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కొరింతీయులకు రాసినమొదటి పతిక
గంథకర
ఈ పతిక రచయితగా పౌలును గురిసుత్ నాన్రు. (1 కొరింతి 1:1;

16:21). పౌలు ఎఫేసులో ఉనన్పుప్డో, అంతకు ముందు కాలం లోనో
ఈ పతిక కనాన్ ముందటి పతిక మరొకటి అతడి కొరింతి సంఘానికి
రాశాడు (5:10-11). కొరింతి సంఘం దానిన్ అపారథ్ం చేసుకునన్ది.
దురదృషట్వశాతూత్ ఆ పతిక ఇపుప్డు లభయ్ం కావడం లేదు. ఈ
ముందటి పతికలోని అంశాలు ఏమీ తెలియవు. డానికి సప్ందనగా
కొరింతి సంఘం వారు రాసి పంపిన పతికకు జవాబుగా పౌలు 1
కొరింతి పతిక రాశాడు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 55 - 57
ఈ పతికను పౌలు ఎఫెసు నుండి రాశాడు.
సీవ్కర
1 కొరింతి పతికను అందుకునన్ వారు కొరింతులో ఉనన్ దేవుని

సంఘం (1కొరింతి 1:2). అయితేపౌలుతానుఈపతిక “పతిచోటా
మన పభు నయేసు కీసుత్ నామంలోపారిథ్ంచే వారందరి” కోసం అని
కూడా పేరొక్నాన్డు.

పయోజనం
కొరింతి సంఘంలో నెలకొనన్ సిథ్తిగతుల గురించి అనేకమంది

దావ్రా పౌలుకు తెలిసింది. సంఘంలోని బలహీనతల విషయంలో
దిదుద్ బాటు, ఉపదేశం ఇచిచ్ దానికి పూరవ్ మ సిథ్తి కలిగించడం
పౌలు ఈ పతిక రాయడంలో ముఖయ్ ఉదేద్శం. చీలికలు (1:10-
4:21), పునరుతాథ్ నం గురించిన భినన్ బోధలు (అధాయ్. 15),
దురీన్తి (5, 6:12-20), పభువు బలల్ విషయంలో దురాచారాలు
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(11:17-34) మొద న వాటిని సరిదిదద్డం ఈ పతిక ఉదేద్శం.
కొరింతి సంఘంలో అనేక వర పసాదాలు ఉనాన్యి (1:4-7).
కానీ సంఘం పరిణతి చెందలేదు. ఆధాయ్తిమ్కంగా లేదు (3:1-
4). సంఘం తనలోని అనిన్ రకాల పాపాలను ఏ విధంగా
పరిషక్రించుకోవాలి అనే డానికి పాముఖయ్ న సూచనలు పౌలు
ఇసుత్ నాన్డు. అందులోని సంబంధ బాంధవాయ్ల సమసయ్లను,
దురాచారాలను చూసీ చూడనటుట్ పోనియయ్క నేరుగా సూటిగాపౌలు
వాటిని ఎతిత్ చూపుతునాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
విశావ్సి పవరన

విభాగాలు
1. పరిచయం (1:1-9) — 1:1-9
2. కొరింతి సంఘంలో విభేదాలు— 1:10-4:21
3. తిక అలల్కలోల్ లం— 5:1-6:20
4. వివాహ సూతాలు— 7:1-40
5. అపొసత్లుల సేవ్చఛ్— 8:1-11:1
6. ఆరాధన సూచనలు— 11:2-34
7. ఆధాయ్తిమ్క బహ మతులు— 12:1-14:40
8. పునరుతాథ్ న సిదాధ్ ంతం— 15:1-16:24

కృపలో విశావ్సి సాథ్ నం
1 దేవుడు తన సంకలప్ం దావ్రా యేసు కీసుత్ అపొసత్లుడుగా

ఉండడానికి పిలిచినపౌలు,మనసోదరుడు సొసెత్నేసు, 2కొరింతులో
ఉనన్ దేవుని సంఘానికి, అంటే కీసుత్ యేసులో పవితు
పరిశుదుధ్ లుగా ఉండడానికి పిలుపు పొందిన వారికీ, మనకూ
పభు న యేసు కీసుత్ నామంలో పతి చోటా పారిథ్ంచే వారికందరికీ
శుభమని చెపిప్ రాసుత్ నన్ది. 3మనతండి అయిన దేవుని నుండీ పభు
యేసు కీసుత్ నుండీ కృప,శాంతిమీకు కలుగు గాక.
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4కీసుత్ యేసులోమీరుపొందినదేవుని కృపను చూసి,మీవిషయం
నా దేవునికి మానక కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ను. 5 కీసుత్ ను
గూరిచ్న సాకష్ ం మీలో సిథ్రపడింది. 6 అందువలల్ ఆయనలో మీరు
పతి విషయంలో, అంటే సమసత్ ఉపదేశంలో, సమసత్ జాఞ్ నంలో,
ధనవంతులు అయాయ్రు. 7 కాబటిట్ ఏ కృపావరంలోనూ లోటు
లేకుండా మీరు మన పభు యేసు కీసుత్ పతయ్కష్త కోసం ఎదురు
చూసుత్ నాన్రు. 8మన పభు యేసు కీసుత్ రోజున మీరు నిషక్పటంగా
ఉండేలా అంతం వరకూ ఆయన మిమమ్లిన్ సిథ్రపరుసాత్ డు. 9మన
పభు యేసు కీసుత్ అనే తన కుమారుని సహవాసానికి మిమమ్లిన్
పిలిచిన దేవుడు నమమ్దగినవాడు.

కీసుత్ లోకొరింతివిశావ్సులసాథ్ నంతోపోలుచ్కుంటేవారిపతన న
ఆధాయ్తిమ్క సిథ్తి

10సోదరులారా,మన పభుయేసు కీసుత్ నామంలో నేనుమిమమ్లిన్
వేడుకునేది ఏమంటే మీరంతా ఏకభావంతో మాటాల్ డుతూ, మీలో
మీకు విభేదాలు లేకుండాచూసుకోండి. ఒకేమనసుతో, ఒకేఉదేద్శంతో
కలిసిమెలసి ఉండండి.

(1)వారుమానవనాయకులను అనుసరిసుత్ నాన్రు
11 సోదరులారా, మీలో కలహాలు ఉనాన్యని కోల్యె ఇంటివారి

దావ్రా తెలిసింది. 12మీలోఒకడు ‘నేను పౌలు వాణిణ్ ,’ ఒకడు ‘నేను
అపొలోల్ వాణిణ్ ,’ మరొకడు ‘నేను కేఫా వాణిణ్ ,’ ఇంకొకడు ‘నేను కీసుత్
వాణిణ్ ’ అని చెపుప్కుంటునాన్రని నేను వినాన్ను.

13 కీసుత్ చీలికలు అయాయ్డా? పౌలు మీ కోసం సిలువ
అనుభవించాడా? పౌలునామంలోమీరుబాపిత్సంపొందారా? 14నేను
కిసుప్కు, గాయికి తపప్ వేరెవరికీ బాపిత్సం ఇయయ్లేదు. అందుకు
దేవునికి కృతజఞ్తలు చెబుతునాన్ను. 15 ఎందుకంటే నా నామంలోకి
మీరు బాపిత్సం పొందారని చెపుప్కోవడం నాకిషట్ం లేదు. 16 సెత్ఫను
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ఇంటివారికి కూడా బాపిత్సమిచాచ్ను. వీరికి తపప్ మరెవరి నా
ఇచాచ్నేమో నాకు తెలియదు. 17 కీసుత్ ననున్ బాపిత్సమియయ్డానికి
పంపలేదు. ఆయన సిలువ వయ్రధ్ం కాకుండేలా, జాఞ్ నయుక న
మాటలతో కాక కేవలం సువార పకటించడానికే ఆయన ననున్
పంపాడు.

(2)మానవపర న జాఞ్ నంలో అతిశయిసుత్ నాన్రు
18 సిలువ సందేశం, నశించే వారికి వెరితనమే గాని రకష్ణ

పొందుతునన్ మనకు దేవుని శకి. 19 దీని గురించే ‘జాఞ్ నుల జాఞ్ నానిన్
నాశనం చేసాత్ ను. వివేకుల తెలివిని వయ్రథ్ం చేసాత్ ను’ అని రాసి
ఉంది. 20జాఞ్ ని ఎకక్డునాన్డు? మేధావి ఎకక్డునాన్డు? సమకాలిక
తరక్వాది ఎకక్డునాన్డు? ఈ లోక జాఞ్ నానిన్ దేవుడు వెరితనంగా
చేశాడు గదా? 21 లోకం తన జాఞ్ నం దావ్రా దేవుణిణ్ తెలుసుకోలేక
పోయింది కాబటిట్ , సువార పకటన అనే వెరితనం దావ్రా నమేమ్వారిని
ర ంచడానికి దేవుడు దయతో సంకలిప్ంచాడు.

22యూదులు సూచనలు, అదుభ్తాలు కావాలని కోరుతునాన్రు.
గీకులు జాఞ్ నం కావాలని వెదుకుతునాన్రు. 23 అయితే మేము
సిలువ పా న కీసుత్ ను పకటిసుత్ నాన్ం. ఆయన యూదులకు ఒక
అడుడ్ బండగా, గీసు దేశసుత్ లకు బుదిధ్హీనతగా ఉనాన్డు. 24అయితే
యూదులు గానీ, గీకులు గానీ, ఎవ తే పిలుపు పొందారో వారికి
కీసుత్ దేవుని శకీ దేవుని జాఞ్ నమూ అయాయ్డు. 25 ఎందుకంటే దేవుని
బుదిధ్హీనతమానవులకంటేతెలి నది,దేవునిబలహీనతమానవుల
కంటే బల నది.

(3) ఏది ఏ నావారు అంత జాఞ్ నులు కారు
26 సోదర సోదరీలారా, దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచిన పిలుపును

గమనించండి. మీలో లోకం దృషిట్లో తెలి నవారు, ఘనులు, గొపప్
వంశం వారు ఎంతోమంది లేరు కదా. 27 దేవుడు తెలి న వారిని
సిగుగ్ పరచడానికి లోకంలో బుదిధ్హీనులను ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు,
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బలవంతులను సిగుగ్ పరచడానికి లోకంలో బలహీనులను ఏరాప్టు
చేసుకునాన్డు. 28గొపప్వారినిహీనపరచడానికిలోకంలో నీచులనూ,
మనుషులు తిరసక్రించిన వారిని, ఎనిన్క లేని వారిని దేవుడు
ఎనున్కునాన్డు. 29 ఎందుకంటే తన ముందు ఎవరూ గొపప్లు
చెపుప్కోకూడదని దేవుని ఉదేద్శం.

30 అయితే దేవుడు చేసిన దానివలన మీరు కీసుత్ యేసులో
ఉనాన్రు. 31 “అతిశయించేవాడు పభువును బటిట్ మాతమే
అతిశయించాలి”అనిరాసిఉనన్టుట్ గాదేవునిమూలంగాకీసుత్ మనకు
జాఞ్ నం, నీతి, పవితత, విమోచనం అయాయ్డు.

2
(4) కీసుత్ ఇచిచ్న వెలల్డింపు మానవ జాఞ్ నానుసార నది కాదు.

పౌలు దానిన్ ఉపయోగించుకో లేదు. ఆధాయ్తిమ్క సతాయ్లు మానవ
వివేచనకు అందవు.

1 సోదరీ సోదరులారా, నేను మీ దగగ్రికి వచిచ్ దేవుని మరమ్ం
గూరిచ్ బోధించినపుప్డు మాటకారితనానీన్ లేక గొపప్ తెలివినీ
ఉపయోగించలేదు. 2 మీతో ఉనన్ సమయంలో నేను యేసు
కీసుత్ ను తపప్, అంటే సిలువను అనుభవించిన యేసు కీసుత్ ను
తపప్, మరేదీ తెలియనివాణణ్యి ఉండాలని తీరామ్నించుకునాన్ను.
3బలహీనుడుగా, భయంతో, వణకుతూమీ దగగ్ర గడిపాను.

4 మీ విశావ్సం మానవ జాఞ్ నం కాక, దేవుని శకి ఆధారపడి
ఉండాలనినాఆశ. 5అందుకే నేనుమాటాల్ డినా,సువారపకటించినా,
జాఞ్ నంతో నిండిన తియయ్ని మాటలు వాడక, పరిశుదాధ్ తమ్ శకినే
పదరిశ్ంచాను. 6 ఆధాయ్తిమ్క పరిణతి గలిగిన వారికి జాఞ్ నానిన్
బోధిసుత్ నాన్ం. అది ఈ లోకానికి చెందిన జాఞ్ నమూ కాదు,
వయ్రధ్ పోయే ఈ లోకాధికారుల జాఞ్ నమూ కాదు. 7 అది దేవుని
రహసయ్జాఞ్ నం. ఈ రహసయ్జాఞ్ నానిన్ దేవుడు ఈలోకం ఉనికిలోకి రాక
మునుపే మనఘనత కోసం నియమించాడు.
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8 దాని గురించి ఈ యుగానికి చెందిన లోకాధికారులోల్ ఎవరికీ
తెలియదు. అది వారికి తెలిసి ఉంటే మహిమాసవ్రూపి అయిన
పభువును సిలువ వేసేవారు కాదు. 9 దీనిన్ గూరిచ్ ‘దేవుడు తనను
పేమించే వారికోసం ఏం సిదధ్పరిచాడో అవి కంటికి కనబడలేదు,
చెవికి వినబడలేదు, మానవ హృదయం ఊహకు అందలేదు’ అని
రాసి ఉంది. 10 మన తే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్ దావ్రా వెలల్డి
చేశాడు. ఆ ఆతమ్ అనిన్టినీ, చివరికి దేవుని లో న రహసాయ్లను
కూడ పరిశోధిసాత్ డు.

