
పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క 
మూల ాంశములు 

పౌలు మరయిు కొరాింథయీులక్ు 
వాాసని పత్రకా్ 

న లగ వ పాఠము 



ii 

వీడియోలు ,అధ్యయన మ ర్గదరిిలు ,మరియు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు దిర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను  thirdmill.org నాందు 
స్తాందరిిాంచాండి . 

© 2021 థర్్డ మిలీనియాం మినిస్రసీ్ 

స్తర్వహక్ుకలు పాచుర్ణక్ర్్లవే. ఈ పాచుర్ణలోని ఏ భాగమ ైనను ఏ ర్ూపములోన ైనను లేద  ఏ 
సాధ్నము ద వరాన ైనను పచాుర్ణక్ర్్ల ైన థర్్డ మిలీనియాం మినిస్రసీ్, ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి, 
కాసలి్ బరెరీ, ఫ్లో రడి  32707, నుాండ ివాాతపూర్వక్మ నై అనుమత్ర ప ాందక్ుాండ  పునఃస్తమీలలో క్ుో ప్ాంగా 
ఉలేో ఖాంపబడుట, వాయఖ్ యనిాంచుట, లేద  పాాండతియము స్తాంపాదిాంచు ఉదదేశాం కొర్క్ు మినహా 
పునఃర్ముదిాాంపక్ూడదు. 

మరొక్ విధ్ాంగా స్తుచాంపబడతిద తపప ఇాందులోని లేఖ్న ఉలేో ఖ్నములనిియు తలెుగు OV వ ర్షన్ నుాండి 
తీసకిొనబడినవి. కాపిర టై్ © ద ిబెైబిల్ స స టైీ అఫ్ ఇాండయి . 

థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ 
1997లో సాా పిాంచబడని థర్్డ మిలీనియాం మినిస్రసీ్ ఒక్ ల భాపేక్షలేని ఇవాాంజ ల్వక్ల్ క ైస్ై్తవ పరచిర్యగా 

లోక్మునక్ు ఉచతముగా బెైబిలు స్తాంబాంధ్మ నై విదయను అాందిాంచుటక్ు పతా్రషిరాంపబడిాంది. 

బెబైిలు విదయ. లోక్ము కొర్క్ు. ఉచతముగా. 

పాపాంచవాయప్ముగా పరచిర్య కొర్క్ు తగని తరరీ దులేని కొనిి వాందల వలే మాంది క ైస్ై్తవ 
న యక్ులక్ు ఉచత క ైస్ై్తవ విదయను అాందిాంచుట మ  లక్షయమ యైునిది. ఆాంగోము, అర్బిక్స, మ ాండరని్, 
ర్ష్యన్, మరయిు సాపనిష్ భాష్లలో సాటలిేని మలీరమీడయి  స మిన రిని సదిధపర్చ, విశవవాయప్ముగా 
పాంచప టటర ట ద వరా మమేు ఈ లక్షయమును చదధిాంచుచున ిము. మ  పరిచర్య భాగసావముల ద వరా మ  
పాఠాయాంశములు ఒక్ డజను క్ాంటే ఎక్ుకవ భాష్లలో పసా్తు్ తము అనువదిాంచబడుచున ియి. ఈ 
పాఠాయాంశములలో చతాములతో క్ూడిన వీడియోలు, ముదిాాంచబడని ఉపదదశములు, మరయిు ఇాంటర ి ట్ 
వనర్మలు ఉన ియి. పాటశాలలు, స్తమూహములు, మరియు వయక్ు్ లు ఆన లో న్ లో మరయిు 
అధ్యయనము చదయు స్తమ జములలో ఉపయోగిాంచుటక్ు అనుగుణాంగా ఇవి ర్ూప ాందిాంచబడినవి. 

అనకే్ స్తాంవతిరాలుగా, అవార్మ్ లు స్తాంపాదిాంచన అతయయత్మమ ైన విష్యములు మరియు 
న ణయతగల మలీరమీడయి  పాఠములను ఉతపత్్ర చదయుటక్ు తగుమ తాపు ఖ్ర్ముతో క్ూడని పదధత్రని 
మేము అభివృదిధ  చదశాము. మ  ర్చయితలు మరయిు స్తాంపాదక్ులు వదే ాంతవిదయలో తరరీదు ప ాందిన 
విద యవత్ేలు, మ  అనువాదక్ులు వదే ాంత పాావీణయతక్ల్వగ ిత ము అనువదిాంచు భాష్లలో మ తృభాషా 
న ైపుణయత క్ల్వగయిునివార్మ, మరియు మ  పాఠములు లోక్వాయప్ముగా అనేక్ స మిన రరలలో బో ధిాంచు 
వాందలమాంది గౌర్వనీయుల ైన అధ యపక్ులు మరయిు కాపర్మల యొక్క మ ళక్ువలను 
క్ల్వగియున ియి. ఇాంతదగాక్, మ  గాీఫిక్స డజి నైర్మో , ఉద హర్ణలను ఇచుువార్మ, మరియు ప ా డుయస్తర్మో  
అదుుతమ ైన పరిక్ర్ములను మరియు టెకని కో్ను ఉపయోగాించ ఉనితమ ైన పమా ణములతో 
పనిచదసా్ ర్మ. 



iii 

వీడియోలు, అధ్యయన మ ర్గదరిిలు, మరియు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు 
స్తాందరిిాంచాండి. 

మ  డసిిరబీూయష్న్ లక్షయములను చదధిాంచుటక్ు, స్తాంఘములతో, స మిన రరలతో, బెైబిల్ క్ళాశాలలతో, 
మిష్నరరలతో, క ైస్ై్తవ బాాడ కస్తరరో్తో, శాటలి ైట్ టలె్వవిజన్ వారతిో, మరయిు ఇతర్ స్తాంసా్తలతో థర్్డ మిలీనియాం 
వూయహాతుక్ భాగసావమయములను క్ల్వగియునిది. ఈ భాగసావమయములు ఇపపటకిే ల క్కలేననిి వీడియో 
పాఠములను సాా నిక్ నయ క్ులు, కాపర్మలు, మరియు స మినరర విద యర్మా లక్ు పాంచుటక్ు 
కార్ణమ యై యయి. మ  వ బెైిటటలు క్ూడ  డిసిరబీూయష్న్ క్ు మ ధ్యమ లుగా ఉాండి, మ  పాఠములతో 
పాటటగా స్తహాయక్ర్ముగా ఉాండుటక్ు అదనపు వనర్మలను క్ూడ  అాందిాంచుచునివి. ఉద హర్ణక్ు, మీ 
స ాంత అధ్యయన స్తమ జమును ఆర్ాంభిాంచుటను గూరిున వనర్మలు. 

థర్్డ మిలీనియాం IRS 501(c)(3) కారపపరేష్న్ గా గురి్ాంపుప ాందినది. మేము స్తాంఘములు, 
స్తాంసా్తలు, వాయపార్ములు, మరయిు పజాలు వయకన్గతాంగా ఇచుు టాక్సి-మినహాయిాంప ైన కానుక్ల మీద 
ఆధ ర్పడ ిపనిచదసా్ ము. మ  పరచిర్యలను గూరుి అదనపు స్తమ చ ర్ము కొర్క్ు మరియు మీర్మ మ తో 
క్లసి పరచిర్య చదయు మ ర్గములను తెలుస్తుకొనుటక్ు, ఈ వ బెైిటటను దరిిాంచాండి 
http://thirdmill.org. 



-4- 

వీడియోలు, అధ్యయన మ ర్గదరిిలు, మరియు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు 
స్తాందరిిాంచాండి. 

విష్య స్తూచక్ 
ఉపల ద ా తము .................................................................................................... 1 

నపేథయము ....................................................................................................... 2 

మూడవ మిష్నరర య త.ా...................................................................................... 3 

కొరాింథులోని స్తమస్తయలు ........................................................................................ 5 

దెబబత్రని స్తాంబాంధ్ములు ................................................................................. 5 

ల ైాంగిక్ దుష్ ర్వర్్న............................................................................................ 8 

ఆరాధ్నను దుర్మపయోగాం చదయుట ................................................................... 10 

పౌలు అప స్్తలతవ అధకిార్ము యొక్క త్రర్స్తకర్ణ ................................................. 12 

నిరాుణము & విష్యములు ............................................................................. 14 

1 కొరాింథయీులక్ు ............................................................................................... 14 

అభివాందనాం (1:1-3) ...................................................................................... 15 

క్ృతజఞత (1:4-9) ........................................................................................... 15 

ముగిాంపు (16:13-24) ................................................................................... 15 

పాధ న భాగము (1:10-16:12) ......................................................................... 15 

2 కొరాింథయీులక్ు ............................................................................................. 22 

అభివాందనాం (1:1, 2) ..................................................................................... 23 

ఉపల ద ా తము (1:3-11) .................................................................................... 23 

ముగిాంపు (13:11-14) .................................................................................... 24 

పాధ న భాగము (1:12-13:10) ......................................................................... 24 

వదే ాంతశాస్్తర దృక్పథములు ............................................................................... 27 

విశావస్తము ...................................................................................................... 30 

పాభువుగా కరసీ్తు్  .............................................................................................. 30 

ర్క్షక్ునిగా కరసీ్తు్  .............................................................................................. 32 

నిరరక్షణ ........................................................................................................... 34 

పేమా .............................................................................................................. 36 

ముగిాంపు ...................................................................................................... 39 



పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు 
న లగవ పాఠము 

పౌలు మరియు కొరిాంథీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ 

-1- 

వీడియోలు, అధ్యయన మ ర్గదరిిలు, మరియు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు 
స్తాందరిిాంచాండి. 

ఉపల ద ా తము 

ఈస్తప్ అను పాాచీన్ గరీక్ు పరే్మక్ు ఆపాదిాంచబడని క్ల్వపతక్థలను గూరిు మనలో చ ల మాందికన 
తెలుస్తు. “త బలేు మరియు క్ుాందదలు” అను ఒక్ క్థలో, జాంతయవులనిిటలిో త న ేవేగముగా 
పరగి త్గలను అని క్ుాందదలు ఎలోపుపడు అత్రశయిస్తూ్  ఉాండదద.ి కాబటిర , క్ుాందదలు యొక్క అత్రశయమును 
గూరిు విని విని అలసిపల యి, త బలేు పర్మగు పాందమెుక్ు స్తవాలు చదసిాంది. ఇపుపడు, స్తపష్రాంగా క్ుాందదలే 
గ ల్వసదేి, కాని అద ిద ని యొక్క విజయము గూరిు నిశుయత క్ల్వగయిుాండి, ద ని సామరా్యమును 
చూస్తుకొని గొపపగా అత్రశయిాంచ, పాందెము మధ్యలో కొాంత విశీమిాంచాంది. క్ుాందదలు నిదిాాంచుచుాండగా, 
త బలేు ద నిక్ాంట ేముాందుగా గమయము చదర్మక్ుాంది. 

కొనిివిధ లుగా, మొదట ిశత బేములో కొరిాంథు పటరణములో నిస్తససి్తు్ ని అనకే్మాంది క ైైస్్తవులు 
ఈస్తప్ క్థలోని క్ుాందదలువల  ఉన ిర్మ. పాందమెు ముగియక్ మునుప ేక్ుాందదలు తనుిత ను విజతేగా 
ల కనకాంచుకొనిటటో గానే, కొరిాంథు స్తాంఘములో అనేక్మాంద ిక ైస్ై్తవ జీవితము అను తమ పాందెము 
ముగయిక్ మునుపే తముునుత ము విజతేలుగా పరగిణ ాంచుక్ున ిర్మ. వార్మ తమ భూస్తాంబాంధ్మ ైన 
శరీయస్తుిను, స్తమ జములో వారి సాా యిని మరయిు తమ ఆతీుయవర్ములను చూచుకొని, పభాువు 
తమను ఇతర్మల క్ాంటే అధకి్ులుగా చదశాడని నమ ుర్మ. తక్ుకవ భూస్తాంబాంధ్మ ైన స్తాంపద మరియు 
తక్ుకవ ఆతీుయవర్ములు క్ల్వగని ఇతర్ క ైస్ై్తవులక్ాంట ేఅధకి్ముగా వారిని దదవుడు రాజయ వర్ములతో 
దీవిాంచ డని భావిాంచ ర్మ. క ైస్ై్తవ జీవనము అను పర్మగు పాందమెులో వార్మ ఓడిపల యి ేఅపాయములో 
ఉన ిర్మ అని అప స్్తలుడెనై పౌలు వారిని హచెురిాంచ డు. 

పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు అను మన పాఠయక్ీమములో ఇది న లగవ 
పాఠము. మరియు దనీికన “పౌలు మరియు కొరిాంథీయులక్ు వాాసిన పత్రకా్” అను శీరిషక్నిచ ుము. ఈ 
పాఠములో, ఇపుపడు 1 మరయిు 2 కొరిాంథయీులక్ు వాాసని పత్రకా్లుగా స్తుపరచితమ నై పత్రకా్లలో పౌలు 
ఈ గరివష్యర ల ైన క ైస్ై్తవులతో మ టాో డిన విధ నమును మనము చూసా్ ము. కొరిాంథు స్తాంఘములో ఉని 
అనకే్ విశరష్మ నై స్తమస్తయలను గూరిు పౌలు మ టాో డనిపపటకిర, వారి యొక్క అనేక్ స్తమస్తయలక్ు పధా న 
మూలముగా ఉని విష్యము మీద దృషిరప టటర ట ద వరా అతడు ఇల  చదశాడు: వాస్్తవానికన పాందెము 
కొనసాగుచుాండగన ేక ైస్ై్తవ జీవితములలో గమయమును చదరాము అని కొాందర్మ క్ల్వగియుని అబదధ  
నముక్ము. 

ఈ పాఠయక్మీములో ఇాంతక్ు ముాందు, పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క ముల ాంశము అతని 
యుగాాంతశాస్్తరము అని మనాం నరే్ముక్ున ిము. యిసే్తు ఇశాీయిేలు యొక్క మ స్ియ అని, ఆయన 
అాంతయ దనిములను, లేక్ భూమి మీద దదవుని రాజయము యొక్క చవర ిదనిములను తీస్తుకొనివచ ుడని 
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పౌలు బో ధిాంచ డు. మ స్ియ వచునపుపడు ఆయన అాంతయ దినములను స్తాంపూర్ణముగా తెచుుట ద వరా 
స్తృషిర  కొర్క్ు దదవుడు క్ల్వగియుని ఉదదేశయములనిిటిని న ర్వరే్ముత డు అని పౌలు దినములలోని 
నముక్మ నై యూదులు నమ ుర్మ. అయితద పౌలు యిసే్తు బో ధ్నలను అనుస్తరిాంచ, ఆయన మొదటి 
రాక్డలో, కరసీ్తు్  కేవలాం అాంతయ దినములను ఆర్ాంభిాంచ డు అని నమ ుడు. కరసీ్తు్ నాందు అాంతయ దనిములు 
స్తాంఘ చరితయాాంతటా కొనసాగ,ి ఆయన ర ాండవ రాక్డలో రాజయ న ర్వరే్మప జరగినిపుపడు తయదక్ు 
పూర్ణతలోనికన వసా్ యి. 

చ ల  వర్క్ు, కరీస్తు్  రాజయము ఈ మూడు దశలలో బయలుపర్చబడుతయాంది అని 
ఉద ా టిాంచ ర్మగాని, చ ల  వర్క్ు వార్మ స్తాందిగధతను ఎదురొకన ిర్మ. యిసే్తు అపపటిక ేఏమేమి 
సాధిాంచ డు? అాంతయ దనిముల కొర్క్ు దదవుడు క్ల్వగయిుని గొపప ఆశీరావదములలో ఎనిి ఇాంకా 
భవిష్యతయ్ లో జర్గవలసయిున ియి? అాంతయ దనిముల యొక్క ఆర్ాంభములో కరసీ్తు్  అపపటకిే సాధిాంచన 
విష్యములను గలతీయ స్తాంఘములు తక్ుకవ అాంచన  వశేాయని మనము చూశాము. థెస్తలొనీక్ 
స్తాంఘములో ఉని అనేక్మాంది కరీస్తు్  రాక్డ చ ల  దగగర్గా ఉనిదని నమిు వార ిఅనుదిన బాధ్యతలను 
నేర్వర్ముటక్ు ఎల ాంటి కార్ణము లేదని భావిాంచన విష్యమును క్ూడ  మనము చూశాము. ఈ 
పాఠములో, కొరిాంథయీులు మరొక్ విధ నములో స్తాందగిధతను ఎదురొకన ిర్మ అని మనము 
నేర్ముక్ుాంటాము. కొరిాంథు స్తాంఘములోని కొాందర్మ క ైైస్్తవులు ఇతర్మల క్ాంటే తమక్ు ఎక్ుకవ అాంతయ 
దినముల ఆశీరావదములు ఉన ియని ఆలోచాంచ ర్మ కాబటిర స్తాంఘము విభజనను మరయిు 
స్తమస్తయలను ఎదురొకనిది. 

పౌలు మరియు కొరిాంథీయులప ై మన అధ్యయనాం మూడు భాగాలుగా విభజాంచబడుతయాంది: 
మొదటగిా, పౌలు కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పత్రకా్ యొక్క నపేథయమును చూద ే ము. ర ాండవదగిా, 1 
మరియు 2  కొరిాంథయీులక్ు వాాసిన పత్రకా్ల యొక్క నిరాుణము మరియు విష్యములను 
పరశిీల్వద ే ము. మరియు మూడవదగిా, పౌలు పత్రకా్లు అతని యొక్క కేాంద ావదే ాంత దృక్పథములలో 
ఒక్ద నిని ఎల  పాతయక్షపర్మసా్ యో చూద ే ము: అాంతయదినములను గూరిున అతని సది ధ ాంతము —  
అతని యుగాాంతశాస్్తరము. పౌలు కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పత్రాక్ల యొక్క నేపథయమును మొదటగిా 
చూద ే ము. 

నపేథయము 

ఈ పాఠయక్మీము అాంతటా మనము ఉద ా టిాంచనటటో గా, వివిధ్ స్తాంఘములలో అగుపడుచుని 
కొనిి నిరిేష్ర స్తమస్తయలను గూరుి చరిుాంచుటక్ు అప స్్తలుడెనై పౌలు తన పత్రాక్లను వాాశాడు. కాబటిర , 1 
మరియు 2 కొరిాంథీ పత్రాక్లను మనాం చూసినపుపడు, మనము కొనిి పాాథమిక్ పాశిలను అడగాల్వ: 
కొరిాంథు స్తాంఘములో ఏమి జర్మగుతయాంది? మరియు పౌలు వారకిన ఎాందుక్ు వాాశాడు? 
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పౌలు కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పత్రకా్ల యొక్క నపేథయముక్ు స్తాంబాంధిాంచన ఈ పాశిలక్ు 
మనము ర ాండు విధ నములలో జవాబిద ే ము. మొదటిగా, కొరిాంథీ పత్రాక్లు పౌలు యొక్క మూడవ 
మిష్నరర య తాతో ఎల  స్తాంబాంధ్ము క్ల్వగయిున ియో విశదకీ్రది ే ము. మరియు ర ాండవదగిా, కొరిాంథు 
స్తాంఘములో తల త్్రన కొనిి నిరిేష్ర స్తమస్తయలను పరిశీల్వద ే ము. పౌలు యొక్క మూడవ మిష్నరర 
య తనాు మొదటగిా చూద ే ము. 

మూడవ మిష్నరర య తా 
పౌలు యొక్క మూడవ మిష్నరర య తాను గూరిు అప స్్తలుల కార్యములు 18:23-21:17లో 

నమోదు చదయబడిాంది. ఈ అధ యయములలో పౌలు ర ాండవ మిష్నరర య తాలో అనుస్తరిాంచన క్ీమమున ే
చ ల వర్క్ు పునరావృతాం చదశాడు అని మనము నేర్ముక్ుాంటాము. పౌలు ఈ పాయ ణమును  
స్తుమ ర్మగా కరీ.శ. 52 లేక్ 53లో ఆర్ాంభిాంచ డు. అతడు చదసని మొదట ిర ాండు పాయ ణములలో వల నే, 
అతడు సిరయి లోని అాంత్రయొక్యలో ఆర్ాంభిాంచ డు. గలతీయ మరియు ఫ్ుై గయి పాదదశములలోని 
విశావస్తులను అతడు బలపర్చ డని అప స్్తలుల కార్యములు 18:23లో మనము చదువుత ముగాని, ఈ 
పాాాంతములలో అతడు స్తాందరిిాంచన పటరణముల పేర్మో  మనక్ు తెల్వయపర్చబడలేదు. బహుశా, అతడు 
మునుపు పరిచర్య జరిగిాంచన పటరణములలో కొనిిటిని, అనగా గలతీయలో దరెేబ, లుస్్తర మరియు 
ఈకొనియ, మరయిు ఫ్ుై గియలో అాంత్రయొక్య వాంట ిపటరణములను దరిిాంచయుాండవచుు. గలతీయ 
మరియు ఫ్ుై గయి పదాదశముల గుాండ  వ ళో్లన పౌలు, రపమీయుల పాాాంతమ నై ఆసియ  లేద  చని 
ఆసయి  పాాాంతములోని తీర్పాాాంతమ నై ఎఫ స్తు పటరణముక్ు చదర్మక్ున ిడు. 

అతడు ఎఫ స్తుక్ు వచునపుపడు, పౌలు బాపి్స్తుమిచుు యోహాను యొక్క పాండెాాండుగుర్మ 
శిష్యయలను ఎదురొకన ిడు, వార్మ కరసీ్తు్  స్తువార్్ను వ ాంటన ేఅాంగరక్రిాంచ ర్మ. మొదటిగా, పౌలు 
స్తమ జమాందరి్ములో స్తువార్్ పాక్టిాంచ డు, అయితద మూడు న లలలో, యూదులు అతని 
స్తాందదశమునుబటిర  క్ఠనిపర్చబడ ్ ర్మ. కాబటిర తర్మవాత ర ాండు స్తాంవతిర్ములలో పటరణములో మరొక్చపట 
అతడు స్తువార్్ పకా్టిాంచ అదుుతకార్యములు చదశాడు. అయితద, తయదక్ు, పౌలు మరయిు అతని 
స్తహచర్మలక్ు మరియు ఎఫ స్తు మహాదదవియి నై అర ్మిదదవి గుళోను క్టిరాంచు పనివారకినని మధ్య 
వివాదము క్ల్వదనిది. స్తపష్రాంగా చెపాపలాంటే, పౌలు అనకే్మాంది అనుయలను కరసీ్తు్  కొర్క్ు స్తాంపాదిాంచ డు 
గనుక్ అనయమత గుళలో  గణనీయాంగా తగిగపల య యి. తతీల్వతాంగా, పనివార్మ అలోర్మో రేపి, పౌలు 
స్తహచర్మలలో కొాందర ియొక్క భదతాక్ు ఆటాంక్ాం క్ల్వగిాంచ ర్మ. ఎఫ స్తులో జరగిిన ఈ స్తాంఘటనల 
తర్మవాత, పౌలు మరయిు అతని పయా ణ స్తహచర్మలు అనకే్ న లలు మ సదిోనియ మరయిు అక్యలో 
గడిపార్మ, ఇవి ఆధ్ునిక్ గరసీ్తులో ఉనివి. పౌలు పయా ణములోని ఈ భాగమును గూరిున లూకా నివదేిక్ 
క్ుో ప్ాంగా ఉాంది. అయినపపటికర, వార్మ ఫలి్వప్ప పటరణము నుాండి ఆసయి క్ు త్రరగిివచున విష్యమును 
అతడు నమోదుచదశాడు. పౌలు మరయిు అతని స్తహచర్మలు తోాయలో దగిార్మ. 



పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు న లగవ పాఠము: పౌలు మరియు కొరిాంథీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ 

-4- 

వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

అక్కడ ఒక్ దనిము గడుపుటక్ు పౌలు నిర్ణయిాంచుక్ున ిడు కాబటిర , అతడు విశావస్తులను 
క్ూడబటెిర  వారితో అరా్రాత్రావర్క్ు మ టాో డ డు. పౌలు మ టాో డుచుాండగా ఐతయక్ు అను ఒక్ యౌవవనస్తుా డు 
కనటకిరలో క్ూరొుని గాఢ నిదాపల యి, కనీాందపడ ిచనిపలయ డు. అయితద, పౌలు అదుుతముగా అతనిని 
బాత్రకనాంచ డు. పౌలు మరియు అతని స్తహచర్మలు తోాయను విడచ, అస్తుి అను స్తమీప పటరణముక్ు 
వ ళాో ర్మ, అక్కడనుాండ ివార్మ మర్ల స్తముదా పయా ణము కొనసాగిాంచ ర్మ. వార్మ మితయలేనకే్ు, కరయొస్తు 
మరియు స్తమొస్తులో ఆగి, తయదక్ు మిలేతయక్ు చదరార్మ, అక్కడ వార్మ కొాంతకాలము ఉన ిర్మ. 
మిలేతయలో ఉాండగా, పౌలు ఎఫ స్తునక్ు వర్్మ నము పాంప ిస్తాంఘపు ప దేలను పలి్వపిాంచ డు. వారికన కొనిి 
తయద ిస్తూచనలు ఇచు వారనిి ఆశీర్వదిాంచుటక్ు అతడు వారనిి పలి్వపిాంచ డు. 

