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రోమీయులకు రాసిన పతిక
గంథకర
రోమా 1:1 పకారం ఈ పతిక రాసిన వాడు పౌలు. రోమ్

చకవరిగా పదహారేళళ్ నీరో సింహాసనం ఎకిక్నా 3 సంవతస్రాలకు
పౌలు కొరింతు అనే గీకు పటట్ణంలో ఉండి ఈ పతిక రాశాడు.
ఈ పముఖ పటట్ణం ంగిక అవినీతికీ విగహ పూజకూ పెటిట్ంది
పేరు. కాబటిట్ రోమా పతికలో పౌలు మానవాళి పాపం గురించి,
జీవితాలను అదుభ్త రీతిలోపూరిగామారచ్గలిగిన దేవుని కృపలోని
శకిని గురించీ రాసుత్ నన్పుప్డు తానేమి రాసుత్ నాన్డో తనకు బాగా
తెలుసు ఈ పుసత్కంలోని ముఖాయ్ంశం ర్సత్వ సువార సారాంశం.
అందులోని కీలక న అంశాలనీన్ ఉనాన్యి. దేవుని పవితత,
మానవాళి పాపం, యేసు కీసుత్ ఇవవ్జూపుతునన్ రకష్ణారధ్ం అయిన
కృప.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 56 - 57 లో కొరింతు పటట్ణం లో గంథ రచన

జరిగింది. రచనకు కీలక పదేశం రోమ్.
సీవ్కర
రోమ్ లో దేవుని పేమను చూరగొని అయన పవిత పజగా

ఉండడానికి పిలుపు అందిన వారు. అంటే రోమ్ సామాజాయ్నికి
ముఖయ్ నగరం రోమ్లోఉనన్ ర్సత్వ సంఘం.

పయోజనం
ర్సత్వ సిదాధ్ ంతానిన్ బహ సప్షట్ంగా, పణాళికాబదధ్ంగా అందించిన

పతిక ఇదే. సకల మానవాళి పాపం గురించి చరిచ్ంచడం తో
పౌలు ఈ పతిక ఆరంభించాడు. దేవునికి వయ్తిరేకంగా మన
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తిరుగుబాటు మూలంగా మనుషులంతా నేరసుథ్ లయాయ్రు. అయితే
దేవుడు తన కృప చొపుప్న తన కుమారుడు కీసుత్ దావ్రా విశావ్స
మూల ననిరోద్ షతావ్నిన్మనుషులకు ఇసుత్ నాన్డు. దేవుడుమనలిన్
నిరోద్ షులుగా తీరిచ్నపుప్డు మనకు రకష్ణ లేక విమోచన లభిసుత్ ంది.
ఎందుకంటే కీసుత్ రకం మన పాపాలను కపిప్ వేసుత్ ంది. పాపాల
నిమితత్ం ఒక మనిషి శికష్నుండి, పాపంయొకక్ పభావం నుండి ఎలా
తపిప్ంచుకుంటాడోపౌలు ఇకక్డవివరించినఅంశాలు సహేతుక న,
సంపూరణ్ న అవగాహన ఇసుత్ నాన్యి.

ముఖాయ్ంశం
దేవుని నీతినాయ్యాలు

విభాగాలు
1. పాపానికి దకక్వలసిన శికష్, నీతి నాయ్యాల ఆవశయ్కత —
1:18-3:20

2. ఆపాదించబడిన నీతినాయ్యాలు, నిరోద్ షతవ్ం— 3:21-5:21
3. అందించిన నీతినాయ్యాలు, పవితీకరణ— 6:1-8:39
4. ఇశాయేల్ కోసం దేవుని సదుపాయం— 9:1-11:36
5. నాయ్యబదధ్ నమారగ్ం అమలు— 12:1-15:13
6. ముగింపు: వయ్కిగత సందేశాలు— 15:14-16:27

ముందుమాట. ముఖాయ్ంశం
1యేసు కీసుత్ దాసుడు, అపోసత్లుడుగా పిలుపు పొందినవాడు,

దేవుని సువార కోసం పభువు పతేయ్కించుకునన్ 2 పౌలు, రోమాలో
ఉనన్ దేవుని పియులందరికీ అంటే పవితులుగా ఉండడానికి పిలుపు
పొందిన వారికి శుభాలు చెబుతూ రాసుత్ నన్ది. 3మన తండి అయిన
దేవుని నుండీ, పభు యేసు కీసుత్ నుండీ కృప, సమాధానం మీకు
కలుగు గాక.

4 దేవుడు తన కుమారుడు, మన పభువు అయిన యేసు కీసుత్
గురించిన ఆ సువారను పవిత లేఖనాలోల్ తన పవకల దావ్రా
ముందుగానే వాగాద్ నం చేశాడు. 5 యేసు కీసుత్ , శారీరికంగా చూసేత్
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దావీదు సంతానం. దేవుని పవిత న ఆతమ్ సంబంధంగా చనిపోయి
తిరిగి సజీవుడుగా లేవడం దావ్రా ఆయన దేవుని కుమారుడు అని
బల పభావాలతో పకటించబడింది. 6ఈయననామం నిమితత్ం అనిన్
జాతులపజలువిశావ్సానికివిధేయులయేయ్లాఈయనదావ్రామేము
కృప, అపొసత్లతవ్ం పొందాము. 7వారితోబాటు మీరు కూడాయేసు
కీసుత్ కు చెందిన వారుగా ఉండడానికి పిలుపుపొందారు.

8మీ విశావ్సం లోకమంతా పచురం కావడం చూసి, మొదట మీ
అందరి కోసం యేసు కీసుత్ దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తా సుత్ తులు
చెలిల్సుత్ నాన్ను. 9-10 ఏదో ఒక విధంగా చివరికి మీ దగగ్రికి రావడానికి
దేవుని చితత్ం వలన నాకు వీలవుతుందేమో అని నా పారథ్నలోల్
ఎపుప్డూ ఆయనను బతిమాలుకుంటునాన్ను. మిమమ్లిన్ ఎడతెగక
పసాత్ విసుత్ నాన్ను. ఆయన కుమారుడి సువార కోసం నేను నా ఆతమ్లో
సేవిసుత్ నన్ దేవుడే ఇందుకు సా . 11-12మీరు సిథ్రపడాలనీ, మీరూ
నేనూ ఒకరి విశావ్సం చేత ఒకరం ఆదరణపొందడం కోసంమిమమ్లిన్
చూడాలనీ కోరుకుంటునాన్ను. ఎందుకంటే ఆతమ్ సంబంధ న
ఏ నా కృపావరానిన్ మీకు అందించాలనినా ఆశ.

13సోదరులారా, ఇది మీకు తెలియకుండా ఉండడం నాకు ఇషట్ం
లేదు. నేను చాలా సారుల్ మీ దగగ్రకి రావడానికి పయతిన్ంచాను
గాని పతిసారీ ఆటంకం వచిచ్ంది. యూదేతర పజల మధయ్ నేను
పొందిన పరిచరయ్ ఫలాలు మీ మధయ్ కూడా పొందాలని నా ఆకాంకష్.
14 గీకులకూ, ఇతరులకూ, తెలి న వారికీ, బుదిధ్హీనులకూ నేను
రుణపడి ఉనాన్ను. 15 కాబటిట్ రోమాలోని మీకు కూడా సువార
పకటించాలనన్ ఆశతో నేను సిదధ్ంగా ఉనాన్ను.

16 సువారను గురించి నేను సిగుగ్ పడను. ఎందుకంటే మొదట
యూదుడికి, తరవాత గీసు జాతి వాడికి నమేమ్ పతి ఒకక్రికీ అది
దేవునిశకి. 17నీతిమంతుడువిశావ్సమూలంగాజీవిసాత్ డు,అనిరాసి
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ఉనన్ పకారం విశావ్సమూలంగా మరింత విశావ్సం కలిగేలా దేవుని
నీతిదానిలో వెలల్డి అవుతునన్ది.

మొదటిభాగం-దోషభరిత లోకం దేవుని ఉగత
18ఎవ తేతమదురీన్తిచేతసతాయ్నిన్అడడ్గిసాత్ రోవారిభకిహీనత

మీదా, దురీన్తి మీదా దేవుని కోపం పరలోకం నుండి వెలల్డి
అయింది. 19 ఎందుకంటే దేవుని గురించి తెలుసుకోగలిగినదంతా
వారికి కనబడుతూనే ఉంది. దేవుడే దానిన్ వారికి వెలల్డి చేశాడు.
20 ఈ లోకం పుటిట్నపప్టి నుండి, అనంత న శకి, వతవ్ం
అనే ఆయన అదృశయ్ లకష్ణాలు సప్షిట్ంచబడిన వాటిని తేటగా
పరిశీలించడం దావ్రా తేటతెలల్ం అవుతునాన్యి. కాబటిట్ వారు
తమను తాము సమరిధ్ంచుకోడానికి ఏ అవకాశమూ లేదు.

యూదేతరుల భషట్తవ్ం, ఏడు దశలు
21 వారు దేవుణిణ్ ఎరిగి ఉండి కూడా ఆయనను దేవునిగా

మహిమ పరచ లేదు, కృతజఞ్తలు చెపప్లేదు గానీ తమ ఆలోచనలోల్
బుదిధ్హీనులయాయ్రు. వారి అవివేక హృదయం చీకటిమయం
అయింది. 22 తాము తెలి న వారం అని చెపుప్కునాన్రు గాని
వారు బుదిధ్హీనులే. 23 వారు ఎనన్టికీ కష్యం కాని వా న దేవుని
మహిమను, నాశన పోయే మనుషులు, పకష్ులు, నాలుగు కాళళ్
జంతువులు,పురుగులు అనే వాటి రూపాలకు ఆపాదించారు.

యూదేతరుల భషట్తవ్ం ఫలితాలు
24 ఇందువలన వారు తమ హృదయాల దురాశల పకారం, తమ

శరీరాలను తమలో తాము అవమాన పరచుకొనేలా దేవుడు వారిని
ంగిక అపవితతకు అపప్గించాడు. 25 వారు దేవుని సతాయ్నిన్
అబదధ్ంగా మారిచ్వేసి, యుగ యుగాలకు సోత్ తారుహ్ న సృషిట్కరకు
బదులు సృషిట్నిపూజించి సేవించారు.

26 ఈ కారణంగా దేవుడు వారిని నీచ న కోరికలకు
అపప్గించాడు. వారి సీలు తం సహజ సంపరాక్లను వదిలివేసి
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అసహజ న సంపరాక్లకు అలవాటు పడిపోయారు. 27 అదే
విధంగాపురుషులు కూడాతాముసహజంగాసీలతోజరిగించవలసిన
ధరామ్నిన్ విడిచిపెటిట్ పురుషులతో పురుషులు చేయదగని విధంగా
పవరించారు. ఆ విధంగా వారు తమ కామాగిన్లోమాడిపోయి తమ
తపుప్కు తగిన పతిఫలానిన్ పొందారు.

28 వారి మనసులోల్ విక జాఞ్ నానికి చోటు లేదు. కాబటిట్
చేయదగని పనులువారితోచేయించేచెడుమనసుకు దేవుడువారిని
అపప్గించాడు. 29 వారు సమసత్ న దురీన్తి, దుషట్తవ్ం, లోభం,
చెడుతనం, ఈరష్ , అసూయ, హతయ్, కలహం, మోసం, విరోధభావం
వీటనిన్టితో నిండిపోయారు.

30 వారు చాడీలు చెపేప్వారు, అపనిందలు మోపేవారు,
దేవుణిణ్ దేవ్షించేవారు, అపకారులు, గరివ్షుట్ లు, లేని గొపప్లు
చెపుప్కొనేవారు, చెడడ్ పనులు చెయయ్డానికి రకరకాల మారాగ్ లు
కలిప్ంచుకునేవారు, తలిల్దండులను ఎదిరించేవారు, బుదిధ్హీనులు,
31మాటతపేప్వారు,జాలిలేనివారు, దయచూపనివారు అయాయ్రు.
32 ఇలాటి వారు చావుకు లోనవుతారు అనే దేవుని శాసనం వారికి
బాగాతెలిసిఉనాన్,వాటినిచేసూత్ నే ఉనాన్రు. తాము చేయడమేకాక
వాటిని చేసే ఇతరులతో కలిసి సంతోషిసుత్ నాన్రు.

2
యూదేతర నీతి బోధకులు

1 కాబటిట్ ఇతరులకు తీరుప్ తీరేచ్ నీవు ఎవరి నా సరే, నినున్
నీవు సమరిధ్ంచుకోలేవు. దేని విషయంలో ఎదుటి వాడికి
తీరుప్ తీరుసుత్ నాన్వో దాని విషయంలో నీవే దోషివని తీరుప్
తీరుచ్కుంటునాన్వు. ఎందుకంటే నీవు ఏ పనుల విషయంలో తీరుప్
తీరుసుత్ నాన్వో వాటినే నీవు కూడా చేసుత్ నాన్వు కదా?

2 ఆ పనులు చేసే వారి మీద దేవుని తీరుప్ నాయ్య నదే అని
మనకు తెలుసు. 3 ఆ పనులు చేసే వారికి తీరుప్ తీరుసూత్ వాటినే
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చేసుత్ నన్ ఓమనిషీ,దేవునితీరుప్ నీవెలాతపిప్ంచుకుంటావు? 4దేవుని
కటాకష్ం నినున్ పశాచ్తాత్ ప పడేందుకు పేరేపిసుత్ నన్దని తెలియక
ఆయన మంచితనం అనే ఐశవ్రాయ్నీన్ సహనానీన్ దీరఘ్శాంతానీన్
తోసిపుచుచ్తావా?