11 ఒక వయ్కి విషయాలు ఆ వయ్కిలోని ఆతమ్కే తెలుసాత్ యి గానీ
వేరొక వయ్కికెలా తెలుసాత్ యి? ఆలాగే దేవుని విషయాలు దేవుని
ఆతమ్కు తపప్ మరెవరికీ తెలియవు. 12 దేవుడు మనకు ఉచితంగా
దయచేసిన వాటిని తెలుసుకోవడం కోసం మనం లౌకికాతమ్ను కాక
దేవుని నుండి వచిచ్న ఆతమ్ను పొందాము. 13 వాటిని మేము
మానవ జాఞ్ నం నేరప్గలిగే మాటలతో గాక ఆతమ్సంబంధ న
విషయాలను ఆతమ్సంబంధ న వాటితో సరి చూసుకుంటూ, ఆతమ్
నేరేప్మాటలతోనేబోధిసుత్ నాన్ం.

వెలల్డి అయిన అంశాలు ఆతమ్ సంబంధంగా మాతమే అరథ్ం
అవుతాయి

14 సహజ సిదధ్ న మనిషి దేవుని ఆతమ్ విషయాలను
అంగీకరించడు. ఎందుకంటే అవి అతనికి తెలివితకుక్వగా
కనిపిసాత్ యి. వాటిని ఆధాయ్తిమ్కంగానే వివేచించగలం. కాబటిట్
అతడు వాటిని గహించలేడు. 15 ఆతమ్ సంబంధి అనిన్టినీ సరిగా
అంచనావేయగలడుగానిఅతణిణ్ ఎవరూ సరిగాఅంచనావేయలేరు.
16 పభువు మనసు గహించి ఆయనకు ఎవరు ఉపదేశించ గలరు?
మన తే కీసుత్ మనసు ఉంది.
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3
శరీర సంబంధ న సిథ్తి ఆధాయ్తిమ్క ఎదుగుదలకు అవరోధకం

1సోదరులారా,ఆతమ్సంబంధు నమనుషులతోమాటాల్ డేవిధంగా
నేను మీతోమాటాల్ డ లేకపోయాను. శరీర సవ్భావం గలవారితోనూ,
కీసుత్ లో పసిబిడడ్లతోనూ మాటాల్ డే విధంగా మీతో మాటాల్ డవలసి
వచిచ్ంది. 2 మిమమ్లిన్ పాలతోనే పెంచాను గాని బల న ఆహారం
తినిపించలేదు. ఇపుప్డు కూడా మీరు దానిన్ తీసుకునే సిథ్తిలో లేరు.
3 ఎందుకంటే మీరింకా శరీర సవ్భావంతోనే ఉనాన్రు. మీ మధయ్
అసూయ, కలహం ఉనాన్యి. దానిన్ బటిట్ మీరు శరీర సవ్భావం కలిగి
మానవ రీతిగా నడచుకొనేవారే కదా?

4 మీలో ఒకడేమో “నేను పౌలుకు చెందినవాణిణ్ ,” మరొకడు
“నేను అపొలోల్ కు చెందిన వాణిణ్ ,” అని చెబుతూ ఉంటే మీరు
శరీర సవ్భావులే కదా 5 అపొలోల్ ఎవరు? పౌలు ఎవరు?
ఇదద్రూ పరిచారకులే గదా. ఇదద్రికీ పభువు ఇచిచ్న బాధయ్తలకు
అనుగుణంగావారిదావ్రామీరు నమామ్రు. 6నేను నాటాను,అపొలోల్
నీరు పోశాడు. అయితేదానిన్ నీరు పోశాడు చేసింది దేవుడే. 7కాబటిట్
పెరిగేలా చేసిన దేవునిలోనే ఉంది గాని, నాటేవాడిలో గాని, నీరు
పోసేవాడిలో గాని ఏమీ లేదు. 8 నాటే వాడూ నీరు పోసేవాడూ
ఒకక్టే. ఒకొక్కక్రు కషట్పడిన కొదీద్ పతిఫలం పొందుతారు. 9మేము
దేవునితో కలిసి పని చేసే వాళళ్ం. మీరు దేవుని పొలం, దేవుని
కటట్డం.

ర్సత్వ సేవ,దాని పతిఫలాలు
10 దేవుడు నాకు దయచేసిన కృప వలన నేను పుణయ్ం గల

నిరామ్ణకునిగా పునాది వేశాను. మరొకడు దాని మీద నిరిమ్సుత్ నాన్డు.
అయితే దాని మీద కడుతునన్ పతి ఒకక్రూ తాము ఏ విధంగా
కడుతునాన్రో జాగతత్గా చూసుకోవాలి.

ఒకే పునాది
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11పునాదియేసు కీసేత్. వేసినఈపునాదికాక, వేరేపునాదిఎవరూ
వేయలేరు.

రెండు రకాల పరిచరయ్లు,వాటి ఫలితాలు
12ఈ పునాది మీద ఎవ నా బంగారం, వెండి, విలు న రాళ ళ్,

చెకక్, చెతత్ పరకలు, ఇలాటివాటితో కడితే 13వారివారి పని బయట
పడుతుంది. ఆ రోజు దానిన్ సప్షట్ంగా వెలల్డి చేసుత్ ంది. ఎందుకంటే
అది అగిన్వలల్ బయట పడుతుంది. పతి ఒకక్రి పనినీ మంటలే
పరీ సాత్ యి. 14 పునాది మీద ఎవరి పని నిలబడుతుందో అతనికి
పతిఫలం దొరుకుతుంది. 15 ఎవరి పని కాలిపోతుందో అతనికి
నషట్ం వసుత్ ంది. అతడు తపిప్ంచుకుంటాడు గానీ మంటలోల్ నుండి
తపిప్ంచుకొనన్టుట్ గా ఉంటాడు.

16మీరు దేవుని ఆలయమనీ దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసిసుత్ నాన్డనీ
మీకు తెలియదా? 17దేవుని ఆలయానిన్ ఎవ నాపాడు చేసేత్ దేవుడు
అతణిణ్ పాడు చేసాత్ డు. దేవుని ఆలయం పవిత నది. ఆ ఆలయం
మీరే.

18 ఎవరూ తనను తాను మోసగించుకోవదుద్ . మీలో ఎవ నా ఈ
లోకరీతిగా తాను జాఞ్ నం గలవాడిని అనుకుంటే, జాఞ్ నం పొందడం
కోసం అతడు తెలివి తకుక్వవాడు కావాలి. 19 ఈ లోక జాఞ్ నం
దేవునిదృషిట్కి తెలివితకుక్వతనమే. “జాఞ్ నులనువారి కుయుకులోల్ నే
ఆయన పటుట్ కుంటాడు” అనీ, 20 “జాఞ్ నుల ఆలోచనలు వయ్రథ్ం అని
పభువుకు తెలుసు” అనీ రాసి ఉంది కదా.

21 కాబటిట్ మనుషులను బటిట్ ఎవరూ అతిశయించ కూడదు.
ఎందుకంటే అనీన్ మీవే. 22 పౌ నా, అపొలోల్ అయినా, కేఫా
అయినా, లోక నా, జీవ నా, మరణ నా, ఇపుప్డునన్ నా,
రాబోయే నా, అనీన్ మీవే. 23 మీరు కీసుత్ కు చెందినవారు, కీసుత్
దేవునికి చెందినవాడు.
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4
కీసుత్ సేవకుల తీరుప్మానవమాతుల చేతులోల్ లేదు

1 కాబటిట్ పతి ఒకక్రూ మమమ్లిన్ కీసుత్ సేవకులమనీ,
దేవుని మరామ్ల విషయంలో నిరావ్హకులమనీ పరిగణించాలి.
2నిరావ్హకులోల్ పతి ఒకక్డూ నమమ్కంగా ఉండడం చాలా అవసరం.
3మీరు గానీ, ఇతరులు గానీ నాకు తీరుప్ తీరచ్డమనేది నాకు చాలా
చినన్ విషయం. ననున్ నేనే తీరుప్ తీరుచ్కోను. 4 నాలో నాకు ఏ
దోషమూ కనిపించదు. అంతమాతం చేత నేను నీతిమంతుడిని అని
కాదు. అయితే, పభువే నాకు తీరుప్ తీరేచ్వాడు. 5కాబటిట్ ఆ కాలం
రాకముందే, అంటే పభువు వచేచ్ంత వరకూ, దేనిని గూరీచ్ తీరుప్
తీరచ్వదుద్ . ఆయన చీకటిలో ఉనన్ రహసాయ్లను వెలుగులోకి తెచిచ్
మనుషుల అంతరంగంలో ఉనన్ ఉదేద్శాయ్లను బటట్బయలు చేసాత్ డు.
అపుప్డు పతి ఒకక్రికీ తగిన పశంస దేవుని నుండి కలుగుతుంది.

6సోదరీ సోదరులారా, “రాసి ఉనన్వాటిని మించి వెళల్వదుద్ ” అనే
మాట అరథ్ం మీరు గహించాలని ఈమాటలు మీ మేలు కోసం నాకూ
అపొలోల్ కూ ఆపాదించుకుని ఉదాహరణగా చెపాప్ను. మీరు ఒకరి
మీద ఒకరు విరవీగ కూడదని ఈ విధంగా వివరించాను.

7 ఎందుకంటే నీకొకక్డికే ఉనన్ గొపప్తనం ఏమిటి? నీకు
ఉనన్దానిలో నువువ్ ఉచితంగా పొందనిది ఏమిటి? ఇతరుల
నుండి పొంది కూడా అది నీ సొంతమే అనన్టుట్ గొపప్లు
చెపుప్కోవడమెందుకు? 8 ఇపప్టికే మీకు అవసర నవనీన్ మీరు
సంపాదించుకునాన్రంటనే! ఇపప్టికే ధనవంతులయాయ్రంటనే! మా
పమేయం లేకుండానే మీరు రాజు పోయారంటనే! అయినా, మీరు
రాజులు కావడం మంచిదేగా,మేము కూడామీతో కలిసి ఏలవచుచ్!

వినయభావం, సహనం విషయంలోపౌలు ఆదరశ్ం
9 దేవుడు కీసుత్ అపొసత్లుల న మమమ్లిన్ ఊరేగింపులో

చివరి వరసలో ఉంచి మరణశికష్ పొందిన వారిలా ఉంచాడని
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నాకనిపిసుత్ నన్ది. మేము లోకమంతటికీ, అంటే దేవదూతలకూ
మనుషులకూ ఒక వింత పదరశ్నలాగా ఉనాన్ం. 10 కీసుత్ కోసం
మేము బుదిధ్హీనులం, మీరు తెలి నవారు! మేము బలం లేని
వాళళ్ం, మీరు బల నవారు, ఘనత పొందినవారు! మే తే
అవమానంపా నవాళళ్ం.

11 ఈ గంట వరకూ మేము ఆకలిదపుప్లతో అలమటిసుత్ నాన్ం,
స న బటట్లు లేవు. కూరంగా దెబబ్లు తింటునాన్ం, నిలువ నీడ
లేని వాళళ్ం. 12 మా చేతులతో కషట్పడి పని చేసుకుంటునాన్ం.
పజలు మమమ్లిన్ నిందించినా పతిగా దీవిసుత్ నాన్ం. ఎనిన్ బాధలు
పెటిట్నా ఓరుచ్కుంటునాన్ం. 13 మమమ్లిన్ తిటిట్న వారితో దయగానే
మాటాల్ డుతునాన్ం. ఇపప్టికీ మమమ్లిన్ అందరూ ఈ లోకంలోని
మురికిగా,పారేసిన కసువులాగా ఎంచుతునాన్రు.

14 నేను ఈ మాటలు రాసుత్ నన్ది మీరు నా పియ న పిలల్లని
మీకు బుదిధ్ చెపప్డానికే గానీ మిమమ్లిన్ సిగుగ్ పరచాలని కాదు.
15-16 ఎందుకంటే కీసుత్ లో మీకు సంరకష్కులు పదివేల మంది ఉనాన్,
అనేకమంది తండులు లేరు. కీసుత్ యేసులో సువార దావ్రా నేను
మిమమ్లిన్ కనాన్ను. కాబటిట్ ననున్ పోలి నడుచుకోమని మిమమ్లిన్
వేడుకుంటునాన్ను. 17 అందుకే పభువులో నాకు పియ న,
నమమ్క న నా కుమారుడు తిమోతినిమీ దగగ్రికి పంపాను. అతడు
నేను ఏ విధంగా పతి సథ్లంలో, పతి సంఘంలో ఏమి బోధిసుత్ నాన్నో,
వాటిని కీసుత్ లో ఏ విధంగా అనుసరిసుత్ నాన్నో,మీకు జాఞ్ పకం చేసాత్ డు.

అపొసత్లిక అధికారం
18 నేను మీ దగగ్రికి రాననుకుని కొందరు మిడిసిపడుతునాన్రు.

19 పభువు చితత్ తే తవ్రలోనే మీ దగగ్రికి వచిచ్, అలా మిడిసి
పడేవారి మాటలు కాదు, వారి బలమేమిటో తెలుసుకుంటాను.
20 దేవుని రాజయ్ం అంటే ఒటిట్ మాటలు కాదు, అది బలపభావాలతో
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కూడినది. 21మీకేం కావాలి? మీ దగగ్రికి నేను బెతత్ంతో రావాలా,
పేమతో,మృదు న మనసుతో రావాలా?

5
దురీన్తి విషయం గదిద్ంపు, కమశికష్ణ చరయ్

1మీ మధయ్ వయ్భిచారం ఉనన్దని మేము వినాన్ం. మీలో ఒకడు
తన తండి భారయ్ను ఉంచుకునాన్డట గదా. ఇలాటి వయ్భిచారం
యూదేతరులోల్ తం కనిపించదు.