దీని తర్మవాత, వార్మ తమ పయా ణమును కొనసాగిాంచ ర్మ. కోస్తు, రొదుక్ు, పతర్క్ు మరయిు 
క్ుపా పదాదశముల మీదుగా పయా ణ ాంచ తూర్మలో దిగార్మ, అక్కడ వార్మ ఒక్ వార్ము పరచిర్య చదశార్మ. 
అక్కడ నుాండ ివార్మ తొల మ యికన, తదుపరి క సై్తర్యక్ు వ ళాో ర్మ, అక్కడ యూదయ నుాండి వచున 
అగబు అను ఒక్ పవాక్్ నీవు యి ర్ూష్లేములో బాంధిాంచబడత వు అని పౌలును హెచురిాంచ డు, 
మరియు పౌలు అపపటకిే ఎరిగయిునిద నిని అతడు నిశుయపర్చ డు. అయినను, అగబు పవాచనము 
లేద  అతని సేిహితయల వినిపమును బటిర  భయపడక్, పౌలు యి ర్ూష్లేము వ ైపుక్ు తన 
పాయ ణమును కొనసాగిాంచ స్తుమ ర్మగా కరీ.శ. 57లో అక్కడ తన మూడవ మిష్నరర య తనాు 
ముగిాంచ డు. 

ఈ మూడవ మిష్నరర పాయ ణములో పౌలు తన ర ాండు పాామ ణ క్ పత్రాక్లను కొరిాంథయీులక్ు 
వాాశాడు, అల గే కొీత్ నిబాంధ్నలో భదపార్చబడని ర ాండు అదనపు పత్రకా్లను క్ూడ  అతడు వాాశాడు. 1 
కొరిాంథయీులక్ు వాాసిన పత్రకా్ స్తుమ ర్మ కరీ.శ. 55లో ఎఫ స్తు నుాండ ివాాయబడిాంది. ఈ పత్రకా్ పాంపిన 
కొాంతకాలమునకే, పౌలు కొరిాంథును దరిిాంచ డు, ఆ స్తమయములో అక్కడ ిస్తాంఘ స్తభుయడు ఒక్డు 
అతనిని తీవాాంగా దుఃఖ్ప టార డు. ఈ స్తాందర్ిన తర్మవాత, అతడు ఒక్ పత్రాక్ వాాశాడు అద ిఇపుపడు 
మనవదే లేదు, కొనిిసార్మో  దనీిని “దుఃఖ్క్ర్మ నై పత్రాక్” అని పలిుసా్ ర్మ. తర్మవాత, అతని దుఃఖ్క్ర్మ ైన 
పత్రకా్ అనుక్ూలముగా అాంగరక్రిాంచబడని విధ నమును గూరుిన నివదేకి్ను త్రమోత్ర నుాండి ప ాందుకొనిన 
తర్మవాత, పౌలు 2 కొరిాంథ ీపత్రాక్ను, బహుశా మ సిదోనియ నుాండి, మరియు 1 కొరిాంథ ీపత్రాక్ వాాసని 
ఒక్ స్తాంవతిర్ములోప ేవాాశాడు.  

పౌలు కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పత్రకా్ల యొక్క నపేథయము అతని మూడవ మిష్నరర య తా 
యొక్క నపేథయములో ఎల  స్తరిపల తయాందో  మనము చూశాము గనుక్, ఇపుపడు కొరిాంథులోని 
స్తాంఘములో ఉని కొనిి నిరిేష్ర స్తమస్తయలను చూద ే ము. పౌలు వారకిన అనకే్సార్మో  వాాయుటక్ు 
కార్ణమగునాంత గొపప ఉపదవామును క్ల్వగిాంచన ఆ స్తమస్తయలు ఏవి? 
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కొరాింథులోని స్తమస్తయలు 
అప స్్తలుల కార్యములు 18లో మనము చదువునటటో గా, మునుపు మిష్నరర య తలాో పౌలు 

కొరిాంథు స్తాంఘమును సాా పిాంచ డు, మరియు ఆ స్తమయములో క్నీస్తాం ఒక్ స్తాంవతిర్ము ఆర్మ 
న లలపాటట కొరిాంథులో ఉన ిడు. అయితద అతడు వ ళో్లపల యిన తర్మవాత కొరిాంథీ క ైస్ై్తవులు పౌలు చదసని 
బో ధ్లలో కొనిిాంటిని మర్చపలయ ర్మ మరియు మరికొనిిటనిి తపుపగా అనువరి్ాంచుకొన ిర్మ. 
తతీల్వతాంగా, అనకే్ ముఖ్యమ నై వివాదములు మరియు స్తమస్తయలు స్తాంఘములో తల త ్ యి. 

ఈ పాఠములో మనము చూడబో వుచునిటటో గా, కొరిాంథులో తల త్్రన అనేక్ స్తమస్తయలు క ైస్ై్తవ 
యుగాాంతశాస్్తరమును గూరుి — ముఖ్యముగా కరసీ్తు్  రాబో వు యుగము, ర్క్షణ యుగము మరియు నితయ 
జీవములోని అనకే్ ఆశీరావదములను అపపటిక ేఏ విధ్ముగా ఆర్ాంభిాంచ డు అను విష్యమును గూరుి 
— అపారా్ాం చదస్తుకొనుటవలన క్ల్వగినవి. అయితద పౌలు వార ిమధ్య లేనపుపడు, కొరిాంథులోని అనేక్ులు 
పౌలు యొక్క నిజమ ైన బో ధ్లను తీవాతలలోనికన తీస్తుకొనివ ళాో ర్మ. వార్మ రాబో వు యుగము యొక్క 
ఆశీరావదములను ఇతర్మల క్ాంటే ఎక్ుకవగా ప ాందుక్ున ిర్మ కాబటిర వారలిో కొాందర్మ అదుుతమ నై 
క ైైస్్తవులమని, ఇతర్మల క్ాంట ేఉనితమ నైవార్మని నమ ుర్మ. మరియు ఈ అబదధపు నముక్ము 
కొరిాంథు స్తాంఘములో అనిి ర్క్ముల తీవామ నై స్తమస్తయలక్ు కార్ణమ యైియాంది. 

మన ఉదదేశయముల కొర్క్ు, పౌలు యుగాాంతశాస్్తరమును ఈ విధ్ముగా అపారా్ము చదస్తుకొనుట 
న లుగు స్తపష్రమ నై స్తమస్తయలోో కన ఎల  నడపిిాంచనదో  మనాం చూద ే ము: మొదటగిా, స్తాంఘములో 
స్తాంబాంధ్ములు దబెబత్రన ియి; ర ాండవదిగా, ల ైాంగిక్ దుష్ ర్వర్్న; మూడవదిగా, ఆరాధ్నను 
దుర్మపయోగాం చదయుట; మరయిు న లగవదిగా, పౌలు యొక్క అప స్తు్ లతవ అధికార్ము యొక్క 
త్రర్స్తకర్ణ. దబెబత్రని స్తాంబాంధ్ములు అను స్తమస్తయను మొదటగిా చూద ే ము. 

దబెబత్రని స్తాంబాంధ్ములు 
స్తాంఘములో శతృతవ స్తమూహాలు, విశావస్తుల మధ్య వాయజయములు, కొరిాంథులో ఉని బీదలను 

పటిరాంచుకోక్పల వుట, యి ర్ూష్లేములోని బీదలక్ు పరచిర్య చదయుటలో విఫ్లమగుట వాంటి వివిధ్ 
ర్క్ముల ైన దెబబత్రని స్తాంబాంధ్ములను గూరిు కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పత్రకా్లో పౌలు చరిుాంచ డు. 
శతృతవ స్తమూహాల స్తమస్తయను మొదటిగా చూద ే ము. 

శతృతవ స్తమూహాలు. 1 కొరిాంథీ పత్రక్ీ వాాసే ముాందు, కొరిాంథీ విశావస్తులు తమనుత ము 
పలువుర్మ బో ధ్క్ులతో గురి్ాంచుకొనుట ద వరా ఒక్ర ిమీద మరొక్ర్మ త్రర్మగుబాటట చదస్తుక్ుాంటటన ిర్మ 
అను నివేదకి్ పౌలు దృషిరకన వచుాంది. 1 కొరిాంథీయులక్ు 1:12లో వారి వ ైఖ్రనిి గూరిు పౌలు ఎల  
వివరిాంచ డో  వినాండి: 

మీలో ఒక్డు ననేు పౌలు వాడను, ఒక్డు ననేు అప లోో వాడను, మరయిొక్డు 
ననేు కఫేావాడను, ఇాంకొక్డు ననేు కరీస్తు్ వాడనని చపెుపకొనుచున ిర్మ (1 
కొరాింథయీులక్ు 1:12). 
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కొరిాంథు స్తాంఘములో ఈ విభజనలక్ు కార్ణమ నై స్తవలపబుదిధని బటిర  పౌలు ఆశుర్యపల య డు. 
పౌలు, అప లోో , పతేయర్మ మరయిు యిేస్తు అాందర్ూ ఒకే విష్యమును బో ధిాంచ ర్మ, అదదదనగా యిసే్తు 
ఉనితమ నైవాడు, అప స్్తలులు మరియు పేతయర్మ, పౌలు, అప లోో  వాంటి బో ధ్క్ులు ఆయన సవేక్ులు. 
వార్మ భినిమ నై తతవ ఆలోచనలను నిరుిాంచుటక్ు పయాత్రిాంచలేదుగాని, యిేస్తుకరీస్తు్  యొక్క 
స్తాంఘమును నిరిుాంచుటక్ు పయాత్రిాంచ ర్మ. 1 కొరిాంథీయులక్ు 3:5, 11లో పౌలు వాాసనిటటో గా: 

అప లోో  ఎవడు? పౌలు ఎవడు? పరచి ర్క్ులే గద . ఒకొకక్కరకిన 
పభాువనుగీహాించన పకాార్ము వార ిద వరా మీర్మ విశవసాించత్రర.ి..వయేబడనిద ి
తపప, మరయిొక్ పున ద ిఎవడును వయేనరే్డు; ఈ పున ద ియిసే్తు కరీసే్  (1 
కొరాింథయీులక్ు 3:5, 11). 

ఇక్కడ పౌలు చబెుతయనిటటో , పేతయర్మ, పౌలు, అప లోో  మరయిు ఇతర్ మ నవ న యక్ులు 
యిేస్తుక్ు సవేక్ుల ైయున ిర్మ. ఒక్ బో ధ్క్ునికన విరపధ్ముగా మరొక్ బో ధ్క్ుని ఉాంచ స్తాంఘమును 
విభాగిాంచుటను ఈ దెైవిక్మ నై న యక్ులు ఏన డు ఆశిాంచలేదు. 

వాయజయము. విచ ర్క్ర్ాంగా, స్తాంఘములోని విభజనలు ఈ శతృతవ స్తమూహములను క్ూడ  
మిాంచపలయ యి. కొరిాంథులోని క ైస్ై్తవులు ఒక్రినొక్ర్మ కోర్మర లక్ు తీస్తుక ళల్ ని విధ నములో క్ూడ  ఇవి 
క్నిపిసా్ యి. కరసీ్తు్ నాందు స్తహో దరర స్తహో దర్మలు ఒక్రనిొక్ర్మ కోర్మర లో అవిశావస్తుల ఎదుటక్ు 
ఈడుుచుాండిరి. 1 కొరిాంథీయులక్ు 6:7-8లో పౌలు పరసిిాత్రని గూరుి వివరిాంచన విధ నమును వినాండి: 

వాయజ యములలో వార్మ ఒక్రకిన వయత్రరకే్ముగా మరొక్ర్మ వరే పైల య ర్మ. అాంతక్ాంట ె
అన యయము స్తహాించుట మలేు కాద ? ద నిక్ాంట ెమీ స తయ్ ల 
నపహరాింపబడనిచుుట మలేు కాద ? అయితద మీర ేఅన యయము 
చదయుచున ిర్మ, అపహరాించుచున ిర్మ, మీ స్తహో దర్మలక ేయిాల గు 
చదయుచున ిర్మ (1 కొరాింథయీులక్ు 6:7-8) 

బీదలు. శతృతవ స్తమూహములు మరియు వాయజయములతో పాటటగా, పౌలు మరొక్ విధ్ముగా 
న శనమ నై స్తాంబాంధ్ములను గూరిు క్ూడ  మ టాో డ డు — కొరిాంథులోని స్తాంఘములో బీదలతో 
వయవహరిాంచన విధ నము. పాభుభోజనములో బీదలతో పవారి్ాంచన విధ నమును స్తాంబో ధసి్తూ్  అతడు ఈ 
విధ్ముగా పాతదయక్ముగా మ టాో డ డు. 1 కొరిాంథీయులక్ు 11:21-22లో పౌలు వారిని ఖ్ాండిాంచన 
విధ నమును వినాండి: 

