సు'ª7ాలq� 
దృ;ాI ంతమ@ను ఉంy1ర/. అనQDేవతల `ÿర7ార2ం yే�� tందులP ఆy1dాలలB 01మ@ 
OాలôÓ నడం సమర2 య[| అE 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లP yెప,�కPన}ట�#0ే (అDa O�లP 
సమz9ంచEDa), ఆలmగ@ yేయకPండ¢టకP అO· స*లPడ¢ 'ారణమ@ చూRింy1డ¢. 

వచనమ' 7. సంఘ ఖర/w0� ఆ°రం మdeయ@ Oా యం �ీ¬కdeంచ31E'{ తన 
హకPLను బలపరచట�E'{ అO· స*లPడ¢ మde మvడ¢ పJశ}లP అ3N èq1డ¢. అt 
యE}య@ తన దగÓర �ీ¬య స�షI[\]న సమm®1నం “ఎవde'( లWదు” అq� జ7ాబ@వ,న} 
పJశ}లW. అt 7ా'ాwత�రQమ@0� కZ3Nనt. ఎవ¬డ¢ 7ాటk'{ �ి2ర[\]న జ7ాబ@ yేప�లWదు. 
ఖ�wతం`ా, v_ౖ2కRDE2 బ�డ¢గకP కPదుర/w'cను7ాడ¢ అతE ఖర�®ను yె;�nా* డ¢. పJ9 
వQవnాయకPడ¢ తన D1J ´0�టలB ఫలమ' kw1ల2 ఆËYా@ డ�. అDtేధం`ా మందను 
'ాyే7ాడ¢ మందGాలను ఉపØJ#ంచుకRంట�డ�. �jౖEకPలP, వQవnాయD1ర/డ¢ తమ 
శ)మలకP త èన ఫ;01లను ఆnా* ర/.  

ఖర/w (ὀψώνια, opsōnia) తర/చు`ా õతమ@ అను అర2మ@లB 
ఉప! èంచబ3NంDa. O�లP D�EE nామmనQ Eర¬చనంలB tస*deం�q1డ¢. �jౖEకPE 
అవసdాలP అతE ఆయ@D1ల0� క;�,ి ఆ°రమ@, yపె,�లP, బటIలP మdeయ@ 
గ@31రమ@. Dేవ,E dాజQమ@లB శ)మప3 ే 7ాdeE O�లP t®a Eర¬హణలBవ,న} 
�jౖEకPE0�ను, తన D1J ´0�టను 'ాయ@ వQవnాయకPE0�ను లWD1 తన మందను [|R� 
'ాపde0�ను OÌ లmwడ¢. 7ాde'{ �-9క స°యమ@ను Edాకdeంచడం అసమంజస[\]నDa.  

తన పdeచరQ మ@ందుకP nాగ@నటH�  అతడ¢ డబ@,లP O· ంద31E'{ పJ9 
అ®a'ారమ@ను క; èయ@న}ప�టk'(, �jౖEకPడ¢, వQవnాయకPడ¢ మdeయ@ మందను 
'ాయ@7ాడ¢వలW 'ాకPం31 అతడ¢ ఏD� ±సు'ªకPం31 Edాకdeంy1డ¢. అతడ¢ తన 
స¬ంత అవసdాల 'ªసం కషIపడ¢త�ంటÏ Dేవ,డ¢ తమకప� èం�న OJా మ@ఖQ[\]న 
పEనుం3N తన పJయ01}లP పJకLD1de పడ01#. అO· స*లPడ¢ తన ఆ®a'ాdాE} 
'ాOాడ¢కPq1}డ¢. అ#నప�టk'{ తన అ®a'ాdాలను 'ాదనట�E'̂ 01ను �ిద�ప3Nq1నE 
చూప,ట D1¬dా అతను ఆ పE yేnాడ¢. 01ను డబ@,లP అం µ̀కde��*  తన ఆ±zయ 
q1యకత¬మ@ మర/ ¥̀¦OÌ త�ందE 'cdeంథు సంఘలB తనకPన} సంబంధమ@ను అతడ¢ 
EdezంచుకPq1}డ¢. అO· స*లP3ైన O�లP ¹.త�వ,లB స�షIం`ా, 'cdeం��య@లP '¥¦§స*వ 
nా¬తంతJëమ@ను tగ)°ల ఆలయంలB 9న31E'{ ఒక nాకP`ా ఉండకZడదE 
బ� ®aంy1డ¢. '¥¦§స*వ సంDేశమ@ను dాõపరy ే t®1నమ@లB ఏ అ®a'ారమ@ను 
tE! èంy1లE 7ార/ 'ªరకZడదు. 

'ారణమ@ 'cరకP 7�డ¢'cనుట0�, సు7ార* పJకటkంచు7ాde'{ సంఘమ@ 7ాde �-9క 
అకLరలP ±dాwలE ఆDంచుటకP హకPL కలదE O�లP చూRింy1డ¢. 'cdeంథులBE 
'¥¦§స*వ,లP tన}వర*మmనమ@ D1¬dా రøNంచబ3Nq1ర/. õtంచ31E'{ Dేవ,డ¢ 
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7ాde'{�wన õవన t®1నం D1¬dా 7ార/ ఆDర¬Daంచబ3Nq1ర/. 7ార/ ఉ�తం`ా 
O· ంDaనందువలన సు7ార* పJకటనకP 7ార/ స°యమ@ yేయ@టకP ఆస'{* 
క; èయ@ం31;. అందువలన 7ార/ O· ంDaన ఐశ¬రQమ@లB #తర/లP OాలP 
O· ందు01ర/. 

సు7ార* పJకటkంచ7ార/ సు7ార* వలనq� $tంy1; అE అO· స*లPడ¢ గటkI`ా 
7ాDaంచుట వలన tగ)°dాధన, nా¬తంతJëమ@ tగ)°లయమందు మmంసమ@ 9నుట 
గvdewన పJశ}లP అంతdeం�OÌ 01#. సంఘమ@ నుం3N అO· స*లPడ¢ డబ@, 
±సు'cనుటలB గల అతE అ®a'ారమ@ అతE'{ y1లm OJా మ@ఖQమ@. 'ాE అలm`̂ 
డబ@,ను Edాకdeంyే అ®a'ారమ@ అతE'{ ఉంDa. 7ాde ³ద� నుం3N ఏÛ ±సు'ªకPండ 
ఉండ¢టకP అతE'{ ఏ² జర/ èంDో  'cdeంథు సంఘమ@ ±సు'cనవల�ియ@ంDa. అDa 
ఏ²టk అq�Da గ)ంథమ@ ఎన}డ¢ tవdeంచలWదు. 'ాE ఆ tషయmE} అతడ¢ పDేపD ే
yెప�డం D1¬dా ఆ EయmమmE'{ అతడ¢ జతపర�న OJా ®1నQత nా´Q²సు* ంDa. 

D�EE qH'{LyRెి�న తర/7ాత సంఘమ@ నుం3N స°యమ@ O· ందడమను 
పJకటkంy ే7ాde'{ #Da సde#$ననుట. అO· స*లPడ¢ లWఖq1ల నుం3N అ®a'ాdeక ఋజవ, 
7¤ౖప, 9de`ాడ¢. సు7ార* పJకటkంచు7ార/ సు7ార* బ� ధ D1¬dా õtంy1లE అతడ¢ 
ఆంచ31E}, Dవే,డ¢ స�షIమ@ yేnాడE yెOా�డ¢.  

ఒక2 ప2నుంDE qÑలR Gu ందుట (9:8-14) 

8ఈ మSటలR ల<3ా A1రమ'ను బట¼M  Aెప{�చుw1jw1? ధర³Íాస@ Îమ' కÚడ Åట¼2 
Aెప{�చునj0F గ01?  

9-కళªమ' y&� కR�చునj )*దు�  మ¦k34 dక�మ' [_టMవదు�  
అ2 Æê¹ ధర³Íాస@ Îమ' >ా� యబDEయ'నj0F. 0ేవ{డ� ఎడª  38రకR bA1"#ంచుచుw1jD1? 
103¿వలమ' మన38రకR 0Ç22 Aెప{�చుw1jD1? అవ{ను, మన38ర3¿ గ01 )Þ మSట 
>ా� యబDనెు? ఏలయనJా దునుj>ాడ� ఆశy¥ దునjవలIను, కళªమ' y&� 34�ంచు>ాడ� 
పంటల< GాలR Gu ందుదునను ఆశy¥ y&� 34�ంపవల/ను. 11¤38రకR ఆత³ సంబంధqrsనb 
qÑమ' bk@య'ండJా ¤వలన శ"Oర సంబంధqrsన ఫలమ'లR 3½v3ి8నుట JÔప� 
3ారoమS? 12ఇతర�లకR ¤ [_2ౖ )Þ అ�F3ారమ'ల< GాలR క¬J#న )*డల మSకR 
ఎకR�వ కలదు గ01? అ)yే qÑమ' ఈ అ�F3ారమ'ను b2ØJ#ంచు38నల/దు. 3�Pసు@  
సు>ార@కR ఏ అభoంతరqrsనను కలRగజ¿యకRండ�ట3UV అ2jట¼2 స ©̈ంచుచుw1jమ'. 
13ఆలయకృతoమ'లR జ"#గంచు >ార� ఆలయమ' వలన lవమ' Aయే'చుw1jర2య', 
బ¬ [ ీఠమ' wüద�  క2[_ట�M 3½2య'ండ�>ార� బ¬[ ీఠమ'y¥ Gా¬>ా"UVయ'w1jర2య' 
¤"Uర�గ"ా? 14అలSగ'న సు>ార@ ప�కట¼ంచు>ార� సు>ార@వలన lbంపవలIన2 ప�భ'వ{ 
2య²ంdయ'w1jడ�. 

9:8-10లBE కళ�మ@ 0�J కPLచున} #Tదు� ను గvdewన పJnా* వన ³కL 
nార[|మన`ా సు7ార* పJకటkంచు7ార/ సు7ార* పE ³కL ఫలమ@ను O· ంD ే
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అ®a'ారమ@ను గvdewన 7ాదనకP OాఠQ��గమ@ ³కL q�పథQమ@ 
అవసర[\]య@న}Da. అO· స*లPడ¢ 7Jా �ని సంగ9 8:1లBE “tగ)హమ@లకP బ;`ా 
అde�ం�న 7ాటk tషయమ@” చుటHI  మ@టkIన పJశ}ల Rj ౖ పJ��వమ@ చూOా#. 
tగ)°లయమందు tగ)°లకP అde�ం�న మmంసమ@ను 9నుట tగ)°లకde�ం�న 
ఆ°ర ఆy1dాల0� OాటH yేయ@ట tగ)°dాధన#$ అE O�లP yెOా�డ¢. ఎలmంటk 
జöE నమ@ 'ాE మmన�ిక �దిÐOాటH `ాE D1EE మmరwదు. ఒప,�'cనE 7ాde'{, 
మmన�ిక �ిదÐOాటH0� బ¹Íరంగ పనులP మdeయ@ 7ాటk7¤ంట వyేw పనులP మధQగల 
0ే31ను t7��ంy ే ¹.త�వ స¬��వం 'cరత0� ఉన}7ాde'{ ¶de మmDade q1శనం 
yేయగలదE అO· స*లPడ¢ tD1Qవంత�లకP గ@ర/*  yేnాడ¢. 7ాde జöE నమ@ 
బల¹1నులను q1శనం yసేు* ంDa.  

తన స¬ంత మmDadeq� చూRించుట D1¬dా O�లP తన బ� ధను బలపర/సు* q1}డ¢. 
అO· స*లPE D1Eకంట� 'cdeంథు '¥¦§స*వ,లకP tగ)°లయమందు �Fజనం yేయ@లmగ@న 
nామm$క వృ9*కలP ylటH yేసుకPq1}#. అ#నప�టk'( #తర/లP ø^మమ@ 
E²త*ం 01ను మmర/wకPన} తన పనుల nాదృ¯ాQలను, ఆ సందdా�లను 
చూRింy1డ¢. 'cdeంథు సంఘమ@ నుం3N �-9క స°యమ@ను అతడ¢ ±సు'cన31E} 
Edాకdeంచడ[| 7ాటkలB OJా మ@ఖQ[\]నDa. అ#నప�టk'( అలm yయేడం అతEకPన} 
హకPLల పde�aలBq� ఉంDa. లWఖనమ@ మdeయ@ అనుభవమ@ అతE 7ాదనను 
బలపర�నt. 

జంత�వ,లP కZ) రత¬మ@ను 0ె;యజ^య@ E²త*మ@ కళ�మ@ 0:J కPLచున} ఎదు�  
మv9'{ �కLమ@ RjటIవదు�  అన} tషయmE} O�లP #కLడ ఉD1హdeంచడమ@ లWదు. 
“తకPLవ D1Eనుం3N `Ýప�D1E'{” అను 7ాదనలB ఈ మmటను ఉప! èం�q1డ¢.  