5 నీ మొండితనానిన్, మారని నీ హృదయానిన్ బటిట్ దేవుని
నాయ్య న తీరుప్ జరిగే ఆ ఉగత రోజు కోసం, దేవుని కోపానిన్
పోగు చేసుకుంటునాన్వు. 6 ఆయన పతి మనిషికీ అతని పనుల
చొపుప్న పతిఫలం ఇసాత్ డు. 7 మంచి పనులను ఓపికగా చేసూత్ ,
మహిమ, ఘనత, అకష్యతలను వెదికే వారికి నితయ్జీవమిసాత్ డు.
8 అయితే సావ్రధ్పరులు, సతాయ్నిన్ విడిచిపెటిట్ దురీన్తిని జరిగించే
వారి మీదికి దేవుని ఉగత, మహా కోపం వసాత్ యి. 9 చెడడ్ పని చేసే
పతిమనిషి ఆతమ్కు,ముందుయూదునికి, తరువాతయూదేతరునికి
బాధ, వేదన కలుగుతాయి. 10అయితేమంచి పని చేసే పతి వయ్కికి,
ముందు యూదునికి, తరువాత యూదేతరునికి మహిమ, ఘనత,
శాంతిసమాధానాలు కలుగుతాయి.

11ఎందుకంటేదేవునికిపకష్పాతంలేదు. 12ధరమ్శాసంఉండిపాపం
చేసినవారు ధరమ్శాస పకారం తీరుప్ పొందుతారు. ధరమ్శాసం లేకుండా
పాపంచేసినవారు కూడాధరమ్శాసం లేకపోయినానాశనంఅవుతారు.
13 ధరమ్శాసం వినే వారిని కాదు, దానిన్ అనుసరించి పవరించే
వారినే దేవుడు నీతిమంతులుగా ఎంచుతాడు. 14 ధరమ్శాసం లేని
యూదేతరులు సావ్భావికంగా ధరమ్శాసం చెపిప్నటుట్ నడుచుకుంటే
వారికి ధరమ్శాసం లేకపోయినా, తమకు తామే ధరమ్శాసంలాగా
ఉంటారు. 15 అలాటి వారి మనసాస్ కూడా సాకష్మిసుత్ ంది. వారి
ఆలోచనలు వారి తపుప్ మోపడమో లేక తపుప్లేదని చెపప్డమో
చేసాత్ యి. అలాటివారి హృదయాల ధరమ్శాస సారం రాసినటేట్
ఉంటుందిరాసినటేట్ ఉంటుంది. 16నాసువార పకారం దేవుడుయేసు
కీసుత్ దావ్రా మానవుల రహసాయ్లను విచారించే రోజున ఈ విధంగా
జరుగుతుంది.
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ధరమ్శాసం తెలిసినయూదులకు ధరమ్శాసం పకారమే శికష్
17 నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్ కుని ధరమ్శాసం మీద

ఆధారపడుతూ దేవుని విషయంలో అతిశయిసుత్ నాన్వు కదా?
18ఆయనచితత్ం తెలిసి, ధరమ్శాసంలోఉపదేశం పొంది ఏదిమంచిదో
తెలిసి దానిన్ మెచుచ్కొంటావు కదా? 19 జాఞ్ న సతయ్ సవ్రూప న
ధరమ్శాసం కలిగిఉండి, “నేను గుడిడ్వారికి దారి చూపేవాణిణ్ , చీకటిలో
ఉండేవారికి వెలుగు చూపేవాణిణ్ , 20 బుదిధ్లేని వారిని సరిదిదేద్
వాణిణ్ , చినన్ పిలల్లలకు అధాయ్పకుణిణ్ అని” అని నిశిచ్ంతగా
ఉనాన్వు కదా? 21 ఎదుటి మనిషికి ఉపదేశించే వాడివి, నీకు
నీవుబోధించుకోవా? దొంగతనం చేయకూడదని చెపేప్ నీవే దొంగతనం
చేసాత్ వా? 22వయ్భిచారం చేయవదద్ని చెపేప్ నీవే వయ్భిచారం చేసాత్ వా?
విగహాలను అసహియ్ంచుకుంటూ నీవే గుడులను దోచుకుంటావా?
23 ధరమ్శాసంలో గొపప్లు చెపుప్కునే నీవు ధరమ్శాసం మీరి, దేవునికి
అవమానం తెసాత్ వా? 24 “మిమమ్లిన్ బటేట్ గదా దేవుని పేరు
యూదేతరుల మధయ్ దూషణ పాలవుతునన్ది?” అని రాసి ఉంది
కదా.

25 నీవు ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించేవాడి తే నీకు సునన్తి
పయోజనం వరిసుత్ ంది గాని ధరమ్శాసానిన్ అతికమించేవాడి తే,
నీ సునన్తి సునన్తి కానటేట్ . 26 కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాస
నియమాలనుపాటిసేత్ సునన్తి లేకపోయినాసునన్తిపొందినవాడుగా
ఎంచబడతాడు గదా? 27 సునన్తి పొందకపోయినా ధరమ్శాసానిన్
అనుసరించి జీవించేవాడు, లేఖనాలూ, సునన్తి కలిగి ధరమ్శాసానిన్
అతికమించే నీకు తీరుప్ తీరుసాత్ డు కదా? 28 కి యూదుడుగా
కనిపించేవాడు యూదుడు కాదు, శరీరంలో కి కనిపించే సునన్తి
సునన్తి కాదు. 29 అంతరంగంలో యూదు న వాడే యూదుడు.
సునన్తి హృదయానికి చెందింది. అది ఆతమ్లో జరిగేదే గాని
అకష్రారధ్ నది కాదు. అలాటి వాణిణ్ మనుషులు కాదు, దేవుడే
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మెచుచ్కుంటాడు.

3
యూదులకునన్ లాభం వారికి మరింత శికష్కే దారి తీసింది

1 అలా తే యూదుల గొపప్తనం ఏమిటి? సునన్తి వలన
పయోజనం ఏమిటి? 2పతి విషయంలో ఎకుక్వే. మొదటిది, దేవుని
వాకుక్లు యూదులకే అపప్గించబడాడ్ యి. 3 కొందరు యూదులు
నమమ్దగని వాళ ళ్ అయినంత మాతాన దేవుడు నమమ్దగినవాడు
కాకపోతాడా? 4 కానేకాదు. “నీ మాటలోల్ నీవు నీతిమంతుడుగా
కనిపించడానికి, నీ విచారణ జరిగినపుప్డు గెలవడానికి” అని
రాసి ఉనన్ పకారం మనుషులంతా అబదిధ్కు నా సరే, దేవుడు
మాతం సతయ్వంతుడే. 5 మన దురీన్తి దేవుని నాయ్యానిన్ వెలల్డి
చేసుత్ నన్పప్టికీ కోపం చూపే దేవుడు అనాయ్యంచేసేవాడనిచెపాప్లా?
నేను మానవ వయ్వహార రీతిలో మాటాల్ డుతునాన్ను. 6 అలా కానే
కాదు. అలా తే దేవుడు లోకానికి ఎలా తీరుప్ తీరుసాత్ డు?

7నా అబదధ్ం దావ్రా దేవుని సతయ్ం విసత్రించి ఆయనకు మహిమ
కలిగితే నేను పాపినని తీరుప్ పొందడం ఎందుకు? 8మంచి జరగడం
కోసం చెడు జరిగిదాద్ ం అని మేము బోధిసుత్ నాన్మని ఇపప్టికే కొందరు
మా నిందారోపణచేసినటుట్ మేము నిజంగానేఆపకారం చెపప్వచుచ్
కదా? వారిమీదికి వచేచ్ శికష్ నాయ్య నదే.

ఫలితారథ్ం-లోకమంతా దేవుని ఎదుట దోషిగా నిలిచింది
9అలాగని మేము వారికంటే మంచివారమా? ఎంతమాతం కాదు.

యూదు నా, యూదేతరు నా, అందరూ పాపం కింద ఉనాన్రని
ఇపప్టికే దోషారోపణ చేశాం కదా. 10 దీని విషయంలో ఏమని రాసి
ఉనన్దంటే,
“నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డు కూడా లేడు.
11 గహించేవాడెవడూ లేడు, దేవుణిణ్ వెదికే వాడెవడూ లేడు.
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12 అందరూ దారి తపిప్పోయారు, అందరూ ఏకంగా
పనికిమాలినవారయాయ్రు.

మంచి జరిగించేవాడు లేడు, ఒకక్డు కూడా లేడు.
13వారి గొంతుక తెరచి ఉనన్ సమాధిలాగాఉంది.
వారు నాలుకతోమోసం చేసూత్ ఉంటారు.
వారి పెదవుల కింద పాము విషం ఉంది.
14వారి నోటినిండా శాపనారాధ్ లు, పగ ఉనాన్యి.
15 రకం చిందించడానికి వారిపాదాలు పరిగెడుతూ ఉనాన్యి.
16వారిమారాగ్ లోల్ నాశనం, కషట్ం ఉనాన్యి.
17వారికి శాంతిమారగ్ం తెలియదు.
18వారి దృషిట్కి దేవుని భయం అంటే తెలియదు.”

19 పతి నోటికీ మూతపడాలనీ, లోకమంతా దేవుని తీరుప్ కిందికి
రావాలనీ ధరమ్శాసం చెపేప్ మాటలనీన్ దానికి లోబడి ఉనన్వారితోనే
చెబుతునన్దని మనకు తెలుసు. 20 ఎందుకంటే ధరమ్శాసానిన్
పాటించడం దావ్రా ఏ మనిషీ దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు కాలేడు.
ధరమ్శాసం వలనపాపమంటే ఏమిటోతెలుసుత్ నన్ది.

రెండవభాగం-కేవలంసిలువవేయబడిన కీసుత్ విశావ్సందావ్రా
మాతమే మనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం ఒకక్టే పాపనివారణ మారగ్ం.
నిరోద్ షిగా తీరచ్డం, నిరవ్చనం

21 ఇదిలా ఉంటే ధరమ్శాసంతో సంబంధం లేకుండా దేవుని
నాయ్యం వెలల్ ంది. ధరమ్శాసమూ పవకలూ రాసింది దానికి
సాకష్ ంగా ఉనాన్యి. 22అదియేసు కీసుత్ లో విశావ్సమూలంగా నమేమ్
వారందరికీ కలిగే దేవుని నీతి. 23 భేదమేమీ లేదు. అందరూ పాపం
చేసి దేవుడు ఇవవ్జూపిన మహిమను అందుకోలేక పోతునాన్రు.
24 నమేమ్వారు దేవుని కృప చేతా, కీసుత్ యేసులోని విమోచన
దావ్రా, ఉచితంగా నీతిమంతులని తీరుప్ పొందుతునాన్రు. 25 కీసుత్
యేసు రకంలో విశావ్సం దావ్రా పాప పరిహారం పొందేలా దేవుడు
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తన కోపాగిన్ని తొలగించే పాప పరిహారారధ్ బలిగా ఆయనను
కనుపరిచాడు. అందులో దేవుని ఉదేద్శం తన నాయ్యానిన్
పదరిశ్ంచడమే. ఎందుకంటే, గతంలోని పాపాలను దేవుడు
సహనంతో దాటిపోయాడు. 26 పసుత్ త కాలంలో తన నాయ్యానిన్
కనబరిచే నిమితత్ం తాను నాయ్యవంతుడుగా,యేసులోవిశావ్సంగల
వాణిణ్ నాయ్యవంతుని తీరేచ్ వాడుగా ఉండడానికి దేవుడు ఇలా
చేశాడు.

27 కాబటిట్ మనం గొపప్లు చెపుప్కోడానికి కారణమేది? దానిన్
కొటిట్వేయడం అయిపోయింది. ఏ నియమానిన్ బటిట్? కియలను
బటాట్ ? కాదు, విశావ్స నియమానిన్ బటేట్ . 28 కాబటిట్ మనుషులు
ధరమ్శాస కియలు లేకుండానే విశావ్సం వలన నీతిమంతులని తీరుప్
పొందుతునాన్రని నిరణ్యిసుత్ నాన్ము.

నిరోద్ షిగా తీరచ్డం అనేదిసారవ్తిక పాప నివారణమారగ్ం
29 దేవుడు యూదులకు మాతమేనా దేవుడు? యూదేతరులకు

కాడా? అవును, వారికి కూడా దేవుడే. 30 దేవుడు ఒకక్డే కాబటిట్ ,
ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సం దావ్రా, సునన్తి లేని వారిని
విశావ్సం మూలంగా నీతిమంతులుగా తీరుసాత్ డు.

విశావ్సం దావ్రా మనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం అనేది ధరమ్శాసానిన్
గౌరవిసుత్ ంది

31 విశావ్సం దావ్రా ధరమ్శాసానిన్ కొటిట్వేసుత్ నాన్మా? కాదు,
ధరమ్శాసానిన్ సిథ్రపరుసుత్ నాన్ము.

4
విశావ్సం దావ్రామనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం-ఉదాహరణ సహిత

వివరణ
1 కాబటిట్ శరీరరీతిగా మన పూరివ్కు న అబాహాముకు ఏం

దొరికింది? 2 అబాహాము కియల మూలంగా నీతిమంతుడని తీరుప్
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పొంది ఉంటే అతడు గొపప్లు పోవడానికి కారణం ఉండేది గానీ అది
దేవుని ఎదుట కాదు. 3 లేఖనం చెబుతునన్దేమిటి? “అబాహాము
దేవునిలో నమమ్కముంచాడు. దాని దావ్రానే అతడు నీతిమంతుడని
తీరుప్ పొందాడు.” 4 పని చేసే వయ్కికి ఇచేచ్ జీతం అతనికి హకుక్గా
రావలసినసొమేమ్ గానిదానం కాదు.

విశావ్సం దావ్రామనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం-నిరవ్చనం
4:18-21

5 కానీ కియలు చేయకుండా దానికి బదులు భకిహీనుణిణ్
నీతిమంతునిగా తీరేచ్ దేవునిలో కేవలం విశావ్సం ఉంచే వయ్కి
విశావ్సానేన్ దేవుడు నీతిగా ఎంచుతాడు. 6 అదే విధంగా కియలు
లేకుండా దేవుడు నీతిమంతుడుగా పకటించిన మనిషి ధనుయ్డని
దావీదు కూడా చెబుతునాన్డు. 7ఎలా అంటే,
“తన అతికమాలకు కష్మాపణపొందినవాడు,
తనపాపానికి పాయశిచ్తత్ం పొందినవాడు ధనుయ్డు.
8పభువు ఎవరి అపరాధం లెకక్లోకి తీసుకోడోవాడు ధనుయ్డు.”