ఏలయనగా మీర్మ ఆ భోజనము చదయునపుపడు ఒక్నిక్ాంట ెఒక్డు ముాందుగా 
తనమటటర క్ు త ను భోజనము చదయుచున ిడు; ఇాందువలన ఒక్డు 
ఆక్ల్వగొనును మరయిొక్డు మతయ్ డవును... దదవుని స్తాంఘమును త్రర్స్తకరాించ 
పదేలను సగిుగ పర్చుదురా? (1 కొరాింథయీులక్ు 11:21-22). 
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మొదట ికొరాింథ ీపత్రకా్లో మనము పభాువు బలోను గూరుి మరయిు స్తాంఘములో 
ద ని సాా నమును గూరుి అనకే్ విష్యములను నరే్ముక్ుాంటాము... మనము 
తాండి ాబలో యొదే క్ూరొునియున ిము, మరయిు దదవుని క్ుటటాంబముగా 
ఆయన క్ృప శైవర్యములో పాలుపాంచుకొనుచున ిము. మరయిు ద నిని 
యోగయమ నై రరత్రలో చదయుటక్ు, క్ృతజఞతగల హృదయములతో, వినయముగల 
హృదయములతో, ఒక్రనిొక్ర్మ సవ్క్రాించుకొనుచు మరయిు ఒక్రనిొక్ర్మ 
హతయ్ కొనుచు అల  చదసా్ ము, కాని కొరాింథ ీస్తాంఘములో ఇదద వాస్్తవిక్ స్తమస్తయ 
అయుయనిద.ి 1 కొరాింథ.ీ 11లో పభాువు బలోను గూరుి అతడు చదసని బో ధ్నల 
ద వరా పౌలు వారనిి హచెురాించుచున ిడు, కరీస్తు్  క్నిక్ర్మును అాంగరక్రసి్తూ్  
వినయముతో ఆ బలో యొదేక్ు వార్మ రావాలని కోర్మచున ిడు, వార్మ చూపు 
వ ఖై్రలిో మరయిు ఇతర్మల పటో వయవహరాించు విధ నములో ద నిని 
వయక్్పర్చుచు, మన పక్షమున కరీస్తు్  మర్ణమును పచాుర్పర్చుచు, ఆయన 
చదసని కార్యముల వ పైుక్ు చూస్తూ్ , ఆయన చదయబో వు కార్యముల వ పైుక్ు 
చూస్తూ్ , భోజన స్తమయమాందు మనతో ఆయన స్తనిిధనిి వడేుక్గా 
జర్మపుకొనమని పౌలు స లవిచుుచున ిడు. పభాువు బలోలో మనము ఎాంత 
అదుుతమ నై బహుమ నమును క్ల్వగయిున ిము! 

— ర వ. డనె్ హెాండెో  

యి ర్ూష్లేములో పదేరకి్ము. అాంతదగాక్, కొరిాంథులో ఉని స్తాంఘములోని క్ఠని-హృదయము 
మరియు సావరా్ము స్తాంఘములో శతృతవ స్తమూహాలు, వాయజయములు, స్తాంఘములోని బీదలను 
పటిరాంచుకోక్పల వుటక్ు మ తామగేాక్, యి ర్ూష్లేములోని తమ తోట ివిశావస్తుల మధ్య ఉని పేదరిక్ము 
పటో ఆస్తకన్ని చూపు విష్యములో కొరిాంథయీులు విఫ్లమగుటక్ు క్ూడ  ద రతిీసిాంది. 
యి ర్ూష్లేములోని పేద క ైస్ై్తవుల కొర్క్ు చాంద లు పల గుచదసా్ మని కొరిాంథయీులు ఆ స్తమయములో 
వాగాే నము చదశార్మ. 1 కొరిాంథ ీపత్రకా్ వాాయుటక్ు ముాందద ఈ సేక్ర్ణను చదపటరమని పౌలు వారిని కోరాడు. 
వార్మ కొాంత ద తృతవమును చూపార్మ, కాని 2 కొరిాంథ ీపత్రకా్ను వారికన పాంపే స్తమయ నికన, వార్మ ఇాంకా 
ఆ పనిని పూరి్చదయలేదు. 2 కొరిాంథీయులక్ు 8:10-11లో ఈ విష్యమును గూరుి పౌలు వారికన ఇచున 
హెచురిక్లను వినాండి: 

స్తాంవతి ర్ము కనీాందటన ేయిా కార్యము చదయుట యాందద గాక్ చదయ 
తలప టటర టయాందు క్ూడ మొదట ివార  ైయుాండని మీక్ు మలేు. కావున 
తలప టటర టక్ు సదిధమ నై మనస్తుి మీలో ఏల గు క్ల్వగ నో, ఆల గ ేమీ క్ల్వమికొలద ి
స్తాంపూరి్యగునటటో  మీర్మ ఆ కార్యమును ఇపుపడు న ర్వరే్ముడ ి(2 
కొరాింథయీులక్ు 8:10-11). 
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యి ర్ూష్లేములోని పరిశుదుధ ల అవస్తర్మును తీరాులనే తమ కోరకి్ను వయక్్పర్చనాందుక్ు 
పౌలు వారిని మ చుుక్ున ిడు, కాని వార్మ తమ వాగాే నమును న ర్వరే్మునటటో  చదయుటక్ు 2 
కొరిాంథయీులక్ు 8-9 అాంతటా అతడు ఆ విష్యమును ఉద ా టిాంచవలస ివచుాంది. 

స్తాంఘములో ఇటిర  దబెబత్రని స్తాంబాంధ్ములతో పాటటగా, కొరాింథులోని క ైస్ై్తవ స్తమ జములో 
లోపల ల ైాంగిక్ దుష్ ర్వర్్న క్ూడ  వ లుగులోనికన వచుాంది. 

ల ాైంగకి్ దుష్్రవర్్న 
సాధ ర్ణాంగా, మ నవ ల ైాంగిక్తను గూరిు కొరిాంథీయుల యొక్క అభిపాాయములు మొదట ి

శత బేపు గరీకో-రపమన్ మనస్తుి మరియు శరరర్ దవాంద వదము — అనగా శరరర్ము మరయిు మనస్తుి 
యొక్క విభజన — ద వరా పభాావితము చదయబడనివని అనిపసి్తు్ ాంది. ఈ పాఠములో ముాందుగా 
మనము చూచనటటో గానే, ఇది క్నీస్తము ర ాండు వయత్రరేక్ భావనలను స్తూచస్తు్ ాంది. 

మొదటగిా, మనస్తుి మరయిు శరరర్ము యొక్క దవాంద వదము గరీకో-రపమన్ స్తాంస్తకృత్రలో ఉని 
అనకే్మాంది తమ శరరర్ములతో తమక్ు ఇష్రమొచున పనులు చదయుటక్ు అనుమత్ర ఉనిదని 
నముునటటో  పురకిొల్వపాంది. తమ హృదయములు మరియు మనస్తుిలలో వార్మ తమ భాగసావముల పటో 
నముక్ముగా ఉనిాంత వర్క్ు, వార్మ అనిి ర్క్ముల హయేమ ైన ల ైాంగకి్ స్తాంబాంధ్ములలో 
పాలుపాంచుకొనవచుని వారి అభిపాాయాం. పౌలు వాాసని పత్రాక్ల పాకార్ాం, కొరిాంథు స్తాంఘములోని కొాందర్మ 
ఇటిర ర్క్మ నై ల ైాంగిక్ అన తై్రక్తలో పడిపల య ర్మ అని అనిపసి్తు్ ాంది. దీనివలన అనేక్ స్తమస్తయలు 
తల త ్ యి, బహుశా స్తవల్వాంగస్తాంపర్కము మరియు వయభిచ ర్ము అను స్తమస్తయలు క్ూడ  తల త ్ యి. 
అయితద గరీకో-రపమన్ స్తాంస్తకృత్రలో క్ూడ  ఎాంతో తీవాముగా పరిగణ ాంచబడు ఒక్ స్తమస్తయను గూరిు పౌలు 
స్తపష్రముగా మ టాో డ డు: ఒక్ వయకన్ తన స్తవత్ర తలో్వతో క్లసి స్తహజీవనము చదసేవాడు. ఈ విష్యమును 
1 కొరిాంథయీులక్ు 5:1-2లో పౌలు ఎల  ఖ్ాండిాంచ డో  వినాండి: 

మీలో జార్తవమునిదని వదాంత్ర క్లదు. మీలో ఒక్డు తన తాండి ాభార్యను 
ఉాంచుకొన ిడట. అటిర  జార్తవము అనయజనులలోన నైను జర్మగదు (1 కొరాింథ.ీ 
5:1-2). 

ఈ స్తాందర్ుములో, గరకీ్ు పదమ ైన ఎకో (ἔχω), ఇక్కడ “ఉాంది” అని అనువదిాంచబడిాంది, 
మరియు “ల ైాంగిక్ాంగా స్తహజీవనము చదయుట” అని అనువదాించబడిాంది. కొరిాంథీయులు ఆతీుయతను 
గూరిు వార్మ క్ల్వగియుాండని తపుప ఆలోచనలను గూరిు ఎాంత స్తాందగిధతలో ఉాండిరి అాంటే, ఈ మనిషి తన 
స్తవత్ర తలో్వతో ల ైాంగిక్ స్తాంబాంధ్మును స్తహిాంచుటలో గర్వపడ ్ ర్మ. 

ర ాండవదగిా, గరకీ్ు స్తాంస్తకృత్రలో కొాందర్మ దీనికన వయత్రరకే్ మ ర్గములో వ ళాో ర్మ. ఆతు లేక్ మనస్తుి 
మీద దృషిరప టటర టక్ుగాను భౌత్రక్ శరరర్ము యొక్క ఆశలను త్రర్స్తకరిాంచ లని వార్మ నమ ుర్మ. ఇటిర  
దృషిరకోణము నిజమ ైన ఆతీుయ పాజలు అనిి ర్క్ముల ల ైాంగిక్ స్తాంబాంధ్ముల నుాండి దూర్ముగా 
ఉాంటార్మ అనుద నితో స్తహా పలు ర్క్ముల స్తన యస్తయము లేక్ స్తవయాం-త్రర్స్తకర్ణక్ు ద రతిీసిాంది. 
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కొరిాంథులోని కొాందర్మ విశావస్తులు స్తన యస్తమును మరియు వివాహములో క్ూడ  ల ైాంగకి్ 
స్తాంయమనమును పాటిాంచ ర్మ. పౌలు ఈ దృక్పథమును క్ూడ  గదిే ాంచ డు, ఎాందుక్ాంటే ఇది వివాహ 
నిబాంధ్నను ఉలోాంఘసి్తు్ ాంద ిమరియు భారాయభర్్లు ఇదేర్మ గొపప ల ైాంగకి్ పాలోభాలక్ు గురౌత ర్మ. 1 
కొరిాంథయీులక్ు 7:2-5లో అతడు వాాసినటటో గా: 

పతా్రవానికన స ాంతభార్య యుాండవల ను, పతా్ర స్్ రకన స ాంతభర్్ యుాండవల ను. భర్్ 
భార్యక్ును ఆల గునన ేభార్య భర్్క్ును వార ివార ిధ్ర్ుములు నడుపవల ను... 
కొాంతకాలమువర్క్ు ఉభయుల స్తముత్ర చొపుపనన ేతపప, ఒక్రనిొక్ర్మ 
ఎడబాయక్ుడ ి; మీర్మ మనస్తుి నిలుపలేక్పలయినపుపడు సాత ను మిముును 
శోధాింపక్ుాండునటటో  త్రరగి ిక్ల్వసకిొనుడ ి(1 కొరాింథయీులక్ు 7:2-5). 

గరీక్ు పదమ ైన ఎకో (ἔχω) ఈ వాక్యభాగములో క్ూడ  క్నిపసి్తు్ ాంది, ఇక్కడ వాక్యములో “క్ల్వగి” 
లేద  “స ాంతభార్యను క్ల్వగి ఉాండుట” అని అనువదిాంచబడిాంద.ి మనము ఇపపటిక ేగురి్ాంచనటటో గా, 
ఇటటవాంట ిస్తాందర్ుములలో ఇకో అనగా “ల ైాంగకి్ాంగా జీవిాంచుట” అను అరా్మిస్తు్ ాంది. భారాయభర్్లు తమ 
వ ైవాహిక్ నిబాంధ్నను నేర్వరే్ముటక్ు మరయిు ఆ దనిములలో కొరిాంథు చుటటర  అలుముకొనిన ల ైాంగకి్ 
పాలోభముల నుాండి తముుత ను కాపాడుకొనుటక్ు స్తర నై ల ైాంగిక్ స్తాంబాంధ్ములను కొనసాగిాంచ ల్వ అని 
పౌలు ఉపదదశిాంచ డు. 

మన శరరర్ములు, మన భౌత్రక్ శరరర్ములు పాాముఖ్యమ నైవ నై యి డల మరయిు 
నితయము ఉాండునవ నై యి డల, ఇపుపడు మన శరరర్ములతో మనము ఏమి 
చదయుచున ిము అను విష్యములో మనము జాగీత్ను 
వహాించవలసయిునిద.ి మరయిు దదవుని మహమిపర్చు మ ర్గములలో తమ 
శరరర్ములను ఉపయోగాించుకొనని కొరాింథయీులక్ు పౌలు ఈ మ టను ఎాంతో 
స్తపష్రముగా చబెుతయన ిడు. కాబటిర , పౌలు చదయగపర్మచుని ఒక్ పని 
ఏమనగా ... మన పునర్మత ా న శరరర్ములు, మన శరరర్ముల యొక్క నితయ 
స్తవభావము, అనగా నడేు మన శరరర్ములలో ఎల  జీవిాంచుచున ిము అను 
విష్యమును గూరుి మనము జాగీత్ క్ల్వగయిుాండ లని అరా్మని అతడు 
వరిణాంచ డు. విశరష్ముగా మన శరరర్ములను ల ాైంగకి్ముగా ఉపయోగాించు 
విష్యములో జాగీత్గా ఉాండుట. కొరాింథయీులక్ు ఈ విష్యములో స్తమస్తయ 
ఉనిద,ి మరయిు దదవుని వాక్య అనుగుణాంగా ల ాైంగకి్ముగా వార ిశరరర్ములను 
బాధ్యత యుతముగా ఉపయోగాించమని పౌలు వారనిి హచెురాించ డు.  