వచనమ' 8. O�లP తర/చు`ా ధర³Íాస@ Îమ'ను గvdewన 7Jా nాడ¢. ఎందుకన`ా 
“ధరz¯ాస* &మ@ను” ²ం�న '()సు*  సు7ార*ను tవరంచడ[| అతE ఉDే�శమ@. '()సు*  
ధరz¯ాసJooమ@ను q¤ర7�dew D1EE అడìమ@ లWకPండ ఎ9*7�nాడ¢ ('cలôస>. 2:14). 
ధరz¯ాస* &మ@ “³కL ¯ాపమ@” (గల±. 3:13, 14) పJకLన t¯ా¬సమ@ D1¬dా 
 9మంత�లP`ా ±రwబడ¢ట వలన క;`̂ ఆDdా¬దమ@ను ఉంచ31E'{ అO· స*లPడ¢ 
7¤ను'ాడలWదు.  9మంత�E`ా ±రwబడ¢టకP దరz¯ాసJమ@Rj ౖ ఆ®1రపడట�E'{ 
పJయ9}ంy ే '¥¦§స*వ,డ¢ “కృపలB నుం3N 0:ల èOÌ యmడ¢” (గల±. 5:4). అD ే
సమయంలB, దరz¯ాస* &మ@ పdeòద�[\]నDa (dlమm. 7:12) అE O�లP పJకటkంy1డ¢. 
'cE} సందdా�లలB '¥¦§స*వ �ిD1Ð ంతమ@ను బలపర/చుటకP ధరz¯ాస* &మ@ను 
ఆశ�#ంy1డ¢. అDే సమయంలB, మde 'cE} సందdా�లలB యvదులకP మmతJ[| 
అన¬#ంపద èన అవసరతలను బ � 9*`ా Edాకdeంy1డ¢. ఈ tషయంలB, సంఘమ@ 
��వకPల �-9క అవసdాలను ±dాwలన} అO· స*లPE బ� ధను ధరz¯ాస* &మ@ 
బలపర�ంDa. D1E'{ ²ం�, తన ఆ®1ర 7ాకQమ@ను సమde2ంy ే అనుDaన పJవర*న 
పద�త�లను O�లP చూRిం�q1డ¢. 

వచనమ'లR 9, 10. 9:9లB yెప�బ3NనDa Da¬±. 25:4లBEDa. �ిస>హయ@లకP, 
అవసరతగల 7ాde'{ అవసdాలP ±రwడం0� OాటH జంత�వ,లను కZ31 మmనవ,ల వలW 
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చూ31లE ðÔ� ధరz¯ాస* &మ@ 'ªdeంDa. నూ"U®DE )*దు�  మ¦k34 dక�మ' 
>xయకÚడదు (“®1నQమ@ 0:J కPLకచుండ`ా”; NIV). ఆ tధమ@`ా yేయడమంటÏ 
Dేవ,డ¢ ఈ పJకృ9 పJపంచమ@లB Edezం�న ఔన}తQమ@ను లWD1 మdాQదను భంగ 
పరచడ[|. జంత�వ,ల పట�  శ)దÐ  చూRింy1లE కZ31 ధరz¯ాస* &మ@లB 7�d̂ ylట�  
'ªరబ3NంDa. ఉD1హరణకP, ఇ¯)ా #$æయ@డ¢ పqల కPటHంబమంతటkE చంపకZడదు 
(Da¬±. 22:6, 7). ఎవ3ైq1 ఒకడ¢ `ా3Nద “బర/వ, '{)ంద ప3Nయ@ండ¢ట” చూ�న 
#Tడల ఆ జంత�వ, పగ 7ాEDెనౖను అతడ¢ D1E రøNంపవల�ను (EరÓమ. 23:5). 
ధరz¯ాస* &మ@ జంత�వ,ల పట�  శ)ద�ను tవdeం�నDa. అ#0 ేO�లP 7¤ంటq� తన పJజల 
పట�  Dేవ,E శ)దÐ7¤ౖప, 9de`ాడ¢. 0ేవ{డ� ఎడª  38రకR bA1"#ంచుచుw1jD1? అతE 
పJశ}కP సde#T]న సమm®1నమ@ అవ,ను, Dేవ,డ¢ ఎడ�  'cరకP ty1deంచుచుq1}డ¢, 
'ాE ఆయన అంతకంటÏ ఎకPLవ`ా మనుష�Qలను గvdewన ty1deంచుచుq1}డ¢. ఎదు�  
మv9'{ �కLమ@ను గvdewన అజEను O�లP tవdeం� yెOా�డ¢. 7ాde శ)మకP త èన 
ఫలమ@ను పంచు'cనుటకP పJజలకP గల అ®a'ారమ@ను గvdewన రUప'ాలం'ార 
7ాకQమ@ ఇDa. అ#0 ే Da¬±!పDేశ 'ాండమ@లB జంత�వ,ల పట�  మmనవ,ల 
పJవర*నను గ@deం� తప� మde DేEE గ@deం� ఈ ��గమ@ మనకP బ� ®aంచదు. 

మన 38రకR 0Ç22 Aెప{�చుw1jD1? అE O�లP అడ¢గ@చుq1}డ¢. NASBలB 
“మన 'cరకP” అనుమmట “Eశwయమ@`ా” అE బ�`ా అను7ాదం yయేబ3NంDa. ఎదు� ను 
గ@deం� Dేవ,డ¢ ఎలmంటk మం� శ)దÐను న; è య@న}ప�టk'{ ఆయన ఇం'ా అంతకంటÏ 
ఎకPLవ శ)దÐను మనుష�Qలపట�  క; èయ@q1}డ¢. ఎదు�  తన కషIమ@నకP త èన 
ఫలమ@లB OాలPO· ందవల�నన} సూతJమ@ “Eశwయమ@`ా” మmనవ,లకP వde*సు* ంDa. 

�కLమ@ RjటIE ఎదు�  Edµ´ణ0� దుq�} 7ాE0�ను మdeయ@ పంటను 
అనుభtnా* నq� ఆశ0� కళªమ' y&� కR�>ా2y¥ను OÌ లwబ3NంDa. దునుj>ాడ� ఆశy¥ 
దునjవలIను, కళªమ' y&� 34�ంచు>ాడ� పంటల< GాలRGu ందుదునను ఆశy¥ 
y&� 34�ంపవలIను. కళ�మ@ 0:J కPLచున} ఎదు�  D1E కళ�మ@ను అనుభtం�నటI#0ే మde 
ఎంత ఎకPLవ`ా దును}7ాడ¢ లWD1 కళ�మ@ 0:J కPL7ాడ¢ తన శ)మకP ఫ;తమ@ 'cరకP 
ఎదుర/చూnా* 3ో  గD1! 

ఈ దృ;ాI ంతమ@లను ఉదహdeం�న తర/7ాత, O�లP నంచు 7ాde'{ సు7ార* 
పJకటkంచు7ాడ¢, 01ను ��వyేయ@చున} 7ాde ³ద�నుం3N �-9క సంబంధ[\]న 
[|లPలP O· ంD1లE గటkI`ా yెOా�డ¢. ఇతర/ల మధQలB O�లP అటkI  స°యమ@ 
O· ందుటకP అ®a'ారమ@ క; èయ@q1}డ¢. అతడ¢ ఈ అ®a'ాdాE} వదులPకPq1}డ¢. 
ఎందుకంటÏ అతడ¢ D1EE అం µ̀కdeంచుట D1¬dా 'cందర/ సహ6దర/ల t¯ా¬సమ@ 
EdాశకP గ@రవ,త�ందE అతడ¢ నమmzడ¢. 'cdeం��య@లP తమలBE t¯ా¬సమ@లB 
బల¹1నమ@`ా నున}7ాde గ@deం� ty1రమ@ D1¬ర తన మmDadeE 
అనుసdeంy1లనుకPq1}డ¢. మmన�ిక �ిద�OాటH tగ)°dాధనను అం µ̀'ార పJవర*న`ా 
మmర/wత�ందE O�లP ఒప,�'cEq1 - 'ా  ఆయన అలm అం µ̀కdeంచలWదు - తమకంటÏ 
బల¹1నుల E²త*మ@ జöE నమ@గల '¥¦§స*వ,లP ఈ ఆచరణకP తమ ¶ప, చూపవల� ి
వ�wంDa. 
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వచనమ' 11. 9:8-14లB 'cdeం��య@ల నుం3N డబ@,ను ±సు'ªవడం 
Edాకdeంచ31E} ఎకLడ ఇంత tవరమ@`ా yెRి�నటH�  కనబడదు. RjRౖjౖ'{, O�లP ఆంy ే
శ"Oరసంబంధqrsన ఫలమ'లR (τὰ σαρκικὰ, ta sarkika) y1లm ఎకPLవE 'cdeంథులBE 
'cందర/ న[|z7ార/. బ�హQమ@నకP, 7ాde'{ అతడ¢ 'cdeంథులB తర/చు`ా కE�ంy ే
019*ÖకPలవలW య@ండవచుwను. తమ@zను 01మ@ Eయ²ంచుకPన} ఈ బ� ధకPలP 
తమ బ� ధల ³కL !గQత0� E²త*మ@ లWకPం31 డబ@,లP ఎప,�డ¢ ఆసూ*  
ఉం3ే7ార/. అటkI7ాde0� తనను OÌ ;wనందుకP అO· స*లPడ¢ ఎం0� బ�ధప3N ఉంట�డE 
Eస>ంDేహం`ా yపె�వచుwను. అందువలq� సు7ార* పJకటq1 పE'{ �-9క స°యం 
ఒక అవdlధం`ా మmరకZడదE Eర+#ంచు'cE ఉంట�డ¢. ఇతర సంఘmల 7ార/ 
#�wన D1E0�q� అతడ¢ తృRి*  O· ంDaవ,ంట�డ¢. అవసర[\]నప,�డ¢ తన స¬ంత 
అవసdాలకP కషIప3N పE yేnాడ¢. తన0� OాటH`ా వ,న} డబ@,లకP పJకటkంy ే7ాdeE 
అతE Eర+యం మNనం`ా ఉం3ేలm yే�ింDa. 'ాE #Da 'cdeంథులB 'cందరE 
బ�®aం�ంDa. తమ స°యmE} Edాకdeసూ*  #తర '¥¦§స*వ,ల #Tద�  నుం3N స°యmE} 
O· ంద31E} 7ార/ అనుమmనం`ా ��tంy1ర/ (2 'cdeం��. 11:8). 

O�లP 7ాde'{ Dేవ,E 7ాకQమ@ను పJకటkం� 'cdeం��య@ల మధQ ఆత³సంబంధqrsన 
>ాటkE (τὰ πνευµατικὰ, ta pneumatika) t9*q1డ¢ (లZ'ా 8:11; అO· . 18:4 
చూడ¢మ@). సమస* జనులకP tðచన �ిదÐపర/చుట'¥¦ యvD1 Rతిర/లకP 
తను}01ను పJ0ేQ´పర/చు'cన} సృÔిIకర*#T]న Dేవ,డ¢ ఒకL3 ేఅE O�లP µ̀)కPలను 
ఒRి�ంపజ^¯ాడ¢. 7ార/ µ̀)కP Dే7ాలయmలP, తమ సంసLృ9 �°}లP, ఉE'{లB లWE 
Dైవ01¬లకP `ÿరవం`ా కటIబ3Nనt అq1}ర/. ఇDa 7ార/ అం µ̀కdeంచుటకP yేదు 
సతQమ@`ా ఉంDa. µ̀)కPలను ఒకరకం`ా ఒRి�ంy1;, యvదులకP మdl రకం`ా 
బ� ®aంy1;. O�లP యvదులకP బ� ®aసూ*  7ార/ y1లm 'ాలం`ా ఎదుర/ చూసు* న} 
[\�ీ>యm - నజd̂య@3ైq1 #$సుE, ఆయన 7ాde ర´కPడ¢. ఆయన D1¶దు వల� 
య@D1� లP y�ే� !దుడ¢ 'ాదE 7ాdeE సమz9ంపజ^nాడ¢. “'()సు*  ఈ లmగ@ శ)మప3N 
తన మ¹ÍమలB పJ7�ంచుట అగతQమ@ 'ాD1” (లZ'ా 24:26; అO· . 17:3 
చూడ¢మ@). O�లP Dవే,E కృపను మdeయ@ అంకPdార�ణ సంDశేమ@ను t01* డ¢. 
Oాపమ@నుం3N 9ర/ è, 9ర/గ@బ�టH మdeయ@ మరణమ@ నుం3N 9de è అq�కPలP 
t¯ా¬సమ@నకP t®ేయ@ల�ౖq1ర/. మdeయ@ 'cdeం��య@లలB అq�కPలP “tE tశ¬�ిం� 
బ�Rి*సzమ@ O· ంDade” (అO· . 18:8). ఏ7¤ౖq1 “�-9క సంబంధ[\]నt” (1 'cdeం��. 9:11) 
'cdeం��య@ల ³ద� నుం3N అO· స*లPడ¢ ±�ి'cEయ@ంటÏ అDa అతడ¢ 7ాdeకంDaం�న 
సమృDaÐగల ఆDdా¬దమ@లకP '̂వలమ@ y1లm అల�[\]నDa మmతJ[| అవ,త�ంDa. 

వచనమ' 12. తన అO· స*లత¬మ@Rj ౖశత�J వ,లP yే�ని వQ'{*గత D1డ¢లకP O�లP 
తన జ7ాబ@ను ఒక సూతJమ@ 'cరకP yే�ని 7ాదమ@0� Rjన7�nాడ¢. తన 
అ�F3ారమ'ను/హకPLను ప,నర/D1U టkంచుటకP అతడ¢ #లm yెప�డం లWదు. 
tషయమ@ పåde* అ#ంDa (9:15). 'cdeం�� సహ6దర/ల నుం3N అతడ¢ �-9క 
స°యmE} అం µ̀కdeంచడ¢. ఇతర/ల వలW �-9క స°యmE} అం µ̀కdeంచుటకP 
అతE'{ అతQ®aక[\]న అ®a'ారమ@నప�టkI'{, O�లP 3�Pసు@  సు>ార@కR ఆటంకమ' 
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కలPగEయQడ¢. 7ాస*7ాE'{, అతను అందdeకంటÏ ఎకPLవ హకPLను క; è ఉq1}డ¢. 
తన 7ాదనను బలపర/చ 'ªవ31E'{ అO· స*లPడ¢ ఈ అ®a'ాdాE} 
tE! èంచు'ªలWదు. t¯ా¬సమ@లB బల¹1నులను OÌ J త>హపరచడమ@ కంట� ఈ 
అ®a'ారల Eశwయత y1లm తకPLవ OJా ®1నQత కలDa.  