సంఘంలోచెడుగును పటిట్ంచుకోకపోవడంచీలికలమూలంగానే
2 ఇలా ఉండి కూడా మీరు విరవీగుతునాన్రు. నిజానికి ఈ

విషయ మీరు విలపించాలి గదా. ఇలాటి పని చేసిన వాణిణ్ మీలో
నుండి తపప్క వెలివేయాలి. 3 నేను శరీరరీతిగా మీకు దూరంగా
ఉనన్పప్టికీ ఆతమ్రీతిగా మీతో కూడ ఉనన్టుట్ గానే ఆ పని చేసినవాడి
విషయంలో ఇపప్టికే తీరుప్ తీరాచ్ను. 4 ఎలాగంటే, పభు యేసు
నామంలో మీరు సమకూడినపుప్డు పభు యేసు శకి దావ్రా నేను
నా ఆతమ్లో మీతో ఉండగా, 5 పభువు వచేచ్ రోజున అతని ఆతమ్కు
విమోచనకలగడంకోసంఅతనిభౌతికశరీరంనశించేలాఅలాటివాణిణ్
తానుకు అపప్గించండి.
6 మీరు గరవ్ంతో మిడిసిపడడం మంచిది కాదు. పులిపిండి

కొంచెమే అయినా, అది పిండి ముదద్నంతటినీ పులిసేలా చేసుత్ ందని
మీకు తెలుసు కదా! 7 మీరు పులిపిండి లేని వారు కాబటిట్
తాజా పిండిముదద్ కావడం కోసం పాత పులిపిండిని పారవేయండి.
ఎందుకంటే కీసుత్ అనే మన పసాక్ పశువు బలి అరప్ణ జరిగింది.
8 కాబటిట్ , చెడు నడవడితో, దుషట్తవ్ంతో కూడిన పాత పులిపిండితో
కాక, నిజాయితీ, సతయ్ం అనేపొంగని రొటెట్తో పండగ జరుపుకుందాం.

9 వయ్భిచారులతో సహవాసం చేయవదద్ని నా ఉతత్రంలో
మీకు రాశాను. 10 అయితే ఈ లోకానికి చెందిన వయ్భిచారులు,
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దురాశపరులు, దోచుకునే వారు, విగహాలను పూజించేవారు ఇలాటి
వారితో ఏ మాతం సహవాసం చేయవదద్ని కాదు. అలా ఉండాలంటే
మీరు లోకం నుండి వెళిళ్పోవలసి వసుత్ ంది.

11 ఇపుప్డు నేను మీకు రాసేదేమంటే, కీసుత్ లో సోదరుడు
లేక సోదరి అని పిలిపించుకొనే వారెవ నా సరే, వయ్భిచారులూ
దురాశపరులూ విగహాలను పూజించేవారూ దూషించేవారూ
తాగుబోతులూ దోచుకునే వారూ అయి ఉంటే, అలాటి వారితో
సహవాసం చేయకూడదు. కనీసం వారితో కలిసి భోజనం
చేయకూడదు. 12 సంఘానికి బయట ఉనన్వారికి నేనెందుకు తీరుప్
తీరాచ్లి? వారికిదేవుడేతీరుప్ తీరుసాత్ డు. 13లోపలివారికితీరప్రులు
మీరే కదా! కాబటిట్ ఆ దుషుట్ ణిణ్ మీలో నుండి తొలగించండి.

6
విశావ్సులు ఒకరికి వయ్తిరేకంగా ఒకరు కోరుట్ లకు వెళళ్కూడదు

1 మీలో ఒకరితో ఒకరికి వివాదం ఏ నా ఉంటే అతడు
పరిశుదుధ్ ల ఎదుట కాకుండా అవిశావ్సి అయిన నాయ్యాధిపతి
ఎదుట వాదించడానికి పూనుకుంటాడా? 2 పరిశుదుధ్ లు లోకానికి
తీరుప్ తీరుసాత్ రని మీకు తెలియదా? మీరు ఈ లోకానికి తీరుప్
తీరచ్వలసి ఉండగా, చినన్ చినన్ విషయాలను పరిషక్రించుకొనే
సామరధ్ ం మీకు లేదా? 3మనం దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుసాత్ మని
మీకు తెలియదా? అలాంటపుప్డు మరి ఈ లోక సంబంధ న
విషయాలను గూరిచ్ మరి బాగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ గదా?

4 కాబటిట్ ఈ లోక సంబంధ న వివాదాలు మీకు కలిగినపుడు
వాటిని పరిషక్రించడానికి సంఘంలో ఎలాటి సాథ్ నం లేని వారి
దగగ్రికి వెళాత్ రా? 5 మీరు సిగుగ్ పడాలని ఇలా చెబుతునాన్ను, తన
సోదరీసోదరుల మధయ్ వివాదం పరిషక్రించగలిగే బుదిధ్మంతుడు
మీలో ఎవరూ లేరా? 6 అయితే ఒక సోదరుడు మరొక సోదరుని
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మీద వాయ్జెయ్మాడుతునాన్డు. అది కూడా అవిశావ్సి అయిన
నాయ్యాధికారి ఎదుట!

7అసలు ర్సత్వుల మధయ్ ఒకరితో ఒకరికి వివాదం ఉండడమేమీ
అపజయం. దాని కంటేమీరు అనాయ్యం సహించడంమంచిది కదా?
దానికంటే మీ వసుత్ వులు పోగొటుట్ కోవడం మంచిది కదా? 8 అయితే
మీరే ఇతరులకు, మీ సోదర సోదరీలకే అనాయ్యం చేసుత్ నాన్రు,
మోసం చేసుత్ నాన్రు.

శరీర, వివాహ పవితత
9 అవినీతిపరులు దేవుని రాజాయ్నికి వారసులు కాలేరని మీకు

తెలియదా? మోసపోవదుద్ . ంగిక దురీన్తికి పాలుపడే వారూ,
విగహాలను పూజించేవారూ, మగ వేశయ్లు, పురుషులతో ంగిక
సంబంధాలు పెటుట్ కొనే పురుషులూ, విపరీత సంపరక్ం జరిపేవారూ,
10దొంగలూ, దురాశ పరులూ, తాగుబోతులూ, దురాభ్షలాడే వారూ,
దోపిడీదారులూ దేవుని రాజాయ్నికి వారసులు కాలేరు.

11 గతంలో మీలో కొంతమంది అలాటివారే. అయితే పభు
యేసు కీసుత్ నామంలో, మన దేవుని ఆతమ్ మిమమ్లిన్ కడగడం దావ్రా
పవితు దేవుని దృషిట్లోనాయ్యవంతులయాయ్రు. 12దేవుని దృషిట్లో
నాయ్యవంతులయాయ్రు గాని అనిన్ విషయాలూ పయోజనకరం
కాదు. అనిన్ విషయాలోల్ సేవ్చఛ్ ఉంది గాని దేనినీ ననున్
లోపరచుకోనివవ్ను.

శరీరం పభువుది
13 ఆహార పదారాధ్ లు కడుపు కోసమూ, కడుపు ఆహార పదారాధ్ ల

కోసమూ ఉనాన్యి. కానీ దేవుడు రెంటినీ నాశనం చేసాత్ డు. శరీరం
ఉనన్ది ంగిక దురీన్తి కోసం కాదు, పభువు కోసమే. పభువే శరీర
పోషణ సమకూరుసాత్ డు. 14 దేవుడు పభువును సజీవంగా లేపాడు.
మనలను కూడా తన శకితో లేపుతాడు.
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15 మీ శరీరాలు కీసుత్ కు అవయవాలుగా ఉనాన్యని మీకు
తెలియదా? నేను కీసుత్ అవయవాలను తీసుకుపోయి వేశయ్కు
అవయవాలుగా చేయవచాచ్? అలా జరగకూడదు. 16 వేశయ్తో
కలిసేవాడు దానితో ఏక శరీరం అవుతాడని మీకు తెలియదా?
“వారిదద్రూ ఒకే శరీరం అవుతారు” అని లేఖనాలు చెబుతునాన్యి
కదా? 17 అదే విధంగా, పభువుతో కలిసినవాడు ఆయనతో ఒకే
ఆతమ్గా ఉనాన్డు. 18 ంగిక దురీన్తికి దూరంగా పారిపొండి. ఇతర
పాపాలనీన్ శరీరానికి బయటే జరుగుతాయి గానీ ంగిక దురీన్తి
జరిగించేవాడు తనసొంత శరీరానికి వయ్తిరేకంగాపాపంచేసుత్ నాన్డు.

శరీరం ఆలయం
19 మీ శరీరం మీలో నివసించే పరిశుదాధ్ తమ్కు ఆలయమనీ,

ఆయనను అనుగహించింది దేవుడే అనీమీకు తెలియదా? మీరుమీ
సొంతం కాదు. 20దేవుడేమిమమ్లిన్ ఖరీదు పెటిట్ కొనాన్డు. కాబటిట్ మీ
శరీరంతో ఆయనను మహిమ పరచండి.

7
వివాహం దేవుడు సాథ్ పించాడు

1 ఇపుప్డు మీరు నాకు రాసిన వాటి సంగతి. పురుషుడు తన
భారయ్ను ముటుట్ కోకుండా ఉండవలసిన సమయాలు కొనిన్ ఉనాన్యి.
2 అయితే ంగిక దురీన్తి కియలు జరుగుతునన్ కారణం చేత పతి
పురుషుడికీతనకంటూభారయ్ఉండాలి,పతిసీకిసొంతభరఉండాలి.

3 భర తన భారయ్ పటాల్ , భారయ్ తన భర పటాల్ వారి వివాహ ధరమ్ం
నెరవేరుసూత్ ఉండాలి. 4భారయ్ శరీరం మీద ఆమె భరకే గానీ ఆమెకు
అధికారం లేదు. అలాగే భర శరీరంమీదఅతనిభారయ్కే గానీఅతనికి
అధికారం లేదు. 5 పారథ్న చేయడానికి వీలు కలిగేలా కొంత కాలం
పాటు ఇదద్రి అంగీకారం ఉంటేనే తపప్ వారి మధయ్ ంగిక ఎడబాటు
ఉండకూడదు. మీరు ఆతమ్ నిగహం కోలోప్యినపుప్డు సాతాను
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మిమమ్లిన్ పేరేపించకుండేలా తిరిగి ఏకం కండి. 6 ఇది నా సలహా
మాతమే, ఆజఞ్ కాదు.

7 ఏది ఏ నా, మనుషులందరూ నాలాగా ఉండాలని
కోరుకుంటునాన్ను. కానీ పతి ఒకక్డికీ దేవుడు ఒక పతేయ్క న
వరం ఇచాచ్డు. ఒకడికి ఒక వరం, ఇంకొకడికి ఇంకొక వరం ఇచాచ్డు.

8 నాలాగా ఉండడం వారికి మంచిదని అవివాహితులతో,
వితంతువులతో చెబుతునాన్ను. 9 అయితే కోరికలను
నిగహించుకోలేకపోతే పెండిల్ చేసుకోవచుచ్. విరహాగిన్తో వేగి పోవడం
కంటే పెండిల్ చేసుకోవడం మంచిది.

యూదేతర విశావ్సులోల్ వివాహ వయ్వసథ్ కమం
10 ఇక పెళళ్యిన వారికి నేను కాక, పభువే ఇచేచ్ ఆజఞ్ ఏమంటే,

భారయ్ భరకు వేరు కాకూడదు. 11 ఒకవేళ వే తే మళీళ్ పెళిళ్
చేసుకోకూడదు. లేదాతన భరతో సమాధానపడాలి. అలాగే భర తన
భారయ్ను విడిచిపెటట్కూడదు.

12 మిగిలిన వారితో పభువు కాక, నేనే చెపేప్దేమంటే, ఒక
సోదరునికి అవిశావ్సి అయిన భారయ్ ఉండి ఆమె అతనితో కాపురం
చేయడానికి ఇషట్పడితే, అతడు ఆమెను విడిచిపెటట్కూడదు.
13 అలాగే, ఏ సీ నా అవిశావ్సి అయిన భర ఉండి, అతడు
ఆమెతో కాపురం చేయడానికి తన సమమ్తి తెలిపితే, ఆమె అతణిణ్
విడిచిపెటట్కూడదు. 14 అవిశావ్సి అయిన భర విశావ్సి అయిన
తన భారయ్ను బటిట్ పవితత పొందుతాడు. అవిశావ్సి అయిన భారయ్
విశావ్సి అయిన తన భరను బటిట్ పవితత పొందుతుంది. లేకపోతే
మీ పిలల్లు అపవితులుగా ఉంటారు. కాని ఇపుప్డు వారు పవితులే.

15అయితేఅవిశావ్సి అయినభాగసావ్మివిడిచి వెళిళ్పోతానంటే
పోనివవ్ండి. అపుప్డు సోదరు నా సోదరి ఐనా తన పెళిళ్నాటి
పమాణాలకు కటుట్ బడనవసరం లేదు. శాంతిగా జీవించడానికే
దేవుడు మనలను పిలిచాడు. 16 మహిళా, నీ భరను రకష్ణలోకి
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నడిపిసాత్ వో లేదో నీకేమి తెలుసు? పురుషుడా, నీ భారయ్ను రకష్ణలోకి
నడిపిసాత్ వో లేదో నీకేమి తెలుసు?

17 అయితే పభువు పతివాడికీ ఏ సిథ్తి నియమించాడో, ఏ
సిథ్తిలో పిలిచాడో, ఆ సిథ్తిలోనే నడుచుకోవాలి. ఇదే నియమం
సంఘాలనిన్టిలో ఏరాప్టు చేసుత్ నాన్ను. 18 ఎవరి నా దేవుడు
విశావ్సంలోకి పిలిచినపుప్డు అతడు సునన్తి పొంది ఉనాన్డా?
అతడు ఆ సునన్తి గురులు పోగొటుట్ కోనకక్ర లేదు. ఒకవేళ సునన్తి
పొందనివాడు విశావ్సంలోకి వచాచ్డా? అతడు సునన్తి పొందనకక్ర
లేదు. 19 దేవుని ఆజఞ్లను పాటించడమే ముఖయ్ం గానీ సునన్తి
పొందడంలో గానీ,పొందక పోవటంలో గానీ ఏమీ లేదు,

20 ఎవరు ఏ సిథ్తిలో ఉండగా పిలుపు పొందారో ఆ సిథ్తిలోనే
ఉండాలి. 21దేవుడు నినున్ పిలిచినపుప్డు నీవుబానిసగాఉనాన్వా?
దాని గురించి చింతించవదుద్ . అయితే నీకు సేవ్చఛ్ పొందడానికి శకి
ఉంటే సేవ్చఛ్ పొందడమే మంచిది. 22 పభువు పిలిచిన బానిస
పభువు వలన సవ్తంతుడు. అదే విధంగా సవ్తంతుడుగా ఉండి
పిలుపు పొందిన వాడు కీసుత్ కు బానిస. 23 పభువు మిమమ్లిన్
వెల చెలిల్ంచి కొనాన్డు కాబటిట్ మనుషులకు దాసులు కావదుద్ .
24సోదరులారా, మనలో పతి ఒకక్రినీ ఏ సిథ్తిలో ఉండగా పిలిచాడో
ఆ సిథ్తిలోనే దేవునితో నిలిచి ఉందాం.