విశావ్సం దావ్రా మనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం-ధరమ్శాస విధులకు
భినన్ నది

9ఈదీవెన సునన్తి ఆచరించేవారి గురించి చెపాప్డా, ఆచరించని
వారి గురించి కూడా చెపాప్డా? అబాహాము విశావ్సం అతణిణ్
నీతిమంతుడుగా తీరిచ్ంది అనాన్ం కదా? 10 అతడు ఏ సిథ్తిలో
ఉనన్పుప్డు అది జరిగింది? సునన్తి చేయించుకునన్ తరవాతా లేక
సునన్తికి ముందా? ముందే కదా! 11 సునన్తి లేకపోయినా నమిమ్న
వారికందరికీఅతడుతండికావడంకోసంవారికినీతిఆపాదించడాని
సునన్తి లేనపుప్డే, తాను కలిగి ఉనన్ విశావ్సం వలన పొందిన నీతికి
ముదగా సునన్తి అనే గురును పొందాడు. 12 అలాగే సునన్తి
గలవారికి కూడా తండి కావడానికి, అంటే కేవలం సునన్తి మాతమే
పొందిన వారు కాక సునన్తి లేనపుప్డు మన తండి అబాహాము
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విశావ్సపు అడుగుజాడలోల్ నడచిన వారికి కూడా తండి కావడానికి
అతడు ఆ గురు పొందాడు.

విశావ్సం దావ్రా మనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం-ధరమ్శాసానికి
భినన్ నది

13అబాహాము, అతని సంతానం లోకానికి వారసులవుతారు అనే
వాగాద్ నం ధరమ్శాస మూలంగా కలగలేదు. విశావ్సం వలన ఏరప్డిన
నీతి మూలంగానే కలిగింది. 14 ధరమ్శాస సంబంధులు వారసు తే
విశావ్సం వయ్రథ్మౌతుంది, వాగాద్ నం కూడా నిరరథ్కమౌతుంది.
15 ఎందుకంటే ధరమ్శాసం ఉగతను పుటిట్సుత్ ంది. ధరమ్శాసం లేని
చోటదానిన్ అతికమించడం కూడా ఉండదు.

16ఈ కారణం చేత ఆ వాగాద్ నం అబాహాము సంతతి వారందరికీ,
అంటే ధరమ్శాసం గలవారికి మాతమే కాక అబాహాముకునన్ విశావ్సం
గలవారికి కూడా కృపను బటిట్ వరించాలని,అదివిశావ్సమూల నది
అయియ్ంది. ఆ అబాహాము మనందరికీ తండి. 17 దీని గురించే,
“నినున్ అనేక జనాలకు తండిగా నియమించాను” అని రాసి
ఉంది. తాను నముమ్కునన్ దేవుని సమకష్ంలో, అంటే చనిపోయిన
వారిని బతికించేవాడు, లేని వాటిని ఉనన్టుట్ గానే పిలిచేవాడు
అయిన దేవుని ఎదుట అతడు మనకందరికీ తండి. 18 అలాగే,
“నీ సంతానం ఇలా ఉంటుంది” అని రాసి ఉనన్టుట్ గా తాను
అనేక జనాలకు తండి అయేయ్లా ఎలాటి ఆశాభావం లేనపప్డు
తం అతడు ఆశాభావంతో నమామ్డు. 19 అతడు విశావ్సంలో
బలహీనుడు కాలేదు, సుమారు నూరు సంవతస్రాల వయసుస్
గలవాడు కాబటిట్ , తన శరీరానిన్ మృతతులయ్ంగా, శారా గరభ్ం
మృతతులయ్ంగా భావించాడు. 20 అవిశావ్సంతో దేవుని వాగాద్ నానిన్
గూరిచ్ సందేహించక విశావ్సంలో బలపడి దేవుణిణ్ మహిమపరచాడు.
21 దేవుడు మాట ఇచిచ్న దానిన్ ఆయన నెరవేరచ్డానికి సమరుథ్ డని
గటిట్గా నమామ్డు. 22 అందుచేత దేవుడు దానిన్ అతనికి నీతిగా
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ఎంచాడు. 23 దేవుడు ఆ విశావ్సానిన్ ఆ విధంగా ఎంచాడని అతని
కోసం మాతమే రాసి లేదు, 24 మన పభు యేసును చనిపోయిన
వారిలో నుండి లేపిన దేవునిలో విశావ్సం ఉంచిన మనలను కూడా
నీతిమంతులుగా ఎంచడానికి మన కోసం కూడా రాసి ఉంది.
25ఆయనను దేవుడు మన అపరాధాల కోసం అపప్గించి, మనలను
నీతిమంతులుగా తీరచ్డానికి ఆయనను తిరిగి లేపాడు.

5
విశావ్సం దావ్రా మనిషిని నిరోద్ షిగా తీరచ్డం మూలంగా కలిగిన

ఏడు ఫలితాలు
1 విశావ్సం దావ్రా దేవుడు మనలను నీతిమంతులుగా తీరాచ్డు

కాబటిట్ మన పభు యేసు కీసుత్ దావ్రా దేవునితో సమాధానం
కలిగి ఉనాన్ము. 2 ఆయన దావ్రా మనం విశావ్సం వలన ఈ
కృపలో పవేశించి,అందులో కొనసాగుతూ దేవునిమహిమగురించిన
నిశచ్యతలో ఆనందిసుత్ నాన్ం. 3-4 అంతే కాదు, కషాట్ లు ఓరుప్నూ,
ఓరుప్యోగయ్తనూ,యోగయ్త ఆమోదానీన్ కలిగిసాత్ యని తెలిసిమన
కషాట్ లోల్ ఆనందించుదాం. 5 ఈ నమమ్కం మనలను నిరాశపరచదు.
ఎందుకంటే దేవుడు మనకు అనుగహించిన పరిశుదాధ్ తమ్ దావ్రా
ఆయన తన పేమను మనహృదయాలోల్ కుమమ్రించాడు.

6 ఎందుకంటే మనం బలహీనులుగా ఉండగానే, స న
సమయంలో కీసుత్ భకిహీనుల కోసం చనిపోయాడు. 7 నీతిపరుని
కోసం తం ఎవ నా చనిపోవడం అరుదు. మంచివాడి కోసం
ఎవ నాచనిపోడానికిఒకవేళతెగించవచుచ్. 8అయితేదేవుడుమన
మీద తన పేమను వయ్కపరిచాడు. ఎలాగంటేమనమింకాపాపులుగా
ఉండగానే కీసుత్ మనకోసం చనిపోయాడు. 9కాబటిట్ ఇపుప్డు ఆయన
రకం వలన నీతిమంతులుగా తీరుప్ పొంది, మరింత నిశచ్యంగా
ఆయన దావ్రా ఉగత నుండి తపిప్ంచుకుంటాం. 10 ఎందుకంటే
మనం శతువులుగా ఉండి, ఆయన కుమారుని మరణం దావ్రా
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దేవునితో సమాధానపడితే, ఆయన జీవం చేత ఇంకా నిశచ్యంగా
రకష్ణ పొందుతాము. 11 అంతేకాదు, మన పభు న యేసు కీసుత్
దావ్రా ఇపుప్డు సమాధాన సిథ్తి పొందాము కాబటిట్ ఆయన దావ్రా
మనం దేవునిలో ఆనందిసుత్ నాన్ం.

మూడవ భాగం-పవితపరచడం. అంతరంగంలో పాపం, దానికి
సువార దావ్రా నివారణ.

(1) ఆదాము దావ్రాపాపం,మరణం
12 ఇదిలా ఉండగా, ఒక మనిషి దావ్రా పాపం ఎలా ఈ

లోకంలోకి పవేశించిందో, అలాగేపాపం దావ్రామరణం పవేశించింది.
మనుషులంతాపాపంచేయడంవలనచావుఅందరికీదాపురించింది.
13 ఎందుకంటే ధరమ్శాసం రాక ముందు కూడా లోకంలో పాపం ఉంది
గాని ధరమ్శాసం లేదు కాబటిట్ దేవుడు వారి పాపం ఆరోపించలేదు.
14అయినా, ఆదాము కాలం నుండిమోషే కాలం వరకూమానవుల
మరణం రాజయ్ం చేసింది. ఆదాము దేవుని ఆజఞ్ను అతికమించాడు.
కాని అతని వలే పాపం చెయయ్ని వాళళ్ కూడా మరణం రాజయ్ం
చేసింది. ఆదాము రాబోయేవాడికి ఒక సూచనగా ఉనాన్డు.

(2) కీసుత్ దావ్రా నిరోద్ షతవ్ం, జీవం
15కాని దేవుడు ఇచిచ్న వరానికి, ఆదాము చేసిన పాపానికి పోలిక

లేదు. ఎలాగంటే ఒకడి అపరాధం వలనచాలామంది చనిపోయారు.
అయితే దేవుని అనుగహం, యేసు కీసుత్ అనే ఒక మనిషి కృప వలన
కలిగినఉచిత కృపాదానంమరినిశచ్యంగాఅనేకమందికి సమృదిధ్గా
కలిగింది. 16పాపంచేసినఒకక్డి వలన శికష్ కలిగినటుట్ ఆ కృపాదానం
కలగ లేదు. ఎందుకంటే తీరుప్ ఒకక్ అపరాధం మూలంగా వచిచ్
శికష్కు కారణమయియ్ంది. కృపావర తే అనేక అపరాధాలమూలంగా
వచిచ్ మనుషులను నీతిమంతులుగా తీరచ్డానికి కారణమయియ్ంది.
17మరణం ఒకక్డి అపరాధం మూలంగా వచిచ్ ఆ ఒకక్డి దావ్రానే
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ఏలితే విసాత్ ర న కృప, నీతి అనే కానుక పొందేవారు జీవం కలిగి
మరింత నిశచ్యంగాయేసు కీసుత్ అనే ఒకడి దావ్రానే ఏలుతారు.

18కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధం దావ్రా వచిచ్, మనుషులందరి
శికష్కు ఏ విధంగా కారణమయియ్ందో, ఆలాగే ఒకక్ నీతి కారయ్ం
వలన కృపాదానం మనుషులందరికీ జీవపద న నీతి కలగడానికి
కారణమయియ్ంది. 19 ఎందుకంటే ఒకడి అవిధేయత అనేకమందిని
పాపులుగా ఎలా చేసిందో, ఆలాగే ఒకడి విధేయత అనేక మందిని
నీతిమంతులుగా చేసుత్ ంది. 20 ధరమ్శాసం పవేశించడం వలన
అపరాధం విసత్రించింది. అయినా పాపం మరణానిన్ ఆధారం
చేసుకుని ఏవిధంగా ఏలిందో, 21 అదే విధంగా శాశవ్త జీవం
కలగడానికి నీతి దావ్రా కృప మన పభు యేసు కీసుత్ మూలంగా
ఏలడానికి పాపం విసత్రించిన చోటెలాల్ కృప అపరిమితంగా
విసత్రించింది.

6
(3) అంతరంగంలో పాపం శకి నుండి విడుదల – కీసుత్ మరణ

పునరుతాథ్ నాలతో ఐకయ్త మూలంగా
1 కాబటిట్ ఏమందాం? కృప విసత్రించడం కోసం పాపంలోనే

కొనసాగుదామా? 2 అలా ఎనన్టికీ జరగకూడదు. పాపపు జీవితం
విషయంలో చనిపోయినమనం దానిలో ఎలా కొనసాగుతాం? 3 కీసుత్
యేసులోకిబాపిత్సంపొందినమనమంతాఆయనమరణంలోకి కూడా
బాపిత్సం పొందామనిమీకు తెలియదా?

4 తండి మహిమ వలన కీసుత్ చనిపోయిన వారిలోనుండి ఏ
విధంగా లేచాడో, అదే విధంగా మనం కూడా నూతన జీవం పొంది
నడుచుకొనేలా, మనం బాపిత్సం దావ్రా మరణించి, ఆయనతో కూడా
సమాధి అయాయ్ము. 5 ఆయన చావు పోలికలో ఆయనతో ఐకయ్ం
గలవార తే,ఆయనపునరుతాథ్ నంలో కూడాఆయనతోఐకయ్ం కలిగి
ఉంటాం. 6ఎందుకంటే,మనకు తెలుసు,మనం ఇకమీదటపాపానికి



రోమీయులకు రాసిన పతిక 6:7 xvi రోమీయులకు రాసిన పతిక 6:16

దాసులుగా ఉండకుండాా పాపశరీరం నాశనం అయేయ్లా, మన పాత
సవ్భావం కీసుత్ తో కలిసి సిలువమరణంపా ంది. 7చనిపోయినవయ్కి
పాపం విషయంలో నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందాడు.

8మనం కీసుత్ తో కూడా చనిపోతే, ఆయనతో కూడా జీవిసాత్ మని
నముమ్తునాన్ము. 9 చనిపోయిన వారిలో నుండి లేచిన కీసుత్ ఇంక
చనిపోడనీ, చావుకి ఆయన మీద అధికారం లేదనీ మనకు తెలుసు.
10 ఎందుకంటే ఆయన చనిపోవడం పాపం విషయంలో ఒకక్సారే
చనిపోయాడు గాని, ఆయన జీవించడం మాతం దేవుని విషయ
జీవిసుత్ నాన్డు.

అంతరంగంలో పాపం శకి నుండి విడుదల – పాత జీవితం
చనిపోయినటుట్ గా ఎంచి కొతత్ జీవితానిన్ దేవునికి లోబరచడం
మూలంగా

11 ఇదే మీకూ వరిసుత్ ంది. మీరు పాపం విషయంలో చనిపోయిన
వారిగా, దేవుని విషయంలో కీసుత్ యేసులో మిమమ్లిన్ సజీవులుగా
ఎంచుకోండి.

12 కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడేలా చావుకు లో న మీ
శరీరాలోల్ పాపానిన్ ఏలనియయ్కండి. 13మీ అవయవాలను దురీన్తి
సాధనాలుగాపాపానికిఅపప్గించవదుద్ . అయితేచనిపోయినవారిలో
నుండి బతికి లేచినవారుగా, మీ అవయవాలను నీతి సాధనాలుగా
దేవునికి అపప్గించుకోండి.