ఇతర�లకR ¤ [_2ౖ ఈ అ�F3ారమ'ల< GాలR క¬J#న )*డల అE అO· స*లPడ¢ 
yెRి�నప,డ¢ “#తర/లP” అE ఎవdeE ఉDే�ం� అతడ¢ అంటHq1}3ో  స�షIం'ాలWదు. 
'cdeం��య@ల D1¬dా ఆde2క స°యం O· ంDaన పJ0ేQక వQకP* లP గ@deం� అతడ¢ 
మmట�� డ¢చుq1}31? ఒక 7�ళ ఆ వQ'{* అOÌ లô�  అయ@Qంట�31 (3:5, 6) 'ాE అతడ¢ 
ఎకPLవ 'ాలమ@ ఆ పటIణంలB ఉండ¢నటH�  0ెలPసు* ంDa (16:12). తనకP 01ను 
అన¬#ంచు 'cనుటకP Edాకdeంyే ఆ EయమmE} 'ాOా3ే �రటH �ి29లB O�లP 
వ,q1}డ¢. 7ాde'{ '()సు* ను పJకటkం�న ఎవde'¥¦q1 'cdeం��య@లP స°యం 
yే�ివ,ంట�రE ఊ¹ÍంచుకPంD1ం. ఆde2క స°యmE} అం µ̀కdeంచడం 9రసLdeంచడం 
D1¬dా అతE అO· స*లత¬మ@ dాõప3NందE 7ాDaంy ే7ాde'{ అతడ¢ తన nా2 q1E} 9de è 
గ@ర/*  yేnాడ¢. తను పJకటkంy ే సు7ార*కP ఎలmంటk నషIమ@ కలPగకZడదq� O�లP 
'cdeం��య@ల నుం3N స°యం O· ంద Edాకdeంy1ర/. 

'cdeం��య@ల ³ద�నుం3N 01ను స°యం ±సుకPంటÏ అDa తన ��వలB 
dాõప3NనటH� `ా ఉంటHందE O�లP ఎందుకP ��tంy1డ¢? ఇందుకP త èన tవdాలP 
అO· స*లPడ¢ #వ¬లWదు. O�లP తన స¬లmభం 'ªసం తన nా2 q1E} 
ఉప! èంచుకPంటHq1}డE 'cdeంథు సంఘమ@లB బహÂ¯ా 'cందర/ అq1}d̂ð 
D1EE బటkI#$ అO· స*లPE'{ 7ాde'{ మధQ సమసQలP ఉత�న}[\]య@ండ వచుwను. 
పJ9 ఒకLర/ D�E0� ఏ'(భtం� య@ండక OÌ వచుwను. 'ాE అందde'{ ఒకటÏ 
0ె;�ివ,ంటHంDa. సు7ార*ను పJకటkసూ*  లmభం O· ందు01డE తనను ఎవర/ 
ఆdlRించకPండ¢నటH�  �ి2ర�త�* 3ె ౖ సమస*మ@ను ఒర/w'ª7ాలE O�లP 
Eర+#ంచుకPq1}డ¢. '()సు*  'cరకP ఆతzలను సంOాDaంచడంలB తన వQ'{*గత 
అవసdాలను అనుమ9ంచకZడదE #లm yే� ివ,ంట�డ¢. 

7ాటE}ంటkE పJకLన బ�3N0,ే సంఘమ@ పde²త�లలB తనకP స°యమ@ 
yేసు* ందE అO· స*లPడ¢ ఎదుర/చూ�ియ@ండవచుwను. 16:6లB 'cdeంథులB 01ను 
D01'ాలంలB గ3NR� D1E గ@deం� 7Jా nాడ¢. 01ను 7Jా సూ*  01ను అకLడ గ3NRని 
తర/7ాత “అప,�డ¢ q�ను 7¤ళ)}3N స2లమ@నకP Ûర/ నను} nాగనంపవచుwను” 
(16:6; 2 'cdeం��. 1:16 చూడ¢మ@) అE అంటHq1}డ¢. “నను} nాగనంపవచుw” అE 
మdాQద`ా 7ాde'{ తన ఆde2కపర[\]న స°యమ@0� కZ3Nన అవసరతను గ@ర/*  
yేసు* q1}డ¢. (dlమm. 15:24 చూడ¢మ@). 01ను పటIణమ@లB ఉన}ప,�డ¢ 'ాకPండ 
��7ా పdeచరQలB తనకP ఆde2క స°యమ@ 'cరకP 'cdeం��య@ల ³ద� నుం3N 
±సు'ªవ31E'{ O�లP �ిదÐమ@`ా ఉq1}డ¢. అ#0 ేపటIణమ@లB ఉన}ప,�డ¢ తన పE 
'cరకP స°యం వద�q1}ర. 

వచనమ' 13. తన ఆ®1dాలను, 'ారణ1లను 9:12లB మ@ èం� 7¤నకకP వ�w 
మరలm OJా రంÒసు* q1}డ¢. 9:8, 9 తర/7ాత 9:13, 14లBE అతE 7ాదనలP 
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సdeOÌ #నటH� న}t. 8వ అ®1Qమ@లBE tగ)°dాధన 'cరకP tగ)°లయమందు 
అde�ంచబ3Nన మmంసమ@ను 9q� tషయమ@0� ఈ తలంప,లP yరే/w E²త*[\] O�లP 
#షIపåర¬కం`ాq� 7ాటkE గ@deం� మmట�� 3Nq1డ¢. 'cdeంథు సంఘమ@ నుం3N �-9క 
స°యmE} O· ందడం Edాకdeంచడమq�Da 01ను yేసు* న} Rjద�  7ాదనకP 
స°యకరం`ా ఉంటHంDa. బల[\]న మdeయ@ జöE నమ@గల '¥¦§స*వ,లP 
t¯ా¬సమందును, జöE నమందును బల¹1నుల�ౖన సహ6దర/ల t¯ా¬సమ@ను 'ాOాడ¢ 
E²త*మ@ తమ హకPLలను OÌ `ÝటHI 'cనుట D1¬dా '()సు*  ఆతz0� పEyేయ@దుర/. 

'cdeం��య@ల ³కL µ̀)కP మనస*త¬మ@ పJ'ారమ@, ఆలయకృతoమ'లR 
జ"#J#ంచు>ార� అనుQల�ౖన లWD1 యvదుల�ౖన 7ార/ బ;Rీఠమ@ Ûద బలPలde�ంy ే
యmజకPలP వంటk7ాd̂. µ̀)కP నగర పåజలలB యvదులలB అహdlను లWD1 nాDోకP 
సమmన[\]న వంశOారంపరQం`ా లWD1 వృ9*dµ01Q యmజకత¬ం అంటÄ ఏ²లWదు. 
ఒకడ¢ µ̀)కP నగరంలB యmజకత¬మ@ను 'cDa�  'ాలమ@ OాటH Eర¬¹Íంచ31E'{ ఎE}క 
D1¬dా Eయmమకం D1¬dా లWD1 'cను`lలP D1¬dా వnా* డ¢.5 µ̀)కPలకP యmజకPE`ా 
ఉండటమంటÏ ఏ ఇతర అ®a'ాdeక పనులP Eర¬¹ÍంచడంలB సమmనమ@. ఈ 
nా2 నమ@నకP ఆ®aకQతలP మdeయ@ ఆde2క పర[\]న లm��లP కలPగ@01#. 

యmజకPలకP OJా ®1నQ[\]న ఆ®aకPQల'¥¦ O�లP దృÔిIE మరలmwడ¢. బలPలB 
��`ాE} 7ాde స¬ంత tE!`ాE'{ 7ార/ ±సుకPంట�ర/. బలQర�ణ ��వలను 
జde èంచు7ార/ 0ే>ాలయమ'ల< ఆâరమ'ను భÂంచుదురనj nామmనQ tషయmE} 
O�లP 0ె;యజ^nాడ¢. యmజకPE పE'{ మdeయ@ సు7ార* పJకటkంచు 7ాE'{ మధQ 
సమత�లQత ఖ�wతం`ా 'ాదు 'ాE అO· స*లPడ¢ yెOా�లనుకPన} tషయmE'{ #Da 
0�డ�డ¢త�ంDa.  

వచనమ' 14. nా®1రణం`ా యvD1 మ01లBను, అనQమ01లలBను 
అం µ̀కdeంచబ3 ే tషయ[|మన`ా బలPలde�ంచు 7ాde'{ స°యం yేయ@7ార/ 
బ;Rీఠమ@ Ûద నున} వసు* వ,లలB OాలP O· ంD1;. అDే Eయమం '¥¦§స*వ ��వలB 
కZడ అన¬#ంచబడ¢త�ంDa. సు7ాde2కPE tదులP మdeయ@ ఆde2క బహÂమmనం 
బ;Rీఠమ@ వద� ��వ yే�� యmజకPల0� సమmన[\]నDa`ా లWకOÌ #నప�టk'( d¥ం3Nటk'( 
ఒ'̂ µ̀త µ̀�ిన Eయమమ@ అన¬#ంచబడ¢త�ంDa. ఒక7�ళ OÌ ;క ఖ�wతం 
'ాకOÌ #న పJభ@వ, yRెి�న మmట Eస>ంDహేం`ా వ,ంDa: ఆలmగ@న సు>ార@ 
ప�చు"#ంచు>ార� సు>ార@వలన lbంపవలIన2 ప�భ'వ{ Eయ²ం�య@q1}డ¢. O�లP 
yెRి�ంDa సు7ార*లలB 7Jా యబడE పJభ@వ, yెRి�మmటÏ 'ావచుwను. పJభ@వ, పం3ెJండ¢ 
మంDaE నం�న ఇ¯)ా #$æయ@ల వద�కP పంప,త� 7ాde0� yెRి�న మmటలB నుం3N 
±�ి'cEయ@ండవచుwను. “మdeయ@ Ûర/ ఏపటIణమ@లBq¤ౖన `)ా మమ@లBq¤నౖు 
పJ7�ంచున}ప,డ¢ అందులB ఎవడ¢ !గ@Q3ో  ty1రణ yే� ి అకLడనుం3N 7¤ళ)} 
వరకP అతE #ంటq� బస yేయ@3N” (మత*# 10:11).  

సంఘమ@లB ఎటHవంటk 7ారసత¬ లWD1 వృ9*  పర[\]న యmజకPడ¢ లWకOÌ #న, 
D1E సభ@QలP బ� ధకP, పJసం`ాలకP తమ õt01ల నde�ం�న 7ాde వలన [|లP 
O· ందుచుq1}ర/. శdµరమ@ కటIబడ¢త�ంDa. tషయmలP ఇకLడ nా®1రణ[|. పåde*'ాల 
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��వలB వ,న}7ార/ ��వ yే�� సంఘమ@y ేOÌ �ించబ31; (గల±. 6:6 చూడ¢మ@). 
ఒక పJశ}తల�త�* త�ంDa. “సు7ార*ను పJకటkంచు7ార/ సు7ార* వలనq� õtంy1లE 

పJభ@వ, ఆజöE Rిం�నట�#0”ే మde డబ@, ఇవ¬డం లWD1 ±సు'ªవడం అq�Da బ� ధకPE 
లWD1 సమmజమ@నకP ఐ�wకమm? ఏ అ®a'ారమ@0� O�లP 7Jా nాడ¢. “అ#0 ే[|మ@ 
ఈ అ®a'ారమ@ tE! èంచ'cనలWదు. '()సు*  సు7ార*కP ఏ అభQంతర[\]నను 
కలPగజ^యకPండ¢ట'¥¦ అE}టkE స¹Íంచుచుq1}మ@” (9:12). పJభ@వ, ఆజöE Rిం�న 
D1EE yేయmలq� Eయమం '{)ంద అతడ¢ లW31? Garland ఈ పJశ}కP #î tధం`ా 
స�ంDaంy1డ¢: “O�లP 01ను పJభ@వ, ఆజEకP అtధుQడ¢నగ@చుq1}నE గ)¹ÍంచలWదు 
[అతడ¢ �-9క స°యమ@ 9రసLdeం�నప,డ¢] 'ాE 01ను D1EE అం µ̀కdeంy131E'{ 
లWD1 9రసLdeంy131E'{ స¬తంత�J డనE tవdeంy1డ¢.”6 01ను ��వ yేయ@7ాde ³ద� 
నుం3N �-9క స°యమ@ను O· ందుటకP పåde*'ాల ��వకPE'{ అ®a'ారమ@ ఉంDa. ఈ 
tషయంలB అతE'{ ఎలmంటk బలవంతమ@ లWదు. 01ను స°యమ@ ±సుకPంటÏ అDa 
అతE ��వకP ఆట�ంకమ@ వ,త�ందE O�లP ��t��* , అతడ¢ D1EE 
9రసLdeంచవచుwను. 

మంd గృహ 2రhహకR2Jా ఉండ�ట (9:15-18) 

15wxw£ౖy ే Åట¼ల< 0ే2w£నౖను b2ØJ#ంచు3½నల/దు. ¤ర� w1)*డల )Þ లSగ'న 
జరపవలIన2 ఈ సంగత|లR >ా� యనుల/దు. ఎవDెనౖను w1 అkశయమ'ను 2రరZకమ' 
Aేయ'ట కంటÒ w1కR మరణqÑ qÑలR. 16wxను సు>ార@ను ప�కట¼ంచునjను w1కR 
అkశయ3ారణమ' ల/దు. సు>ార@ను ప�కట¼ంపవలvిన ¸�రమ' w1 ¤ద 
ÆపబDEయ'నj0F. అ)*o, wxను సు>ార@ను ప�కట¼ంపకGÝ )న )*డల w1కR శPమ. 
17ఇ0F wx2షMపDE Aేvిన )*డల w1కR lతమ' 0ొర�కRను. ఇషMపడక GÝ )నను గృహ 
2"ాhహకతhమ' అప�J#ంపబDెను. 18అటª )yే w1కR lతqÑ²? wxను సు>ార@ను 
ప�కట¼ంచునప{�డ� సు>ార@యందు w1కRనj అ�F3ారమ'ను పÐరfమ'Jా 
b2Øగపరచు38నకRండ సు>ార@ను ఉdతమ'Jా ప�కట¼ంచుట)� w1 lతమ'. 