25పెళిల్ కానివారివిషయంలోపభువునుండినాకు ఆదేశమేదీలేదు
గానీ పభువు కృప చేత నమమ్దగిన వాడుగా ఉనన్ నేను నా భావం
చెబుతునాన్ను. 26కాబటిట్ ఇపుప్డునన్ కషట్ పరిసిథ్తిని బటిట్ పురుషుడు
తానునన్ సిథ్తిలోనే ఉండడం మేలని నా ఉదేద్శం. 27 వివాహ
వయ్వసథ్లోభారయ్కు కటుట్ బడి ఉనాన్వా? వేరు కావాలనుకోవదుద్ . భారయ్
లేకుండా సేవ్చఛ్గా, లేక అవివాహితుడుగా ఉనాన్వా? భారయ్ కావాలని
కోరవదుద్ . 28 ఒకవేళ నీవు పెళిళ్ చేసుకునాన్ పాపమేమీ చేసినటుట్
కాదు. అవివాహితపెళిళ్చేసుకునాన్ఆమెపాపమేమీచేసినటుట్ కాదు.
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అయితే అలాటి వారికి నందిన కషాట్ లు కలుగుతాయి. అవి మీకు
కలగకుండా ఉండాలనినా కోరిక.

29 సోదరులారా, నేను చెపేప్దేమంటే, సమయం కొదిద్గానే ఉంది
కాబటిట్ ఇక ముందు భారయ్లు గలవారు భారయ్లు లేనటుట్ గా ఉండాలి.
30 ఏడేచ్వారు ఏడవనటుట్ , సంతోషించేవారు సంతోషించనటుట్
ఉండాలి. కొనేవారు తాము కొనన్ది తమది కానటుట్ ఉండాలి.
31ఈలోక వయ్వహారాలు సాగించేవారు లోకంతో తమకేమీ సంబంధం
లేనటుట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈలోక వయ్వసథ్ గతించిపోతూ ఉంది.

32మీరు చింతలు లేకుండా ఉండాలని నా కోరిక. పెళిళ్ కానివాడు
పభువును ఏ విధంగా సంతోషపెటాట్ లా అని ఆయన విషయాలోల్ శదధ్
కలిగి ఉంటాడు. 33 పెళళ్యిన వాడు తన భారయ్ను ఏ విధంగా
సంతోషపెటాట్ లా అనిఈలోకవిషయాల గురించి శదధ్ కలిగి ఉంటాడు.
34అందువలల్ అతనిమనసుస్ రెండు రకాలుగాపనిచేసూత్ ఉంటుంది.
అదే విధంగా పెళళ్యిన సీకీ, పెళిళ్కాని సీకీ తేడా ఉంది. కనయ్
శరీరంలోఆతమ్లోపవితతకలిగిఉండాలనిపభువుకారాయ్లను గూరిచ్
శదధ్ కలిగి ఉంటుంది. పె న సీ అయితే తన భరను ఏ విధంగా
సంతోషపెటాట్ లా అని ఈ లోక సంబంధ న విషయాల శదధ్ కలిగి
ఉంటుంది. 35మీకు ఆటంకంగా ఉండాలని కాదు,మీమంచి కోసమే
చెబుతునాన్ను. మీరు మంచి నడవడితో, ఇతర ధాయ్సలేమీ లేకుండా
పభువు దృషిట్ ఉంచి ఆయన సేవ చేయాలనినా ఆశ.

36 ఒకడు తనతో పెళిళ్ నిశచ్య న కనయ్ను పెళిళ్ చేసుకోకుండా
ఉండటం అకమమని భావిసేత్, లేక ఆమెకు వయసుస్ పెరిగిపోవటం
వలల్ పెళిళ్ చేసుకోవటం అవసరమని భావిసేత్, అతడు తన ఇషట్
పకారం చేయవచుచ్. అతడు ఆమెను పెళిళ్ చేసుకోవచుచ్. అది
పాపం కాదు. 37 అయితే ఎవ నా పెళిళ్ చేసుకోనని హృదయంలో
నిశచ్యించుకుని, దానికి తగిన మనోబలం ఉండి, తన కోరికలను
అదుపులో ఉంచుకునే శకి గలవాడయితే అతడు చేసేది మంచి పని.
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38 కనుక తనతో పెళిళ్ నిశచ్య న కనయ్ను పెళిళ్ చేసుకొనన్వాడు
మంచి పని చేసుత్ నాన్డు. కాని పెళిళ్ చేసుకోనివాడు ఇంకామంచి పని
చేసుత్ నాన్డు.

39 భారయ్ తన భర బతికి ఉనన్ంత వరకూ అతనికి కటుట్ బడి
ఉండాలి. భర మరణిసేత్ తనకు ఇషట్ న వయ్కిని పెళిళ్ చేసుకోడానికి
ఆమెకు సేవ్చఛ్ ఉంటుంది. అయితే ఆమె విశావ్సిని మాతమే
చేసుకోవాలి. 40 అయితే ఆమె ఉనన్ రీతిగా ఉండిపోతే మరింత
శేషఠ్మని నా అభిపాయం. ఈ విషయంలో దేవుని ఆతమ్ నాతో
ఉనాన్డని నా నమమ్కం.

8
మాంసాహారం, ర్సత్వ సేవ్చఛ్ పరిథి

1 ఇపుప్డిక గహాలకు బలి అరిప్ంచిన వాటి విషయం: మనమంతా
తెలి న వారమే అని మనకి తెలుసు. తెలివి మిడిసిపడేలా
చేసుత్ ంది గాని పేమ మాభివృదిధ్ని కలిగిసుత్ ంది. 2 ఎవ నా తనకు
ఏ నా తెలుసు అని భావిసేత్, అతడు గహించ వలసిందేమంటే తాను
తెలుసుకోవలసినంత ఇంకా తెలుసుకోలేదు అని. 3 ఎవ నా దేవుణిణ్
పేమిసూత్ ఉంటే దేవునికి అతడు తెలుసనన్మాట.

4అందుచేత విగహాలకు అరిప్ంచిన వాటిని తినే విషయానికి వసేత్,
ఈ లోకంలో విగహం అనేది వటిట్ది అని మనకు తెలుసు. ఒకే ఒక
దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడని మనకు తెలుసు. 5 దేవుళ ళ్,
పభువులు అని అందరూ పిలిచే వాళ ళ్ చాలామంది ఉనాన్రు.
ఆకాశంలో, భూమి మీదా దేవుళళ్నే వారు ఎంతమంది ఉనన్పప్టికీ,
6 మన తే ఒకే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండి అయిన దేవుడు.
ఆయన నుండి సమసత్మూ కలిగింది. ఆయన కోసమేమనమునాన్ం.
అలాగే మనకు పభువు ఒకక్డే ఉనాన్డు. ఆయన యేసు కీసుత్ .
ఆయనదావ్రాఅనీన్ కలిగాయి. మనం కూడాఆయనదావ్రానేఉనికి
కలిగి ఉనాన్ం.
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7 అయితే ఈ తెలివి అందరికీ లేదు. కొందరు ఇంతకు
ముందు విగహాలను ఆరాధించే వారు కాబటిట్ తాము తినే పదారాధ్ లు
విగహారిప్తాలని భావించి తింటారు. వారి మనసాస్ బలహీనం
కావడం వలన అది వారికి అపరాధం అవుతుంది. 8 భోజనం
విషయంలో మనకు దేవుని నుండి ఏమీ మెపుప్ కలగదు. మనం
దేని నా తినకపోవడం వలన మనం తకుక్వ వారం కాదు, తినడం
వలన ఎకుక్వ వారం కాదు.

9 అయితే మీకునన్ ఈ సేవ్చఛ్ విశావ్సంలో బలహీను న వారికి
అభయ్ంతర కారణం కాకుండా చూసుకోండి. 10 ఎలా అంటే, సతయ్ం
గురించిన అవగాహన కలిగిన నీవు విగహాలు నిలిపి ఉనన్ సథ్లంలో
తింటూ ఉండగా బలహీన న మనసాస్ గలవాడు చూసేత్, అతడు
విగహాలకు అరిప్ంచిన పదారాధ్ లను తినడానికి రయ్ం తెచుచ్కుంటాడు
కదా? 11 తదావ్రా ఎవరి కోసం కీసుత్ చనిపోయాడో విశావ్సంలో
బలహీను న ఆ నీ సోదరుడు లేక సోదరి నీ తెలివి వలన
పా పోతాడు.

12ఈవిధంగామీరుమీసోదరులకు వయ్తిరేకంగాపాపం చేయడం
దావ్రా, విశావ్సంలో బలహీన న వారి మనసాస్ ని నొపిప్ంచడం
దావ్రా, మీరు కీసుత్ కు వయ్తిరేకంగా పాపం చేసుత్ నాన్రు. 13 కాబటిట్
నా భోజనం నా సోదరుడు విశావ్సంలో జారిపోవడానికి కారణ తే,
నాసోదరునికిఅభయ్ంతరం కలిగించకుండేలాఇక నేనెనన్డూమాంసం
తినను.

9
పౌలు అపొసత్లతవ్ం సమరథ్న

1 నాకు సేవ్చఛ్ లేదా? నేను అపొసత్లుణిణ్ కాదా? మన పభు
యేసును నేను చూడలేదా? మీరు పభువులోనాపనితనానికిఫలితం
కారా? 2 నేను ఇతరులకి అపొసత్లుణిణ్ కాకపోయినా కనీసం మీ నా
అపొసత్లుడినే కదా. పభువులో నా అపొసత్లతావ్నికి మీరే రుజువు.
3నా నిందారోపణ చేసే వారికి నేనిచేచ్ జవాబు ఇదే. 4 తినటానికీ
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తాగటానికీమాకు అధికారం లేదా? 5మిగతా అపొసత్లులు, పభువు
సోదరులు, కేఫా, వీరందరిలాగా విశావ్సురా న భారయ్ను తీసుకుని
తిరగడానికి మాకు అధికారం లేదా? 6 బరన్బా, నేను మాతమే పని
చేసూత్ ఉండాలా?

సువార పకటించేవారి జీవనోపాధి సువార వలల్నే
7 ఎవ నా నికుడు తన ఖరుచ్లు తానే భరిసూత్ నయ్ంలో పని

చేసాత్ డా? దాకష్తోట వేసి దాని పండుల్ తినని వాడెవడు? పశువుల
మందను పోషిసూత్ వాటి పాలు తాగని వాడెవడు? 8 ఈ మాటలు
నేను మానవ అధికారంతో చెబుతునాన్నా? ధరమ్శాసం కూడా ఇదే
చెబుతునన్ది కదా? 9 “ధానయ్పు కళళ్ం తొకేక్ ఎదుద్ మూతికి చికక్ం
పెటట్వదుద్ ” అని మోషే ధరమ్శాసంలో రాసి ఉంది. దేవుడు కేవలం
ఎడల్ గురించేనా ఇకక్డ రాసుత్ నన్ది? 10 నిజానికి ఆయన కచిచ్తంగా
మన కోసం దీనిన్ చెపప్డం లేదా? అవును, ఈ మాట మన కోసమే
రాసి ఉంది. ఎందుకంటే, దునేన్వాడు ఆశతో దునాన్లి. కళళ్ం
తొకిక్ంచేవాడు పంటలో భాగం పొందుతాను అనే ఆశతో ఆ పని
చేయాలి. 11మీ కోసం మేము ఆధాయ్తిమ్క విషయాలు వితత్నాలుగా
చలాల్ ము. దానికి పతిఫలంగా మీ నుండి శరీర సంబంధ న పంట
కోసుకోవడం గొపప్ విషయమేమీకాదు.

12 వేరే వారికి మీ మీద ఈ అధికారం ఉందంటే మాకు
మరి ఎకుక్వ అధికారం ఉంటుంది కదా? అయితే మేము ఈ
అధికారానిన్ ఉపయోగించుకోలేదు. కీసుత్ సువారకు ఏ విధ న
ఆటంకమూ కలిగించకుండా ఉండడం కోసం అనిన్టినీ సహిసుత్ నాన్ం.
13దేవాలయంలో పని చేసేవారు తమ జీవనోపాధిని ఆలయం నుండే
పొందుతారు. బలిపీఠం దగగ్ర కనిపెటుట్ కుని ఉండేవారు ఆ బలిపీఠం
మీద అరిప్ంచిన వసుత్ వులోల్ పాలిభాగసుత్ లు అనిమీకు తెలియదా?

14 అదే విధంగా సువార పకటించేవారు సువార దావ్రానే తమ
జీవనోపాధినిపొందాలనిపభువునియమించాడు. 15అయితేవీటిలో
దేనినీనాహకుక్గానేనువినియోగించుకోలేదు. మీరునావిషయంలో
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ఈ విధంగా చేయాలని చెపప్డానికి నేను ఈ సంగతులు రాయడం
లేదు. ఈ విషయంలో నా అతిశయానిన్ ఎవ నా తకుక్వగా చూసేత్,
అంతకంటే నాకు మరణమే మేలు. 16 నేను సువార పకటించడంలో
గరివ్ంచడానికి నాకు కారణం ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే అది నాకు
తపప్నిసరి బాధయ్త. అయోయ్, నేను సువార పకటించకపోతే నాకు
యాతన.

17 దానిన్ నేను ఇషట్పూరవ్కంగా చేసేత్ నాకు బహ మానం
దొరుకుతుంది. ఒకవేళ నాకు ఇషట్ం లేకపోయినా పభువు ఆ
బాధయ్తను నాకు అపప్గించాడు. 18 అలాటపుప్డు నాకు
బహ మానం ఏమిటి? నేను సువార పకటిసుత్ నన్పుప్డు దానిలో
నాకునన్ హకుక్లను పూరిగా వాడుకోకుండా సువారను ఉచితంగా
పకటించడమేనా బహ మానం.