(1) ఆతమ్ మూలంగామరణం దావ్రా ధరమ్శాసం నుండి విడుదల
పొందడం దావ్రా

రోమా 8:2
14మీరు కృప కిందే గానీ ధరమ్శాసం కింద లేరు కాబటిట్ పాపానిన్

మీ మీద అధికారం చెలాయించ నియయ్వదుద్ . 15 అలా తే, మనం
కృప కిందే గాని ధరమ్శాసం కింద లేము కాబటిట్ పాపం చేదాద్ మా?
అలా ఎనన్టికీ చేయకూడదు. 16 మీరు దేనికి లోబడి మిమమ్లిన్
మీరు దాసులుగా అపప్గించుకొంటారో, అదిచావు కోసం పాపాని నా,
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నీతి కోసం విధేయత నా, దేనికి లోబడతారో దానికే దాసులౌతారని
మీకు తెలియదా? 17 దేవునికి కృతజఞ్తలు! మీరు గతంలో
పాపానికి దాసులుగా ఉనాన్రు. కానీ ఏ ఉపదేశానికి మిమమ్లిన్
మీరు అపప్గించుకునాన్రో దానికి హృదయపూరవ్కంగా లోబడాడ్ రు.
18తదావ్రాపాపవిమోచనపొంది నీతికి దాసులయాయ్రు.

19మీశరీర బలహీనతను బటిట్ మానవరీతిగామాటాల్ డుతునాన్ను.
ఇంతకు ముందు అకమం జరిగించడానికి ఏ విధంగా అపవితతకు,
దురామ్రాగ్ నికి మీ అవయవాలను దాసులుగా అపప్గించారో,
ఆలాగే పవితత కలగడానికి వాటిని ఇపుప్డు నీతికి దాసులుగా
అపప్గించండి. 20 మీరు పాపానికి దాసులుగా ఉనన్పుప్డు నీతి
విషయంలో మీకేమీ ఆటంకం లేదు. 21 అపుప్డు చేసిన పనుల
వలన మీకేం పయోజనం కలిగింది? వాటి గురించి మీరిపుప్డు
సిగుగ్ పడుతునాన్రు కదా? చావే వాటి ఫలితం. 22 అయితే మీరు
ఇపుప్డు పాపవిమోచన పొంది దేవునికి దాసులయాయ్రు. పవితతే
దాని ఫలితం. దాని అంతిమ ఫలం శాశవ్త జీవం. 23 ఎందుకంటే
పాపానికి జీతం మరణం. అయితే దేవుని కృపావరం మన పభు న
కీసుత్ యేసులో శాశవ్త జీవం.

7
1సోదరులారా,ధరమ్శాసంమనిషిజీవించిఉనన్ంతవరకేఅధికారం

చెలాయిసుత్ ందని మీకు తెలియదా? ధరమ్శాసం తెలిసిన మీతో
మాటాల్ డుతునాన్ను. 2 వివాహిత అయిన సీ, తన భర జీవించి
ఉనన్ంత వరకే ధరమ్శాసం వలన అతనికి బదుధ్ రాలు గాని, భర
చనిపోతే వివాహ సంబంధ న ధరమ్శాస నియమం నుండి ఆమె
సేవ్చఛ్ పొందుతుంది. 3 కాబటిట్ భర జీవించి ఉండగా ఆమె వేరే
పురుషుణిణ్ కలిసేత్ ఆమె వయ్భిచారి అవుతుంది గాని, భర చనిపోతే
ఆమెధరమ్శాసంనుండిసేవ్చఛ్పొందిందికాబటిట్ వేరొకపురుషుణిణ్ పెళిళ్
చేసికొనన్పప్టికీ ఆమె వయ్భిచారిణి కాదు.
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4 కాబటిట్ నా సోదరులారా, మనం దేవుని కోసం ఫలించ గలిగేలా
చనిపోయి తిరిగి లేచిన కీసుత్ ను చేరుకోడానికి మీరు కూడా ఆయన
శరీరం దావ్రా ధరమ్శాస విషయంలో చనిపోయారు. 5 ఎందుకంటే
మనం శరీర సంబంధులుగాఉనన్పుప్డుచావుఫలానిన్ ఫలించడానికి
ధరమ్శాసం దావ్రా కలిగే పాపపు కోరికలు మన అవయవాలోల్ పని
చేసూత్ ఉండేవి. 6 ఇపుప్ తే ఏది మనలను బంధించి ఉంచిందో
దాని విషయంలో చనిపోయి, ధరమ్శాసం నుండి సేవ్చఛ్ పొందాము.
కాబటిట్ మనం దాని అకష్రారధ్ న పాత విధానంలో కాక దేవుని
ఆతామ్నుసార న కొతత్ విధానంలో సేవ చేసుత్ నాన్ము.

(2) ధరమ్శాసం దావ్రా విశావ్సి పవితుడు కాడు
7కాబటిట్ ఏం చెపాప్లి? ధరమ్శాసంపాపమా? కానేకాదు. ధరమ్శాసం

వలన కాకపోతేనాకు పాపమంటే ఏమిటోతెలిసేది కాదు. ఇతరులకు
చెందిన దానిన్ ఆశించవదద్ని ధరమ్శాసం చెపప్కపోతే దురాశ అంటే
ఏమిటో నాకు తెలిసేది కాదు. 8 అయితే పాపం ఆజఞ్ను ఆధారంగా
చేసుకుని అనిన్ రకాల దురాశలను నాలో పుటిట్ంచింది. ధరమ్శాసం
లేకపోతే పాపం చనిపోయినటేట్ . 9 ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసం
లేనపుప్డు జీవంతోనే ఉనాన్ను గాని, ఆజఞ్ రావడంతోనే పాపానికి
మళీళ్ జీవం వచిచ్ నేను చనిపోయాను. 10 అపుప్డు జీవానిన్ తెచేచ్
ఆజఞ్ నాకు చావును కలిగించేదిగా కనబడింది. 11 ఎందుకంటే పాపం
ఆజఞ్ను ఆధారంగా చేసుకునిమోసం చేసి ననున్ చంపింది. 12కాబటిట్
ధరమ్శాసం పవితం. ఆజఞ్ కూడా పవితం, నీతివంతం, ఉతత్మం.
13మరిఉతత్మ ందినాకు చావును తెచిచ్ందా? కానేకాదు. అయితే
పాపం ఉతత్మ న దాని దావ్రా పాపంగా కనిపించాలని, అది నాకు
చావును తీసుకు వచిచ్ంది. అంటే పాపం ఆజఞ్ మూలంగా మరింత
ఎకుక్వ పాపం కావడం కోసం, అది నాకు చావును తెచిచ్పెటిట్ంది.
14 ధరమ్శాసం ఆతమ్ సంబంధ ందని మనకు తెలుసు. అయితే నేను
పాపానికి అముమ్డుబోయిన శరీర సంబంధిని.
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(3) ధరమ్శాసం కిందమనిషిలోని రెండు సవ్భావాలమధయ్ఘరష్ణ
15 ఎందుకంటే నేను చేసేది నాకు తెలియదు. నేను దేనిని

ఇషట్పడతానో దానిన్ కాక దేనిన్ దేవ్షిసాత్ నో దానినే చేసుత్ నాన్ను.
16 నేను ఇషట్పడని దానిన్ చేసుత్ నన్టట్యితే ధరమ్శాసం మంచిదే అని
ఒపుప్కుంటునాన్ను. 17 కాబటిట్ దానిన్ చేసేది నాలోని పాపమే గాని
నేను కాదు. 18నాలో, అంటే నా శరీరంలో మంచిదేదీ లేదని నాకు
తెలుసు. మంచిని చేయాలనే కోరిక నాకు కలుగుతుంది గాని, దానిన్
చేయడం నా వలల్ కావడం లేదు. 19 నేను చేయాలని కోరే మంచిని
చేయకుండా, నేను చేయగోరని చెడును జరిగిసుత్ నాన్ను. 20 నేను
కోరనిదానిన్చేసేత్ అదినాలోనిపాపమేగానినేనుకాదు. 21అందువలల్,
“నేనుమంచిచెయాయ్లనిఅనుకొనన్పుప్డు చెడునాలోనేఉంటుంది”
అనేఈ నియమంనాలో పని చేసుత్ నన్టుల్ గమనిసుత్ నాన్ను.

22 అంతరంగ పురుషుణిణ్ బటిట్ దేవుని ధరమ్శాసంలో నేను
ఆనందిసుత్ నాన్ను. 23 కానీ వేరొక నియమం నా అవయవాలోల్
ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుతునన్ది. అది నా మనసులోని ధరమ్శాసంతో
పోరాడుతూ నా అవయవాలోల్ ని పాప నియమానికి ననున్ బందీగా
చేసుత్ నన్ది. 24 అయోయ్, నేనెంత నికృషుట్ ణిణ్? చావుకు లో న
ఈ శరీరం నుండి ననెన్వరు విడిపిసాత్ రు? 25 మన పభు యేసు
కీసుత్ దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెబుతునాన్ను. కాగా
మనసు విషయంలో నేను వనియమానికీ, శరీర విషయంలో పాప
నియమానికీదాసుణిణ్ .

8
1ఇపుప్డు కీసుత్ యేసులో ఉనన్ వారికి ఏ శి లేదు.
(4) ఆతమ్ నూతన నియమం విడుదల కలిగిసుత్ ంది, నిరోద్ షిగా

తీరుసుత్ ంది
2 కీసుత్ యేసులో జీవానిన్చేచ్ ఆతమ్ నియమం పాపమరణాల

నియమం నుండి ననున్ విడిపించింది. 3-4 ఎలాగంటే శరీర
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సవ్భావానిన్ బటిట్ ధరమ్శాసం బలహీనంగా ఉండడం వలల్ అది దేనిని
చేయలేక పోయిందో దానిన్ దేవుడు చేశాడు. శరీరానిన్ కాక
ఆతమ్ను అనుసరించి నడిచే మనలో ధరమ్శాస సంబంధ న నీతి
విధిని నెరవేరాచ్లని పాప పరిహారం కోసం దేవుడు తన సొంత
కుమారుణిణ్ పాప శరీరాకారంతో పంపి,ఆయన శరీరంలోపాపానికి శికష్
విధించాడు.

(5) శరీరంతో ఆతమ్ ఘరష్ణ
గలతీ 5:16-18

5 శరీరానుసారులు శరీర విషయాల మీద, ఆతామ్నుసారులు
ఆధాయ్తిమ్క విషయాల మీద శదధ్ చూపుతారు. 6 శరీరానుసార న
మనసు చావు. ఆతామ్నుసార న మనసు జీవం, సమాధానం.
7 ఎందుకంటే శరీరానుసార న మనసు దేవునికి విరోధంగా పని
చేసుత్ ంది. అదిదేవునిధరమ్శాసానికిలోబడదు,లోబడేశకిదానికిలేదు
కూడా. 8కాబటిట్ శరీర సవ్భావం గలవారు దేవుణిణ్ సంతోషపెటట్ లేరు.
9 దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసిసూత్ ఉంటే మీలో ఆతమ్ సవ్భావమే ఉంది.
శరీర సవ్భావం కాదు. ఎవరిలో నా కీసుత్ ఆతమ్ లేకపోతే అతడు
కీసుత్ కు చెందినవాడు కాడు. 10 కీసుత్ లో ఉంటే పాపం కారణంగా మీ
శరీరంచనిపోయిందిగానినీతికారణంగామీఆతమ్జీవం కలిగిఉంది.
11 చనిపోయిన వారిలో నుండి యేసును లేపిన వాడి ఆతమ్ మీలో
నివసిసూత్ ఉంటే,ఆయనచావుకులో నమీశరీరాలను కూడామీలో
నివసించే తన ఆతమ్ దావ్రా జీవింపజేసాత్ డు.

12 కాబటిట్ సోదరులారా, శరీరానుసారంగా పవరించడానికి మనం
దానికేమీ రుణపడి లేము. 13మీరు శరీరానుసారంగా నడిసేత్ చావుకు
సిదధ్ంగా ఉనాన్రు గానీ ఆతమ్ చేత శరీర కారాయ్లను చంపివేసేత్ మీరు
జీవిసాత్ రు.

నాలుగవ భాగం-సువార వలన కలిగే పరిపూరణ్ న ఫలితం
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(1) విశావ్సి కుమారునిగా,వారసునిగా అవుతాడు
గలతీ 4:4

14 దేవుని ఆతమ్ ఎందరిని నడిపిసాత్ డో, వారంతా దేవుని
కుమారులుగా ఉంటారు. 15 ఎందుకంటే, మళీల్ భయపడడానికి
మీరు పొందింది దాసయ్పు ఆతమ్ కాదు, దతత్పుతాతమ్. ఆ ఆతమ్ దావ్రానే
మనం, “అబాబ్! తండీ!” అని దేవుణిణ్ పిలుసుత్ నాన్ం. 16 మనం
దేవుని పిలల్లమని ఆతమ్ మన ఆతమ్తో సాకష్మిసుత్ నాన్డు. 17మనం
పిలల్ల తే వారసులం కూడా. అంటే దేవుని వారసులం. అలాగే
కీసుత్ తో కూడా మహిమ పొందడానికి ఆయనతో కషాట్ లు అనుభవిసేత్,
కీసుత్ తోటి వారసులం.