'cdeంథులBE పJ0ేQక సంధర�లP మdeయ@ ఆ సంఘమ@లP తనకPన} సంబంధప, 
7¤లPగ@లB 01ను ఆ సంఘమ@ నుం3N “�-9క వసు* వ,లP” ±సు'ªవడం 0ె;7¤ౖన పE 
'ాదE O�లP tమde�చుకPq1}డ¢. ఎందుకP, అప,�డ¢ 'cdeం��య@ల ఆ±zయ 
ø^మమ@ను #తర/ల yేత�లB� '{ t3N�RjటkIq131? ఈ Eర+యmE} tవdeంచడం 
బలవంత[\]నటH�  O�లP ��tంy1డ¢. 

'()సు*  ³కL ఏ#తర నమzక[\]న ��వకPE వలW, O�లP పåde*'ాల ��వకPE`ా 
సంఘమ@లB 01ను yేయ@ పE'{ õతమ@ O· ంD ే అ®a'ారమ@ (అDa బలవంతమ@ 
'ాకPం31) O· ంDaయ@q1}డ¢ (9:7). ఏDa ఏ[\]నప�టk'( ఒక '¥¦§స*వ ��వకPE #yేw 
Oాde0�Ôికం ఒక వడJం è7ాడ¢ లWD1 ఒక సంఘ'ారQక)మmలP చూ�� వQ'{* O· ంD ేõతం0� 
సమmన[\]నDa 'ాదు. ఒక సు7ాde*కPడ¢ అవసర[\]0 ే ఏDైq1 ఒక పE yేసుకPE 
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తను}01ను OÌ Ôించు'cనవచుwను. 'ాE Dేవ,E dాజQమ@లB పEE మmతJం ఎప,�డ¢ 
t3N�RjటIకZడదు. 01ను O· ంD ే õతమ@ను బటkI అతEలBE ఆతzల 'cర'¥¦న తృష+ 
[\త*బడకZడదు మdeయ@ త èÓOÌ కPడదు. పJభ@వ, అతE'{ గృహ Eర¬హకత¬మ@ను 
అప� èం�q1డ¢.  

నజd̂య@3ైన #$సు 7¤పౖ, 9ర/గ@ట D1¬dా, #$సు t3N�RjటkIన మmDade పJ'ారం 
��వ yేయ31న'{ O�లP తను}01ను అప� èంచుకPq1}డ¢ (!°ను 13:14, 15). 
ఇతర/లP #$సుకP స°యకరం`ా 0�డ�3NనటH�  (లZ'ా 8:3) #తర/లP O�లPకP 
స°యmE'{ 0�డ�3Nq1ర/ (2 'cdeం��. 11:8, 9). 'ాE ��వ õతమ@ Ûద జde`̂Da 'ాదు. 
#$సు 'cరకP అందdeE సంOాDaంచు E²త*మ@ O�లP “అందde'{ అE} tధమ@ల 
7ా3ైq1డ¢” (1 'cdeం��. 9:22). ఈ tధమ@`ా '()సు*  'cరకP 'cE} ఆతzలP 
సంOాDaంy1డ¢. అనుQలకP అO· స*లPడగ@ట#$ అతE'{ సdeOÌ #న õతమ@. 

వచనమ' 15. 'cdeం��య@ల ³ద� నుం3N ఆde2క స°యmE} 9రసLdeంచ31E'{ 
గల 'ారణమ@ను O�లP స�షIం yేnాడ¢. అలm yేయడం “'()సు*  సు7ార*కP అభQంతరం 
అవ,త�ందనుకPq1}డ¢” (9:12). అలm 9రసLdeం� య@ండకOÌ 0 ే 'cdeం��య@ల 
మధQలB 'cందర/ “డబ@,లP #�w చూడం3N. అతడ¢ ±సుకPంట�3ో  లWDో ” అE 
ఎగ01÷`ా మmట�� 3ే7ార/. 7ార/ 'cdeంథులBE 019*ÖకPలను పdeD;ంy1ర/. ఇతర/ల 
వలW O�లP సంDేశమ@ స¬యం ��వ 'ానందువలన ఈ tమర�లP O�లPను తమ 
బ� ధలP tE}ంచ31E'{ పటIణ1E'{ వ�wన nÌ iిసుI ల వలW (sophists) 7ాde'{ 
చూRింy1#. తనకP వQ9d̂కం`ా వ,న} అనుమmq1లP మdeయ@ ఆdlపణలP 
అO· స*లPE'{ 0ెలPసు. తన మmటలలB 'cdeం��య@ల చమ01Lరమ@ను గమEం�న 
7ాde'{ O�లP 9de è ®�మmను చూప,త�q1}డ¢. “q�ను” (ἐγώ, egō) అq�Da అతE 
పJకటనలలB గటkI`ా yెప�బ3NంDa. ¤ర� w1)*డల )ÞలSగ'న జర�పవలIన2 ఈ 
సంగత|లR >ా� యనుల/దు.  

'cdeం��య@ల ³ద�నుం3N డబ@,ను ±సు'cq� అ®a'ారమ@ను tE! èంచుట 
కంటÏ మరణqÑ qÑల2 O�లP yెప,�చుq1}డ¢. 'cdeం��య@ల ³ద�నుం3N డబ@,ను 
±�ి'cనుటకP Edాకdeంచడం అంత OJా మ@ఖQ[\]నD1? O�లP గర¬మ@ అతEE 
పJకLD1de RjటkIసు* ంD1? అతడ¢ ఉప! èం�న w1 అkశయమ' అq� పదమ@ 
అEశwతను జ<3Nసు* ంDa. ఆధుEక ��షలBఅ9శయమ@ను ఒకడ¢ తన ఆ�ి2 , q¤ౖప,ణQమ@ 
మdeయ@ పJ��వమ@ tషయమ@లB గల గర¬మ@, దుర/�DaÐ  స¬��వమ@`ా 
yెప�వచుwను. ఒకడ¢ అ9శ#సు* q1}డంటÏ 01ను ఏDో ఒక t®1నంలB అ®aకPడనన} 
సంగ9 #తర/లP 0ె;�ి'cq1లE అతడ¢ ఆ�సిు* q1}డన} మmట. అ#0 ే
“అ9శయమ@” అను ఆంగ� పదమ@నకP వQ9d̂క పదమ@లP గలవ,. అ#0ే µ̀)కP 
పదమ@ (καύχηµα, kauchēma) నకP అవసర[\]నt లWవ,. µ̀)కP పదమ@నకP 
tðచన అం¯ాలP, స¬`ÿరమ@నకP OÌ ;య@న} ఏDో  'cంత అdా2 E}yేwt వ,q1}#. 
`Ýప�లP yెప,�'cq� 7ార/ అప,�డ¢ ఇప,�డ¢ 9రసLdeంచబడ¢చుq� వ,ంట�ర/. 'ాE 
µ̀)కP పJసం µ̀కPలP తమ సంపదను, పJజö��వను EలPప,'cనుట D1¬dా, Rి01J de4త 

పJదర�న7 D1¬dా, తమ అ9శయమ@లB య@'{*E అలm`̂ క; èయ@ండ¢ట D1¬dా ఎలm 
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`ÿర7ాE} సంOాDaంచు'cనవచుwq# సూ�ంy1ర/.  
ఎవDైనను w1 అkశయమ'ను 2రరZకమ' Aేయ'ట కంటÒ q1కP మరణ[| [|లP 

అE O�లP yెRి�నప,�డ¢, అతE వQ'{*గత ��7ాలP మmతJ[| సమసQ'ాదు. '()సు*  పE'{ 
ఆటం'ాE'{ D1de±�� ఏ పE yేయడం కంటÏ 01ను మరణ1E'̂ OJా ®1నQత #y1wడ¢ 
(9:12). పJజలP సు7ార*ను అం µ̀కdeంy1లq� తన ఆశను పJయmణÙంy ే 019*ÖకPల0� 
OÌ లwడం O�లPకP బ�ధ క;�ం�ంDa. పJజలP తన గ@deం� ఏ² అలB�సు* q1}dl అDa 
�ిలPవ సు7ార*ను tనుటకP మdeయ@ D1E'{ లBబడ¢టకP 7ాde #షIమ@Rjౖ పJ��వం 
చూప,త�ందE అO· స*లPE'{ 0లెPసు.  

వచనమ' 16. అO· స*లPడ¢ '()సు* ను పJకటkంచుట వలన అతE'{ అ9శయమ@ క;`̂ 
అవ'ాశమ@ లWదు. wxను సు>ార@ను ప�కట¼ంచుచుw1jను q1కP అkశయ3ారణమ' ల/దు. 
సు>ార@ను ప�కట¼ంపవలvిన ¸�రమ' w1¤ద ÆపబDEయ'నj0F. సు7ార*ను 
పJకటkంచుట O�లPకP “��ర[\]” య@న}ందున ఏ² ±సు'ªకPండ పJకటkంచడ[| అతE 
అ9శయmన'{ గల ఏ'¥¦క అవ'ాశమ@. స°యmE} Edాకdeంచడమ@ అన}Da అతE 
వQ'{*గత అవ'ాశమ@. అDa అతE'{ `ÿర7ాEసు* ంDa. నగరంలB '¥¦§స*వ,ల మధQ 
ఘనతEసు* ంDa.  

సు7ార*యందు తన సహ6దర/లకPన} నమzకమ@ 7ాde యందు తనకPన} 
నమzకమ@0� క;�ియ@ందE O�లPకP 0ేలPసు. బ� ®aంచడమ@ అవ'ాశమ@ 'ాదు. 
అ9శ#ంచ31E'{ అDa 'ారణమ@ కZ31 'ాదు. అ!Q, wxను సు>ార@ను ప�కట¼ంపక 
GÝ )న )*డల w1కR శPమ అE అq1}డ¢. '()సు*  అతE RిలPచుట మdeయ@ '()సు*  
సంఘమ@నకP #�wన ��7ా అతEE పJకటkంచునటH�  బలవంతRjటkIq1#. అ#0 ే
అతడ¢ ఆdlపణలకP గ@deయగ@నటH� `ా డబ@, ±సు'cనమE అDa అతEE బలవంత 
RjటIలWదు. 

వచనమ'లR 17, 18. “అ9శ#ంచుటకP” O�లPకP గల 'ారణమ@ మdeయ@ 
సhచõందమ'Jా అతడ¢ సు7ార* పJకటkంచుట d¥ండూ సంబంధమ@ క; èవ,న}t. ఆde2క 
పర[\]న Oాde0�Ôికం ±సు'ªకPండ అతడ¢ పJకటkంచుట వలన w1కR lతమ' కలదు అE 
అతడ¢ yపె�గ; èq1డ¢. 'cdeంథులBE వక) tమర�ల ఎదుట స¬చw[\]న ఆలBచq1 
ఆ®1రమ@0� EలPవద èనD ేఅతE õతమ@. 01ను పJకటkంy ే7ాde'{ తనRj ౖ నమzకం 
క;`̂లm డబ@, ±సు'ªకPండ 01ను సంOాDaంచుకPన} ఆతz `ÿరవ[| ఆ õతమ@. ఈ 
tషయంలB ఆ õతమ@ �ిలPవRj ౖ'()సు*  సంOాDaం�న ర´ణ0� ఏ సంబంధమv లWదు. 
అDa 'cdeం��య@లకP అతE'{ మధQగల tషయ[|.  

O�లP ³కL 'ారణమ@ను గvdewన సde#T]న అవ`ాహన ఇ0F అను పదమ@నకP 
మ@ందున} ఉDే�శమ@Rjౖ ఆ®1రపడ¢త�ంDa. “ఇషIప3N” yే�ిన #Tడల అE అతడ¢ DేEE 
గvdewమmట�� డ¢చుq1}డ¢? “ఇషIప3N” అను అను7ాదప, మmట (ἑκών, hekōn) 
'̂వలమ@ #కLడ మdeయ@ dlమm. 8:20లB 'c) త*  EబంధనలB కE�సు* ంDa. D�E'{ 
వQ9d̂క[\]నDa, ఇషMపడకGÝ )నను (ἄκων, akōn) అq�Da కZ31 #కL3 ే
ఉప! èంచబ3NంDa. అO· స*లPడ¢ తన స¬ంత #షIమ@0� ఏ² yేnాడ¢? అతడ¢ 
'()సు* ను పJకటkంy1డ¢. 'ాE అతE పJకటన 'cdeం��య@ల నుం3N �-9క స°యమ@ను 
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Edాకdeంచుట0� క;�ివ,ంDa. ఇDa 9:16లBE “��రమ@ ðపబ3Nయ@న}Da” అE తన 
పJకటన గvdewన yెప�బ3NనDa. అతడ¢ '()సు* కP R�Jమ0� తను}01ను 
అప� èంచుకPq1}డ¢ గనుక అతడ¢ సు7ార*ను 7ాQRింపజ^nాడ¢. త;�దండ¢J లP 
Rిల�7ాE'{ సమకZర/nా* ర/ ఎందుకంటÏ త;�దండ¢J ల R�Jమ DేEE ఆంచదు అలm`̂ O�లP 
పJకటన R�Jమy ేబలవంతమ@ yేయబ3NంDa.  