— డ . ఫాాాంక్స థెయిలున్ 
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కొరిాంథీ స్తాంఘములోని స్తమస్తయలు దబెబత్రని స్తాంబాంధ్ములు మరయిు ల ైాంగకి్ స్తమస్తయలలో 
మ తామ ేక్నిపిాంచలేదు. కొరిాంథు స్తాంఘములోని మూడవ పధా న స్తమస్తయ ఏమనగా ఆరాధ్నను 
దుర్మపయోగము చదయుట అయుయనిది. 

ఆరాధ్నను దుర్మపయోగాం చదయుట 
పాభువు బలో స్తమయములో బీదలను పటిరాంచుకొనక్పల వుట ఈ దూర్పయోగములలో ఒక్టి అని 

మనము ఇాంతక్ు ముాందద పాసా్ విాంచ ము. కాని పౌలు దీనిని గూరిు మ తమాే మ టాో డలేదు. మరప 
మూడు దుర్మపయోగములు క్ూడ  కొరిాంథు స్తాంఘములో తల త ్ యి: స్్ ర పుర్మష్ బాధ్యతలు, 
ఆతీుయవర్ముల ఉపయోగము, మరియు విగీహాలక్ు అరపిాంచబడని మ ాంస్తము. మొదటిగా, బహిర్ాంగ 
ఆరాధ్నలలో స్్ ర పుర్మష్యలు పవారి్ాంచు విధ నము మీద పౌలు దృషిరప టార డు. 

స్్ ర పుర్మష్ బాధ్యతలు. కొరిాంథు స్తాంఘములోని, బహిర్ాంగ ఆరాధ్నలలో స్్ ర పుర్మష్యలు 
ఒక్రికొక్రికన మరియు కరసీ్తు్ నక్ు అపకరరి్ తచెుు విధ్ముగా పవారి్ాంచుట మీద పౌలు దృషిరప టార డు. అతడు 
ఇచున ఒక్ దదిుే బాటట, పాారా్న స్తమయములో ముస్తుగు వేస్తుకొనుటక్ు స్తాంబాంధిాంచనదెై ఉాంది. 1 
కొరిాంథయీులక్ు 11:4-5లో అతడు ఇల  వాాశాడు: 

ఏ స్్ ర తలమీద ముస్తుక్ు వసేకిొనక్ పాారా్నచదయునో లేక్ పవా చాంచునో, ఆ స్్ ర తన 
తలను అవమ నపర్చును; ఏలయనగా అద ిఆమ క్ు క్షౌర్ము చదయబడనిటటర గాన ే
యుాండును (1 కొరాింథయీులక్ు 11:4-5). 

పౌలు, పాారా్నలో వసే్తుకొనే షాలువాలు లేద  ముస్తుగులను గూరిు మ టాో డుతయన ిడ  లేద  
కేశాలాంక్ర్ణను గూరిు మ టాో డుచున ిడ  అను విష్యము మీద పాండతియలు విభేదసి్తు్ న ిర్మ.  
అవమ నపర్చబడుట “తల” యొక్క గురి్ాంపు విష్యాంలో ఏకాభిపాాయాం అనదేి లేదు. కొాందర్మ ”తల” 
అను పదమును శరరర్ములోని ఒక్ భాగముగా స్తూచసా్ ర్మ, మరికొాందర్మ పుర్మష్యనికన శిర్స్తుి అయిన 
కరీస్తు్ ను మరయిు స్్ రకన శిర్స్తుి అయిన పుర్మష్యని పౌలు స్తూచాంచుచున ిడు అని నముుత ర్మ. ఈ 
వివర్ములు ఎల  ఉన ి, స్తమస్తయ మ తాాం స్తపష్రముగా ఉనిది: స్్ ర పుర్మష్యలు ఆరాధ్నలో అగౌర్వముగా 
వయవహరసి్తు్ న ిర్మ, మరియు స్్ ర పుర్మష్ భినితవములప ై ముస్తుగు వయేుట ద వరా ఇల  చదస్తు్ న ిర్మ. 

ఆతీుయ వర్ములు. ర ాండవదగిా, ఆరాధ్నలో ఆతీుయవర్ములను ఉపయోగిాంచు విధ నమును 
గూరిు క్ూడ  పౌలు చరుిాంచ డు. స్తపష్రాంగా, అనేక్మాంద ికొరాింథు విశావస్తులు భాష్లతో మ టాో డుట 
మరియు పావచనములు చపెుపట వాంటి అదుుతమ ైన వర్ములను క్ల్వగియున ిర్మ. మరయిు వార్మ 
వాటిని తర్చు ఆరాధ్నలో అలోరి స్తాంభవిాంచు విధ్ముగా ఉపయోగిాంచదవార్మ. 1 కొరిాంథీయులక్ు 14:26-
33లో, పౌలు ఈ విష్యమును గూరుి ఇల  మ టాో డ డు: 

ఒక్డు ఒక్ కరర్్న పాడవల నని యున ిడు; మరయిొక్డు బో ధాింపవల నని 
యున ిడు; మరయిొక్డు తనక్ు బయలు పర్చబడనిద ిపకా్టనచదయవల నని 
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యున ిడు ... భాష్తో ఎవడెనైను మ టల డతిద, ఇదేర్మ అవస్తర్మ నై యి డల 
ముగుగ రకిన మిాంచక్ుాండ, వాంతయలచొపుపన మ టల డవల ను, ఒక్డు అరా్ము 
చపెపవల ను... పవాక్్లు ఇదేర్మ ముగుగ ర్మ మ టల డవచుును; తకనకనవార్మ 
వివచేాంపవల ను. అయితద క్ూర్ముని మర ియొక్నికన ఏదెనైను బయలు 
పర్చబడని యి డల మొదటవిాడు మౌనముగా ఉాండవల ను... దదవుడు 
స్తమ ధ నమునక ేక్ర్్ గాని అలోరకిన క్ర్్ కాడు (1 కొరాింథయీులక్ు 14:26-33). 

ఇక్కడ పౌలు మ టాో డని మ టల నుాండి, కొరిాంథులోని స్తాంఘ ఆరాధ్నలో ఆాందోళన మరయిు 
అలోరి ఉనిటటో గా, ఒకేసారి అనేక్మాంద ిమ టాో డుచునిటటో  క్నిపసి్తు్ ాంది. విశావస్తులు ఒక్ర ిమ టలు 
ఒక్ర్మ విాంటే తపప, ఆతు ఇచున మ టల నుాండ ిపయాోజనాం ప ాందర్ని పౌలు నొకనక చెపాపడు. 

విగీహములక్ు అరపిాంచబడని ఆహార్ము. మూడవదగిా, విగహీాలక్ు అరపిాంచబడని ఆహార్మును 
గూరిున స్తమస్తయను మనాం పసాా్ విాంచ ల్వ. పాాచీన పపాాంచములో, బజార్మలో అముబడద మ ాంస్తము 
ముాందు విగీహములక్ు అరిపాంచబడనిది లేద  విగహీముక్ు అాంకనతము చదయబడనిదిగా ఉాండదది. 
చ ల సార్మో  ఆహార్మును అనయ గుళోలో నుాండి నేర్మగా తచెదువార్మ. ఇపుపడు, అనయమత ఆరాధ్న 
పదధతయలు మ ాంస్తమును క్ళాంక్ము చదయలేదు అని, మరయిు క ైైస్్తవులు అనయమత ఆరాధ్న 
చదయనాంతకాలము ఈ ఆహార్మును త్రనవచుని పౌలు ఉద ా టిాంచ డు. అయితద విగహీములక్ు 
అరిపాంచబడని ఆహార్ముతో వయవహరిాంచు విష్యములో వార్మ జాగత్ీలు తీస్తుకోవాలని క్ూడ  అతడు 
హెచురిాంచ డు. 1 కొరిాంథీయులక్ు 8:7లో అతడు ఈ విష్యమును గూరుి చరుిాంచ డు: 

కొాందరదివిర్క్ు విగీహమును ఆరాధాించనవార్మ గనుక్ త ము భుజాంచు 
పద రా్ములు విగీహమునక్ు బల్వ యియయబడనివని యి ాంచ భుజాంచుదుర్మ; 
ఇాందువలన వార ిమనసాిక్ష ిబలహనీమ నైదె ైఅపవితమాగుచునిద ి(1 
కొరాింథయీులక్ు 8:7). 

స్తులభాంగా చెపాపలాంటే, విగహీములక్ు అరిపాంచన మ ాంస్తము త్రనుట ద వరా, బలహనీమ ైన 
అవగాహనగల కొాందర్మ అపరపిక్వమ నై క ైస్ై్తవులు కరీస్తు్  ఆరాధ్నను విగీహముల ఆరాధ్నతో మిళ్లతాం 
చదస్తు్ న ిర్మ. పరపిక్వ క ైస్ై్తవులు త్రనుచునిపుపడు బలహనీమ ైన మనసాిక్షి క్ల్వగని అతని స్తహో దర్మడు 
చూచనయి డల వార్మ పాపము చదయువార్గుచున ిర్మ అని క్ూడ  పౌలు స్తూచాంచ డు. 1 
కొరిాంథయీులక్ు 8:10-12లో అతడు వాాసినటటో గా: 

ఏలయనగా ... నీవు విగీహాలయమాందు భోజనపాంకన్ని క్ూర్ముాండగా ఒక్డు 
చూచనయి డల,... విగీహములక్ు బల్వ యియయబడని పద రా్ములను త్రనుటక్ు 
ధెరై్యము తచెుుకొనును గద ?... ఈల గు స్తహో దర్మలక్ు విరపధ్ముగా పాపము 
చదయుట వలనను, వార ిబలహనీమ నై మనసాిక్షనిి నొపపిాంచుట వలనను, మీర్మ 
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కరీస్తు్ నక్ు విరపధ్ముగా పాపము చదయు వార్గుచున ిర్మ (1 కొరాింథయీులక్ు 
8:10-12). 

ఈ విధ్ాంగా తమ స్తహో దర్మని పరగిణ ాంచుటలో విఫ్లమ తైద, బలహనీమ నై మనసాిక్షి క్ల్వగిన తమ 
స్తహో దర్మలు ఆరాధ్న  శుదధతను భాంగముచదయు పాపముక్ు వార్మ కొాంతవర్క్ు బాధ్యత వహిసా్ ర్మ. 

న శనమ నై స్తాంబాంధ్ములు, ల ైాంగిక్ దుర్వయవహార్ము, మరయిు ఆరాధ్నలో దుర్మపయోగము 
మ తామ ేకొరిాంథు స్తాంఘములో స్తమస్తయలను క్ల్వగిాంచలేదుగాని, అప స్్తలునిగా పౌలు యొక్క 
అధకిార్ము యొక్క త్రర్స్తకర్ణను గూరిు క్ూడ  పౌలు బలవాంతముగా మ టాో డ డు. 

పౌలు అప స్్తలతవ అధకిార్ము యొక్క త్రర్స్తకర్ణ 
1 కొరిాంథయీులక్ు 1:12లో ఇపపటకిే మనాం చదివినటటో గా, కొరాింథు పటరణములో చ ల మాంది 

తమక్ు నచున పాముఖ్ులను ఎనుికొనుట ద వరా పౌలు అధికార్మును చులక్న చదశార్మ. మనాం ఇాంకా 
చూడవలసని విష్యాం ఏమిటాంటే, అతనిని పూరి్గా అపఖ్ యత్ర పాలు చదయడ నికన పాయత్రిాంచన వారికన 
వయత్రరకే్ాంగా పౌలు ర ాండు పత్రాక్లలోనూ తన అప స్్తలతవ అధకిార్మును స్తమరిాాంచుకోవలస ివచుాంది. 
ఉద హర్ణక్ు, 1 కొరిాంథీయులక్ు 9:31లో, పౌలు ఇల  వాాశాడు: 

పభాువునాందు న  అప స్్తలతవమునక్ు ముదగాా ఉనివార్మ మీర ేకారా? ననుి 
విమరిి ాంచువారకిన ననేు చపెుప స్తమ ధ నమిదద ( 1 కొరాింథయీులక్ు 9:1-3). 