(2) బాధల నుండి, మరణం నుండి విడుద న సృషిట్
వకుమారుల కోసం సిదధ్ంగా ఉంది
ఆది 3:18, 19

18మనకువెలల్డికాబోయేమహిమతోఇపప్టికషాట్ లుపోలచ్దగినవి
కావని నేను భావిసుత్ నాన్ను. 19 దేవుని కుమారులు వెలల్డయేయ్
సమయం కోసం సృషిట్ బహ ఆశతో ఎదురు చూసూత్ ఉంది.
20 ఎందుకంటే తన ఇషట్ం చొపుప్న కాక దానిన్ లోబరచినవాడి
మూలంగా వయ్రథ్తకు గు న సృషిట్ , 21 నాశనానికి లో న దాసయ్ం
నుండి విడుదల పొంది, దేవుని పిలల్లు పొందబోయే మహిమగల
సేవ్చఛ్ పొందుతాననే నిరీకష్ణతో ఉంది. 22 ఇపప్టి వరకూ సృషిట్
అంతాఏకగీవంగామూలుగుతూపసవవేదనపడుతునన్దనిమనకు
తెలుసు. 23 అంతే కాదు, ఆతమ్ పథమ ఫలాలను పొందిన మనం
కూడా దతత్పుతతవ్ం కోసం, అంటే మన శరీర విమోచన కోసం
కనిపెడుతూ లోలోపల మూలుగుతునాన్ం. 24 ఎందుకంటే మనం
ఈ ఆశాభావంతోనే రకష్ణ పొందాం. మనం ఎదురు చూసుత్ నన్ది
కనిపించినపుప్డు ఇక ఆశాభావంతో పని లేదు. తన ఎదురుగా
కనిపించే దాని కోసం ఎవరు ఎదురు చూసాత్ డు? 25మనం చూడని
దాని కోసం ఎదురు చూసేవార తే ఓపికతో కనిపెడతాము.
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(3) విశావ్సిలో నివాసముండే విజాఞ్ పన కర పరిశుదాధ్ తమ్
హెబీ 7:25

26 అలాగే పరిశుదాధ్ తమ్ కూడా మన బలహీనతలో సహాయం
చేసుత్ నాన్డు. ఎందుకంటేమనం సరిగా ఎలాపారథ్న చేయాలోమనకు
తెలియదు. కాని, మాటలతో పలకడానికి వీలు లేని మూలుగులతో
పరిశుదాధ్ తమ్ మన పకష్ంగా వేడుకుంటునాన్డు. 27 ఆయన దేవుని
సంకలప్ం పకారం పవితుల పకష్ంగా వేడుకుంటునాన్డు. ఎందుకంటే
హృదయాలను పరిశీలించే వాడికి ఆతమ్ ఆలోచన ఏమిటోతెలుసు.

(4) సువార మూలంగా దేవుడు ఉదేద్శించిన అమోఘ న
ఫలితాలు

28 దేవుణిణ్ పేమించేవారికి, అంటే ఆయన తన సంకలప్ం పకారం
పిలిచిన వారికి, మేలు కలిగేలా దేవుడు అనిన్టినీ సమకూరిచ్
జరిగిసాత్ డని మనకు తెలుసు. 29 ఎందుకంటే తన కుమారుడు
అనేక సోదరులోల్ జేయ్షుఠ్ డుగా ఉండాలని, దేవుడు ముందుగా ఎరిగిన
వారిని, తన కుమారుణిణ్ పోలిన రూపం పొందడానికి ముందుగా
నిరణ్యించాడు. 30 ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించాడో వారిని
పిలిచాడు, ఎవరిని పిలిచాడో వారిని నిరోద్ షులుగా ఎంచాడు. అంతే
కాదు, ఎవరిని నిరోద్ షులుగా ఎంచాడోవారినిమహిమపరిచాడు.

31వీటిని గురించిమనమేమంటాం? దేవుడుమన ప న ఉండగా
మనకు విరోధి ఎవడు? 32 తన సొంత కుమారుణిణ్ మనకీయడానికి
సంకోచించక మనందరి కోసం ఆయనను అపప్గించిన దేవుడు
ఆయనతోబాటు అనిన్టినీ మనకీయకుండా ఉంటాడా? 33 దేవుడు
ఏరప్రచుకునన్ వారి మీద నేరారోపణ చేయగల వాడెవడు? నిరోద్ షిగా
పకటించేవాడు దేవుడే. 34 ఎవరు శికష్ విధించ గలిగేది? కీసుత్
యేసా? చనిపోయినవాడు, మరింత పాముఖయ్ంగా చనిపోయిన
వారిలోనుండి లేచినవాడు, దేవుని కుడి పకక్న కూరుచ్ని ఉనన్వాడు,
మన కోసం విజాఞ్ పన చేసేవాడు కూడా ఆయనే.
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(5) విశావ్సి భదత
35 కీసుత్ పేమ నుండి మనలను ఎవరు వేరు చేయగలరు? కషాట్ లు,

బాధలు, హింసలు, కరువులు, వసహీనత, ఉపదవం, ఖడగ్ ం, ఇవి
మనలను వేరు చేసాత్ యా? 36దీనిన్ గురించి ఏమని రాసి ఉందంటే,
“నీ కోసం మేము రోజంతా వధకు గురౌతునాన్ం.
వధ కోసం సిదధ్ం చేసిన గొరెలుగామమమ్లిన్ ఎంచారు.”

37అయినా వీటనిన్టిలో మనలను పేమించినవాడి దావ్రా మనం
సంపూరణ్ విజయం పొందుతునాన్ం. 38-39 నేను నిశచ్యంగా
నమేమ్దేమంటే, చా నా, బతు నా, దేవదూత నా, పభుతావ్ నా,
ఇపుప్డునన్ నా, రాబోయే నా, శకు నా, ఎతత్యినా, లో నా,
సృషిట్లోని మరే నా సరే, మన పభు కీసుత్ యేసులోని దేవుని పేమ
నుండి మనలను వేరు చేయలేవు.

9
ఐదవభాగం-ఇశాయేలు గురించిన విషయం
రోమా 9-11
ఇశాయేలుతో నిబంధనను సువార వముమ్ చేయదు (1)

ఇశాయేలు జాతిని గురించి అపొసత్లుని ఆవేదన
1-2నాహృదయంలో గొపప్ దుఃఖం, తీరని వేదన ఉనాన్యి. నేను

అబదధ్మాడడం లేదు, కీసుత్ లో నిజమే చెబుతునాన్ను. పరిశుదాధ్ తమ్లో
నా మనసాస్ నాతో కలిసి సాకష్మిసుత్ నన్ది. 3 సాధయ్ తే, శరీర
సంబంధంగా నాసోదరులు, నాసొంతజాతివారి కోసం, కీసుత్ నుండి
వేరుపడి దేవుని శాపానికి గురి కావడానికి కూడా నేను సిదధ్మే.

(2) ఇశాయేలుకునన్ ఏడింతల ఆధికయ్తలు
4 వీరు ఇశాయేలీయులు. దతత్పుతతవ్ం, మహిమ, నిబంధనలు,

ధరమ్శాసం అనే బహ మానం, వారాధన ఆచారాలు, వాగాద్ నాలు
వీరివి. 5 పూరీవ్కులు వీరి వారే. శరీరరీతిగా కీసుత్ వచిచ్ంది



రోమీయులకు రాసిన పతిక 9:6 xxiv రోమీయులకు రాసిన పతిక 9:17

వీరిలో నుండే. ఈయన సరావ్ధికారి న దేవుడు, శాశవ్త కాలం
సుత్ తిపాతుడు, ఆమేన్ .

(3) అబాహాము దావ్రా కేవలం సహజ సంతాన న
యూదులకూ ఆతమ్ సంబంధ నయూదులకూ తేడా

6 అయితే దేవుని మాట భంగ నటుట్ కాదు. ఇశాయేలునుండి
వచిచ్న వారంతా ఇశాయేలీయులు కారు. 7 అబాహాముకు పుటిట్న
వారంతా నిజ న వారసులు కాదు, “ఇసాస్కు మూలంగా కలిగే
వారినే నీ సంతానం అని పిలుసాత్ రు.” 8అంటే శరీర సంబంధులంతా
దేవుని పిలల్లు కారు గానీ దేవుని వాగాద్ నం దావ్రా పుటిట్న పిలల్లే
సంతానమని లెకక్లోకి వసాత్ రు. 9ఆ వాగాద్ నం గురించిన వాకయ్మిదే,
“తిరిగి ఇదేకాలంలోవసాత్ ను. అపుప్డు శారాకు కొడుకు పుడతాడు.”

10 అంతేకాదు, రిబాక్ మన తండి ఇసాస్కు వలన గరభ్ం
దాలిచ్నపుప్డు, 11 దేవుని ఎనిన్క పకార న ఆయన సంకలప్ం, చేసే
పనుల మూలంగా కాక వారిని పిలిచినవాడి మూలంగానే నెరవేరడం
కోసం, 12 పిలల్లు ఇంకా పుటిట్ మంచీ చెడూ ఏమీ చేయక ముందే,
“పెదద్వాడుచినన్వాడికిసేవకుడుఅవుతాడు”అనిఆమెతోచెపాప్డు.
13 దీనిన్ గురించి, “నేను యాకోబును పేమించాను, ఏశావును
దేవ్షించాను” అని రాసి ఉంది.

(4) దేవుని కృప ఆయనసారవ్భౌమిక సంకలప్మే
14 కాబటిట్ ఏమంటాము? దేవుడు అనాయ్యం చేశాడనా? కానే

కాదు. 15అందుకు దేవుడు మోషేతో ఇలా చెపాప్డు, “నేను ఎవరి
కనికరం చూపాలనుకుంటానో వారి కనికరం చూపిసాత్ ను. ఎవరి
జాలి చూపాలనుకుంటానో వారి జాలి చూపిసాత్ ను.” 16 కాబటిట్
ఒకరు ఆశించడం వలన గానీ, ఒకరు పయాస పడడం వలన గానీ
కాదు, దేవుడు కనికరం చూపడం వలల్నే అవుతుంది.

17 దేవుని వాకుక్ ఫరోతో చెపిప్ందేమంటే, “నేను నీలో నా
బలానిన్ పదరిశ్ంచాలి, నా పేరు భూలోకమంతా పచురం కావాలి.
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ఈ ఉదేద్శం కోసమే నినున్ హెచిచ్ంచాను.” 18 కాబటిట్ ఆయన
ఎవరిని కనికరించాలి అనుకుంటాడో వారిని కనికరిసాత్ డు, ఎవరిని
కఠినపరచాలి అనుకుంటాడో వారిని కఠినపరుసాత్ డు. 19 అలా తే,
“ఆయన సంకలాప్నిన్ ఎదిరించి నిలిచేదెవరు? ఇంకా ఆయన
మనలను తపుప్ పటట్డమెందుకు?” అని నీవు నాతో అనవచుచ్.
20 అది సరే గానీ, ఓ మనిషీ, దేవుణిణ్ ఎదురు పశిన్ంచడానికి నీ
వెవరివి? ననెన్ందుకిలా చేశావు అని తయా నది తనను తయారు
చేసిన వానితో చెపప్గలదా? 21 ఒకే మటిట్ ముదద్లో నుండి ఒక
పాతను పతేయ్క నవాడకం కోసం, ఇంకొకటిరోజువారీవాడకం కోసం
చేయడానికి కుమమ్రికి అధికారం లేదా?

22 ఆ విధంగా దేవుడు తన కోపానిన్ చూపాలనీ తన పభావానిన్
వెలల్డి పరచాలనీ కోరుకుని, నాశనానికి నిరణ్య , కోపానికి గు న
పాతలనుఎంతోసహనంతోఓరుచ్కొంటేఏమిటి? 23తదావ్రామహిమ
పొందాలని ఆయన ముందుగా సిదధ్ం చేసిన ఆ కరుణ పొందిన
పాతల పటల్, 24 అంటే యూదుల మాతమే కాక, యూదేతరులోల్
నుండి ఆయన పిలిచిన మన , తన మహి శవ్రాయ్నిన్ చూపాలని
సంకలిప్సేత్ ఏమిటి?

(5) యూదుల గుడిడ్తనం, యూదేతరులకు కృప గురించి
పవకలు ముందుగానే చెపాప్రు

25దీని గురించిహోషేయ గంథంలో ఆయన ఇలా చెబుతునాన్డు,
“నా పజలు కానివారికి నా పజలనీ,
పేయసి కానిదానికి పేయసి అనీ, పేరు పెడతాను.
26 మీరు నా పజలు కారని వారితో ఎకక్డ చెపాప్రో అకక్డే

‘జీవం గల దేవుని కుమారులు’ అని వారికి పేరు పెటట్డం
జరుగుతుంది.”

27-28 “ఇశాయేలు కుమారుల సంఖయ్ సముదపు ఇసుకలాగా
విసాత్ రంగా ఉనన్పప్టికీ శేషమే రకష్ణ పొందుతుంది. ఎందుకంటే
పభువు తన మాటను ఈ భూలోకంలో తవ్రితంగా, సంపూరిగా
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నెరవేరుసాత్ డు” అని యెషయా కూడా ఇశాయేలు గురించి పెదద్
సవ్రంతో చెబుతునాన్డు. 29యెషయాముందుగానే చెపిప్న పకారం,
“ నాయ్లకు అధిపతి అయిన పభువు, మనకు పిలల్లను మిగిలిచ్

ఉండకపోతేసొదొమలాఅయేయ్వాళళ్ం,
గొమొరాలాగాఉండేవాళళ్ం.”

30 అలా అయితే మనం ఏమనగలం? నాయ్యానిన్ వెదకని
యూదేతరులు నీతిని, అంటే విశావ్సమూల న నీతిని పొందారు.
31అయితేఇశాయేలు నీతికారణ న నియమానిన్ వెంటాడినాదానిన్
చేరుకోలేకపోయారు. 32 ఎందుకు? ఎందుకంటే వారు దానిన్
విశావ్సంతో కాక తమ కియలదావ్రా అందుకోవాలని చూశారు.
33 “ఇదిగో నేను సీయోనులో ఒక అడుడ్ రాయిని,
తొటుపడేలా చేసే ఒక అడుడ్ బండను ఉంచుతాను.
ఆయనలో విశావ్సం ఉంచేవాడు సిగుగ్ పడడు”
అని రాసి ఉనన్ పకారం వారు ఆ అడుడ్ రాయి తగిలి,తొటుపడాడ్ రు.