9:17, 18 ³కL ��వన tవరణలB కE�సు* ంDa. “ఇDa q�EషIప3N yే�ిన#Tడల 
q1కP õతమ@ DొరకPను, (ఇషIపడకOÌ #నను) q�ను õతం 'cరకP 
ఎదుర/చూడవచుwను. బదులP`ా q�ను బలవంతమ@ RjటIబడ¢చుq1}ను. q1కP 
yేతq¤ౖనంత మటHI కP '()సు* ను R�J²ంచుచుq1}ను. ఆయన ఆజEలకP లBబడ¢టమ@ తప� 
q�q�² yయేను. బ� ®aంచడం q1 వృ9*#T]0ే q�ను lతమ'ను [µισθός, misthos] 
ఆంత�ను. అ#0 ేq1 õతమ@ సహజం`ాq� q1 బ� ధలB వ,ంDa.” 'cdeంథులB O�లP 
పE, D1E'{ అతడ¢ డబ@,ను ±సు'ªవ31E} Edాకdeంచడం0� క;Rి, అతను '()సు*  
³కL బ�Eస అq� ��వంలB తన ఇ;ాI E'{ వQ9d̂కం`ా ఉం3ే7ాడ¢. అతడ¢ 01ను 
R�J²ం�న యmజమmE'{ తన t®ayÝప,�న శ)²ంy1డ¢ మdeయ@ t®ేయ@3ెqౖ1డ¢. 
అతడ¢ తన yేత�లలB ఉంచబ3 ేడబ@,కP బదులP`ా õతం 'cరకP చూసు* q1}డ¢.  

O�లP õతం, అ9శయమ@, ఒకLటÏ ఎవ¬డ¢ D1EE Eరర2కం yయేలWడ¢. 01ను 
'cdeంథులB పJకటkం�నంత 'ాలం తన “n· ంత ��¬�1w �త*ం”Rj ౖ (ἑκών, hekōn)8 
ఆ®1రప3Nq1డ¢. అDa అతE'{ అప�J#ంచబDEన గృహ2"ాhహకతhమ'. అతE పJకటనకP 
మdeయ@ 'cdeం��య@ల ³ద� నుం3N డబ@, ±�ి'cనకపOÌ వడం అతE 
“గృహEdా¬హకత¬ం” ³కL tశ¬స యతకP అవసరమ@. ��వ అq�Da అతE స¬ంత 
పJయత}ం వలన వ�wంDa 'ాదు. Dేవ,31తEE గృహEdా¬కత¬మ@ yేయమE 
ఆజöE Rింy1డ¢ (4:1 చూడం3N) కృప మdeయ@ õతమ@ అను అంశమ@లను 
సమన¬#ంచుట ఈ ��గమ@లB 7ాQఖmQన కర*లకPన} కషIమ@. అ#0 ే dాబ� #$ 
య@గమ@లBE కృప మdeయ@ õతమ@ లWD1 ´ అను Rjద�  అంశమ@లP 'cdeం��య@ల 
మధQలB O�లPనకP వyేw õతమ@నకP సంబం®aం�నt 'ావ,. 

అతడ¢ తన చరwలB ఒక సరULëO మmరÓమ@న పJయmణÙం�న తర/7ాత, 
అO· స*లPడ¢ సÛప అంశమ@ వద�కP 9de è వy1wడ¢: ఒక `Ýప�[|లP E²త*మ@ 
'¥¦§స*వ,లP అ®a'ారమ@ను Eర�´Qమ@ yేయ@టను ఎంచు'cందుర/. O�లP ³కL స¬ంత 
ఉD1హరణ ఈ tషయmE} yెR�ింDa. 'cdeంథులB అతE పJకటనకP õతమ@ 
తనకప� èంపబ3Nన గృహEdా¬హకత¬మ@ ³కL q¤ర7�ర/� అతE ఆతz`ÿర[\] ఉంDa. 
ఏ² Ûసు38నకRండ 'cdeం��య@లకP సు7ార* అంDaంచడం అతE'{ అ9శయమ@. ఈ 
పJ'{)యలB, తనకPన} అ�F3ారమ'ను పÐరfమ'Jా b2Øగ పరచు38నలWదు. అతడ¢ 
'¥¦§స*వ,లను తమ జöE నమ@ను బటkI  అ9శ#ంచవద�E మde³కnాde yెOా�డ¢. 'ాE 
తమ అ®a'ాdాలను t3N� తమ సహ6దర/ల పట�  శ)ద�  కనపdాy1లE yెOా�డ¢. 
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అంద"#34 01సుడ� (9:19-23) 

19wxను అంద"# bషయమ' సhతంత|� డw£ౖ య'నjను ఎకR�వ మం0F2 
సంGా0Fంచు38నుట3UV అంద"#342 ననుj wxwx 01సు2Jా Aేసు38ంట¼2. 20య¦దులను 
సంGా0Fంచు38నుటకR య¦దులకR య¦దు2వలI ఉంట¼2. ధర³Íాస@ Îమ'నకR 
ల<బDEన>ా"#2 సంGా0Fంచు38నుటకR wxను ధర³Íాస@ Îమ'నకR ల<బDEన>ాడను 
3ాకGÝ )నను, ధర³Íాస@ Îమ'నకR ల<బDEన>ా2వలI ఉంట¼2. 210ేవ{2 bషయqrs 
ధర³Íాస@ Îమ' ల/2>ాడను 3ాను Jా2 3�Pసు@  bషయqrs ధర³Íాస@ Îమ'నకR 
ల<బDEన>ాడను. అ)నను ధర³Íాస@ Îమ' ల/2>ా"#34 ధర³Íాస@ Îమ' ల/2>ా2 వలI 
ఉంట¼2. 22బల Ó̈నులను సంGా0Fంd38నుటకR బల Ó̈నులకR బల Ó̈నుడw£ౖk2. ఏ 
bధమ' Aేతw£ౖనను 38ంద"#2 రeEంపవలIన2 అంద"#34 అ2j bధమ'ల 
>ాడw£యౖ'w1jను. 23మ"#య' wxను సు>ార@ల< >ా"#y¥ Gా¬>ాడనగ'ట3UV 012 38ర3¿ 
సమస@మ'ను Aేయ'చుw1jను.  

వచనమ' 19. తనను ఒక ఉD1హరణ`ా yెప�'cE, O�లP తన ��వను 
తలO· సుకPంటHq1}డ¢. ఒక 7�ళ అతడ¢ tమర�ను మ@ందు`ాq� 0ె;�ి'cq1}3ేð 
లWక tమరz అంతకP మ@ందు OJా రంభ[\]నDðే. అO· సు* లPడ¢ Eయమ@Rjౖ Eలబడ¢ట 
మdeయ@ ��¬చÈను qH'{L yెప�డం మధQ ఒక వQ01QnాE} చూRింy1డ¢. q�రం 
ðపడంకంటÏ, సంఘమ@ ³ద� నుం3N డబ@, ±సు'ªకPం31 O�లP 'cdeం��లB 
పJసం èంy1డ¢. అతడ¢ తన అ®a'ారమ@ 'cరకP వ9*3N y�ేినట�#0 ే t¯ా¬సమ@లB 
బల¹1నుల�ౖన 'cందర/ '()సు* కP 7¤ను} చూRియ@ం3ే7ాd̂. O�లP అంద"#34 01సుడ�Jా 
ఉం31లE ఎంచుకPన}ందు వలన Ý̀ప� nా¬తంతÅ Yమ@ను ఉప! èంచు 'cq1}డ¢. 

'()సు*  'cరకP ఎకR�వమం0F2 సంOాDaంచు'cనుట'¥¦ (ἵνα, hina, “so that”) 
అO· స*లPడ¢ ఈ tషయమ@లB ఒక బల¹1న సహ6దర/E 'cరకP సర/� బ�టH 
yేసుకPq1}డ¢. అతడ¢ ఎల�ప,�డూ సర/� బ�టH మmరÓమ@ను ఎంచు'ªలWదు. 
గల±య@లBE అనుQల�ౖన '¥¦§స*వ,లP యvD1 t®1q1E} అనుసdeంy1లనుకPన}ప,�డ¢ 
“మరల D1సQమను 'ా3N'{)ంద �కPL'cనకP3N” (గల±. 5:1) అE O�లP 7ాdeE 
¹ºచwdeంy1డ¢. 01ను (యvదు3ైయ@ం3N) EdeÐషI సంపJD1యmలను 
ఆచdeసు* న}ప�టk'(, ఈ tషయమ@లB �ి2రమ@`ా Eలబ3Nq1డ¢ (అO· . 16:3; 18:18; 
21:26 చూడ¢మ@). ఒక t®1నమ@ అE}ంటkలBను సdeOÌ దE అO· స*లPE పJవర*న 
గ@ర/* yేసు* ంDa. ఒక పJశ} తల�9*నప,డ¢, t¯ా¬సులP తమ@zను 01మ@ 
పdµøNంచు'ª7ా;, బ�ౖ�లBE మmDadeల0� తమ #;ాI లను పdeD;ంచు'ª7ా; మdeయ@ 
మం� t¯ా¬సమ@0� పJవde*ంy1;. పJభ@వ, పట�  R�Jమ, ఆయనను మ¹Íమపdాwలq� 
తపన, మdeయ@ నంచు 7ాdeపట�  R�Jమ మనలను న3NRింy ే7¤లP ¥̀¦ య@ం31;.  

వచనమ' 20. యvదు3ైన O�లP ³కL మనస*త¬ం, యvదుE'{ మdeయ@ 
అనుQE'{ మధQగల 01రతమQమ@ను t7��సు* ంDa. అ#నప�టk'(, ఒక యvదుడ¢`ా 
Dేవ,E #Tదుట మం�`ా EలబడలWకయ@q1}డE ఆయన అర2ం yేసుకPq1}డ¢. 
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ధరz¯ాస* &మ@లBE ఓ OJా మ@ఖQ ��గమ@ ఇ¯)ా #$æయ@లకP అనQ జq1ంగమ@లకP 
మధQ 0ే31ను చూRిసు* ంDa. 'ాE అDa ఎల�ప�డూ q¤ౖ9క లWD1 మత tషయmలకP 
సంబం®aం�నDa 'ాదు. 'cE} EయమmలP యvD1 మతమ@ 'cరకP మmనవ సంబంధ 
గ@ర/* లP`ా వ,q1}#. ఒక యvదు3ైనందుకP O�లP సం0�Ôింy1డ¢, `ాE యvD1 
మmరÓం ధరz¯ాస* &మ@లB పJ0ేQకమ@`ా yపె�బ3Nనప�టk'(, మmనవ జö9 అంతటk పట�  అDa 
Dేవ,E �త*[| అన} భJమలB లWడ¢. 

యvD1 ఆy1dాలపట�  O�లP పdeDలన ఆవశQకం (expediency) '{)ందకP వnా* #. 
యvదుల మధQ పJ7�శం O· ంద31E'{ అనుకZలతను బటkI  అతడ¢ 7ాde ఆ°రం 
భ@$ంy1డ¢ మdeయ@ 7ాde ఆy1dాలను మE}ంy1డ¢. అప,�డ¢, 7ాde ఆదరణ0� 7ాde'{ 
'()సు* ను గvdew పJకటkం� ర´ణలBE'{ న3NRింy1డ¢. ధర³Íాస@ Îమ'నకR ల<న)న>ార� 
అనJా య¦దుల/. ధరz¯ాస* &మ@నకP Oాటkంచుట అన`ా ఖ�wత[\]న ఆ°ర 
Eయమ@ను మdeయ@ సున}9E ఆచdeంచుట#$. ధరz¯ాస* &మ@లBE జö±య 
EయమmలP OాటkంచుటలB తన'¥లmంటk బ�ధQత లWదE O�లP సూతJOJా యం`ా 
సూ�ంy1డ¢. అలm`̂ ఏ '¥¦§స*వ,డ¢ ధరz¯ాస* & EయమmలకP బదు� డ¢ 'ాడ¢.  

అO· సు* లPడ¢ 01ను ధరz¯ాస* &మ@నకP లBq¤ ౖ వ,q1}నE అం µ̀కdeంచడమ@ 
సూ�ంచునDేమన`ా అప�టk'{ ఇం'ా 2 'cdeం��. 3లB yెప�బ3Nన సమసQలP dాలWదు. 
O�లP d¥ండవ 'cdeం��య@ల పJ9కను 7Jా �� సమయmE'{ సంఘ సభQలP #తర/ల 
మmటల పJ��వంలB ప3NOÌ యmర/. మmనవ హృదయmల Ûద õవమ@గల Dేవ,E yేత 
7Jా యబ3Nన మmటలను, dా9 పలకPల Ûద 7Jా యబ3Nన 7ాటk  OÌ లmwడ¢ (2 'cdeం��. 
3:3). ఆతz yేత అనుగ)¹Íంచబ3Nన õవమ@నకP 'ారణమగ@ పdeచరQకP మdeయ@ 
మరణ'ారణమగ@ పdeచరQకP మధQగల � Lదమ@ను చూOాడ¢ (2 'cdeం��. 3:7). 

వచనమ' 21. 9:20లB వ,న} “ధరz¯ాస* &మ@” ðÔ�కP #వ¬బ3Nన ధరz¯ాస* &[|. 
O�లP అనుQల0� క;�ివ,న}ప,డ¢, ధరz¯ాస* &మ@నకP సంబం®aం�న కరz'ాండలP 
ల�కLyేయలWదు. 'ాE ఎన}డ¢ '()సు* లB వ,న} వQ'{*`ా q¤9ౖక tషయmలను 
0:ల èంచుకPన}టH� `ాను, మmనవ సంబంధ ఆటం'ాలను 0�ల èం�నటH� `ాను 
కE�ంచలWదు. అనQజనుల0� ఉన}ప,�డ¢ '()సు*  'ªసం ఆతzలను సంOాDaంచుటకP 
ధరz¯ాస* &మ@లBE కరz'ాండలను tసzdeంచుట O�లP ³కL ఉDే�శం. యvదుల0� 
ఆy1రవQవdాలP జdè eంyేటప�డ¢ అDే ఉDే�శమ@0� O�లP yేnాడ¢. 