మరియు 2 కొరిాంథీయులక్ు 12:11-12లో, అతడు ఇల  ఉద ా టిాంచ డు: 

ననేు మీచదత మ పుప ప ాందవలసనివాడను, ఏలయనగా ననేు ఏమ తపాువాడను 
కాక్పలయినను మికనకల్వ శరీష్యు ల నై యిా అప స్్తలులక్ాంట ెననేు ఏ విష్యములోను 
తక్ుకవ వాడను కాను. స్తూచక్ కనీయలను, అదుుతములను, 
మహత కర్యములను చదయుటవలన, అప స్్తలుని యొక్క చహిములు 
పూర్ణమ నై ఓరమిితో మీ మధ్యను నిజముగా క్నుపర్చబడనెు (2 
కొరాింథయీులక్ు 12:11-12). 

కొాందర్మ కొరిాంథయీులు తముుత ము బహు హచెుుగా పరిగణ ాంచుక్ున ిర్మ గనుక్ వారిని కరీస్తు్  
స్తువార్్లోకన నడపిిాంచన అప స్్తలుని యొక్క అధికార్మును వార్మ త్రర్స్తకరిాంచ ర్మ. మరియు ఈ 
వాక్యభాగములో “శరషీ్యు ల ైన అప స్్తలులు” అని పలిువబడువార్మ నిజానికన అప స్్తలులే కాదు. ఈ నకనలీ 
అప స్్తలులు పౌలు మరయిు ఇతర్ చటరబదధమ నై అప స్్తలులు క్ల్వగియుని అధికార్మును 
క్ల్వగియున ిమని చపెుపకొాంటటన ిర్మ. మరయిు అనకే్మాంద ికొరిాంథయీులను పాపపు ఆలోచన  
విధ నములలోనికన మరియు జీవన విధ నములలోనికన నడపిిస్తు్ ని అబదధ  స్తువార్్ను వార్మ 
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బో ధిస్తు్ న ిర్మ. మరియు 2 కొరిాంథయీులక్ు 11:12-15లో, క్ఠినమ ైన పదములతో వీరిని పౌలు 
ఖ్ాండిాంచ డు: 

అత్రశయకార్ణము వ దక్ువార్మ ఏవిష్యములో అత్రశయిాంచుచున ిరప, ఆ 
విష్యములో వార్మను మ వల న ేయున ిర్ని క్నబడునిమిత్ము వారకిన 
కార్ణము దొర్క్క్ుాండ కొటిరవయేుటక్ు, ననేు చదయుచుని పకాార్మ ేయిక్ 
ముాందుక్ును చదతయను. ఏలయనగా అటిర  వార్మ కరీస్తు్ యొక్క అప స్్తలుల వషే్ము 
ధ్రాించుకొనువార  ైయుాండ,ి దొాంగ అప స్్తలులును మోస్తగాాండగాు పనివార్మన  ై
యున ిర్మ. ఇద ిఆశుర్యము కాదు; సాత ను త న ేవ లుగుదూత వషే్ము 
ధ్రాించుకొనుచున ిడు గనుక్ వాని పరచి ర్క్ులును నీత్ర పరచి ర్క్ుల వషే్ము 
ధ్రాించుకొనుట గొపప స్తాంగత్రకాదు ( 2 కొరాింథయీులక్ు 11:12-15). 

వార ిఅబదధములు ఘోర్మ నై పరణి మ లను క్ల్వగిసా్ యని అతనికన తలెుస్తు గనుక్ ఈ 
వాంచక్ులను చ ల  క్ఠినమ నై మ టలతో పౌలు త్రర్స్తకరిాంచ డు. కొరిాంథీయులు అబదధ అప స్్తలులను 
నమిు, పౌలు బో ధ్ను త్రర్స్తకరాించనటోయితద, వార్మ కరసీ్తు్ ను మరియు నిజమ నై స్తువార్్ను ర ాంటిని 
త్రర్స్తకరిాంచనవార్వుత ర్మ. 

పౌలు కొరాింథ ీస్తాంఘములో ఉని అనకే్ స్తమస్తయలతో చ ల  స్తూటగిా 
వయవహరాించ డు, మరయిు అక్కడ చ ల  స్తమస్తయలు ఉన ియి, కాని అవనిిటకిన 
మూలము వార ిగర్వము లేక్ అహాంకార్ము అయుయనిద ిఅని న  ఆలోచన. 
గర్వము మరయిు అహాంకార్ము అనకే్ విధ లుగా వయక్్పర్చబడత యి. ఒక్ట,ి 
గుాంపుల-ఆతు ద వరా — పజాలు కొాందర్మ క ైస్ై్తవ బో ధ్క్ులతో జటటర క్టటర ట ద వరా 
ఇతర్మలను అనుస్తరాించువారనిి దదవషసిా్ ర్మ.  తర్మవాత అద ిన తై్రక్ స్తవభావమును 
గూరుి బెబైిలు పమా ణములను విచులవిడగిా ఉలోాంఘసి్తు్ నివారతిో మరయిు 
వార ిమధ్య ద నిని గురి్ాంచుటక్ు ఇష్రత చూపనివారతిో స్తరయిి నై రరత్రలో 
వయవహరాించుటక్ు ఇష్రత చూపనివారతిో వయవహరాించు విధ నముగా మ రాింద ి
అని న  ఆలోచన.  తర్మవాత, 1 కొరాింథ ీయొక్క చవర ిభాగములో అనకే్ 
అధ యయములు వార ిఆతీుయ వర్ముల దృషార య వార్మ క్ల్వగయిుాండని గర్వము 
మరయిు అహాంకార్ముతో వయవహరాించుచున ియి మరయిు వరేొక్ 
స్తహో దర్మనిలో ఉని విభినిమ నై వర్ముల క్ాంట ేన  వయకన్గత ఆతీుయ 
వర్ములను హచెుుాంచుకొనుటను గూరుి మ టాో డుతయన ియి.  

— ర వ. డనె్ హెాండెో  
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కాబటిర , కొరిాంథీయులక్ు వాాయుచునిపుపడు పౌలు అనేక్ స్తమస్తయలను ఎదురొకన ిడు అని 
మనము చూడవచుు. 1 మరయిు 2 కొరిాంథీ పత్రాక్లాందాంతట ఈ స్తమస్తయలతో వయవహరిాంచుట జరగిిాంది. 

పౌలు కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పత్రకా్క్ు నపేథయమును అాందిాంచు కొనిి ముఖ్యమ ైన విష్య లను 
మనము చూశాము కాబటిర , ఇపుపడు ఈ పత్రకా్ల యొక్క నిరాుణము మరయిు విష్యములను 
చూచుటక్ు మనాం సదిధాంగా ఉన ిము. కొరిాంథు స్తాంఘములో ఉని స్తమస్తయలతో పౌలు ఎల  
వయవహరిాంచ డు? 

నిరాుణము & విష్యములు 

కొరిాంథయీులక్ు వాాసిన పత్రకా్ల యొక్క నిరాుణము మరయిు విష్యములను మనాం 
పరశిీల్వాంచుచుాండగా, పౌలు మరియు కొరిాంథీయుల మధ్య న లుగు పత్రాక్లు వాాయబడియుాండుటను 
గూరిున ఆధ ర్ములు ఉన ియని గుర్మ్ ాంచుకొనుట చ ల  అవస్తర్ము. 1 కొరిాంథీయులక్ు 5:9లో, పౌలు 
“న  పత్రకా్లో మీక్ు వాాసయిుాంటిని” అని వాాశాడు. కాబటిర , మనము 1 కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పత్రకా్ అని 
పిలచుద నికన ముాందు క్నీస్తాం ఒక్ పత్రాక్ ఉనిదని నిశుయతతో మనక్ు తెలుస్తు. కొరిాంథయీులు 
పౌలుక్ు ఒక్ పత్రాక్ను క్ూడ  పాంపిాంచ ర్మ, ఇది 1 కొరిాంథయీులక్ు 7:1లో పాసా్ విాంచబడిాంది, అక్కడ పౌలు 
“మీర్మ వాాసనిమ ట విష్యము” అని స్తూచాంచుచున ిడు. కొీత్ నిబాంధ్నలో ఉని కొరిాంథీ పత్రకా్ల 
యొక్క నిరాుణము మరయిు విష్యములను అరా్ము చదస్తుకొనుటలో ఈ వాస్్తవములు 
స్తహాయపడత యి. 

1 కొరాింథయీులక్ు 
మనము పతా్ర పాామ ణ క్ పత్రకా్ను — మనము 1 మరయిు 2 కొరిాంథ ీపత్రకా్లను పలిచువాటిని 

— జాగత్ీగా చూసి 1 కొరిాంథ ీపత్రాక్తో ఆర్ాంభిాంచ పతా్ర పత్రకా్లోని పధా నమ నై భాగములను కోీడీక్రిద ే ము.  
మొదట ికొరిాంథీ పత్రకా్ న లుగు పధా న భాగములుగా విభజాంచబడిాంది మరియు పౌలు యొక్క ఇతర్ 
పత్రకా్ల యొక్క మౌల్వక్ నిరాుణమును పతా్రబిాంబిస్తు్ ాంది: 1:10-16:12లో పాధ న భాగములో వాాయబడని 
పత్రకా్లక్ు మరయిు నివదేనలక్ు స్తపాందనలు ఉన ియి; మరియు 16:13-24లో ముగిాంపు. 

• మొదటగిా, 1:1-3లో అభివాందనాం. 
• ర ాండవదగిా, 1:4-9లో క్ృతజఞత మ ట; 
• మూడవదగిా, 1:10-16:12లోని పత్రకా్ యొక్క పధా న భాగములో పౌలు అాందుకొనిన 

పత్రకా్లక్ు మరయిు నివదేిక్లక్ు స్తపాందనలు ఉన ియి. 
• మరియు న లగవదిగా, 16:13-24లో ముగిాంపు. 
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పత్రకా్ యొక్క ఆర్ాంభము మరయిు ముగిాంపులో ఉని చని విభాగములను క్ుో ప్ాంగా 
పరశిీల్వద ే ము, తర్మవాత ఈ పత్రాక్ యొక్క పధా న భాగమును గూరుి వివర్ణను ఇద ే ము. మొదటగిా 
పౌలు యొక్క అభివాందనమును పరగిణ ద ే ము. 

అభివాందనాం (1:1-3) 
1:1-3లోని అభివాందనము పౌలు సాధ ర్ణాంగా ఉపయోగిాంచన విధ నమ ైయునిది. అభివాందనాం 

చ ల  క్ుో ప్ాంగా ఉాంది, మరియు పత్రకా్ పౌలు మరయిు “మన స్తహో దర్మడు” అని పౌలు పలిచన స స ్నేస్తు 
నుాండ ివచుాంది అని తలె్వయజసే్తు్ ాంది. ఇతడు అప స్్తలుల కార్యములు 18వ అధ యయములో 
పాసా్ విాంచబడిన స స ్నేస  కాదో  మనక్ు నిశుయతలేదుగాని, పత్రకా్ కొరిాంథులో ఉని స్తాంఘమునక్ు 
వాాయబడనిద ిఅని పౌలు స్తపష్రముగా తలె్వపాడు. అభివాందనాంలో పౌలు అభివాదమును బలపర్చు ఒక్ 
క్ుో ప్ ఆశీరావద వాక్యాం క్ూడ  ఉాంది. 

క్ృతజఞత (1:4-9) 
1:4-9లో ఉని క్ృతజఞత క్ూడ  క్ుో ప్ాంగా ఉాంది, మరియు పౌలు కొరిాంథీయుల యొక్క 

విశావస్తము మరియు ఆతీుయవర్ములను బటిర  మరయిు ర్క్షణను గూరుిన వార ినిశుయతను బటిర 
క్ృతజఞతలు వయక్్పర్చ డు. 

ముగిాంపు (16:13-24) 
ఇపుపడు, పత్రకా్ యొక్క ముగాింపుక్ు వ ళత్ , 16:13-24లో ఉని ముగిాంపులో అనకే్ సాధ ర్ణ 

శుభవచనములు ఉన ియి. స ్ఫ్ను మరయిు అతని క్ుటటాంబము యొక్క ఆమోదము, తయద ి
అభివాదము, ఆశీరావదము, పత్రాక్ యొక్క పాామ ణ క్తను ధ్ృవీక్రిాంచు పౌలు చదవాాత పత్రకా్ను క్ూడ  
మనము చదువుత ము. 

పధా న భాగము (1:10-16:12) 
1 కొరిాంథ ీపత్రాక్లోని పాామ ణ క్, చని భాగములను దృషిరలో ఉాంచుకొని, 1:10-16:12లో ఉని 

పత్రకా్ యొక్క పాధ న భాగమును దగగర్గా చూద ే ము. 1 కొరిాంథీ పత్రకా్ యొక్క పాధ న భాగము ర ాండు 
ప దే ఉపభాగములుగా విభాగిాంచబడుతయాంది: మొదటిగా, 1:10-6:20లో కోో యి  క్ుటటాంబము నుాండి 
ప ాందుకొనిన నివేదకి్లక్ు పౌలు ఇచున జవాబులు ఉన ియి. మరయిు ర ాండవదిగా, 7:1-16:12లో 
కొరిాంథీ స్తాంఘము నుాండి పౌలు ప ాందుకొనిన పతాయయత్ర్ములను గూరిున నివదేకి్లు ఉన ియి. కోో యి  
క్ుటటాంబము నుాండ ిప ాందుకొనిన నివదేిక్లక్ు పౌలు ఇచున జవాబులను మొదటిగా చూద ే ము. 