నిజ న సేవావిధానం, పతిఫలం
19 నేను సేవ్చాఛ్జీవిని, ఎవరికీ బానిసను కాను. అయితే నేను

ఎకుక్వమందినిసంపాదించుకోడానికిఅందరికీ ననున్ నేనే సేవకునిగా
చేసుకునాన్ను. 20యూదులను సంపాదించడానికి యూదునిలాగా
ఉనాన్ను. ధరమ్శాసానిన్ పాటించే వారిని సంపాదించడానికి నా
నేను దాని కింద లేకపోయినా, ధరమ్శాసానికి లోబడినటుట్ గా
ఉనాన్ను. 21 దేవుని విషయంలో ధరమ్శాసం లేని వాణిణ్ కాదు,
కీసుత్ కు చెందిన ధరమ్శాసం నాకుంది. అయినా, ధరమ్శాసం లేని వారిని
సంపాదించడానికి వారి విషయంలో ధరమ్శాసం లేనటుట్ గానే ఉనాన్ను.
22బలహీనులను సంపాదించుకోడానికివారికి బలహీనుడినయాయ్ను.
ఏ విధంగా నా కొందరిని ర ంచాలని అందరికీ అనిన్విధాలుగా
ఉనాన్ను. 23 సువార కోసం నేను ఏ నా చేసాత్ ను. తదావ్రా దాని
ఫలంలోపాలివాణిణ్ కావాలనినావాంఛ.

24 పరుగు పందెంలో పాలొగ్ నే వారంతా పరిగెతుత్ తారు గాని
బహ మానం మాతం ఒకక్డికే లభిసుత్ ంది అని మీకు తెలుసు కదా!
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కాబటిట్ అదేవిధంగా మీరు బహ మానం పొందాలని పరుగెతత్ండి.
25 అంతే కాక పందెంలో పరిగెతేత్ పతి ఒకక్డూ అనిన్ విషయాలోల్
ఆతమ్నిగహం కలిగిఉంటాడు. వారు తవ్రగాఎండిపోయివాడిపోయే
ఆకుల కిరీటంకోసంపరిగెతిత్తే,మనంఅకష్య నకిరీటంకోసంఆతమ్
నిగహంతో పరిగెతుత్ తాము.

26కాబటిట్ నేను గమయ్ం లేనివాడిలా పరుగెతత్ను. గాలిని కొటిట్నటుట్
నేను పోటాల్ డడం లేదు. 27ఇతరులకు పకటించిన తరువాత ఒక వేళ
నేనే అరహ్త కొలోప్తానేమోనని నా శరీరానిన్ నలగగొటిట్ , దానిన్ నాకు
లోబరచుకొంటునాన్ను.

10
అరణయ్పయాణంలో ఇశాయేలీయులు మనకి హెచచ్రికగా

ఉనాన్రు
1 సొదరీ సోదరులారా, మన పితరులు మేఘం కిందుగా

పయాణాలు చేశారు. వారంతా సముదంలో గుండా నడిచి
వెళాళ్రు. 2అందరూమోషేను వెంబడించి అతనిని బటిట్ మేఘంలో,
సముదంలో, బాపిత్సం పొందారు. 3 వారంతా ఆధాయ్తిమ్క న ఒకే
ఆహారం తినాన్రు. 4 ఆధాయ్తిమ్క న ఒకే పానీయానిన్ తాగారు.
ఎలాగంటే వారు తమ వెంటే వచిచ్న ఆతమ్సంబంధ న బండలో
నుండి పవహించిన నీటినితాగారు. ఆ బండ కీసేత్. 5అయితేవారిలో
అతయ్ధికులు తమ జీవితాలోల్ దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్లేదు. కాబటిట్ వారి
శవాలు అరణయ్ంలోనే రాలిపోయేలావారంతా చనిపోయారు.

6వారు చేసినటుట్ గామనం కూడాచెడడ్ సంగతులను ఆశించకుండా
ఉండాలని ఈ సంగతులు ఉదాహరణలుగా మన కోసం రాసి
ఉనాన్యి. 7 “పజలు తినడానికీ తాగడానికీ కూరుచ్నాన్రు,
కామసంబంధ ననాటాయ్లకు లేచారు”అనిరాసిఉనన్టుట్ వారిలాగా
మీరు విగహారాధకులు కావదుద్ . 8 వారిలాగా ంగిక దురీన్తిలో
మునిగిపోవదుద్ . వారిలో కొందరు వయ్భిచారం జరిగించి ఒకక్ రోజునే
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ఇర మూడు వేలమంది చనిపోయారు. 9 వారిలో చాలామంది
పభువును వయ్తిరేకించి పాము కాటుకు లో చనిపోయినటుట్
మనమూ చేసి పభువును పరీ ంచవదుద్ . 10 అలాగే మీరు
సణుకోక్వదుద్ . వారిలో చాలామంది దేవుని సణిగి సంహార దూత
చేతిలోనాశనమయాయ్రు.

11 నాశనమయాయ్రు మనకు ఉదాహరణలుగా ఉండడానికే.
వాటిని చూసి ఈ చివరి రోజులోల్ మనం బుదిధ్ తెచుచ్కోడానికి అవి
రాసి ఉనాన్యి. 12కాబటిట్ ఎవ తే తాను సరిగా నిలబడి ఉనాన్నని
భావిసాత్ డో, అతడు పడిపోకుండా ఉండడానికి జాగతత్ తీసుకోవాలి.
13 ఇపప్టి వరకూ మీరు ఎదురొక్నన్ పరీకష్లు సాధారణంగా
మనుషులందరికీ కలిగేవే. దేవుడు నమమ్దగినవాడు. సహించడానికి
మీకునన్ సామరధ్ ం కంటే మించిన పరీకష్లు మీకు రానివవ్డు.
అంతేకాదు, సహించడానికి వీలుగా ఆ కషట్ంతో బాటు దానినుండి
తపిప్ంచుకునేమారగ్ం కూడామీకు ఏరాప్టు చేసాత్ డు.

14కాబటిట్ నా పియులారా, విగహారాధనకు దూరంగా పారిపొండి.
15 తెలి న వారితో మాటాల్ డినటుట్ మీతో మాటాల్ డుతునాన్ను. నేను
చెపిప్న విషయాలను మీ మీరే ఆలోచించి నిరణ్యించుకోండి.

పభువు బలల్ సహవాసం కోసం పతేయ్కత అవసరం
16 మనం సుత్ తులు చెలిల్ంచే పాతలో నుండి తాగడం కీసుత్

రకంలో భాగం పంచుకోవడమే. మనం రొటెట్ విరిచి తినడం కీసుత్
శరీరంలో భాగం పంచుకోవడమే. 17మనమంతా ఒకే రొటెట్లో భాగం
పంచుకొంటునాన్ం. రొటెట్ ఒకక్టే కాబటిట్ దానిన్ తీసుకొనే మనం
అనేకుల నపప్టికీ ఒకక్టే శరీరం అయాయ్ం.

18 ఇశాయేలీయులను చూడండి. బలిపీఠం మీద అరిప్ంచిన
వాటినితినేవారు బలిపీఠంలోపాలిభాగసుత్ లే కదా? 19ఈవిషయంలో
అభిపాయం ఇది. విగహాలోల్ గాని, వాటికి అరిప్ంచిన వాటిలో గానీ
ఏ నా ఉనన్దని నేను చెపప్డం లేదు. 20యూదేతరులు అరిప్ంచే
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బలులు దేవునికి కాక దయాయ్లకే అరిప్సుత్ నాన్రు. మీరు దయాయ్లతో
పాలిభాగసుత్ లుకావడంనాకిషట్ం లేదు. 21మీరుపభువుపాతలోనిదీ,
దయాయ్ల పాతలోనిదీ ఒకేసారి తాగలేరు. పభువు బలల్మీదా,
దయాయ్ల బలల్ మీదా, ఈ రెంటి మీదా ఉనన్వాటిలో ఒకేసారి భాగం
పొందలేరు. 22 పభువుకు రోషం కలిగిసాత్ మా? మనం ఆయనకంటే
బలవంతులమా?

ఆహారపానీయాల విషయంలో పేమ నియమం
రోమా 14:1-23

23 అనీన్ చటట్బదద్ నవే కానీ అనీన్ పయోజనకర నవి కావు.
అనిన్టిలో నాకు సేవ్చఛ్ ఉంది గాని అనీన్ మనుషులకు వృదిధ్
కలిగించవు. 24పతి ఒకక్డూ తన సొంత మం కాక ఇతరుల మం
కోసం చూడాలి. 25మనసాస్ వేసే పశన్ల గురించి ఆలోచించకుండా
దుకాణంలో అమేమ్ మాంసానిన్ కొని తినవచుచ్. 26 ఎందుకంటే ఈ
భూమీదానిలోని సమసత్మూ దేవునివే.

27పభువుని నమమ్ని ఎవ నామిమమ్లిన్ భోజనానికి పిలిసేత్, మీకు
ఇషట్ తే వెళళ్ండి. అకక్డ మీకు వడిడ్ంచినది ఏ నా సరే, మీ
మనసాస్ ననుసరించి పశన్లేవీ అడగకుండా తినండి. 28 అయితే,
“ఇది విగహాలకు అరిప్ంచినది” అని ఎవ నా మీతో చెబితే, అతడి
నిమితత్మూ, మీమనసాస్ నిమితత్మూ దానిన్ తినవదుద్ . 29 ఇకక్డ
మనసాస్ అంటే, నీ సొంత మనసాస్ కాదు, ఎదుటివాడి మనసాస్
నిమితత్మే అని చెబుతునాన్ను. నా సేవ్చఛ్ విషయంలో వేరొకడి
మనసాస్ ఎందుకు తీరుప్ చెపాప్లి? 30నేను కృతజఞ్తతోపుచుచ్కొంటే
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచిన దాని విషయంలో నేనెందుకు నిందకు గురి
కావాలి?

31 కాబటిట్ మీరు తినాన్, తాగినా, ఏమి చేసినా సరే, అనీన్ దేవుని
మహిమకోసంచేయండి. 32యూదులకుగానీ, గీసుదేశసుథ్ లకుగానీ,
దేవుని సంఘానికి గానీ అభయ్ంతరం కలిగించకండి. 33 నేను కూడా
ఇదేవిధంగాసొంతపయోజనాలుచూసుకోకుండా,చాలామందిపాప
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విమోచనపొందాలనివారికిపయోజనం కలగాలనికోరుకుంటూఅనిన్
విషయాలోల్ , అందరినీ సంతోషపెడుతునాన్ను.

11
ర్సత్వ కమం, పభువు బలల్

1 నేను కీసుత్ లాగా పవరిసుత్ నన్ పకారం మీరూ నాలాగా ఉండండి.
2 మీరు అనిన్ విషయాలోల్ ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటూ, నేను
మీకు ఉపదేశించిన పదధ్తులను అనుసరిసుత్ నాన్రని మిమమ్లిన్
మెచుచ్కొంటునాన్ను.

3 మీరు తెలుసుకోవలసింది ఏమంటే, పురుషునికి శిరసుస్ కీసుత్ .
సీకి శిరసుస్ పురుషుడు. కీసుత్ కు శిరసుస్ దేవుడు. 4 తన తల
కపుప్కుని పారథ్న చేసే పురుషుడు తన తలను అవమానపరచినటేట్ .
5 తన తల కపుప్కోకుండా పారథ్న చేసే, లేక పవచించే సీ తన తల
అవమానపరచినటేట్ . ఎందుకంటే అది ఆమె తల గొరిగించుకునన్
దానితో సమానం. 6 తన తల కపుప్కోని సీ తన తలవెంటుకలు
కతిత్రించుకోవాలి. అలా కతిత్రించుకోవడం, లేక పూరిగా వెంటుకలు
తీసివేయడం ఆమెకు అవమాన తే ఆమె తల కపుప్కోవాలి.
7 పురుషుడు దేవుని పోలిక, ఆయన మహిమ. కాబటిట్ అతడు
తన తల కపుప్కోకూడదు. సీ పురుషుని మహిమ. 8 అదెలాగంటే,
సీ పురుషుని నుండి కలిగింది గాని పురుషుడు సీ నుండి కలగలేదు.
9 సీని పురుషుని కోసం సృషిట్ంచడం జరిగింది గాని పురుషుణిణ్ సీ
కోసం కాదు. 10 కాబటిట్ దేవదూతల కారణంగా సీకి తల మీద ఒక
అధికార సూచన ఉండాలి.

11 అయితే పభువులో సీకి వేరుగా పురుషుడు, పురుషునికి
వేరుగా సీ ఉండరు. 12 ఏ విధంగా సీ పురుషుని నుండి కలిగిందో,
అలాగే పురుషుడు సీ మూలంగా కలిగాడు. అయితే సమసత్మూ
దేవునినుండే కలుగుతాయి.
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13మీరే చెపప్ండి. సీ తల కపుప్కోకుండా దేవునికి పారథ్న చేయడం
స నదేనా? 14పురుషుడు తల వెంటుకలు పెంచుకోవడం అతనికి
అవమానమని సహజంగా మీకు అనిపించడం లేదా? 15 దేవుడు
సీకి తల వెంటుకలు టచెంగుగా ఇచాచ్డు కాబటిట్ ఆమె వాటిని
పెంచుకోవడం ఆమెకు ఘనత అని మీకు సవ్తహాగా తెలుసు
కదా! 16 ఈ విషయంలో వేరే వాదనలు చేసేవాడు, మాలో గానీ,
దేవుని సంఘంలో గానీ దీనికి వయ్తిరేకంగా వేరొకఅభిపాయం లేదని
తెలుసుకోవాలి.

పభువు బలల్ దగగ్ర అకమాలు ఖండన
17 మీకు ఈ కింది ఆజఞ్నిసూత్ మిమమ్లేన్మీ మెచుచ్కోవడం

లేదు. ఎందుకంటే మీరు సమావేశం కావడం ఎకుక్వ కీడుకే
కారణమౌతునన్ది గానీ మేలుకు కాదు. 18మొదటి సంగతి, మీరు
సమావేశ నపుప్డు మీలో తగాదాలు ఉనాన్యని వింటునాన్ను.
కొంతమటుట్ కు ఇదినిజమేఅనిపిసుత్ ంది. 19మీలోనిజంగాయోగుయ్లు
ఎవరో తెలియాలంటేమీలో భినాన్భిపాయాలు ఉండవలసిందే.