0ేవ{2 bషయqrs ధర³Íాస@ Îమ' ల/2 >ాడను 3ాను Jా2 3�Pసు@  bషయqrs 
ధర³Íాస@ Îమ'నకR ల<బDEన>ాడను అను మmటనుం3N ¹ºరz2 deడìdాì �û (Herman 
Ridderbos) అq�క tషయmలను yెOా�డ¢.9 (1) '()సు*  సంఘ సభ@QలకP ధరz¯ాస* &మ@ 
ఇకRj ౖ ఒక అరGత లWE yెలP� బ�టH`ా ఉంDa. యvదుల మdeయ@ అనుQల మధQగల 
01రతమmQలP O�లP పJసంగమ@0� O· సగEDa. (2) '¥¦§స*వ,లPకP [|లP కర[\]న 
బ� ధలను ధరz¯ాస* &మ@ అనుగ)¹Íంyెను. “ధరz¯ాస* &మ@” అంటÏ క)మమ@`ా O�లP 
రచనలలB కE�ంy ేðÔ� ధరz¯ాస* &మ@. (3) q�ను '()సు*  tషయ[\]న ధరz¯ాస* &మ@నకP 
(“the law of Christ”) లBబ3Nన7ాడను అE O�లP yెప,�ట D1¬dా ధరz¯ాస* &మ@ 
³కL OJా మ@ఖQతను O�లP గ@de*సు* q1}డ¢. ధరz¯ాస* &మ@లBE ఏ ��గమ@ గ@de*ంప, 
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క; èవ,q1}# మdeయ@ అందులB 'c)త*  Eబంధన '{)ంద ఉన}7ార/ 
లBబ3Nయ@ండవల�ని అవసరంలWEt ఏt అq�7ాటkE '()సు*  Eర+#ంy1డ¢. 

'()సు*  నందుండ¢ట అంటÏ ఆయన Eయమమ@ (“the law of Christ”) '{)ంద 
ఉండ¢ంటÏ అE O�లP వ¹Íంచు'cq1}డ¢. “ఒకE ��రమ@లqHకడ¢ భdeం�, ఈలmగ@న 
'()సు*  Eయమమ@ను [“the law of Christ”] పåde*`ా q¤ర7�ర/w3N” (గల±. 6:2) అE 
t¯ా¬సులకP yెప,�చుq1}డ¢. '()సు* కP లBబడ¢ట అంటÏ Eయమమ@నకP t®ేయత 
చూపడ[|నE O�లP �ి2రపర/సు* q1}డ¢. “Eయమమ@” (“law”) అను పదమ@ను 
అతడ¢ Dే¬Ôించుట లWదు. O�లP “'()సు*  EయమmE'{” Ede�షI[\]న tషయmలను ఎలm 
Ed̂�ంy1డ¢? #$సు yెRి�న మmటను సమకZdew 7ాటkE చూRింy131? ðÔ� 
ధరz¯ాస* &మ@లBE 'cE} tషయmలP '()సు*  Eయమమ@లB చుటHI 'cE వ,ంటHందE O�లP 
yెRి�న tషయmలP సూ�సు* q1}#. 'ాE ðÔ� ధరz¯ాస* &మ@ నుం3N '()సు*  
Eయమమ@ను 7�ర/yే�నిప,�డ¢ మనమ@ ఎలmంటk అÒల´ణమ@లను q�ర/w'cనుటకP 
ఉప! èంy1;? అవసర[\]న 0ే31లను చూడ31E'{ O�లP పdeòద�తz న3NRింప, Rj ౖ
ఆ®1రప3Nq1డ¢. ðÔ� ధరz¯ాస* &మ@, భv²Rj ౖ #$సు yే�ిన బ� ధలP, 
పdeòD1Ð తzవలన అతE R�Jరణ అను7ాటkE అతను ఒక అDa¬±య[\]న మmరÓంలB 
క;Rిq1డ¢. సdా¬®a'ాde#T]న పJభ@వ, ఆతz D1¬dా తన అO· స*లPలకP 
బయలPపde�q1డE O�లP తన అంతరంగమ@లB t¯ా¬సమ@ను క; èయ@q1}డ¢. 

వచనమ' 22. బల Ó̈నమ'లను సంGా0Fంచు38నుటకR బల Ó̈నులకR 
బల Ó̈నుడw£kౖ2 అE O�లP yెOా�డ¢. ఇతర/లP '()సు* లB ఎదుగ@ E²త*మ@, బల¹1న 
సహ6దర/E మనnా>øNE తృRి*పర/చుటకP తన పJవర*నను అనుగ@ణం`ా 
మmర/w'cనుటకP అO· స*లPడ¢ #షIప3Nq1డ¢ - పJవర*నలB ఏ తRి�దమ@ 
లWనంతవరకP. O�లP సర/� బ�టH పde²90� కZ3NనDa. Ben Witherington III ఇలm 
yెOా�డ¢: “అతడ¢ tగ)°dా®aకPలకP tగ)°dా®aకP3NE, వQÒy1ర/లకP వQ�y1de 
అయmQడE yెప�లWదు.”10 అO· స*లPE'{ వQ'{*గత అజ¥ం31 లWదు. 7ాDaంచుటకP గర¬మ@ 
లWక �ిÐర[\]న ఆy1dాలP లWవ,. Oాపమ@లB నం�న 7ాdeE కను`ÝE 7ాdeE '()సు*  qHద�కP 
మdeయ@ ర´ణలBE'{ న3NRిండ[| అతE ఏ'¥¦క ల´Qమ@. ఏ bధమ'Aేతw£ౖనను 
38ంద"#2 రeEంపవలIన2 అతడ¢ nాధQ[\]నంత వరకP #తర/ల ఆy1dాలను 
�ీ¬కdeంy1డ¢. తన పJవర*న0� తన మmటలను yేర/wతç, “ఎవడ¢ను తన 'cర'̂ 'ాదు, 
ఎదుటk 7ాE 'cరకP [|లP yేయ చూచ'cనవల�ను” అE yపె�గలడ¢ (10:24). 

వచనమ' 23. O�లP తన పJయ01}లE}ంటkలB ఒ'̂ మనసు> క; è వ,q1}డ¢. 
wxను సు>ార@ . . . 38ర3¿ సమస@మ'ను Aేయ'చుw1jను అE 7Jా nాడ¢. తన õtతంలB 
పJ9 పE '()సు*  dాజQ అ�వృDaÐ  'cర'̂. అతE బ� ధలP, పJసం`ాలP నం�న �ీJo ప,ర/ష�లP 
'cర'̂ 'ాదు. అt తన స¬ంత జöE నమ@, ఎదుగ@దల 'cరకP కZ31. నంచు7ాdeE '()సు*  
qHద�కP న3NRించుటలB Gా¬>ాడనగ'ట3UV సమస*మ@ను yేయ@చుq1}E అతడ¢ 
yెOా�డ¢. Ò'cర'̂ÓకP మ@ందు “D1E” అq� మmట వలన “D1E'cర'̂” (αὐτοῦ, autou) 
అనునDa O�లP పJకటkంy ేసు7ార* అDే. 01ను yే�ినD1EE yేయటలB, మరల సు7ార* 
³కL ఆDdా¬మ@లలB అతడ¢ Oా;7ాడగ@చుq1}డ¢. “సు7ార* అ�వృDaÐలB O�లP 
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��గnా¬మE” �వde '{)య, కర* క; èన 7ాకQ ��గం ³కL అర2మE P. T. O’Brien, 
yెOా�డ¢. అతడ¢ సు7ార* ³కL “Oా;��గసు* డ¢ లWD1 ��గnా¬²” అE 
yెబ@త�q1}డ¢.11 

బహ*మSనమ' 38రకR ప�యkjంచుట (9:24-27) 

24పం0ెప{ రంగమందు పర�JUత|@  >ారందర� పర�JUత|@ దుర�Jా2 �క�D ే
బహ*మSనమ' Gu ందున2 ¤కR yె¬య01? అట�వలI ¤ర� బహ*మSనమ' 
Gu ందునట�ª Jా పర�JUత|@ DE, 25మ"#య' పం0మెందు GÝ "ాడ� ప�k>ాడ� అ2j 
bషయమ'లయందు ²తమ'Jా ఉండ�ను. >ార� nయమగ' 34"Oటమ'ను 
Gu ందుటకRను, మనqrsyే అnయమగ' 34"Oటమ'ను Gu ందుటకRను ²తమ'Jా 
ఉw1jమ'. 263ాబట¼M  wxను గ'"# చూడ2 >ా2వలI పర�JUత|@  >ాడను 3ాను. 27Jా¬2 
38ట¼Mనట�M  wxను GÝ ట�ª డ�ట ల/దుJా2 ఒక >xళ ఇతర�లకR ప�కట¼ంdన తర�>ాత wxwx 
భ�ష|+ డw£ౖ GÝ దుwxÆ అ2 w1 శ"Oరమ'ను నలగJÔట¼M , 0122 ల<పరచు38నుచుw1jను. 

9:24 OJా రంభమ@లB, పంDెప, ��షనుప! èసు*  O�లP మdÝక ఉD1హరణను 
చూRించుచుq1}డ¢. పర/గ@పంDెమ@ �దటk ¯ా01బ�మ@లB µ̀)కP dlమను 
పJపంచమ@లB OJా చురQమ@ O· ంDaనDa. OJా మ@ఖQ[\]న నగdాలP 'cంత 'ాల వQవ®aలB 
క)మమ@`ా ఈ పంDెమ@లను OÌ Ôిసు* ంట�#. 'cE} nార/�  సంవత>dాE'{ ఒక nాde 
జర/గ@01#. పంDెమ@ tజ^త నగdాలP పటIణ1లP సంచdeసూ*  ప,రnాLdాలP 
O· ందు01ర/. అ®a'ార/లP 7ాde `ÿర7ార2మ@ సూ2 OాలP Edeznా* ర/. పJ9 ఇంటkలB 7ాde 
R�ర/�  మmర/ ðo గ@01#. q�డ¢ య@వకPలP మం� మం� ఆట`ాళ)} 'ా7ాలE కలలP 
కంటHన}టH� `ా q1కP య@వకPలP ఆట`ా3N`ా ఘనత O· ంD1లE 'ªర/కPంట�ర/. 
ఔత�>¹Íత�ల�ౖన ¶´కPలP అప,�డ¢ ఇప,�డ¢ nాహస'ాdాQలను OÌ J త>¹Íసు* q� 
య@q1}ర/. 

¥̀లPO· ంDaన ఆట`ాళ)} �దటk శ01బ�ప, పJపంచమంతట� 
దృÔిInాdeంచబడ¢దుర/. 'ాE '()డలకP ̀ µ)సు మmతJ[| #లP� వంటkDa. '().పå. 6 మdeయ@ 
7 శ01బ�� లలB µ̀)కP ఆde2క tస*రణ మdeయ@ nాంసుL9క OJా ®1నQత Rjర/గ@దల0� 
�దటk ఒ;ంRియmడ¢} nాంపJD1య బద�ం`ా '().పå. 776లB Eర¬¹Íంy1ర/. OJా ñన 
గ)ంథకర*లP ఒ;ంRియ '()డలP జde èన సంఘటనలకP సంబం®aం�న 0ేDaలను 
#y1wర/. 

O�లP కZ31 ఇnా* ²య (Isthmia) మdeయ@ ఎకL3ైq1 సd̂ ఈ '()డలను 
చూ�య@ండవచుwను. అతడ¢ #తర ylట�  కZడ ఆటలకP సంబం®aం�న అలం'ాdeక 
పదమ@ ఉప! èం�q1డ¢ (గల±. 2:2b; 5:7; iి;Rీ�. 2:16; 2 9ð9 4:7). Rj ౖ
9యm2 (Pythian) ఆటలB ¥̀లPO· ంDaన 7ాde'{ బహÂమmనమ@ Oా2 ¹º;2L (pan-
Hellenic) ఆటలB ఆకPల దండను, O· న}yటెHI  ఆకPల0� y�ేని దండను ఇnా*  
(Isthmia) సమయంలB DేవD1ర/ లWD1 అడt Daనుసుల 0�ట కZర0� yే�ని దండను 
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7�nా* ర/. ¶deలB ఎవ¬de'{ బం`ార/, 7¤ం3N, ఇత*3N పత'ాలP #వ¬ర/. పJ9 OÌ టkలB tజ^త 
ఒకL3.ే ² è;న 7ార/ ఓ3Nన7ాd̂. '¥¦§స*వ õtత మ@ èంప,ను O�లPను దండను 
O· ందడం0� OÌ లmwడ¢ (1 �ెస>. 2:19; బహÂమmనమ@ Rి;Rీ�. 3:14; “'(dµటమ@”).  