నివదేకి్లక్ు స్తపాందనలు (1:10-6:20). పౌలు ఎఫ స్తులో ఉనిపుపడు, కోోయి  అను పేర్మ గల 
క ైైస్్తవ స్్ ర యొక్క సేిహతియలు లేక్ క్ుటటాంబము నుాండి నివదేకి్లను ప ాంద డు. ఈ స్్ ర కొీత్ నిబాంధ్నలో 
ఇక్కడ మ తామ ేపాసా్ విాంచబడాింది, కాని పౌలు ఆమ  ఇచున నివదేిక్లను తీవమాుగా పరగిణ ాంచ, 
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జాగత్ీగా వాటికన జవాబిచ ుడు.  1:11లో అతడు ఇల  వాాశాడు, “మీలో క్లహములు క్లవని మిముును 
గూరిు కోో యి  ఇాంటవిార ివలన న క్ు తలె్వయవచుెను.” 5:1లో, “మీలో జార్తవమునిదని వదాంత్ర క్లదు” 
అని అతడు పేరొకన ిడు. నటేి స్తాంఘములలో వల నే, విభజనలు, గొడవలు మరయిు ల ైాంగిక్ స్తమస్తయలు 
కొరిాంథులో ఉని స్తాంఘమును చీల్వువేశాయి. ఇవి ఎాంత కరలక్మ ైయునివో పౌలుక్ు తెలుస్తు గనుక్ 
అతడు వీటనిి గూరిు మ టాో డ డు. కోో యి  క్ుటటాంబము నుాండ ిప ాందుకొనిన నివదేిక్లక్ు పౌలు ఇచున 
జవాబులలో, అతడు స్తాంఘములో విభజనలతో ఆర్ాంభిాంచ మూడు ముఖ్యమ ైన అాంశముల మీద 
దృషిరప టార డు. 

మనము ఈ పాఠములో ఇాంతక్ు ముాందద పాసా్ విాంచనటటో , కొరిాంథు స్తాంఘములో అనకే్ స్తమస్తయలు 
ఉన ియి, తతీల్వతాంగా విభజనలు క్ల్వగాయి. స్తదర్మ స్తాంఘ న యక్ుల పటో అభిమ నము 
క్ల్వగియుాండుట ద వరా ఈ విభజనలు జరగిాయి. వాయజ యములలో వార్మ ఒక్రికన వయత్రరేక్ముగా మరొక్ర్మ 
లేచ ర్మ. మరయిు వార్మ తమ మధ్యనుని బీదల యి డల, యి ర్ూష్లేములోని బీదలపటో అహాంకార్ 
భావనతో పవారి్ాంచ ర్మ. పౌలు ఈ స్తమస్తయను వివిధ్ మ ర్గములలో పరిష్కరిాంచ డు. 

ఉద హర్ణక్ు, వార్మ యిసే్తును తమ పాధ న న యక్ునిగాను, మరయిు అప స్్తలులను, 
బో ధ్క్ులను కరసీ్తు్  సవేక్ులుగాను దృషిరాంచనటోయితద, కొాందర్మ అప స్్తలులు మరయిు బో ధ్క్ుల పటో 
అభిమ నము వలన కొరిాంథయీులు ఘర్షణపడదవార్మ కాదు అని అతడు వాదిాంచ డు. స్తాంఘ 
అప స్్తలులను మరియు బో ధ్క్ులను ఎాంతో ఉనితముగా గౌర్విాంచుట మరియు ఇతర్మలను చని 
చూపు చూచుట ద వరా, వార్ాందరిని మిాంచన యిసే్తును కొరిాంథీయులు దృషిరాంచలేక్పల య ర్మ. 
స్తాంఘములో పాాపాంచక్ జాఞ నము యొక్క పాామ ణ క్తలను అనువరి్ాంచుట ద వరా క్లుగు 
అపాయక్ర్మ ైన పరణి మ లను పౌలు బటరబయలుచదశాడు. స్తపష్రాంగా, కొరిాంథు స్తాంఘములో కొరిాంథు 
స్తమ జము బహుగా గౌర్విాంచన ఐశవర్యవాంతయలును, విద యవాంతయలున నై, పర్పత్రప ాందని స్్ ర పుర్మష్యలు 
కొాంతమాంది ఉన ిర్మ. ఈ లోక్స్తాంబాంధ్మ నై విలువలను హతయ్ కొనుట ద వరా కరీస్తు్ నాందు స్తహో దర ి
స్తహో దర్మల ైన వీరతిో దుర్మస్తుగా పవారి్ాంచుట జరిగిాంది. ఇాందుమమూలముగానే 1:19-20లో పౌలు ఈ 
మ టలు వాాశాడు: 

ఇాందు విష్యమ  ైజాఞ నుల జాఞ నమును న శనము చదతయను. వివకే్ుల వివకే్మును 
శూనయపర్తయను అని వాా యబడయిునిద.ి జాఞ ని యిమేయి యను? శాసి్ ర 
యిమేయి యను? ఈ లోక్పు తర్కవాద ియిమేయి యను? ఈలోక్ జాఞ నమును 
దదవుడు వ ఱ్ఱితనముగా చదసయిున ిడు గద ? (1 కొరాింథయీులక్ు 1:19-20) 

లోక్ము ఆలోచాంచనటటో  ఆలోచాంచుచునిాందున మీర్మ వ ఱ్ఱివారగిా ఉన ిర్మ అని 
కొరిాంథయీులక్ు చెపుపటతో పాటటగా, మీర్మ ఆతీుయ అపరపిక్వత క్ల్వగయిున ిర్ని క్ూడ  అతడు 
తెల్వయజేశాడు. 3:1-2 అతడు ఇల  వాాశాడు: 
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స్తహో దర్మల రా, ఆతుస్తాంబాంధ్ుల నై మనుష్యయలతో మ టల డనిటటో  ననేు మీతో 
మ టల డలేక్ పల త్రని. శరరర్ స్తాంబాంధ్ుల నై మనుష్యయలే అనియు, కరీస్తు్ నాందు 
పసబిిడ్లే అనియు, మీతో మ టల డవలసవిచుెను. అపపటలిో మీక్ు బలము 
చ లక్పలయినాందున పాలతోన ేమిముును ప ాంచత్రనిగాని అనిముతో మిముును 
ప ాంచలేదు. మీరాింక్ను శరరస్తాంర్బాంధ్ుల  ైయుాండుటవలన ఇపుపడును మీర్మ 
బలహనీుల యైున ిర్మ కారా? (1 కొరాింథయీులక్ు 3:1-2). 

మరపమ టలోో , కొాందర్మ కొరిాంథయీులు తమ లోక్ జాఞ నము మరియు సాాంస్తకృత్రక్ స్తాంకనోష్రతను 
బటిర తమను త ము ఉనితమ ైనవార్మగా పరగిణ ాంచుక్ునిను, వాస్్తవానికన వారకిన క ైైస్్తవ విశావస్తమును 
గూరిు ఏమియు తలె్వయదు. వారి పాాపాంచక్ విలువలు ఆతీుయ స్తతయము చూడక్ుాండ  చదశాయి.  

పౌలు తన పత్రకా్ను వాా సనిపుపడు, కొరాింథు స్తాంఘములో పౌలు మరయిు 
అప లోో , ఇాంకా ఇతర్మల పరే్మన స్తాంఘములో విభజనలు ఉాండదవి. విశరష్ముగా, 
అప లోో  ఒక్ అదుుతమ నై వక్్. అతడు ఎాంతో అభివృదిధ  ప ాందని వాకాుతయర్యాం 
గలవాడు, కాని పౌలుక్ు అద ిలేదు. వాస్్తవానికన, 2 కొరాింథయీులక్ు వాా సని 
పత్రకా్లో, తనక్ు మ టాో డు వర్ము లేదు అని పౌలు స్తవయాంగా 
ఒపుపకొనుచున ిడు, కాని అతడు అప స్్తలుడు గనుక్ పజాలు అతనితో 
తమనుత ము గురి్ాంచుకొనుచుాండరి;ి స్తాంఘమును సాా పాించనద ిఆయన.ే 
మనము ఆ మ నవ గుణముల తటటర  చూడక్ూడదు అని పౌలు చబెుతయన ిడు. 
పౌలు తనను త ను ముాందు ఉాంచుకొనుటలేదు. పౌలు యిసే్తుక్ు పధా్మ 
సాా నమును ఇచుుచున ిడు. ఇదద కరలక్మ నై విష్యాం. దనీితో పాటటగా, 
స్తాంఘములో మనుగడలో యని దృషిరకోణమును, స్తాంఘము అప లోో  యొక్క 
వాకాుతయర్యాం మరయిు ఇతర్మల సామరా్యములను హతయ్ కొనుచుాండగా వాటనిి 
పౌలు త ర్మమ ర్మ చదయుచున ిడు. కొరాింథయీులు మ నవ వర్ముల తటటర  
చూచుచున ిర్మ. వార్మ క్ాంటకిన ఆక్ర్షణయీముగా క్నబడువాటనిి 
చూచుచున ిర్మ. అయితద సలిువ దనీికన పూరి్గా భినిమ నైదగిా ఉనిద.ి 
మరయిు సలిువ మ నవ శకన్కన పాాముఖ్యత లేదుగాని, ఆయన క్ృప మ తమా ే
పాాముఖ్యమ నైద ిఅని చూపు విధ్ముగా ర్క్షణను తచెుు దదవుని 
మ ర్గమ యైునిద.ి   

— డ . డొన ల్్ కోబ్బబ 

స్తాంఘములోని దురరిత్రని గూరిు కోోయి  క్ుటటాంబీక్ులు ఇచున నివదేిక్లక్ు క్ూడ  పౌలు 
స్తపాందిాంచ డు. తన స్తవత్ర తలో్వతో స్తహజీవనము చదస్తు్ ని వయకన్ని గూరిున స్తాంఘటనను ఇాంతక్ు ముాందద 
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మనాం పాసా్ విాంచ ము. 5:1-13లో పౌలు ఈ విష్యమును గూరిు చరుిాంచ డు. అయితద 6:12-20లో, ఈ 
అాంశమును గూరుి అతడు మరిాంత సాధ ర్ణమ నై రరత్రలో వాాశాడు. ఈ వచనములలో, కొరిాంథీయులు ఈ 
కనీాంది నిన దమును దురివనియోగపర్చుకొనుచు ఒక్ర ిమీద ఒక్ర్మ వాదిాంచ ర్మ అను విష్యాం 
స్తపష్రమవుతయాంది: “అనిిటయిాందు న క్ు సావతాంతాయము క్లదు.” ఈ నివాదము కొరిాంథు స్తాంఘములో ఏ 
విధ్ముగా పరచియాం చదయబడినదో మనక్ు తెల్వయదుగాని, వార్మ ల ైాంగకి్ స్తాంబాంధ్మ ైన విష్యములను 
గూరిు వాదసి్తూ్  దీనిని తపుపగా అనువరి్ాంచ ర్మ.  12-13 వచనములలో ఈ నిన దమునక్ు 
మ నయతనిస్తూ్  పౌలు ఈ తపుపక్ు స్తూటగిా స్తపాందిాంచ డు: 

అనిిటయిాందు న క్ు సావతాంతయాము క్లదుగాని అనిియు చదయదగనివి కావు. 
అనిిటయిాందు న క్ు సావతాంతయాము క్లదుగాని ననేు దదనిచదతను లోపర్చు 
కొనబడనొలోను... దదహము జార్తవము నిమిత్ము కాదు గాని, పభాువు 
నిమిత్మ;ే పభాువు దదహము నిమిత్మ ే(1 కొరాింథయీులక్ు 6:12-13). 

స్తపష్రముగా, ఏవిధ్మ నై ల ైాంగకి్ స్తాంబాంధ్మునక నై  క ైైస్్తవులక్ు అనుమత్ర క్లదు అని కొాందర్మ 
కొరిాంథయీులు భావిాంచ ర్మ, కాని ఇది వాస్్తవము కాదు అని పౌలు ఉద ా టిాంచ డు. 