10
(6) ఇశాయేలుకు చేసిన వాగాద్ నాలు విఫలం అయినటుట్

కనిపించడం వారి అపనమమ్కం మూలానే
1 సోదరులారా, ఇశాయేలీయులు రకష్ణ పొందాలనేదే నా

హృదయవాంఛ, వారి గురించిన నా పారథ్న. 2 దేవుని విషయంలో
వారుబహ ఆసకిగలవారనివారిగురించిసాకష్మిసుత్ నాన్ను. అయితే
వారి ఆసకి జాఞ్ నయుక ంది కాదు. 3 అయితే వారికి దేవుని నీతి
విషయంలో అవగాహన లేదు. కాబటిట్ తమ సవ్నీతిని సాథ్ పించాలని
చూసూత్ దేవుని నీతికి విధేయత చూపలేదు. 4 విశవ్సించే పతివాడికీ
నీతి కలగడానికి కీసుత్ ధరమ్శాసానికి ముగింపు పలికాడు. 5 ధరమ్శాస
మూల న నీతిని నెరవేరేచ్వాడు దాని వలల్నే జీవిసాత్ డని మోషే
రాసుత్ నాన్డు. 6అయితే విశావ్సమూల న నీతి ఇలా చెబుతునన్ది,
“పరలోకానికి ఎవడు ఎకిక్పోతాడు? (అంటే కీసుత్ ను కిందకి
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తేవడానికి). 7లేక అగాధంలోకి ఎవడు దిగిపోతాడు? (అంటే కీసుత్ ను
చనిపోయిన వారిలో నుండి కి తేవడానికి) అని నీ హృదయంలో
అనుకోవదుద్ .”

8కానీ ఆ నీతి ఏమి చెబుతునన్దో చూడండి,
“దేవునివాకుక్ మీకు దగగ్రగా,మీనోటిలో,
మీహృదయంలో ఉంది.”
మేము పకటించే విశావ్స సంబంధ న వాకుక్ కూడా ఇదే.

9 అదేమంటే యేసును పభువుగా నీ నోటితో ఒపుప్కుని, దేవుడు
ఆయనను చనిపోయిన వారిలో నుండి సజీవంగా లేపాడని నీ
హృదయంలో నమిమ్తే, నీకు రకష్ణ కలుగుతుంది. 10 ఎలాగంటే
మనిషి నీతి కోసం హృదయంలో నముమ్తాడు, పాప విమోచన
కోసం నోటితో ఒపుప్కుంటాడు. 11 “ఆయనలో నమమ్కం ఉంచిన
వారెవరూసిగుగ్ పడరు”అనిదేవునివాకుక్ చెబుతునన్ది. 12ఇందులో
యూదులూ, గీకులూ అనే వయ్తాయ్సం లేదు. ఒకక్ పభువే అందరికీ
పభువు. ఆయన తనకు పారథ్న చేసే వారందరికీ కృప చూపగల
సంపనున్డు. 13 ఎందుకంటే పభువు నామంలో పారథ్న చేసే
వారందరికీ పాపవిమోచన కలుగుతుంది. 14 నమమ్ని వాడికి వారు
ఎలా పారథ్న చేసాత్ రు? తాము వినని వాడి ఎలా నమమ్కం
పెటుట్ కుంటారు? ఆయనిన్ గురించి పకటించేవాడు లేకుండా వారెలా
వింటారు? 15 పకటించే వారిని పంపకపోతే ఎలా పకటిసాత్ రు? దీనిన్
గురించి, “శేషఠ్ న వాటిని గురించిన శుభ సమాచారం అందించే
వారి పాదాలు ఎంతో అంద నవి” అని రాసి ఉంది. 16 అయితే
అందరూ సువారకు లోబడలేదు. “పభూ, మా సందేశానిన్ ఎవరు
నమామ్రు?” అనియెషయా చెబుతునాన్డు కదా? 17కాబటిట్ వినడం
దావ్రా విశావ్సం కలుగుతుంది. వినడం కీసుత్ గురించినమాటదావ్రా
కలుగుతుంది.

18అయినా, నేను చెపేప్దేమంటే, “వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?
వారి సవ్రం భూలోకమంతటిలోకీ,
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వారిమాటలు భూదిగంతాలకు చేరాయి.”
19నేనింకాచెపేప్దేమంటే, “ఇశాయేలు పజలకు ఇది తెలియలేదా?

మోషేముందుగామాటాల్ డుతూ,
“అసలు జాతి అని పిలవడానికి వీలు లేని వారి వలన మీలో రోషం

పుటిట్సాత్ ను.
తెలివిలేనిపజలవలనమీకుకోపం కలిగేలాచేసాత్ ను”అనిఅనాన్డు.

20తరువాతయెషయా రయ్ంగా ఇలా అనాన్డు,
“ననున్ వెదకనివారు ననున్ కనుగొనాన్రు.
నా గురించి అడగని వారికి నేను పతయ్కష్మయాయ్ను.”

21 ఇశాయేలు విషయ తే అతడు, “అవిధేయు ఎదురు తిరిగి
మాటాల్ డుతునన్ పజల పు నేను రోజంతా నా చేతులు చాసూత్ నే
ఉనాన్ను” అని చెబుతునాన్డు.

11
(7) అయితే ఆతమ్ సంబంధు న ఇశాయేలీయులు రకష్ణ

కనుగొంటునాన్రు
1 అలా తే నేనడిగేది ఏమిటంటే, దేవుడు తన పజలను విడిచి

పెటేట్శాడా? కానే కాదు. నేను కూడా ఇశాయేలీయుణేణ్ , అబాహాము
సంతానంలో బెనాయ్మీను గోతంలో పుటాట్ ను. 2తాను ముందుగానే
ఎరిగిన తన పజలను దేవుడు విడిచి పెటట్లేదు. ఏలీయా
గురించిన లేఖనభాగం చెపిప్ంది మీకు తెలియదా? అదేవిధంగా
ఇశాయేలుకు వయ్తిరేకంగా దేవునితో వినన్వించుకొనాన్డో తెలియదా?
3“పభూ,వారు నీపవకలను చంపారు,నీబలిపీఠాలను పడదోశారు.
నేనొకక్డినేమిగిలాను. వారు ననున్ కూడాచంపాలనిచూసుత్ నాన్రు.”
4 అయితే అతనికి దేవుడిచిచ్న జవాబు వినండి, “బయలుకు
మోకరించని 7,000 మంది పురుషులు నాకునాన్రు.” 5 అపప్టి
కాలంలోలాగా ఇపుప్డు కూడా కృప మూల న ఏరాప్టు చొపుప్న
శేషం మిగిలి ఉంది. 6 అది కృప వలన జరిగిన తే అది కియల
మూల నది కాదు. అలాకాకపోతే కృప ఇంక కృప అనిపించుకోదు.
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(8) ఒక జాతిగా ఇశాయేలు చటట్పరంగా గుడిడ్తనంలో ఉంది
7 అపుప్డే ంది? ఇశాయేలు పజలు దేని తే వెదికారో అది

వారికి దొరకలేదు, దేవుని కృప దావ్రా ఎనిన్ న వారికే అది దొరికింది.
మిగిలినవారు తమ హృదయాలను కఠినం చేసుకునాన్రు. 8 దీని
గురించి, “నేటి వరకూ దేవుడు వారికి సప్షట్తలేని మనసు, చూడని
కళ ళ్, వినని చెవులు ఇచాచ్డు” అని రాసి ఉంది. 9 దీనికి దావీదు
ఏమనాన్డంటే,
“వారిభోజనం వారికి ఒక వలగా, ఒక బోనుగా,
ఒక అడుడ్ బండగా, ఒక పతీకార చరయ్గా ఉండు గాక.
10వారు చూడలేకుండేలావారి కళళ్కు చీకటి కముమ్ గాక.
వారి వీపులు ఎపుప్డూ వంగిపోయిఉండు గాక.”

11 కాబటిట్ నేనడిగేది ఏమిటంటే, వారు పడిపోవడం కోసమే
తొటుపడాడ్ రా? అలా కానేకాదు. వారి తొటుపాటు వలన
యూదేతరులకు పాపవిమోచన కలిగి, అది యూదులు రోషం
తెచుచ్కోడానికి కారణ ంది. 12వారి అపరాధం లోకానికి,వారి నషట్ం
యూదేతరులకు ఐశవ్రయ్ంగాఉంటే,వారిపరిపూరణ్తఇంకెంతఎకుక్వ
ఐశవ్రయ్కరమౌతుందో!

(9)యూదేతరులకు హెచచ్రిక
13 యూదేతరు న మీతో నేను మాటాల్ డుతునాన్ను. నేను

యూదేతరులకుఅపొసత్లుడుగాఉనన్ందుకునాపరిచరయ్విషయంలో
అతిశయిసాత్ ను. 14ఎలా నానారకసంబంధులకు రోషం కలిగించడం
దావ్రావారిలోకొందరి నార ంచాలనినాకోరిక. 15వారు తిరసాక్రం
పొందడం లోకానిన్ దేవునితో సమాధానపరచడం అయితే, వారిని
సీవ్కరించడం చనిపోయిన వారు సజీవులుగా లేచినటేట్ అవుతుంది
గదా? 16ముదద్లోమొదటిపిడికెడు పవిత తేముదద్ంతా పవితమే.
వేరు పవిత తే కొమమ్లు కూడా పవితమే. 17 అయితే కొమమ్లోల్
కొనిన్టిని విరిచి వేసి, అడవి ఒలీవ కొమమ్లాంటి నినున్ వాటి మధయ్
అంటు కటిట్ , ఒలీవ చెటుట్ సారవంత న వేరులో నీకు భాగం ఇసేత్,
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18 నీవు ఆ కొమమ్ల న విరవీగ వదుద్ . ఎందుకంటే వేరే నినున్
భరిసుత్ నన్ది గాని నీవు వేరును భరించడం లేదు. 19 అందుకు, “ఆ
కొమమ్లను విరిచింది ననున్ అంటు కటట్డానికే” అని నీవు చెపప్వచుచ్.
20 నిజమే. వారి అవిశావ్సానిన్ బటిట్ విరిచివేయడం జరిగింది.
నీ తే విశావ్సానిన్ బటిట్ నిలిచి ఉనాన్వు. నినున్ నీవు హెచిచ్ంచుకోక,
భయం కలిగి ఉండు. 21 ఎందుకంటే దేవుడు సహజ న కొమమ్లనే
వదలేల్దంటే నినున్ కూడా వదలడు గదా!

22 కాబటిట్ దేవుని అనుగహానిన్, ఆయన కాఠినాయ్నిన్ చూడు.
అంటే ఆయన ఒక పు పడిపోయిన యూదుల మీద కాఠినయ్ం
చూపించాడు. మరొక పు నీవు ఆయన దయలో నిలిచి ఉంటే నీ
మీద తన అనుగహానిన్ చూపించాడు. నీవుఅలా నిలిచి ఉండకపోతే
నినున్ కూడా నరికివేసాత్ డు. 23అంతేకాక, వారు తమ అవిశావ్సంలో
కొనసాగకుండా వెనకిక్ తిరిగితే వారిని తిరిగి అంటు కడతాడు.
దేవుడు వారిని మళీళ్ అంటు కటట్డానికి సమరుధ్ డు. 24 ఎలాగంటే,
నినున్ ఒక అడవి ఒలీవ చెటుట్ నుండి కోసి, అసహజంగా మంచి
ఒలీవ చెటుట్ కు అంటుకటట్గలిగిన వాడు సహజ న కొమమ్లను మరి
నిశచ్యంగా తమసొంత ఒలీవ చెటుట్ కు అంటుకటట్గలడు కదా!

25 సోదరులారా, మీకు మీరే తెలి న వారని తలంచకుండా
ఉండాలని ఈ రహసయ్ సతాయ్నిన్ మీరు తెలుసుకోవాలని నేను
కోరుతునాన్ను. అదేమంటే, యూదేతరుల పవేశం సంపూరణ్ం అయేయ్
వరకూ ఇశాయేలు పజలోల్ కొందరి హృదయాలు కఠినమయాయ్యి.

(10) ఒక జాతిగా ఇశాయేలు ఇంకా రకష్ణపొందవలసి ఉంది
26 “విమోచకుడు సీయోనులో నుండి వచిచ్
యాకోబులో నుండి భకిహీనతను తొలగిసాత్ డు.
27 నేను వారి పాపాలను తీసివేసేటపుప్డు వారితో నేను చేసుకొనే

నిబంధన ఇదే”
అని రాసి ఉనన్టుట్ ఇశాయేలు పజలంతా రకష్ణపొందుతారు.
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28 సువార విషయ తే మిమమ్లిన్ బటిట్ వారు దేవ్షించబడి
ఉండవచుచ్ గానీ, దేవుని ఎనిన్క విషయ తే పితరులను బటిట్ వారు
దేవునికి పియ న వారు. 29 ఎందుకంటే, దేవుని కృపావరాలు,
ఆయన పిలుపు విషయాలోల్ ఆయనమారుప్ లేని వాడు. 30 గతంలో
మీరు దేవునికి అవిధేయులు. ఇపుప్డు యూదుల అవిధేయత
మూలంగా మీరు కనికరం పొందారు. 31 అలాగే మీ చూపిన
కనికరానిన్ బటిట్ ఇపుప్డు కనికరం పొందడం కోసం, వారు ఇపుప్డు
అవిధేయులుగా ఉనాన్రు. 32అందరి నా తన కనికరం చూపాలని,
దేవుడు అందరినీ లోబడని సిథ్తిలోమూసివేసి బంధించాడు.

33ఆహా,దేవునితెలివి,జాఞ్ నాలఐశవ్రయ్ం ఎంతలో నది! ఆయన
తీరుప్లను పరీ ంచడం ఎవరి తరం. ఆయనమారాగ్ లుమనఊహకు
అందనివి.
34 “పభువుమనసు తెలిసిన వాడెవడు?
ఆయనకు సలహాలు ఇచేచ్దెవరు?
35 ఆయన దగగ్ర నుండి తిరిగి పొందాలని ముందుగా ఆయనకు

ఇవవ్గలవాడెవడు?”
36 సమసత్మూ ఆయన మూలంగా, ఆయన దావ్రా, ఆయన

కోసం ఉనాన్యి. యుగయుగాలకు ఆయనకు మహిమ కలుగు గాక.
ఆమేన్ .

12
ఆరవభాగం. ర్సత్వ జీవితం, సేవ
రోమా 12:1-15
(1) సమరప్ణ, పతిషట్

1 కాబటిట్ సోదరులారా, దేవుని పేమతో మిమమ్లిన్
బతిమాలుతునాన్ను, పవితమూ, దేవునికి ఇషట్ న సజీవయజఞ్ంగా
మీ శరీరాలను ఆయనకు సమరిప్ంచుకోండి. ఇది మీరు చేసే ఆతమ్
సంబంధ న సేవ. 2మీరు ఈ లోక విధానాలను అనుసరించవదుద్ .
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మీ మనసు మారి నూతన , రూపాంతరం పొందడం దావ్రా
మంచిదీ, తగినదీ, పరిపూరణ్ నదీ అయిన దేవుని చితాత్ నిన్ పరీ ంచి
తెలుసుకోండి.