ఆటలB ¥̀లPO· ంDaన ఆట`ా3N'{ #చుw బహÂమmనమ@నకP 7ాడబ3Nన µ̀)కP 
పదమ@ στέφανος (stephanos). అను7ాదకPలP తరచు`ా D�EE “'{dµటమ@” అను 
పదమ@`ా అనువDaంy1ర/. 'ాE O�లP '¥¦§స*వ బహÂమmనమ@ను dాü ధdeంy ే
'{dµటమ@0� OÌ లwలWదు. tజ^తల'{yేw ఆకPల దండ త¬ర`ా 7ా3NOÌ త�ంDa. '()సు*  #చుw 
tజయం Oాపమ@Rj ౖtజయం. ఆDa ఐశ¬రQమ@ 'ాదు అ®a'ారమ@ 'ాదు. '{dµటమ@లP 
మdeయ@ ��వ పD1లలB పరలBకప, ఆనంD1E} మ@ందు`ా 0ె;R� OాటలP అలmం'ాde'{ 
��షను అOార2మ@ yేసుకPన} 7¤ౖనమ@ను tవdeసు* q1}#. ఇకLడ yెప�బ3Nన OÌ ;క 
ఒకLటÏ. అDేమన`ా '¥¦§స*వ ��వకP వQ'{*గత క)మ´ణ మdeయ@ OÌ dాటం 'ా7ా;. అDa 
q¤మzDa#T]న õtతం 'ాదు. '¥¦§స*వ õవన t®1నమ@ను గvdewనD ేO�లP సంDేశమ@. 
వQ'{*గత క)మ´ణను Oాటkంy1లE సహ6దర/లకP O�లP RిలPప, Ey1wడ¢. 

వచనమ' 24. 9:24ను అర2ం yసేు'ªవ31E'{ O�లP ³కL గత తలంప,ల 
పJ7ాహమ@ను 0ె;�ి'cనుట OJా మ@ఖQమ@. 'cdeం��య@లP తమ అ®a'ాdాల గ@deం� 
7ాDaంy ేకంటÏ #తర/ల ఆ±zయ ø^మమ@ పట�  అ®aక శ)దÐ  క; è ఉందE అO· స*లPడ¢ 
7ాDaంy1డ¢ (8:13). సంఘమ@ను కటÏI  తన మmDadeE 7ార/ అనుసdey1లE అతడ¢ 
'ªdాడ¢. tగ)°dాధనను గvdewన అతE చరw OJా ®1నQతల పdeDలనకP న3NRిం�ంDa. 
అ®a'ాdాల ఉD1U టన కంటÏ ఆతzలను సంOాDaంచుట మdeయ@ '()సు*  'cరకP 
Eలబ�టIడమ@ y1లm OJా మ@ఖQమ@. O�లW స¬యమ@`ా “అందde'{ అE}tధమ@ల 
7ాడq¤ౖయ@q1}ను” (9:22) అE అq1}డ¢. పJభ@వ, 'cరకP పJజలను సంOాDaంచు 
E²త*[| ఈలmగ@న అయmQడ¢. '¥¦§స*వ õt01E'{ అ®a'ాdాలను 'ªలB�వడమ@ 
మdeయ@ ఇంDaJయ Eగ)హం అవసరమ@. తర/7ాత tషయmలను పJదde�ంచుటకP O�లP 
తన దృÔిIE ఆటలRj ౖమరలmwడ¢. 

ఏ పంDెమ@ పర/గ@పంDెమ@ కంట� ప,dాతన[\]నDa 'ాదు. మనుష�QలP వర/సలB 
Eలబ3N, �ిగ}p yేయ`ాq�, గ@de 7¤ౖప, పర/ ¥̀త�* దుర/. �దటk`ా గ@deE yేర/7ా3 ే
tజ^త. ఆధుEక ఒ;ంRిÁ '()డలB పర/గ@ పంDె`ా3N'{ వ,న} ఘనత ఏ OÌ టkD1ర/E'{ 
ఉండదు. ఇతర OÌ టkలలB వQ'{*లP వnా* ర/, 7¤ళ01ర/. వQ'{*0� వQ'{*'{ OÌ టk ³కL మvdµ* 
భtం�న పJ9రUప[| పర/గ@పంDెమ@. O�లP tవరణ0� పంDమె@ తన OÌ టkD1ర/లRj ౖ
¥̀లPO· ంDaన 7ాE గ@deం� కZ31 'ాదు. పర/గ@ ³కL t®1నమ@ను O�లP 

yెప,�చుq1}డ¢. ¤ర� బహ*మSనమ' Gu ందునట�ª Jా పర�JUత|@ DE అE అO· స*లPడ¢ 
yెOా�డ¢. tజయమmలను 01ను ఒకL3 ేప,ష�గ@చÈమ@ను O· ందున}టH� `ా తన శ'{* 
అంతటk0� '¥¦§స*వ,డ¢ పర/ ¥̀01* ;. 

వచనమ' 25. O�లP బ�`ా ఎde èన ఆతz అనుగ)¹Íంచు ఫలజö�01లB 
“ఆ¯ాEగ)హమ@” (గల±. 5:22, 23), స¬యం ¥̀లPప, ఉq1}#. ఒ;ంRియకP వyేw 
ఆట`ాళ)} ఒక సంవత>రమ@ మ@ందు నుం3 ే 7ాQయmమం మdeయ@ ఆ°ర 
EయmమmలP Oాటknా* ర/. పర/గ@పంDెమ@లB tజ^త`ా వ,ండటమ@, '¥¦§స*వ,E`ా 
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õtంచడం Rిde'{7ాE'{ yేత'ాదు. అO· స*లPE 7ాదన తకPLవ నుం3N `Ýప�కP nా èంDa. 
ఆట`ాళ)} 'ªd¥Lలను అణ@yేసు'cE nయమగ' 34"Oటమ'ను (φθαρτὸν στέφανον, 
phtharton stephanon; 1 'cdeం��. 9:25). సంOాDaంచు'ªవడం E²త*ం `Ýప� 
01Q`ాలను yేnా* ర/. '¥¦§స*వ,లP అnయమగ' '{dµటమ@ను ¥̀లPచు'ªవ31E'{ ఇం'¥ంత 
ఎకPLవ`ా శdµర 'ªd¥Lలను అణచు'ªవల�ియ@ంDa. గD1! తనలBE శ'{* అంతటkE కZడ 
గటHI 'cE పJయత}ంy ేఆట`ాడ¢ ఒకL3 ేO�లP మనసు>లB ఉq1}డ¢, 'ాE EతQõవమ@ 
'cరకP '¥¦§స*వ,లP ఒకde0� qHకర/ OÌ టkపడ¢త�q1}రE అతడ¢ yెప�డం లWదు. µ̀)కPలB 
జటHI  '()డలP 0;ెయదు. పరలBక dాజQమ@ ³కL õtతమ@ గ@deం� అ#0 ేతమ0� 
OాటH 0�టk 7ాdeE EతQõవమ@ లBE'{ ±సుకPరమzE '¥¦§స*వ,లకP RిలPప, వ,ంDa. శdµర 
అవయ@వమ@లE}య@ క;�ి శdµర ø^మమ@ 'cరకP పEyే�� అలBచనను అO· స*లPడ¢ 
తర/7ాత yెOా�డ¢ (12:12). 

వచనమ' 26. ఉDే�శర¹Íత పJవర*న '¥¦§స*వ õt01E} Eర¬�ంచదు. �వde µ̀తRj ౖ
దృÔిIRjటÏI  ఆట`ాE వల� O�లP తన õt01E} ఉDే�శ పåర¬కం`ా మ@ èంప, 7¤ౖప,కP 
±సుకP7¤ళ)త�న}టH�  0ెలPసుకPq1}డ¢. #$సు D1¬dా Dేవ,E మ¹Íమపరచడ[| 
అతE õtత ఉDే�శమ@. #$సువల� O�లP tజయmE} మ@ందు`ాq� ఎదుర/ చూnాడ¢. 
అతడ¢ ఆతzలను సంOాDaసు*  7ాdeE Oాపమ@ నుం3N tడ¢దల, ´మmపణ 7¤పౖ,కP 
న3NRిసు* q1}డ¢. ఈ అ®a'ారమ@ పJభ@వ, నుం3N ఆతzలను 7�ర/ y�ేినట�#0,ే ఈలm 
అర2ర¹Íతమ@`ా హకPLల 'ªసం పటHI బటHI టకP O�లP సమయం '̂ట�#ంచలWదు.  

పర/గ@ పంDెమ@ ఆట`ాE నుం3N అO· స*లPడ¢ బ�క>þ (మ@ÔిI  య@దÐం) 
yేయ@7ాE ³ద�కP ఆలBచనను మmర/wత�q1}ర/. Jా¬2 38ట¼Mనట�ª  wxను GÝ ట�ª డ�ట 
ల/దు అE 7Jా య@చుq1}డ¢. µ̀)కP-dlమన�0� మ@ÔిI  య@దÐం కZ) ర[\]నDa. సరD1`ా 
పర/ ¥̀త�* 7ాడ¢ పర/గ@ పంDెమ@లB పర/ ¥̀త�* 7ాE మmరÓమ@నకP yంెDaన7ాడ¢ 'ాదు. 
అలm`̂ ఓ nా®1రణ మ@ÔిI  య@దÐం yయే@7ాడ¢ ఒ;ంRిÁ మ@ÔిIయ@దÐం yేయ@7ాE0� 
సమmనుడ¢ 'ాడ¢. '¥¦§స*వ õt01E'{ ఉDే�శమ@ మdeయ@ క)మ´ణ 'ా7ా;. అt 
ఆ¯ాEగ)హమ@ క; èన మం� Eర+యmలP ±సు'cq� ఆట`ా3NE ±dewDaదు� 01#. 

వచనమ' 27. “శdµరసంబంధ[\]న nాధకమ@ 'cంyెమ@ మటHI '̂ 
పJ!జనకరమ@గ@ను” (1 9ð9 4:8) అE O�లP 7Jా �ినప,డ¢. సq1Qసమ@ అతE 
మనసు>లB వ,ంDa అE Eస>ంDహేం`ా yెప�వచుwను. 'cంత tలPవను 
క; èయ@ండ¢టకP శdµరమ@ను 'ాదనుటను అO· స*లPడ¢ yేnార/. సq1Qసమ@ వలన 
ఎలmంటk ఆ±zయ ఆDdా¬దమ@లPq1}! 0ె;యదు `ాE O�లP w1 శ"Oరమ'ను 
నలగJÔట¼M  0122 ల<పర�చుచుకRw1jను అE yెRి�నప,�డ¢ మనసు>లB ఎలmంటk 
బ�ధలP లWవ,. అతడ¢ '̂వలం ఉDే�శపåర¬క శdµర క)మ´ణ õt01E} గ@deం� 
7Jా nాడ¢. పdeòద� õtతం õtంచడమq�Da ఉDే�శపåర¬క క)మ´ణను 
ఉప!`ాE}సు* ందE అతడ¢ yెOా�డ¢. D1E ఉDే�శ[|మన`ా, '¥¦§స*వ,E ర´కPE 
మdeయ@ dాüను ఘనపd̂w õtతం.  

అO· స*లPడ¢`ా నుండ¢ట మdeయ@ తన õtత 'ాలమ@ను సు7ార* పJకటkంచుట 
�వరకP తనకP tðచనను °Û ఇవ¬దE O�లP గ@de*ంy1డ¢. తనకP 01ను మరలm 
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ప3NOÌ #$ అవ'ాశమ@ంDa అంట�ర/. అతడ¢ మdeయ@ 'cdeం��లBE '¥¦§స*వ,లP తమ@zను 
01మ@ క)మ´ణలB వ,ంచు'cనవల�ిన అవసరమ@ందq1}డ¢. ఎందుకన`ా Oాపమ@ 
నుం3N tð�ంపబ3Nన ఒకడ¢ మరల '()సు*  నుం3N తRి�OÌ # అØoగ'oడగ' 
అవ'ాశమ@ంDa. పJజలP 'cE} nార/�  t¯ా¬సtషయ[\] ఓడ బద�ల�ౖ OÌ #న7ాdeవల� 
yె3Nయ@q1}ర/ అE అంట�ర/ (1 9ð9 1:19, 20). “అ!గ@Qడ¢” అను ̀ µ)కP పదమ@ 
ἀδόκιµος, (adokimos) ¶øNంపబ3N ఒకడ¢ తR�ిOÌ యmడ¢ అE tవdeంసు* ంDa. 
tదdeంగI2 (Witherington) ఖ�wతం`ా yెOా�డ¢, “'()సు*  Eయమమ@ను 
OాటkంచకపOÌ 0 ే01న ¯P) తలP '{dµటమ@ను O· ందకPండ తRి�OÌ #$ అవ'ాశమ@ందE 
O�లP ఆలB�ంచడం స�షIం`ా 0లెసు* ంDa.”12 

అనhయమ' 

Yాhతంతúûమ'ను వదులR38wx హకR� 

nా®1రణం`ా, ఒక వQ'{* nా¬తంతÅ Yమ@ను అ��Qసం yేయ31E'{ హకPLల 'ªసం 
పటHI బటHI ను. అ[\de'ా-ఆOÌ J  అ[\deక2 O�ర/లP మdeయ@ మ¹ÍళలP ఓటH 7��� 
హకPLను O· ంDaనప,డ¢ 7ార/ ఓటH 7�nార/. 'cDa�మంDa మmతJ[| OÌ dాడ¢టకP మdeయ@ 
ఆ హకPLను 7ాde'{ లÒంచునటH�  'cDa�మంD ే మరణÙంచుటకP �దిÐప31ì ర/. ఒకడ¢ 
ఆచdeంచE హకPL ³కL tలPవ ఏ²టk? అ#నప�టk'(, O�లP 01ను 
ఉప! èంచు'cనE nా¬తంతÅ Yమ@ 'cరకP ±వJం`ా 7ాDaం�q1డ¢. ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ 
సున}9 O· ంD1ట�E'{ లWD1 O· ందకOÌ వ31E'{ nా¬తంతÅ Yమ@ క; èవ,q1}డE yెOా�డ¢ 
(గల±. 5:6). 'ాE సున}9 O· ందనందు వలన '()సు* ను పJకటkంచ31E'{ D1¬రమ@లP 
మvయబడ¢చున}ందున O�లP 9ð9'{ సున}9 yే#ంy1డ¢ (అO· . 16:3). ఆde2క 
స°యmE} O· ంద31E'{ గల హకPLను గvdew అO· స*లPడ¢ yెప,�కPq1}డ¢  
(1 'cdeం��. 9:14; గల±. 6:6). 'ాE 'cdeం�� సంఘమ@ నుం3N �-9క సహయమ@ను 
±సు'cనుటకP Edాకdeంy1డ¢ (1 'cdeం��. 9:12). O�లP 01ను ఉప! èంచు'cనుటకP 
#షIపడE హకPLను గvdew గటkI`ా మmట�� 3Nq1డ¢. 