20 మీరంతా సమావేశ కలిసి తినేది పభు రాతి భోజనం
కాదు. 21 ఎందుకంటే మీరు ఆ భోజనం తినేటపుప్డు ఒకడికంటే
ఒకడు ముందుగా తన మటుట్ కు తానే తింటునాన్డు. దీనివలన
ఒకడు ఆకలితో ఉండగానే ఇంకొకడు బాగా తిని తాగి మతుత్ లో
మునిగిపోతాడు. 22 ఏమిటిది? తిని తాగడానికి మీకు ఇళ ళ్
లేవా? దేవుని సంఘానిన్ చినన్చూపు చూసూత్ లేని వారిని చినన్చూపు
చూసూత్ ? మీతో ఏమి చెపాప్లి? మిమమ్లిన్ మెచుచ్కోమంటారా? ఈ
విషయంలోమిమమ్లిన్ మెచుచ్కోలేను.

పభువు బలల్ కమం, పరమారథ్ం
23 నేను మీకు అపప్గించిన దానిన్ పభువే నాకు ఇచాచ్డు. పభు

యేసు అపప్గించబడిన రాతి, ఆయన ఒక రొటెట్ చేత పటుట్ కునాన్డు.
24 సుత్ తులు చెలిల్ంచిన తరువాత దానిన్ విరిచి, “ఇది మీ కోస న
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నా శరీరం. తీసుకుని తినండి. నా జాఞ్ పకారథ్ం దీనిన్ చేయండి” అని
చెపాప్డు. 25భోజనం చేసిన తరువాతఆవిధంగానేఆయనపాతను
చేత పటుట్ కుని, “ఈపాతనా రకం మూలంగా చేసిన కొతత్ నిబంధన.
మీరు దీనిన్ తాగిన పతిసారీ ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకోడానికి దీనిన్
చేయండి” అనాన్డు. 26మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, ఈపాతలోదితాగిన
పతిసారీ పభువు వచేచ్వరకూ ఆయనమరణానిన్ పకటిసుత్ నాన్రు.

27 కాబటిట్ ఎవ తే అయోగయ్ న విధానంలో పభువు రొటెట్ను
తిని ఆయన పాతలోది తాగుతారో వారు పభువు శరీరం, ఆయన
రకం విషయంలో అపరాధులు అవుతారు. 28 కాబటిట్ పతి ఒకక్డూ
తనను తాను పరీ ంచుకుని ఆ రొటెట్ తిని, ఆ పాతలోది తాగాలి.
29 ఎందుకంటే పభువు శరీరం గురించి స న అవగాహన లేకుండా
దానిన్ తిని, తాగేవాడు తన మీదికి శికష్ కొని తెచుచ్కుంటునాన్డు.
30 ఈ కారణం చేతనే మీలో చాలామంది నీరసంగా, అనారోగయ్ంగా
ఉనాన్రు. చాలామంది చనిపోయారు కూడా. 31 అయితే మనలను
మనం పరిశీలించుకుంటూ ఉంటే మన కి తీరుప్ రాదు. 32మనం
తీరుప్పొందినాలోకంతోపాటు శికష్కు గురికాకుండాపభువుమనలను
శి ంచి సరిదిదుద్ తునాన్డు.

33 కాబటిట్ నా సోదర సోదరీలారా, మీరు భోజనం చేయడానికి
వచిచ్నపుప్డు ఒకడి కోసం ఒకడు వేచి ఉండండి. 34 మీరు ఇలా
కలుసుకోవడం మీ తీరుప్ రావడానికి కారణం కాకుండేలా, ఆకలి
వేసినవాడు తన ఇంటోల్ నేభోజనం చేసిరావాలి. మీరురాసినమిగతా
సంగతులను నేను మీ దగగ్రకి వచిచ్నపుప్డు సరిచేసాత్ ను.

12
దేవుని సంఘంలో పరిచరయ్, ఆరాధన ఆతమ్ వరాలు

1సోదరీ సోదరులారా, ఆతమ్వరాలను గూరిచ్ మీకు తెలియకుండా
ఉండడంనాకిషట్ం లేదు. 2పూరవ్ంమీరుఅవిశావ్సులుగాఉనన్పుప్డు
ఎటుబడితే అటు కొటుట్ కుపోతూ మూగవిగహాలను ఆరాధించేవారని
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మీకు తెలుసు. 3 అందుచేత నేను మీతో చెపేప్దేమంటే, దేవుని
ఆతమ్ వలనమాటాల్ డే వారెవరూ, “యేసు శాపగసుత్ డు” అని చెపప్రు.
అలాగే పరిశుదాధ్ తమ్ వలన తపప్ ఎవరూ, “యేసే పభువు” అని
చెపప్లేరు.

ఆతమ్వరాలవాడకమే నిజ న పరిచరయ్
ఎఫెసీ 4:7-16

4దేవునిఆతమ్ఒకక్డేగానిఆయనఅనుగహించేకృపావరాలువేరు
వేరు. 5అలాగే పభువు ఒకక్డే గాని పరిచరయ్లు వేరు వేరు విధాలు.
6 వేరు వేరు కారాయ్లు ఉనాన్యి గాని అందరిలో, అనిన్టినీ జరిగించే
దేవుడు ఒకక్డే. 7అందరి పయోజనం కోసం పతి ఒకక్డికీ ఆతమ్ తన
పతయ్కష్తనుఅనుగహిసుత్ నాన్డు. 8ఎలాఅంటే,ఒకేఆతమ్ఒకడికిబుదిధ్
వాకుక్, ఒకడికిజాఞ్ నవాకుక్, 9మరొకడికి విశావ్సం,మరొకడికి సవ్సథ్త
వరం ఇసాత్ డు. 10 ఆ ఆతేమ్ ఒకడికి అదుభ్తాలు చేసే శకి, మరొకడికి
పవచనాలు పలికే శకి, మరొకడికి ఆతమ్లను గురించే శకి, మరొకడికి
వివిధ రకాలభాషలుమాటాల్ డేసామరధ్ ం,మరొకడికి ఆభాషల అరథ్ం
చెపేప్ శకి అనుగహిసుత్ నాన్డు. 11ఆఆతమ్ ఒకక్డే ఇవనీన్ చేసూత్ తనకు
నచిచ్నటుట్ ఒకొక్కక్రికి పతేయ్కంగా పంచిపెడుతునాన్డు.

పతి విశావ్సి కీసుత్ శరీరంలోభాగమే గనక పతి ఒకక్రికీ సప్షట్ న
పరిచరయ్ ఉంది

12 శరీరం ఒకక్టే, అందులో అనేక అవయవాలు ఉనాన్యి.
అవనీన్ ఒకే శరీరంలో అవయవా నా శరీరం ఒకటే. కీసుత్ కూడా
అలానేఉనాన్డు. 13ఎలాగంటే,యూదు నా, గీకు నా,దాసు నా,
సవ్తంతు నా,మనమంతాఒకక్ శరీరంలోకి ఒకక్ ఆతమ్లోనేబాపిత్సం
పొందాం. మనమంతా ఒకే ఆతమ్ను పానం చేశాం. 14 శరీరం అంటే
ఒకక్ అవయవమేకాదు,అదిఅనేక అవయవాలతోఉంది. 15పాదం
‘నేను చేతిని కాదు కాబటిట్ శరీరంతో నాకు సంబంధం లేదు’ అని
చెపిప్నంతమాతాన అది శరీరంలోభాగం కాకుండాపోదు. 16అలాగే
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చెవి ‘నేను కనున్ కాదు కాబటిట్ శరీరంతో నాకు సంబంధం లేదు’
అని చెపిప్నంత మాతాన అది శరీరంలో భాగం కాకుండా పోదు.
17శరీరమంతాఒకక్ కనేన్ ఉంటే ఇక వినడం ఎలా? శరీరమంతాఒకక్
చెవే అయితేవాసన ఎలా చూడాలి?

18అందుకే దేవుడు పతిఅవయవానీన్తనఇషట్ం పకారం శరీరంలో
ఉంచాడు. 19అవనీన్ ఒకేఅవయవంఅయితేశరీరమేది? 20అయితే
ఇపుప్డు అవయవాలు అనేకం, శరీరం మాతం ఒకక్టే. 21 కాబటిట్
కనున్ చేతితో, “నీవు నాకకక్ర లేదు” అనీ, తల పాదాలతో, “మీరు
నాకకక్ర లేదు” అనీ చెపప్డానికి వీలు లేదు. 22అంతేకాక, శరీరంలో
బలహీనంగా కనిపించే అవయవాలు ఎకుక్వ అవసర నవి.

23 శరీరంలో ఘనత లేనివని తలంచే అవయవాలను మరి
ఎకుక్వగా ఘనపరుసాత్ ం. అందం లేదని తలచే అవయవాలకు
ఎకుక్వ అందానిన్ కలిగిసాత్ ం. 24-25 అంద న అవయవాలకు
మరింత అందం అకక్ర లేదు. ఆ విధంగా దేవుడు శరీరంలో
వివాదాలు రాకుండా అవయవాలనీన్ ఒకదాని పటల్ మరొకటి శదధ్
వహించేలాగా, తకుక్వ దానికే ఎకుక్వ ఘనత కలిగించి, శరీరానిన్
అమరాచ్డు. 26 కాబటిట్ ఒక అవయవం బాధపడితే మిగిలిన
అవయవాలనీన్దానితో కలిసిబాధపడతాయి. ఒకటిఘనతపొందితే
అవయవాలనీన్ దానితో కలిసి సంతోషిసాత్ యి. 27మీరు కీసుత్ శరీరం.
మీలోపతి ఒకక్రూ ఆ శరీరానికి చెందిన భాగాలు.

28 దేవుడు సంఘంలో మొదటి సాథ్ నంలో అపొసత్లులను,
రెండవ సాథ్ నంలో పవకలను, మూడవ సాథ్ నంలో ఉపదేశకులను,
ఆ తరావ్త అదుభ్తాలు చేసేవారిని, ఆ తరావ్త సవ్సథ్త వరం
గలవారిని, ఉపకారాలు చేసేవారిని, కారాయ్లు పరయ్వే ంచేవారిని,
వివిధ భాషలు మాటాల్ డేవారిని నియమించాడు. 29 అందరూ
అపొసత్లులు కారు, అందరూ పవకలు కారు, అందరూ బోధకులు
కారు, అందరూ అదుభ్తాలు చేయరు. 30 అందరికీ సవ్సథ్త వరం
లేదు. అందరూ భాషలతో మాటాల్ డరు, అందరూ భాషల అరథ్ం
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చెపప్లేరు. 31 కృపావరాలోల్ శేషఠ్ న వాటిని ఆసకితో కోరుకోండి.
అయితే నేను వీటనిన్టికీ మించిన సరవ్ శేషఠ్ మారాగ్ నిన్ మీకు
చూపిసాత్ ను.

13
పరిచరయ్ వరాలను పేమతోఉపయోగించాలి

1 నేను మనుషుల భాషలతో, దేవదూతల భాషలతో మాటాల్ డినా,
నాలో పేమ లేకపోతే గణగణలాడే గంటలాగా, మోగే తాళంలాగా
ఉంటాను. 2 దేవుని మూలంగా పవచించే కృపావరం ఉండి, అనిన్
రహసయ్ సతాయ్లూ, సమసత్ జాఞ్ నమూ నాకు తెలిసి ఉనాన్, కొండలను
పెకలించే పరిపూరణ్ విశావ్సం ఉనాన్, నాలో పేమ లేకపోతే నేను
వయ్రధ్ న వాడినే. 3 పేదల కోసం నా ఆసిత్ అంతా ధారపోసినా,
నా శరీరానిన్ కాలచ్డానికి అపప్గించినా, నాలో పేమ లేకపోతే నాకు
పయోజనమేమీఉండదు.

4 పేమలో దీరఘ్శాంతం ఉంది. అది దయ చూపుతుంది.
పేమలో అసూయ ఉండదు. అది గొపప్లు చెపుప్కోదు, గరవ్ంతో
మిడిసిపడదు.

5 అమరాయ్దగా పవరించదు. పేమలో సావ్రధ్ం ఉండదు. అది
తవ్రగా కోపం తెచుచ్కోదు, ఎవ నా అపకారం తలపెడితే మనసులో
ఉంచుకోదు.

6ఈపేమదురీన్తి విషయంలోసంతోషించదు, సతయ్ం విషయంలో
సంతోషిసుత్ ంది.

7 అది అనిన్టినీ భరిసుత్ ంది, అనిన్టినీ నముమ్తుంది, అనిన్టినీ
ఆశతో ఎదురు చూసుత్ ంది, అనిన్టినీ ఓరుచ్కుంటుంది.

8 పేమకు అంతం లేదు. పవచనాలు వృథా అవుతాయి, భాషలు
అంతరిసాత్ యి,జాఞ్ నం గతించిపోతుంది.

9 ఎందుకంటే మనకు కొంతవరకే తెలుసు. కొంతవరకే
పవచిసుత్ నాన్ము. 10 అయితే పరిపూరణ్ నది వచిచ్నపుప్డు
పరిపూరణ్ం కానివి అంత పోతాయి. 11 నేను చినన్వాడిగా
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ఉనన్పుప్డు చినన్వాడిలాగానే మాటాల్ డాను, చినన్వాడిలాగానే
తరిక్ంచాను. ఇపుప్డు పెదద్వాడినయాయ్క పిలల్చేషట్లుమానేశాను.

12 అలాగే ఇపుప్డు అదద్ంలో చూసుత్ నన్టుట్ మసకగా చూసుత్ నాన్ం.
అపుప్ తే ముఖాముఖిగా చూసాత్ ం. ఇపుప్డు నాకు తెలిసింది కొంత
మాతమే. అపుప్డు దేవుడు ననున్ పూరిగా ఎరిగినంతమటుట్ కు నేను
కూడాపూరిగా తెలుసుకుంటాను.

13 పసుత్ తం విశావ్సం, ఆశాభావం, పేమ ఈ మూడూ నిలిచి
ఉనాన్యి. వీటిలోఉనన్త నది పేమే.