(2) సేవ
3 దేవుడు నాకు అనుగహించిన కృపను బటిట్ నేను

చెబుతునన్దేమంటే, మీలో ఎవరూ తనను తాను ఎంచుకోదగినంత
కంటే ఎకుక్వగా ఎంచుకోవదుద్ . దేవుడు విభజించి ఇచిచ్న విశావ్సం
పకారం, పతి ఒకక్రూ మిమమ్లిన్ మీరు తగిన రీతిగా ఎంచుకోండి.
4 ఎలాగంటే ఒకక్ శరీరంలో మనకు అనేక అవయవాలునన్పప్టికీ,
వాటనిన్టికీ ఒకక్టే పని ఉండదు. 5 అలాగే మనం అనేకుల నా
కీసుత్ లోఒకక్ శరీరంగాఉండి,ఒకరికొకరం పతేయ్కంగాఅవయవాలుగా
ఉనాన్ము.

6 దేవుడు మనకనుగహించిన కృప పకారం వివిధ రకాల
కృపావరాలు కలిగి ఉనాన్ము. కాబటిట్ , పవచన వర తే విశావ్స
పరిమాణం పకారం పవచించాలి. 7-8 పరిచరయ్ వరం ఉనన్
వాడు పరిచరయ్ చేయాలి. బోధించే వరం ఉనన్వాడు బోధించాలి.
పోతస్హించేవాడు పోతస్హించడంలో తన వరం ఉపయోగించాలి.
పంచిపెటేట్వాడు ధారాళంగా పంచిపెటాట్ లి.

(3) ర్సత్వులు,సాటి విశావ్సులు
9 మీ పేమ నిషక్పటంగా ఉండాలి. చెడును అసహియ్ంచుకుని

మంచిని హతుత్ కోండి. 10సోదర పేమతో ఒకడి ఒకడు అభిమానం
చూపిసూత్ , గౌరవించడంలో ఒకరినొకరు మించిపోండి. 11 ఆసకి
విషయంలో వెనకబడిపోవదుద్ , ఆతమ్లో తీవత గలవా పభువును
సేవించండి. 12 ఆశాభావంతో ఎదురు చూసూత్ సంతోషించండి.
కషాట్ లోల్ సహనం చూపుతూ, పారథ్నలో పటుట్ దల కలిగి ఉండండి.
13 పవితుల అవసరాలోల్ సహాయం చేసూత్ , అతిథులను శదధ్గా
ఆదరించండి. 14మిమమ్లిన్హింసించేవారిని దీవించండి. దీవించండి
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గానీ శపించవదుద్ . 15 సంతోషించే వారితో కలిసి సంతోషించండి.
దుఖపడేవారితో కలిసి దుఖపడండి. 16ఒకరిపటల్ ఒకరు ఏకమనసు
కలిగి ఉండండి. గొపప్వాటి గురించి ఆలోచించవదుద్ . దీనులతో
సహవాసం చెయయ్ండి. మిమమ్లిన్ మీరు తెలి న వారని అనుకోవదుద్ .

(4) ర్సత్వులు, ర్సత్వేతరులు
17 కీడుకు పతి కీడు చేయవదుద్ . మనుషులందరి దృషిట్లో మేలు

జరిగించండి. 18మీ చేత నంత మటుట్ కు అందరితో సమాధానంగా
ఉండండి.

19 పియ సేన్హితులారా, పగ తీరుచ్కోవదుద్ . దేవుని కోపానికి
చోటియయ్ండి. “పగ తీరచ్డం నా పని, నేనే పతిఫలమిసాత్ ను అని
పభువు చెబుతునాన్డు” అని రాసి ఉంది.
20“కాబటిట్ ,నీవిరోధిఆకలితోఉంటేఅతనికిభోజనంపెటుట్ ,దపిప్కతో

ఉంటే దాహం ఇవువ్.
అలా చేయడం వలన అతని తల మీద నిపుప్లు కుపప్గా పోసినటుట్

అవుతుంది.”
21 కీడు మీ గెలుపు సాధించకుండా జాగతత్ పడండి. మేలుతో

కీడును జయించండి.

13
1 పతి ఒకక్డూ తన అధికారులకు లోబడాలి. ఎందుకంటే

దేవుని వలల్ కలిగింది తపప్ అధికారం మరేదీ లేదు. ఇపుప్డు
ఉనన్ అధికారాలు దేవుడు నియమించినవే. 2 కాబటిట్ అధికారానిన్
ఎదిరించేవాడు దేవుని నియామకానిన్ ఎదిరిసుత్ నాన్డు. తదావ్రా
అతడు తన మీదికి తానే శికష్ తెచుచ్కొంటాడు. 3పాలనాధికారులు
చెడు పనులకే భయకారకులు గానీ మంచి పనులకు కాదు. వారికి
భయపడకుండా ఉండాలంటే, మంచి పనులు చెయియ్. అపుప్డు
వారు నినున్ మెచుచ్కుంటారు. 4వారు నీ మేలు కోసం ఉనన్ దేవుని
సేవకులు. అయితే నీవు చెడడ్ పని చేసినపుప్డు భయపడాలి. వారు
కారణం లేకుండా కతిత్ని ధరించరు. వారు చెడు జరిగించే వారి మీద
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కోపంతో పతీకారం చేసే దేవుని సేవకులు. 5కాబటిట్ కేవలంవారి కోపం
గురించిన భయంతోనే కాక నీ మనసాస్ ని బటిట్ కూడా అధికారులకు
లోబడాలి.

6ఈ కారణం చేతనే మీరు పనున్లు కడుతునాన్రు. ఎందుకంటే
అధికారులు ఎపుప్డూ ఈ పనిలోనే దేవుని సేవకులుగా సేవ
చేసుత్ ంటారు. 7 ఎవరికేది రుణ పడి ఉంటే అది వాళళ్కివవ్ండి.
పనున్లు రుణపడి ఉంటే పనున్లు, సుంకాలు రుణ పడి ఉంటే
సుంకాలు చెలిల్ంచండి. మరాయ్ద ఇవవ్వలసి ఉంటే మరాయ్దను,
గౌరవం ఇవవ్వలసి ఉంటే గౌరవానిన్ ఇవవ్ండి.

(5)సాటిమనిషి పటల్ పేమ నియమం
లూకా 10:29-37

8 పేమ విషయంలో తపప్ మరి ఏమీ ఎవరికీ రుణ పడి
ఉండవదుద్ . పొరుగువాణిణ్ పేమించేవాడే ధరమ్శాసానిన్ నెరవేరిచ్న
వాడు. 9 ఎందుకంటే వయ్భిచరించవదుద్ , నరహతయ్ చేయవదుద్ ,
దొంగతనం చేయవదుద్ , వేరొకరిది ఆశించవదుద్ అనేవీ, మరింకే ఆజఞ్
అయినా ఉంటే అదీ, “నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ నీ పొరుగువాణిణ్
పేమించు” అనే వాకయ్ంలో ఇమిడి ఉనాన్యి. 10 పేమ పొరుగు
వారికి కీడు చేయదు కాబటిట్ పేమ కలిగి ఉండడం అంటే ధరమ్శాసానిన్
నెరవేరచ్డమే. 11 కాబటిట్ మీరు కాలానిన్ పరిశీలించి, నిద నుండి
మేలొక్న వలసిన సమయం అయియ్ందని గహించండి. మనం
మొదట విశావ్సులం అయినపప్టి కంటే, మన రకష్ణ ఇపుప్డు
మరింత దగగ్రగా ఉంది. 12రాతి చాలా వరకూ గడిచిపోయి పగలు
సమీపంగా వచిచ్ంది కాబటిట్ మనం చీకటి కారాయ్లను విడిచిపెటిట్ ,
వెలుగు సంబంధ న ఆయుధాలను ధరించుదాం. 13 పోకిరీ
వినోదాలతో,తాగినమతుత్ లో, ంగిక దురీన్తితోహదూద్ అదుపూ లేని
కామంతో, కలహాలతో,అసూయలతోకాకుండా పగటి వెలుగులోలాగా
మరాయ్దగా నడుచుకుందాం. 14 చివరగా పభు యేసు కీసుత్ ను
ధరించుకోండి. శరీరానికీ దానివాంఛలకు చోటియయ్కండి.
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14
(6) సందేహాసప్ద న విషయాలోల్ పేమ నియమం
1కొరింతీ 8:1-10

1 విశావ్సం విషయంలో బలహీనంగా ఉనన్ వారిని చేరదీయండి
గానీ వారి అనుమానాలు తీరచ్డానికి వాదాలు పెటుట్ కోవదుద్ . 2ఆహార
పదారాధ్ లు అనీన్ తినవచచ్ని ఒకడు నముమ్తుంటే, ఇంకొకడు నమమ్కం
లేక కూరగాయలే తింటునాన్డు. 3తినేవాడు తినని వాణిణ్ తకుక్వగా
చూడకూడదు. తిననివాడు తినేవాడి నిందారోపణ చేయకూడదు.
ఎందుకంటే దేవుడు అతణిణ్ అంగీకరించాడు. 4 వేరొకరి సేవకుని
విషయంలో నాయ్యం చెపప్డానికి నువెవ్వరివి? అతడు నిలబడినా,
పడిపోయినా అది అతని యజమాని బాధయ్త. కాని అతడు
నిలబడతాడు. పభువు అతణిణ్ నిలబెటట్డానికి శకి గలవాడు.

5 ఇంకొక చోట ఒకడు ఒక రోజు కంటే మరొక రోజు
మంచిదని నముమ్తునాన్డు. ఇంకొకడు రోజులనీన్ మంచివే అని
నముమ్తునాన్డు. పతివాడూ తనకు తాను ఒక నిరణ్యానికి
రావాలి. 6 పతేయ్క న రోజులను పాటించేవాడు పభువు కోసమే
ఆ పని చేసుత్ నాన్డు. తినేవాడు దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్సుత్ నాన్డు
కాబటిట్ పభువు కోసమే తింటునాన్డు. అలాగే తిననివాడు కూడా
దేవునికి కృతజఞ్తలు చెపిప్ పభువు కోసమే తినడం మానేసుత్ నాన్డు.
7 మనలో ఎవరూ తన కోసమే బతకడు, తన కోసమే చనిపోడు.
8మనం జీవించినా పభువు కోసమే, చనిపోయినా పభువు కోసమే.
కాబటిట్ మనం జీవించినా, చనిపోయినా పభువుకే చెంది ఉనాన్ం.
9 చనిపోయిన వారికీ సజీవులకూ పభువుగా ఉండటానికే గదా కీసుత్
చనిపోయిమళీళ్ బతికింది?

10 అయితే నీ సోదరునికి ఎందుకు తీరుప్ తీరుసుత్ నాన్వ్?
నీ సోదరుణిణ్ ఎందుకు తీసిపారేసుత్ నాన్వ్? మనమంతా దేవుని
నాయ్యపీఠం ఎదుట నిలబడతాం.
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11 “నిశచ్యంగా జీవిసుత్ నన్ నేను చెపేప్ దేమిటంటే, పతిమోకాలు నా
ఎదుట వంగుతుంది.

పతినాలుకా దేవుని సుత్ తిసుత్ ంది అని పభువు చెబుతునాన్డు”
అని రాసి ఉంది. 12 కాబటిట్ మనలో పతి ఒకక్డూ తన గురించి
దేవునికి లెకక్ అపప్గించ వలసి ఉంది.

13కాబటిట్ ఇకమీదటమనంఒకరికిఒకరంతీరుప్ తీరచ్ వదుద్ . దానికి
పతిగా,మనసోదరునికి అడుడ్ రాయిలాగాఆటంకంగాఉండకూడదని
తీరామ్నించుకుందాం. 14 సహజంగా ఏదీ అపవితం కాదని నేను
పభు యేసులో గహించి గటిట్గా నముమ్తునాన్ను. అయితే దేని నా
అపవితం అని నమేమ్ వారికి అది అపవితమే అవుతుంది. 15 నీ
సోదరుడు నీవు తినేదాని విషయంలో బాధకు గు తే నీలో పేమ
లేదనన్మాటే. ఎవరి కోసం కీసుత్ చనిపోయాడో అతణిణ్ నీ ఆహారం
చేతపాడు చేయవదుద్ . 16మీరుమంచిగాభావించేది దూషణకు గురి
కాకుండా చూసుకోండి.

17దేవునిరాజయ్ం తినడం,తాగడం కాదు. అది నీతి, సమాధానం,
పరిశుదాధ్ తమ్ కలిగించే ఆనందం. 18ఈవిధంగా కీసుత్ కు సేవ చేసేవాడు
దేవుని దృషిట్కి ఇషట్ న వాడు, మనుషుల దృషిట్కి యోగుయ్డు.
19 కాబటిట్ సమాధానం, పరసప్ర మాభివృదిధ్ని కలిగించే వాటిని
ఆసకితో అనుసరించుదాం. 20 ఆహారం కోసం దేవుని పని పాడు
చేయవదుద్ . అనిన్ ఆహార పదారాధ్ లూ పవిత నవే. కానీ ఎవ నా
తాను తినన్ దాని మూలంగా ఇతరులకు తొటుపాటు కలిగిసేత్ అది
కీడు. 21 మాంసం తినడం, దా రసం తాగటం, ఇంకా మరే నా
సరే,నీసోదరుడుఆటంకంగాభావిసేత్,దానిన్మానివేయడంమంచిది.
22ఈ విషయాలోల్ నీ నమమ్కాలను నీకు, దేవునికి మధయ్నే ఉంచుకో.
తాను సమమ్తించిన విషయంలో తన తాను నిందారోపణ చేసుకోని
వయ్కి ధనుయ్డు. 23 అనుమానించే వాడు తింటే, విశావ్సం లేకుండా
తింటాడు కాబటిట్ అతడు దోషం చేసినటేట్ . విశావ్సమూలం కానిది
ఏ నాపాపమే.
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1 కాబటిట్ బల న విశావ్సం కలిగిన మనం, మనలను మనమే

సంతోషపెటుట్ కోకుండా, విశావ్సంలో బలహీనుల లోపాలను
భరించాలి. 2 మన సాటిమనిషికి మాభివృదిధ్ కలిగేలా మనలో
పతివాడూమంచి విషయాలోల్ అతణిణ్ సంతోషపరచాలి. 3 కీసుత్ కూడా
తనను తాను సంతోషపరచుకోలేదు. “నినున్ నిందించే వారి నిందలు
నామీద పడాడ్ యి” అని రాసి ఉనన్టుట్ ఆయనకు జరిగింది.