8 మdeయ@ 9 అ®1Qయమ@లB O�లP చdాw nాdాంశమ@ tగ)°లకP అde�ం�న 
మmంసమ@ను 9ను tషయమ@లB తమకP గల nా¬తంతÅ Yమ@ tషయంలB 'cdeం�� 
సహ6దర/లP పటHI పటIడ[|. tగ)°లకde�ంచ బ3Nనప�టk'( సంతలB 'cన} మmంసం 
అపtతJమ@ 'ాదE O�లP yెOా�డ¢ (10:25). ఏDaఏ[\]నప�టk'{ అబదÐ  Dేవ,3NE 
సు* 9సు*  ఆy1dాలలB ��గం`ా ద¹Íంచబ3 ే మmంసమ@ Oాప[|నE గటkI`ా yెOా�డ¢ 
(10:21 చూడ¢మ@). ఏ t¯ా¬సమ@ లWD1 జöE నమ@ tగ)°dాధన`ా కE�ంy ేఅలmంటk 
పనులనుం3N మmరwలWదు. O�లP #ం'cక వQ9d̂క tషయmE} చూప,త�q1}ర/. ఒక 
'¥¦§స*వ,డ¢ tగ)హల బల�  ³ద� �Fజనం yే�� #తర/ల0� ఉండ¢ట లWక ఒక 7�ళ 
'¥¦§స*వ,డ¢ tగ)°dాధన tగ)°లయమందు 9q� సమయంలB ఒక బల¹1న '¥¦§స*వ,E 
Oాపమ@ yేయ@నటH�  OÌ J త>¹Íసు* ంDa (8:9). ఒక బల[\]న '¥¦§స*వ,డ¢ బల¹1నుE 'cరకP 
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తన nా¬తంతÅ Yమ@ను t3N�RjటHI టకP #షIప31;. 
q�డ¢ '¥¦§స*వ,లP #లmంటk సంDaగÐతలలBq� వ,q1}ర/. ఒక బల¹1న సహ6దర/E 

మనnా>øN E²త*మ@ ఒకడ¢ తన nా¬తంతÅ Yమ@ను ఎప,�డ¢ వదులP'ª7ా; మdeయ@ 
#తర/ల సంపJD1యmలకP బదుÐ డగ@టను ఎప,�డ¢ Edాకdeంy1;? అDa పde�ి2త�లP 
Ûద ఆD1రప3N వ,ంటHందE బ�ౖ�లP సమm®1నమ@ yెబ@త�ంDa. #$సు ష�QలP 
yేత�లP òభJం yేసు'cనకPండ 9q1}ర/. పdeసయ@Qలను ��DaంపకPండ¢నటH�  మmనవ 
కటIడల�ౖన yేత�లP కడ¢గ@'cనుట వంటkt yేయmలE 7ార/ బలవంతRjటIబడలWదు 
(మత*# 15:2; మmర/L 7:5). మనలB పJ9 ఒకLర/ అనుDaనమ@ ఎదుdÝLq� 
మనnా>øN పJ'ారమ@ õవంచడం కషIమవ,త�ంDa. అ#0 ే'cE} tషయmలలB 0�టk 
'¥¦§స*వ,డ¢ బ�ౖ�లPను tవdeంy ే t®1నంలB Eజö#9E కనపర�q1డE 
0ెలPసు'cన}ప�డ¢, మన సహ6దర/లకP బ�ధ క; èంyేకంటÏ 7ాde 'cరకP మనమ@ 
'cE} హకPLలను t3N�RjటIడ[|.  

b>ాహమ' ఘనqrsన0F 

Rjం3N�  yేసు'cనక OÌ వడం (asceticism) అq�Da y1లm అnా®1రణ[\]నDa. ఇDa 
అసమmనత t®1q1లలB ¯ాఖలలB Rjర/గ@తç వసు* ంDa. బJహzy1రQమ@ 
సq1Qసమ@నకP ఒక రUపమ@. బ�ౖ�లP ఆ®1రమ@ లWకPం31 'cందర/ బJహzy1రQమ@ 
కంటÏ 7¤ౖ7ా¹Íక $tతమ@ D1¬dా గ3NR� ల�ౖం èక సంబంధమ@ తకPLవ పtతJత గలt 
అంటÄ 7ాDaసు* q1}ర/. ఒక '¥¦§స*వ,డ¢ ఆ±zయmÒవృDaÐ  'cరకP ఆ°dాE} ±సు'ªకPండ 
ఎలm ఉప7ాసమ@ంటHq1}3ో  అలm`̂ ల�ౖం èక సంబం®1E} RjటHI 'ªకPం31 ఉంటÏ అDa 
ఆ±zయ ఎదుగ@దలకP D1de±సు* ంDa అE ఆ 7ాదన అంటHంDa. y1లm సంవత>dాలP`ా 
dlమ2 క�ో;కPLలP 7ాde యmజకPలP బJహzy1రQమ@ను అవలం�ం�q1ర/. D1E'{ 
tర/ద�ం`ా ¹ºÀJ గ)ంథకర* #లm 7Jా nాడ¢, “t7ాహమ@ అE} tషయmలలB ఘన[\]నDa 
`ాను Oానుప, EషLళంక[\]నDa`ాను ఉండవల�ను” (¹ºÀJ. 13:4). t7ాహమ@ను 
EÔ�Daంచు 7ాdeE O�లP t¯ా¬సమ@ EÔ�Daంచు 7ాde0� ఉంy1డ¢ (1 9ð9 4:1-3). 
D1E0� OాటH 1 'cdeం��. 9:5లB #లm 7Jా nాడ¢, “త'{Lన అO· స*లPలవల�ను, 
పJభ@వ,³కL సహ6దర/లవల�ను, '̂Tావల�ను t¯ా¬సుdాల�ౖన ��రQను 7¤ంటబ�టHI 'cE 
9ర/గ@టకP మmకP అ®a'ారమ@లWD1?” 7¤ౖ7ా¹Íక õtతమ@ కంటÏ బJహz చరQ õtతం 
ఉన}త[\]నదE yేR��7ాdeE బ�ౖ�లP సమde2ంచదు. 

ప2>ాడ� తన lతమ'ను సంGా0Fంచు38నును 

ఒక బ� ధకPడ¢ ఆde2కపర[\]న సత>ంబం®1లకP సంబంధం లWE 'ారణ1ల వలన 
nా2 Eక సంఘమ@0� పEyేయ31E'{ ఇబ,ంDaకర[\]న �ి29లB తనను 01ను 
కను`Ýంట�డ¢. అ#q1 అతE కPటHంబ�E} OÌ Ôించు'cనుటకP సంఘమ@ నుం3N ఆde2క 
స°యమ@ అవసరమ@. Dవే,E dాజQమ@లB పE7ార/లకP ఆde2క సహయం అవసరం 
అq� బ� ధ సమృDa�`ా వ,న}Da. “నూd¥w3N#Tదు�  మv9'{ �కLమ@ 7�యకZడదు” 
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(Da¬±. 25:4) అన} ðÔ� మmటలను, అO· స*లPడ¢ లWD1 Rjద�  ఎవd¥¦న ఆతzల 'cరకP 
పJయmసప3 ే 7ార/ ఆde2క సహయమ@ O· ందవచుwనE O�లP ఉD1హdeం�q1డ¢. 
సు7ాde*కPలP లWD1 Dవే,E dాజQమ@ 'cరకP పEyే��7ాde'{ O�లP ³కL 7ాదన 
వde*సు* ంDa (1 'cdeం��. 9:9; 1 9ð9 5:18). 1 9ð9 5:8లB, #$సు తన పం3ెJండ¢ 
మంDaE పంప,తç yెRి�న పde²9 ఆజEను పJnా* tం�q1డ¢. అDమేన`ా, “పE7ాడ¢ 
తన õతమ@నకP Oాత�J డ¢” (మత*# 10:10 చూడ¢మ@). అO· స*లPడ¢ గల±యలకP 
7Jా సూ*  7ా'ªQపDేశమ@ O· ందు7ాడ¢ ఉపDేంచు7ాE'{ మం� పD1ర2మ@లE}టkలBను 
��గ²యQవల�ను అE yెOా�డ¢ (గల±. 6:6). iి;Rీ�య@లP yే�ిన స°యmE'{ 
O�లP [\చుw'cంటÄ ఆ సంఘమ@నకP అÒనందనలP 0ె;యజ^¯ాడ¢ (iి;Rీ�. 4:15; 
2 'cdeం��. 11:9 చూడ¢మ@).  

బ� ధకPలకP �-9క స°యmE} అంDaంy ేదృ;ాI ంతమ@లP లWఖనమ@లB సమృDaÐ`ా 
ఉq1}#. 'ాE tవరణలP సహయmE}yేw అవ'ాశమ@లRjౖ ఆ®1రప3N ఉంట�#. 
సంఘమ@లB పEyే�� 7ార/ కZ;'{ పE yే�� 7ాde'{ nాదృశQమ@ 'ాదు. డబ@,కP 
పEyే�� సు7ార* బ� ధకPడ¢ #$సు yెRి�న 'ాపde మdeయ@ õతమ@ (!°ను 10:11, 
12) ³కL దృ;ాI ంతమ@లB చూRిన Òన}త¬ం మన మనసు>కP 0�సు* ంDa. Dేవ,E 
dాజQంలB పJ9 పåde*'ాల ��వకPడ¢ తన ఆతzను అq�¬Ôింy1;>న అవసరం ఉంDa. '()సు*  
బ� ధకP తన õt01E} అde�ంచుకPన} వQ'{* ఎకPLవ డబ@,ను లWD1 n�కdాQలను ఆ��*  
అతడ¢ పJభ@వ, పE'{ !గ@Qడ¢ 'ాడ¢. అDే సమయంలB తన కPటHంబ అవసdాలP 
±ర/w'ªవ31E'{ సdeOÌ #నంత డబ@,లP 'ా7ాలE తన అ®a'ాdాE} ఉప! èం� 
అడ¢గ@టలB తR��² లWదు.  

సు7ార* పJy1dాE'{ తమ సమయmE} శ'{*E సమde�ంచు'cన} 7ాde'{ సde#T]న 
tధమ@`ా/²ం�`ా చూడటమ@ సంఘమ@ ³కL బ�ధQత. O�లP D�EE స�షIమ@ 
yేnాడ¢, “ఆలmగ@న సు7ార* పJచుdeంచు7ార/ సు7ార*వలన õtంపవల�నE 
పJభ@వ,Eయ²ం�య@q1}డ¢” (1 'cdeం��. 9:14). “మం� ఏdా�టH” అన`ా ఏ²టంటÏ 
పJ9 సంఘమ@ ±సు'cq� Eర+యమ@. nా®1రణమ@`ా సు7ాde*కPE ఒక సంఘమ@లB 
అ®aక õతమ@ లWD1 y1లm తకPLవ õతమ@ ఉండకZడదు. సు7ాde*కPE శ'{*, 
సహజnామmdా2 ëలP, ´ణ, �ి2రత¬మ@, ఉD1హరణ మdeయ@ జöE నమ@ ఇవE} అతE'{ 
ఎంత ఇ7ా¬; అq�Da Eర+#ంచ31E'{ అవసరమవ,01#. 

ఒకnాde '()సు* ను ఆయన సంఘమ@ను పåde*'ాల nామmరÐëమ@0� ��వ 
yేయmట�E'{ అం µ̀కde��*  ఈ పE yేయ31E'{ ఈ దుdాశ తనలB నం�OÌ త�ందE 
మనమ@ °² #వ¬లWమ@. 'cE} ¯PధనలP వ�w అతE [|లP'c;� అతE 
హృదయమ@లB దుdాశలP ప,టkIంచవచుwను. D1E వల�  t¯ా¬సమ@ 'cరవడ¢త�ంDa. 
దుdాశ Dేవ,E పట�  R�Jమను Dొం è;ం� సంతృRి*  Eవ¬E 7ాటkRj ౖR�Jమను క;�సు* ంDa. 

ల/ఖw1ల �క� అలం3ా"#క ఉపØగమ' 

9:8, 9లBE O�లP చరQ 0ె;యజ^య@q�దమన`ా R�Jd̂Rించబ3Nన అO· స*లP3N`ా 



 266 

Oాత EబంధనలBE ��గమ@ను ±సు'cE D1E'{ అలం'ాdeక అdా2 Eyేw అ®a'ారం 
అతEకPన}Da. ఏDa#$[\]q1, బ�ౖ�లPలBE ఒక ��గమ@ను సమయ సందర�ం లWకPం31 
అన¬#ంచుట ఆðద!గQ[\]నD1? మనమ@ D1EE #లm మ@ èంచవచుw: q�డ¢ 
లWఖq1ల ³కL అలం'ార ఉప!గం 7ాQఖmQతల అÒOJా యmలకP గ@d¥¦ంDa. బ�ౖ�లP 
7Jా �ిన రచ#తలP ఉప! èం�న లWఖన అలం'ారమ@లకంటÏ ఎకPLవ,`ా 
ఉండకZడదు అq� tషయmE} ఇDa ±dాzEం�ంDa. 
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