14
దేవునిమూలంగా పలకడం అనిన్టికనాన్ గొపప్ వరం

1పేమకలిగిఉండడానికి పయతన్ం చేయండి. ఆతమ్ సంబంధ న
వరాలనుఆసకితోకోరుకోండి. ముఖయ్ంగా వసందేశం పకటించగలిగే
వరం కోరుకోండి. 2 ఎందుకంటే తెలియని భాషలతో మాటాల్ డేవాడు
మనుషులతో కాదు, దేవునితో మాటాల్ డుతునాన్డు. అతడు పలికేది
ఎవరికీ అరథ్ం కాదు. అతడు ఆతమ్ దావ్రా రహసయ్ సతాయ్లను
పలుకుతునాన్డు. 3అయితే వసందేశం పకటించేవాడు వినేవారికి
మాభివృదిధ్ , ఆదరణ, ఓదారుప్ కలిగే విధంగా మనుషులతో
మాటాల్ డుతునాన్డు. 4భాషతోమాటాల్ డేవాడు తనకు మాతం మేలు
చేసుకుంటాడు గాని వసందేశం పకటించేవాడు ఆదరణ, ఓదారుప్
కలిగిసూత్ సంఘానికి మాభివృదిధ్ కలగజేసాత్ డు.

5మీరంతా తెలియనిభాషలతోమాటాల్ డాలని నేను కోరుతునాన్ను
గాని, మీరు వసందేశం పకటించేవారుగా ఉండాలని మరెకుక్వగా
కోరుతునాన్ను. సంఘం అభివృదిధ్ చెందడానికి భాషలతో మాటాల్ డే
వాడి కంటే (అరథ్ం చెబితేతపప్)దేవునిపకష్ంగాదేవుడుతెలియచేసిన
సందేశానిన్ పకటించే వాడే గొపప్వాడు.

6 సోదరులారా, ఆలోచించండి. నేను మీ దగగ్రికి భాషలతో
మాటాల్ డుతూ వచాచ్ననుకోండి. నా మాటలు మీకు అరథ్ం కాక,
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వాటిలో దేవుడు బయలు పరచిన విషయాలను గానీ, జాఞ్ నం గానీ,
దేవుడు చెపప్మనన్ సందేశం గానీ, లేక ఎ నా ఉపదేశం గానీ
లేకుండా ఉంటే నా వలన మీకు పయోజనమేమిటి? 7 నిరీజ్వ న
వసుత్ వు న వేణువు ఊదినా, వీణ వాయించినా, అవి వేరు వేరు
సవ్రాలు పలకకపోతే, వాడిన వాయిదయ్మేదో ఎలా తెలుసుత్ ంది?
8బాకా సప్షట్ంగా వినిపించకపోతే యుదాధ్ నికి ఎవరు సిదధ్పడతారు?
9అలాగేమీనాలుకతోసప్షట్ నమాటలు పలకకపోతేవినేవారికి ఏం
అరథ్మౌతుంది? అదిమీరు గాలితోమాటాల్ డుతునన్టేట్ ఉంటుంది కదా!

10 లోకంలో ఎనోన్ భాషలునాన్, వాటనిన్టికీ సప్షట్ న అరాథ్ లు
ఉంటాయి. 11 మాటల అరథ్ం నాకు తెలియకపోతే మాటాల్ డేవాడు
నాకూ, నాకు అతడూ పరాయివారంగా ఉంటాం. 12 మీరు ఆతమ్
సంబంధ న వరాల విషయంలో ఆసకిగలవారు గనుక సంఘానిన్
అభివృదిధ్ పరిచే వరాలను కోరుకుని వాటిలో అమితంగా అభివృదిధ్
చెందండి. 13 కాబటిట్ తెలియని భాషతో మాటాల్ డేవాడు దానికి అరథ్ం
చెపేప్ సామరధ్ ం కోసం పారథ్న చేయాలి.

14 నేను తెలియని భాషతో పారథ్న చేసినపుడు నా ఆతమ్ పారథ్న
చేసుత్ ంది గాని నా మనసు చురుకుగా ఉండదు. 15 కాబటిట్ నేనేం
చెయాయ్లి? నా ఆతమ్తో పారిధ్సాత్ ను, మనసుతో కూడా పారిధ్సాత్ ను.
ఆతమ్తో పాడతాను, మనసుతో కూడా పాడతాను. 16 అలా
కాకుండా, నీవు ఆతమ్తో మాతమే సుత్ తులు చెలిల్సేత్ నీవు పలికిన
దానిన్ గహించలేని వయ్కి నీవు చెపిప్న కృతజఞ్తలకు, “ఆమేన్ ” అని
చెపప్లేడు కదా! 17నీ నీవుబాగానే సుత్ తులు చెలిల్సాత్ వు గానీ ఎదుటి
వయ్కికి మేలు కలగదు.

18 దేవునికి సుత్ తులు! నేను మీ అందరికంటే ఎకుక్వగా
తెలియని భాషలతో మాటాల్ డతాను. 19 అయినా సంఘంలో
తెలియని భాషతో పదివేల మాటలు పలకడం కంటే, ఇతరులకు
ఉపదేశం దొరికేలా నా మనసుతో ఐదు మాటలు చెపప్డం మంచిది.
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20 సోదరులారా, ఆలోచనలో చినన్ పిలల్లాల్ గా ఉండవదుద్ . చెడు
విషయంలో పసివారిలాగా ఉండండి గానీ ఆలోచించడంలో పరిణతి
చెందినవారుగా ఉండండి. 21 ధరమ్శాసంలో ఇలా రాసి ఉంది,
“తెలియని భాషలు మాటాల్ డే పజల దావ్రా, తెలియని మనుషుల
పెదవుల దావ్రా, ఈ పజలతో మాటాల్ డతాను. అయినపప్టికీ వారు
నామాట వినరు అని పభువు చెబుతునాన్డు.”

22 కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు, అవిశావ్సులకే సూచన.
దేవుడిచిచ్న సందేశానిన్ పకటించడం అవిశావ్సులకు కాదు,
విశావ్సులకే సూచన.

సాథ్ నిక సంఘంలో ఆతమ్వరాల పరిచరయ్ కమం
23 సంఘమంతా ఒకేసారి తెలియని భాషలతో

మాటాల్ డుతునన్పుప్డు, బయటి వయ్కులు లేక అవిశావ్సులు
లోపలికి వచిచ్ చూసేత్ మిమమ్లిన్ వెరివారు అని చెపుప్కొంటారు కదా?
24అయితేఅందరూ దేవుడిచిచ్న సందేశానిన్ పకటిసూత్ ఉంటే బయటి
వయ్కి లేక అవిశావ్సి లోపలికి వచిచ్ చూసేత్ మీ అందరి ఉపదేశం
వలన తాను పాపినని గహిసాత్ డు, అందరి మూలంగా అతనికి
ఒపుప్దల కలుగుతుంది. 25 అపుప్డతని హృదయ రహసాయ్లు
బయలుపడతాయి. అపుప్డతడు సాగిలపడి దేవుణిణ్ ఆరాధించి,
దేవుడు నిజంగామీలోఉనాన్డని పకటిసాత్ డు.

26 సోదరులారా, ఇపుప్డేం జరుగుతునన్ది? మీరు
సమావేశ నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరన పాడాలని, ఇంకొకడు దేవుని
మాటలు ఉపదేశించాలని చూసుత్ నాన్డు, వేరొకడు దేవుడు తనకు
బయలు పరచిన దానిన్ పకటించాలని చూసుత్ నాన్డు. ఒకడు
తెలియని భాషతో మాటలాడాలని చూసుత్ ండగా మరొకడు దానికి
అరథ్ం చెపాప్లని కనిపెడుతునాన్డు. సరే, అంతటినీ సంఘాభివృదిధ్
కోసం జరిగించండి. 27 ఎవ నా తెలియని భాషతో మాటాల్ డితే,
ఇదద్రు, అవసర తే ముగుగ్ రికి మించకుండా, ఒకరి తరువాత
ఒకరు మాటాల్ డాలి. ఒకరు దానికి అరథ్ం చెపాప్లి. 28 అరథ్ం
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చెపేప్వాడు లేకపోతే అతడు సంఘంలో మౌనంగా ఉండాలి.
అయితే అతడు తనతో, దేవునితో మాటాల్ డుకోవచుచ్. 29 పవకలు
ఇదద్రు ముగుగ్ రు మాటలాడవచుచ్. మిగిలినవారు ఆ ఉపదేశానిన్
వివేచనాపూరవ్కంగా వినాలి. 30అయితేఅకక్డ కూరుచ్నన్ మరొకనికి
ఏ నావెలల్డి అయితేమొదటివాడుమౌనంగాఉండాలి. 31అందరూ
నేరుచ్కొనేలా, పోతాస్హం పొందేలా మీరంతా ఒకడి తరవాత ఒకడు
దేవుడిచిచ్న సందేశం పకటించ వచుచ్. 32 పవకల ఆతమ్లు పవకల
సావ్ధీనంలో ఉనాన్యి. 33ఎందుకంటే దేవుడు శాంతి సమాధానాలు
కలిగించే వాడే గాని గందరగోళం కలిగించేవాడు కాడు. పరిశుదుధ్ ల
సంఘాలనిన్టిలో 34 సీలు సంఘ సమావేశాలోల్ మౌనంగా ఉండాలి.
వారు లోబడి ఉండవలసిందే. వారికి మాటాల్ డేందుకు అనుమతి
లేదు. ఇదే విషయానిన్ ధరమ్శాసం కూడా చెబుతునన్ది. 35 వారు
దేని నా తెలుసుకోవాలంటే వారి ఇంటోల్ తమ భరలను అడగాలి.
సంఘంలో సీమాటాల్ డడం అవమానకరం. 36ఏం, దేవుని వాకుక్ మీ
నుండే బయలుదేరిందా? మీదగగ్రికిమాతమే వచిచ్ందా?

37 ఎవ నా తాను పవకననీ లేక ఆతీమ్య వయ్కిననీ భావిసేత్
ఇకక్డ నేను మీకు రాసుత్ నన్వి పభువు చెపిప్న ఆజఞ్లని అతడు
కచిచ్తంగా తెలుసుకోవాలి. 38 ఎవ నా దీనిన్ పటిట్ంచుకోక పొతే అ
వయ్కిని పటిట్ంచుకోకండి. 39 కాబటిట్ నా సోదరులారా, దేవుడిచిచ్న
సందేశం పకటించడం అనే వరానిన్ ఆసకితో కోరుకోండి. తెలియని
భాషలతోమాటాల్ డటానిన్ ఆపకండి. 40 అంతా మరాయ్దగా, కమంగా
జరగనీయండి.

15
పభువు రాకడ,మొదటిపునరుతాథ్ నం
పక 20:5; 11-15

1 సోదరులారా, నేను మీకు పకటించిన సువారను మీకు మళీళ్
జాఞ్ పకం చేసుత్ నాన్ను. మీరు దానిన్ అంగీకరించి, దానిలోనే నిలిచి
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ఉనాన్రు. 2 మీ విశావ్సం వటిట్ తే తపప్, నేను మీకు పకటించిన
సువారఉపదేశానిన్మీరు గటిట్గా పటుట్ కుని ఉంటేఆ సువారదావ్రానే
మీరు రకష్ణపొందుతూ ఉంటారు.

3 దేవుడు నాకనుగహించిన ఉపదేశానిన్ మొదట మీకు
పకటించాను. అదేమంటే, లేఖనాల పకారం కీసుత్ మన పాపాల
కోసం చనిపోయాడు, 4లేఖనాల పకారం ఆయనను సమాధి చేశారు,
దేవుడు ఆయనను మూడవ రోజున తిరిగి లేపాడు కూడా. 5ఆయన
కేఫాకూ, తరువాత పనెన్ండు మందికీ కనబడాడ్ డు. 6 ఆ తరువాత
ఐదు వందలకంటే ఎకుక్ న సోదర సోదరీలకు ఒకక్ సమయంలోనే
కనిపించాడు. వారిలో చాలామంది ఇంకా జీవించే ఉనాన్రు. కొందరు
కనున్ మూశారు. 7 తరువాత ఆయనయాకోబుకు, అటు తరువాత
అపొసత్లులకందరికీ కనిపించాడు.

8 చివరిగా అకాలంలో పుటిట్నటుట్ నన్ నాకు కూడా కనిపించాడు.
9 ఎందుకంటే నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వ వాణిణ్ . దేవుని
సంఘానిన్ హింసించిన వాణిణ్ కాబటిట్ నాకు అపొసత్లుడు అనన్
పిలుపుకు అరహ్త లేదు. 10 అయినా నేనేమిటో అది దేవుని కృప
వలల్నే. నాకు ఆయన అనుగహించిన కృప వృధాగా పోలేదు.
ఎందుకంటే వారందరికంటే నేను ఎకుక్వగా కషట్పడాడ్ ను. 11 నే నా
వా నామేము పకటించేది అదే,మీరు నమిమ్నది అదే.

కీసుత్ పునరుతాథ్ నం పాముఖయ్త
12 కీసుత్ మరణించి సజీవు లేచాడని మేము పకటిసూత్ ఉంటే

మీలో కొందరు అసలు మృతుల పునరుతాథ్ నమే లేదని ఎలా
చెబుతారు? 13 మృతుల పునరుతాథ్ నం లేకపోతే, కీసుత్ కూడ
లేవలేదు. 14 కీసుత్ లేచి ఉండకపోతే మా సువార పకటనా వయ్రథ్ం,
మీ విశావ్సమూ వయ్రథ్ం. 15 దేవుడు కీసుత్ ను లేపాడని ఆయన గూరిచ్
మేము సాకష్ ం చెపాప్ం కదా? మృతులు లేవడం అనేది లేకపోతే
దేవుడు యేసును కూడా లేపలేదు కాబటిట్ మేము దేవుని విషయంలో
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అబదధ్ సాకష్ులమనన్టేట్ . 16మృతులు లేవకపోతే కీసుత్ కూడ లేవలేదు.
17 కీసుత్ లేవకపోతే మీ విశావ్సం వయ్రథ్మే, మీరింకా మీ పాపాలోల్ నే
ఉనాన్రనన్మాట. 18 అంతేకాదు, ఇపప్టికే కీసుత్ లో కనున్మూసిన
వారు కూడా నశించినటేట్ . 19మనం ఈ జీవిత కాలం వరకే కీసుత్ లో
ఆశ పెటుట్ కొనే వార తే మనుషులోల్ మనకంటే నిరాభ్గుయ్లెవరూ
ఉండరు.