(7) రకష్ణలోయూదు,యూదేతర విశావ్సులు సమానమే
4 ఎందుకంటే, గతంలో రాసి ఉనన్వనీన్ మన ఉపదేశం కోసమే

ఉనాన్యి. కారణం, ఓరుప్ వలనా, దేవుని వాకుక్లోని ఆదరణ
వలనా, మనలో ఆశాభావం కలగడం కోసం. 5మీరు ఒకే మనసుతో
ఏక సవ్రంతో అందరూ కలిసి, మన పభు యేసు కీసుత్ తండి
అయిన దేవుణిణ్ మహిమ పరచడానికి, 6 ఓరుప్కు, ఆదరణకు కర
అయిన దేవుడు కీసుత్ యేసును అనుసరించి మీ మధయ్ ఐకమతయ్ం
కలుగజేయు గాక.

7 కాబటిట్ కీసుత్ మిమమ్లిన్ ఎలా తే చేరుచ్కునాన్డో అలాగే
దేవునికి మహిమ కలిగేలా మీరు ఒకరిని ఒకడు చేరుచ్కోండి.
8 నేను చెపేప్దేమిటంటే పితరులకు చేసిన వాగాద్ నాల విషయం
దేవుడు సతయ్వంతుడని నిరూపించడానికీ, యూదేతరులు దేవుని
కనికరానిన్ బటిట్ దేవుని మహిమపరచడానికీ కీసుత్ సునన్తి గలవారికి
సేవకుడయాయ్డు. 9దీని గురించి,
“ఈకారణం చేతయూదేతరులోల్ నేను నినున్ సుత్ తిసాత్ ను.
నీ నామ సంకీరనం చేసాత్ ను” అని రాసి ఉంది.

10ఇంకా ఏమని ఉనన్దంటే,
“యూదేతరులారా, ఆయన పజలతో సంతోషించండి” అనీ,
11 “యూదేతరులందరూ పభువును సుత్ తించండి. పజలంతా

ఆయనను కొనియాడతారు.”
12యెషయాఇలాఅనాన్డు,
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“యెషష్యిలో నుండి వేరు చిగురు యూదేతరులను ఏలడానికి
వసాత్ డు.

ఆయనలోయూదేతరులు తమ నమమ్కం పెటుట్ కుంటారు.”
13 మీరు పరిశుదాధ్ తమ్ శకి దావ్రా, సమృదిధ్ అయిన నిరీకష్ణ

కలిగి ఉండేలా నిరీకష్ణకర అయిన దేవుడు పూరి ఆనందంతో,
సమాధానంతోమిమమ్లిన్ నింపు గాక.

(8) అపొసత్లుని సేవ, పయాణాలు
14సోదరులారా, మీరు మంచివారు, సంపూరణ్ జాఞ్ న సంపనున్లు,

ఒకరినొకరు పోతస్హించుకోగల సమరుథ్ లని నేను గటిట్గా
నముమ్తునాన్ను. 15 అయినా నేను కొనిన్ విషయాలు మీకు జాఞ్ పకం
చేయాలని మరింత రయ్ం తెచుచ్కుని రాసుత్ నాన్ను. 16 ఎందుకంటే
యూదేతరులు అనే అరప్ణ పరిశుదాధ్ తమ్ వలన పవిత , దేవునికి
ఇషట్మయేయ్లా, నేను సువార విషయం యాజక ధరమ్ం జరిగిసూత్ ,
దేవుడు నాకు అనుగహించిన కృపను బటిట్ యూదేతరులకు
యేసుకీసుత్ సేవకుడినయాయ్ను. 17కాగా, కీసుత్ యేసును బటిట్ దేవుని
సేవ విషయాలోల్ నాకు అతిశయ కారణం ఉంది. 18 అదేమిటంటే
యూదేతరులు లోబడేలా, వాకుక్ చేతా, కియల చేతా, సూచనల
బలం చేతా, అదుభ్తాల చేతా, పరిశుదాధ్ తమ్ శకి చేతా, కీసుత్ నా దావ్రా
చేయించిన వాటిని గురించి మాతమే తపప్ మరి ఇతర విషయాలు
మాటాల్ డను. 19 కాబటిట్ యెరూషలేముతో పారంభించి చుటుట్ పటల్
అనిన్ పదేశాలోల్ , ఇలూల్ రికు పాంతం వరకూ కీసుత్ సువారను పూరిగా
పకటించాను. 20 నేను వేరొకడు వేసిన పునాది మీద కటట్కూడదని
కీసుత్ నామంతెలియనిచోటల్ సువార పకటించాలనిబహ ఆశతోఅలా
పకటించాను. 21దీనిన్ గురించి ఇలారాసి ఉంది,
“ఆయన గూరిచ్ ఎవరికి సమాచారం అందలేదోవారు చూసాత్ రు,
ఎవరు వినలేదోవారు గహిసాత్ రు.”
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22 ఈ కారణం వలల్నే నేను మీ దగగ్రికి రాకుండా నాకు చాలా
సారుల్ ఆటంకం కలిగింది. 23 ఇక ఈ పాంతాలోల్ నేను వెళళ్వలసిన
సథ్లం మిగిలి లేదు కాబటిట్ , అనేక సంవతస్రాలుగా మీ దగగ్రికి
రావాలని ఎంతో ఆశతో ఉనాన్ను. 24 కాబటిట్ నేను సెప్యిను
దేశానికి పయాణించినపుప్డు దారిలో ముందు మిమమ్లిన్ చూసి,
మీ సహవాసంలో కొదిద్ సమయం ఆనందించిన తరువాత, మీరు
ననున్ అకక్డికి సాగనంపుతారని ఎదురు చూసుత్ నాన్ను. 25అయితే
ఇపుప్డు పరిశుదుధ్ ల పరిచరయ్ నిమితత్ం యెరూషలేము వెళత్ నాన్ను.
26 ఎందుకంటే యెరూషలేములోని పరిశుదుధ్ లోల్ పేదల కోసం
మాసిదోనియ, అకయ విశావ్సులు కొంత చందా పంపడానికి
ఇషట్పడాడ్ రు. 27 అవును, వీరు చాలా ఇషట్ంగా ఆ పని చేశారు.
నిజానికి వీరు వారికి రుణపడి ఉనాన్రు. ఎలాగంటే యూదేతరులు
వారి ఆధాయ్తిమ్క విషయాలోల్ భాగం పంచుకునాన్రు కాబటిట్ శరీర
సంబంధ న విషయాలోల్ వారికి సహాయం చేయడం సబబే. 28నేను
ఈ ఫలానిన్ వారికపప్గించి నా పని ముగించిన తరువాత, మీ
పటట్ణంమీదుగా సెప్యినుకు పయాణంచేసాత్ ను. 29నేనుమీదగగ్రికి
వచేచ్టపుప్డు, కీసుత్ సంపూరణ్ న దీవెనలతోవసాత్ ననినాకు తెలుసు.

30 సోదరులారా, మీరు దేవునికి చేసే పారథ్నలోల్ నా కోసం నాతో
కలిసి పోరాడమని మన పభు యేసు కీసుత్ ను బటిట్ , ఆతమ్ వలన
పేమను బటిట్ మిమమ్లిన్ బతిమాలుతునాన్ను. 31 ఎందుకంటే నేను
యూదయలోని అవిధేయుల చేతులోల్ నుండి తపిప్ంచుకోగలిగేలా,
యెరూషలేములో చేయవలసిన నా పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ లకు
పీతికరమయేయ్లా, 32 దేవుని చితత్ తే నేను సంతోషంతో మీ
దగగ్రికి వచిచ్, మీతో కలిసి సేద దీరడానికి వీలు కలిగేలా పారిధ్ంచండి.
33 సమాధానకర అయిన దేవుడు మీకందరికీ తోడుగా ఉండు గాక.
ఆమేన్ .
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16
ఏడవభాగం. ర్సత్వ పేమ, అభినందనలు

1 కెంకేయలో ఉనన్ మన సోదరి, సంఘ పరిచారిక అయిన ఫీబేను
పవితులకు తగినవిధంగాపభువులోచేరుచ్కోండి. 2మీదగగ్ర ఆమెకు
అవసర నది ఏ నా ఉంటే సహాయం చేయమని ఆమెను గురించి
మీకు సిఫారసు చేసుత్ నాన్ను. ఆమె నాకు, ఇంకా చాలామందికి
సహాయం చేసింది.

3 కీసుత్ యేసులో నా సహ పనివారు పిసిక్లల్కు, అకులకు నా
అభివందనాలు చెపప్ండి. 4వారు నా పాణం కోసం తమ పాణాలను
పణంగా పెటట్డానికి తెగించారు. వారి ఇంటోల్ సమావేశమయేయ్
సంఘానికి కూడా అభివందనాలు చెపప్ండి. నేను ఒకక్డినే కాదు,
యూదేతర సంఘాలనీన్ వీరి పటల్ కృతజఞ్త కలిగి ఉనాన్యి.

5 ఆసియలో కీసుత్ కు మొదటి ఫలం, నాకిషట్ న ఎ నెటుకు
అభివందనాలు. 6 మీకోసం అధికంగా కషట్పడిన మరియకు
అభివందనాలు.

7నాకు బంధువులు, నా తోటి దీలు అందొనీకు, యూనీయలకు
అభివందనాలు. వీరు అపొసత్లులోల్ పేరు పొందినవారు, నాకంటే
ముందు కీసుత్ లో విశవ్సించినవారు.

8పభువులోనాకు పియ న అంపీల్యతుకు అభివందనాలు.
9 కీసుత్ లో మన జత పనివా న ఊరాబ్నుకు, నాకు ఇషుట్ న

సాట్ కుకు అభివందనాలు.
10 కీసుత్ లో యోగుయ్ న అపెలెల్కు అభివందనాలు. అరిసొట్ బూలు

కుటుంబానికి అభివందనాలు.
11 నా బంధువు హెరోదియోనుకు అభివందనాలు. నారిక్సుస్

కుటుంబంలో పభువును ఎరిగిన వారికి అభివందనాలు.
12పభువులోపయాసపడేతు నాకు,తుఫోసాకుఅభివందనాలు.

పియ న పెరిస్సుకు అభివందనాలు. ఆమె పభువులో ఎంతో
కషట్పడింది.
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13 పభువు ఎనున్కునన్ రూఫుకు అభివందనాలు, అతని తలిల్కి
వందనాలు. ఆమెనాకు కూడా తలిల్.

14 అసుంకితు, పెల్గో, హెరేమ్, పతొబ, హెరామ్, వారితో కూడా ఉనన్
సోదరులకు అభివందనాలు.

15 పిలొలొగుకు, యూలియాకు, నేరియకు, అతని సోదరికీ,
ఒలుంపాకు వారితో కూడా ఉనన్ పవితులు అందరికీ అభివందనాలు.

16 పవిత న ముదుద్ తో ఒకడికొకడు అభివందనాలు చెపుప్కోండి.
ర్సత్వ సంఘాలనీన్ మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్యి.
17 సోదరులారా, నేను వేడుకునేదేమంటే, మీరు నేరుచ్కొనన్

బోధకు వయ్తిరేకంగా విభజనలు, ఆటంకాలు కలిగించేవారిని కనిపెటిట్
చూడండి. వారికి దూరంగా తొలగిపొండి. 18 అలాటివారు పభు
యేసు కీసుత్ కు కాదు, తమ కడుపుకే దాసులు. వారు వినసొం న
మాటలతో, ఇచచ్కాలతో అమాయకులను మోసం చేసాత్ రు. 19 మీ
విధేయతమంచి ఆదరశ్ంగా అందరికీ వెలల్ ంది. అందుకు మిమమ్లిన్
గురించి సంతోషిసుత్ నాన్ను. మీరు మంచి విషయంలో జాఞ్ నులుగా,
చెడు విషయంలో నిరోద్ షంగా ఉండాలి. 20 సమాధాన కర అయిన
దేవుడు తవ్రలో సాతానును మీ కాళళ్ కింద చితకదొకిక్సాత్ డు. మన
పభుయేసు కీసుత్ కృప మీకు తో ఉండు గాక.

21 నా సహ పనివాడు తిమోతి, నా బంధువులు లూకియ,
యాసోను, సోసిపతు మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. 22ఈ
పతికను చేతితో రాసిన తెరియు అనే నేను పభువులో మీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్ను.

23 నాకు, సంఘమంతటికీ ఆతిథయ్మిచేచ్ గాయి మీకు
అభివందనాలు చెబుతునాన్డు. ఈ పటట్ణానికి కోశాధికారి ఎరసుత్ ,
సోదరుడు కవ్రు, మీకు అభివందనాలు చెబుతునాన్రు. 24 మన
పభుయేసు కీసుత్ కృప మీకు తోడుగా ఉండుగాక.

25 యూదేతరులంతా విశావ్సానికి లోబడేలా, దేవుడు పారంభం
నుండిదాచిఉంచి,ఇపుప్డువెలల్డిచేసినరహసయ్సతయ్ంశాశవ్తు న
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దేవుని ఆజఞ్ పకారం, పవకల దావ్రా వారికి వెలల్ ంది. 26నా సువార
పకారం, యేసు కీసుత్ ను గురించిన పవచన పకటన పకారం, దేవుడు
మిమమ్లిన్ సిథ్రపరచడానికి శకిశాలి. 27ఏ క జాఞ్ నవంతు న దేవునికి,
యేసు కీసుత్ దావ్రా నిరంతరం మహిమ కలుగు గాక. ఆమేన్ .
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