పునరుతాథ్ నాల కమం
20 కానీ ఇపుప్డు కీసుత్ తిరిగి లేవడం దావ్రా చనిపోయిన వారిలో

నుండి లేచిన వారిలో పథమఫలం అయాయ్డు. 21 మనిషి దావ్రా
మరణం వచిచ్ంది కాబటిట్ మనిషి దావ్రానే చనిపోయిన వారు
తిరిగి లేవడం జరిగింది. 22 ఆదాములో అందరూ ఏ విధంగా
చనిపోతునాన్రో, అదే విధంగా కీసుత్ లో అందరూ బతికించబడతారు.
23 పతి ఒకక్డూ తన తన వరుసలో బతికించబడతారు. మొదట,
అంటేపథమఫలంగాకీసుత్ ,ఆతరువాతకీసుత్ వచిచ్నపుడుఆయనకు
చెందినవారు బతికించబడతారు.

24ఆ తరువాత ఆయన సమసత్ ఆధిపతాయ్నీన్ అధికారానీన్ బలానీన్
రదుద్ చేసి తన తండి అయిన దేవునికి రాజాయ్నిన్ అపప్గిసాత్ డు.
అపుప్డు అంతం వసుత్ ంది. 25 ఎందుకంటే ఆయన శతువులంతా
ఆయన పాదాకాంతులయేయ్ వరకూ ఆయన పరిపాలించాలి. 26చిటట్
చివరిగా నాశనమయేయ్ శతువుమరణం. 27దేవుడు సమసాత్ నీన్ కీసుత్
పాదాలకిందఉంచాడు. సమసత్ంఅనేమాటలోపాదాలకిందఉంచిన
దేవుడు తపప్ మిగిలినవనీన్ ఆయన పాదాల కింద ఉనాన్యి అని
తేటతెలల్ం అవుతుంది కదా. 28 సమసత్మూ కుమారుడికి వశ న
తరువాతదేవుడు సరావ్ధికారిగాఉండే నిమితత్ం ఆయన కుమారుడు
సమసాత్ నీన్ తన కింద ఉంచిన దేవునికి తానేలోబడతాడు.

29 ఇదేమీ కాకపోతే చనిపోయిన వారి కోసం బాపిత్సం పొందేవారి
సంగతేమిటి? చనిపోయినవారు లేవకపోతే వారి కోసం బాపిత్సం
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పొందడం ఎందుకు? 30 మేము గంటగంటకు పాణం అరచేతిలో
ఉంచుకుని బతకడం ఎందుకు?

31 సోదరులారా, మన పభు కీసుత్ యేసులో మిమమ్లిన్ గూరిచ్
నేను చూపే అతిశయానిన్ బటిట్ నేను పకటించేది ఏమిటంటే, “నేను
పతి దినం చనిపోతునాన్ను.” 32 నేను ఎఫెసులో కూర మృగాలతో
పోరాడింది కేవలం మానవరీతాయ్ అయితే నాకు లాభమేముంది?
చనిపోయిన వారు లేవకపోతే, “రేపు చనిపోతాం కాబటిట్ తిని,
తాగుదాం.” 33 మోసపోకండి. “దుషుట్ లతో సహవాసం మంచి
నడతనుచెడగొడుతుంది.” 34కాబటిట్ మేలోక్ండి! నీతిపవరనకలిగి,
పాపం చేయకండి. మీలో కొందరికి దేవుని గూరిచ్న అవగాహన లేదు.
మీరు సిగుగ్ పడాలని ఇలా చెబుతునాన్ను.

పునరుతాథ్ న విధానం
35అయితే “చనిపోయినవారు ఎలాలేసాత్ రు? వారెలాటి శరీరంతో

వసాత్ రు?” అని ఒకడు అడుగుతాడు. 36 బుదిధ్ హీనుడా, నీవు
వితత్నం వేసినపుప్డు అది ముందు చనిపోతేనే కదా, తిరిగి బతికేది!
37 నీవు పాతినది గోదుమ గిం నా, మరి ఏ గిం నా, వటిట్ గింజనే
పాతిపెడుతునాన్వు గాని కిమొలిచే శరీరానిన్ కాదు. 38దేవుడే తన
ఇషట్ పకారం నీవు పాతిన దానికి రూపానిన్ ఇసాత్ డు. పతి వితత్నానికీ
దాని దాని శరీరానిన్ ఇసుత్ నాన్డు. 39అనిన్ రకాల మాంసాలు ఒకక్టి
కాదు. మనిషి మాంసం వేరు, పశువు మాంసం వేరు, ప మాంసం
వేరు, చేప మాంసం వేరు. 40 ఆకాశంలో వసుత్ వులునాన్యి, భూమి
మీద వసుత్ వులునాన్యి. ఆకాశ వసుత్ రూపాల మహిమ వేరు,
భూవసుత్ రూపాల మహిమ వేరు. 41 నూరుయ్ని మహిమ వేరు,
చందునిమహిమవేరు, నకష్తాల వెలుగు వేరు. ఒక నకష్తానికీమరొక
నకష్తానికీ వెలుగులో తేడాఉంటుంది కదా.

42 చనిపోయిన వారు తిరిగి లేవడం కూడా అలాగే ఉంటుంది.
నశించిపోయే శరీరానిన్ నాటి నశించని శరీరానిన్ పొందుతారు.
43ఘనహీనంగా వితిత్నది మహిమ గలదిగా, బలహీనంగా వితిత్నది
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బల నదిగా తిరిగి లేసుత్ ంది. 44 పకృతి సంబంధ న శరీరంగా
వితిత్నది ఆతమ్ సంబంధ న శరీరంగాలేసుత్ ంది. పకృతి సంబంధ న
శరీరం ఉంది కాబటిట్ ఆతమ్ సంబంధ న శరీరం కూడా ఉంది. 45దీని
గురించి, “ఆదామనే మొదటి మనిషి జీవించే పాణి అయాయ్డు”
అని రాసి ఉంది. చివరి ఆదాము జీవింపజేసే ఆతమ్ అయాయ్డు.
46మొదట వచిచ్ంది ఆతమ్ సంబంధ నది కాదు. ముందు పకృతి
సంబంధ నది, ఆ తరవాత ఆతమ్ సంబంధ నది వచాచ్యి.
47మొదటిమనిషి భూసంబంధి. అతడు మటిట్లో నుండి రూపొందిన
వాడు. రెండవ మనిషి పరలోకం నుండి వచిచ్నవాడు. 48మొదట
మటిట్ నుండి వచిచ్నవాడు ఎలాటివాడో ఆ తరువాత మటిట్ నుండి
పుటిట్న వారంతా అలాంటివారే. పరలోక సంబంధి ఎలాటివాడో
తరువాతవచిచ్నపరలోకసంబంధులు కూడాఅలాటివారే. 49మనం
మటిట్ మనిషి పోలికను ధరించిన పకారం పరలోక సంబంధి పోలికను
కూడా ధరిసాత్ ం. 50 సోదరులారా, నేను చెపేప్ది ఏమంటే, రక
మాంసాలు దేవుని రాజయ్ వారసతవ్ం పొందలేవు. నశించి పోయేవి
నశించని దానికి వారసతవ్ం పొందలేవు.

విశావ్సులోల్ కొందరు చనిపోరు
1తెసస్ 4:14-17

51ఇదిగోవినండి,మీకుఒక రహసయ్ంచెబుతునాన్ను,మనమంతా
నిదించం. నిమిషంలో రెపప్ పాటున, చివరి బాకా మోగగానే
మనమంతా మారిపోతాం. 52 బాకా మోగుతుంది, అపుప్డు
చనిపోయినవారునాశనంలేనివారుగాలేసాత్ రు. మనంమారిపోతాం.
53 నశించిపోయే ఈ శరీరం నాశనం లేని శరీరానిన్ ధరించుకోవాలి.
మరణించే ఈ శరీరం మరణం లేని శరీరానిన్ ధరించుకోవాలి. 54ఈ
విధంగానశించేదినశించనిదానినీ,మరణించేదిమరణంలేనిదానినీ
ధరించుకొనన్పుప్డు,
“విజయంమరణానిన్ మింగివేసింది”
అని రాసి ఉనన్మాటలు నెరవేరుతాయి.
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55 “మరణమా, నీ విజయమేది? మరణమా, నీములేల్ది?”
56మరణపుములుల్ పాపం. పాపానికి ఉనన్ బలం ధరమ్శాసమే.

57అయితేమనపభుయేసు కీసుత్ దావ్రామనకు విజయమిసుత్ నన్
దేవునికి సుత్ తి. 58కాబటిట్ నా పియసోదరులారా, సిథ్రంగా, నిబబ్రంగా
ఉండండి. మీ కషట్ం పభువులో వయ్రథ్ం కాదని ఎరిగి, పభువు సేవలో
ఎపప్టికీ ఆసకి కలిగి ఉండండి.

16
అంతిమహెచచ్రికలు, అభినందనలు

1పరిశుదుధ్ ల కోసం చందా విషయంలో నేను గలతీయసంఘాలకు
నియమించిన పకారమేమీరు కూడా చేయండి. 2నేను వచిచ్నపుప్డే
చందా పోగు చేయడం కాకుండా పతి ఆదివారం మీలో పతి ఒకక్డూ
తానుఅభివృదిధ్ చెందినకొదీద్ తనదగగ్ర కొంతడబుబ్ తీసిదాచిపెటాట్ లి.
3 నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరిని ఈ పనికి మీరు నిరణ్యిసాత్ రో వారికి
ఉతత్రాలిచిచ్, వారిచేత మీ చందాను యెరూషలేముకు పంపిసాత్ ను.
4నేను కూడా వెళళ్డం మంచి తేవారు నాతో వసాత్ రు.

5నేనుమాసిదోనియమీదుగావెళత్ నాన్ను. కాబటిట్ ఆ సమయంలో
మీ దగగ్రికి వసాత్ ను. 6 అపుప్డు మీ దగగ్ర కొంతకాలం ఆగవచుచ్,
ఒక వేళ శీతకాలమంతా గడుపుతానేమో. ఆ తరావ్త నా ముందు
పయాణం ఎకక్డి తే అకక్డికి వెళళ్టానికిమీరు సహాయపడవచుచ్.

7 పభువు అనుమతిసేత్ మీ దగగ్ర కొంతకాలం ఉండాలని ఎదురు
చూసుత్ నాన్ను. కాబటిట్ ఇపుప్డుమారగ్మధయ్ంలోమిమమ్లిన్ దరిశ్ంచడం
నాకిషట్ం లేదు. 8 కానీ పెంతెకొసుత్ వరకూ ఎఫెసులో ఉంటాను.
9 ఎందుకంటే ఒక విశాల న దావ్రం నా ఎదుట తెరిచి ఉంది.
ఎదిరించే వారు కూడా అనేకమంది ఉనాన్రు.

10 తిమోతి వచిచ్నపుప్డు అతడు మీ దగగ్ర నిశిచ్ంతగా
నివసించేలా చూసుకోండి. నాలాగా అతడు కూడా పభువు పని
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చేసుత్ నాన్డు. 11కాబటిట్ ఎవరూ అతనిన్ చినన్ చూపు చూడవదుద్ . నా
దగగ్రికి అతనిని శాంతితో సాగనంపండి. అతడు సోదరులతో కలిసి
వసాత్ డని ఎదురు చూసుత్ నాన్ను.

12సోదరు నఅపొలోల్ విషయమేమంటే,అతనినిఈసోదరులతో
కలిసి మీ దగగ్రికి వెళళ్మని నేను చాలా బతిమాలాను గాని ఇపుప్డు
రావడానికి అతనికి ఎంతమాతం ఇషట్ం లేదు. అతనికి వీ నపుప్డు
వసాత్ డు.

13మెలకువగాఉండండి, విశావ్సంలోనిలకడగాఉండండి, రయ్ం
గలిగి, బలవంతు ఉండండి. 14 మీరు చేసే పనులనీన్ పేమతో
చేయండి.

15 సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ పాంతానికి పథమ ఫలమనీ, వారు
పరిశుదుధ్ లకు సేవ చేయడానికి తమను అంకితం చేసుకునాన్రనీ
మీకు తెలుసు. 16 కాబటిట్ సోదరులారా, అలాటి వారికి, పనిలో
సహాయం చేసే వారికి, కషట్పడే వారికందరికీ లోబడి ఉండమని
మిమమ్లిన్ బతిమాలుతూ ఉనాన్ను.

17 సెత్ఫను, ఫొరూమ్నాతు, అకాయికు అనే వారు రావడం
సంతోషంగా ఉంది. మీరు లేని కొరత నాకు వీరి వలల్ తీరింది.
18నాఆతమ్కు,మీఆతమ్కు వీరు ఆదరణ కలిగించారు. అలాటివారిని
గురించి గౌరవించండి.

19 ఆసియలోని సంఘాల వారు మీకు అభివందనాలు
చెబుతునాన్రు. అకుల, పిసిక్లల్, వారి ఇంటోల్ ఉనన్ సంఘమూ
పభువులో మీకు అనేక అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. 20 ఇకక్డి
సోదరులంతా మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. పవిత న
ముదుద్ పెటుట్ కుని,మీరు ఒకరికి ఒకరు అభివందనాలు చెపుప్కోండి.

21పౌలు అనే నేను నా సవ్హసత్ంతో ఈ అభివందనం రాసుత్ నాన్ను.
22 ఎవ నా పభువును పేమించకుండా ఉంటే వారికి శాపం కలుగు
గాక. పభువు వసుత్ నాన్డు.
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23 పభు యేసు కీసుత్ కృప మీకు తోడుగా ఉండుగాక. 24 కీసుత్
యేసులో ఉనన్ నా పేమమీఅందరితో ఉంటుంది. ఆమేన్ .
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