కొరాింథు స్తాంఘములో పచాల్వతమ నై ఒక్ స్తుపరచితమ నై స్తూతమాును పౌలు 
వాయఖ్ యనిాంచుచున ిడు అని న క్నిపసి్తు్ ాంద.ి వార ిసావతాంతయాపు ఆలోచనల 
నడుమ కొాందర్మ అబదధ బో ధ్క్ులు లేచ ఇల  వాపలయ ర్మ, “వినాండ,ి మనము 
క్షమిాంచబడ ్ ము క్ద ; కాబటిర , ఏమ నై  చదయవచుు.” పౌలు ఇల  
స్తపాందాించగపరాడు, “ఏద ిఅాంగరక్ర్మ నైద ిఅను విష్యము కాదుగాని, ఏద ి
ల భద యక్మ నైద ిఅను విష్యము పాాముఖ్యమ యైునిద.ి” ఏద ి
ల భద యక్మ నైద?ి మీ విశావస్తము కొర్క్ు, కరీస్తు్ తో మీ అనుబాంధ్ము కొర్క్ు, 
కరీస్తు్  ద వరా దదవునితో అనుబాంధ్ము కొర్క్ు, మీ వయకన్గత ర్క్షణ కొర్క్ు 
ల భద యక్మ నైద.ి మనము నిజముగా క్షమిాంచబడతిద, మన జీవితములు 
మనము కవేలాం క్షమిాంచబడుట మ తమాగేాక్, దదవునితో స్తరయిి నై 
స్తాంబాంధ్ములోనికన చదర్ుబడతి్రమి అను వాస్్తవమును క్ూడ  పతా్రబిాంబిసా్ యి... 
కాబటిర , దదవునికన అయిష్రమ నై కార్యములని మనక్ు తలె్వసని విష్యములక్ు 
దూర్ముగా ఉాండ,ి ఆయన చత్మని మనము గీహాించు విష్యములను 
అనవేషాించుటక్ు పయాత్రిసా్ ము. 

— డ . స్రవ్ బేో క్స మోర్డ 

ఇపుపడు, 6వ అధ యయములో మరపచపట, కొరిాంథీయులు కరసీ్తు్  యొదేక్ు రాక్మునుపు 
జరగిిాంచన జార్తవము, వయభిచ ర్ము, ఆడాంగతినము, పుర్మష్ స్తాంయోగము వాంటి అనకే్మ ైన ల ైాంగకి్ 
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పాపములను గూరుి పౌలు పసాా్ విాంచ డు. అన తై్రక్తను గూరిున అతని పకా్టనలు, ఖ్చుతాంగా 
కాక్పల యిన , బహుశా, ఈ కార్యక్ల పాలలో ఇాంక్నూ పాలుప ాందుతయని కొరిాంథ ీస్తాంఘములోని 
స్తభుయలక్ు వరి్ాంచబడత యి అని చపెపవచుును. ఏద ిఏమ నై , తన స్తవత్ర తలో్వతో స్తహజీవనము చదస్తు్ ని 
వయకన్ని స్తాంఘము స్తహిాంచుట ల ైాంగిక్ పాపముల విష్యములో వార ిస్తునిితతవమును స్తపష్రముగా 
చూపసి్తు్ ాంది. 

చవరిగా, మరొక్ వివాద తుక్ అాంశమును గూరుి స్తాంఘమును ఇాంతక్ు ముాందు అతడచిున 
ఉపదదశములను పౌలు  స్తపష్రాంచదశాడు: కరీస్తు్  అనుచర్మలు కానివారితో క ైైస్్తవుల యొక్క స్తాంబాంధ్ములు. 
స్తపష్రముగా, అవిశావస్తులక్ు స్తువార్్ను పకా్టిాంచుటక్ుగాను కొరిాంథులో ఉని క ైస్ై్తవులు వారతిో 
స్తాంబాంధ్ములు క్ల్వగియుాండ లని పౌలు కోరాడు. త ము విశావస్తులమని చపెుపకొనుచుని విచులవిడిగా 
పాపము చదయునటిర , తన స్తవత్ర తలో్వతో స్తహజీవనము చదయు వయకన్ వాంటివారకిన దూర్ముగా ఉాండ లని 
అతడు నొకనక చెపాపడు. ఇల ట ిస్తాందర్ుములలో, కొరిాంథు స్తాంఘము స్తర నై స్తాంఘ క్మీశిక్షణను 
ఆచరిాంచ ల్వ, అవస్తర్మ తైద నేర్స్తుా లను బహిష్కరిాంచ ల్వ. 5:9-11లో అతడు ఈ విష్య లను స్తాంగీహిాంచన 
విధ నమును వినాండి: 

జార్మలతో సాాంగతయము చదయవదేని న  పత్రకా్లో మీక్ు వాా సయిుాంటనిి. అయితద 
ఈలోక్పువారతిో ... ఏమ తమాును సాాంగతయము చదయవదేని కాదు; ఆల గ తైద 
మీర్మ లోక్ములోనుాండ ివ ళో్లపల వలసవిచుును గద ? ఇపుపడెతైద, 
స్తహో దర్మడనబడని వాడవెడెనైను జార్మడుగాని లోభిగాని విగీహారాధ్క్ుడుగాని 
త్రటటర బో తయగాని త ా గుబో తయగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునియి డల, 
అటిరవానితో సాాంగతయము చదయక్ూడదు భుజాంపనుక్ూడదని మీక్ు 
వాా యుచున ిను (1 కొరాింథయీులక్ు 5:9-11). 

1 కొరిాంథ ీపత్రాక్లోని మొదటి భాగము యొక్క పాధ న భాగములో కోోయి  క్ుటటాంబము పాంపిన 
నివదేిక్లక్ు పౌలు ఇచున స్తపాందనలను మనము చూశాము. 7:1-16:12లో ఉని ర ాండవ భాగములో, 
కొరిాంథు స్తాంఘములోని పేర్మ పాసా్ విాంచబడని వార్మ పాంపని పత్రకా్ లేక్ పత్రాక్లక్ు పౌలు ఇచున 
స్తపాందనలను మనము చదువుత ము. 

పత్రకా్లక్ు జవాబులు (7:1–16:12). స్తపష్రముగా, కొరిాంథులో ఉని క ైైస్్తవ స్తమ జము ఎాంతగా 
వివాదములలో చక్ుకకొనిపలయినది అాంటే, కొనిి స్తమస్తయలను పరషి్కరిాంచమని కోర్మతూ పౌలుక్ు 
క్నీస్తాం ఒక్ పత్రాక్ అయిన  వాాయబడిాంది. ఇాందు మూలముగాన ేతన పత్రాక్ యొక్క ఈ భాగమును, 
7:1లో, “మీర్మ వాాసనిమ ట విష్యము” వాాయుచున ిను అని చెబుతూ ఆర్ాంభిసా్ డు. ఇపుపడు, అతని 
జవాబులలో కొనిిాంటిని మరిాంత సాధ ర్ణమ ైనవిగా పరగిణ ాంచవచుు, కాని అతడు ఇల  వాాస్తూ్  వారి 
మధ్య తల త్్రన పశాిలను గూరుి పతాదయక్ముగా మ టాో డ డు, 7:25లో “క్నయక్ల విష్యమ ై”; 8:1లో 
“విగీహములక్ు బల్వగా అరపిాంచనవాటి విష్యము”; 12:1లో “ఆతుస్తాంబాంధ్మ నై వర్ములనుగూరిు”; 
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16:1లో “పరిశుదుధ లకొర్క ైన కానుక్విష్యమ ైతద”; మరయిు 16:12లో “స్తహో దర్మడెనై అప లోో ను గూరిున 
స్తాంగత్ర ఏమనగా,” అని వాాసనిపుపడు. కొరిాంథు స్తాంఘ పాశిలక్ు పౌలు ఇచున జవాబులను మనము 
ఆర్మ పాధ నమ ైన భాగములుగా విభాగిాంచవచుు. 

మొదటగిా, 7:1-40లో, వివాహము, పునరివవాహము మరయిు ఒాంటరతినమును స్తాంబాంధిాంచన 
స్తమస్తయలక్ు పౌలు స్తపాందిాంచ డు. మనము ఇాంతక్ు ముాందు పాసా్ విాంచనటటో , కొరిాంథులోని కొాందర్మ 
విశావస్తులు స్తన యస్తమును మరియు వ వైాహిక్ జీవితములో ల ైాంగిక్ స్తాంయమనమును పాటిాంచ ర్మ. 
స్తన యస్తము యి డల ఈ విశావస్తులు క్ల్వగయిుని ధోర్ణ , వివాహములో ల ైాంగకి్తను గూరుి మరియు 
వివాహము యొక్క విలువను గూరిు అనేక్మ ైన పశాిలను లేవన త్్రనటటో గా క్నిపసి్తు్ ాంది. దనీికన 
స్తపాందనగా, వివాహము మరయిు ఒాంటరతినమును పౌలు ధ్ృవీక్రిాంచ డు మరయిు వివాహములో భార్య 
భర్్ల మధ్య ల ైాంగిక్ స్తాంబాంధ్ము క్ూడ  ఉాండ ల్వ అని ఉద ా టిాంచ డు. అయితద ఒాంటరిగా ఉాండుట ద వరా 
విశావస్తులు “పభాువు కార్యముల” మీద — అనగా ఒక్ని క్ుటటాంబ అవస్తర్తలక్ు బదులుగా కరీస్తు్  
రాజయము మీద — దృషిరప టటర  అవకాశాం ఉాంటటాంది అని క్ూడ  అతడు బో ధిాంచ డు. స్తమస్తయలు ఉని 
పరసిిాతయలలో మ తామే పౌలు వివాహము క్ాంటే ఒాంటరతినము మాంచద ిఅని స్తూచాంచ డని కొాందర్మ 
వాయఖ్ యతలు భావిసా్ ర్మ, కాని మరికొాందర్మ ఈ ఉపదదశములను అనిి తర్ములలోని విశావస్తులాందరికర 
అనువరి్సా్ ర్మ. 

8:1-11:1లో, విగీహములక్ు అరిపాంచబడని మ ాంస్తము గూరిు పౌలు చరుిాంచ డు. గుళోలో 
విగీహములక్ు అరపిాంచబడు ఆహార్మును గూరిు మనము ఇపపటికే మ టాో డ ము, ఇద ి8వ 
అధ యయములో పధా న అాంశముగా ఉాంది. అయితద సాధ ర్ణాంగా, అనయ దదవాలయములలో బల్వయిచున 
మ ాంస్తము అాంతటనిి దదవాలయములోని వార్మ త్రనక్పల వుట లేక్ వడి్ ాంచక్పల వుట ఆనవాయితీ. వార్మ 
చ ల సార్మో  మిగిల్వన మ ాంస్తమును బయట భుజాంచుట కొర్క్ు అమిువసేవేార్మ అని 8వ అధ యయము 
యొక్క చవరలిో, అతడు ఇతర్ క ైస్ై్తవులను ఆటాంక్పర్చన యి డల ఈ మ ాంస్తమును త్రనడు అని పౌలు 
వివరిాంచ డు. తర్మవాత 9వ అధ యయములో, అతడు కరసీ్తు్ నాందు స్తవతాంతయాడెయైునిను, ఇతర్మలు 
మరియు కరీస్తు్  యొక్క సవే నిమిత్ము ఆ క ైస్ై్తవ సావతాంతాయమును వదలి్వప టటర టక్ు సిదధముగా ఉన ినని 
వివరిాంచ డు. మరయిు 10వ అధ యయములో, బజార్మలో అముబడు విగహీములక్ు అరపిాంచబడని 
మ ాంస్తమును త్రనుట మరియు వడి్ ాంచుటను గూరుి పౌలు స్తూటిగా మ టాో డ డు. అనయ ఆరాధ్నలో 
భాగాంగా కాక్ుాండ  లేద  మనసాిక్షిని ఉలోాంఘిాంచు విధ్ముగా కాక్ుాండ  ఈ మ ాంస్తమును త్రనిన 
విశావస్తులను అతడు స్తమరిాాంచ డు. అయితద అటిర  ఆహార్మును భుజాంచుట విగీహారాధ్నను స్తమరిాాంచుట 
అని అపారా్ము చదస్తుకొనునపుపడు క్ూడ  అటిర ఆహార్మును త్రనునాంత అహాంకార్మలుగా క్ూడ  
ఉాండవదేని అతడు బో ధిాంచ డు. 

1 కొరాింథ.ీ 8లో ... కొరాింథులో ఏమి జర్మగుతయాంద?ి విగీహాలక్ు అరపిాంచబడని 
మ ాంస్తమును త్రనవచ ు త్రనక్ూడద  అని స్తాంఘము పశాిిాంచుచునిద.ి 
వాస్్తవమమేిటాంట,ే ఆ దనిములలో అాందుబాటటలో ఉాండని అతయాంత చౌక్ 
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మ ాంస్తము విగీహములక్ు అరపిాంచన మ ాంస్తము అయుయనిద.ి అద ిచ ల  
ఉాండదద,ి మరయిు అద ిఎాంత ఎక్ుకవగా ఉాండదద ిఅాంట,ే ద నిని పజాలు బజార్మలో 
మిగుల తక్ుకవ ధ్ర్క్ు కొనగల్వగవేార్మ. మరయిు స్తాంఘము ఎాంతో బీద సిాత్రలో 
ఉాండనిద.ి స్తాంఘము అధకి్ ధ్ర్ చలోె్వాంచ మ ాంస్తమును కొన ేసిాత్రలో లేదు. కాబటిర , 
వార్మ బజార్మక్ు వ ళో్ల తక్ుకవ ధ్ర్క్ు విగీహాలక్ు అరపిాంచన మ ాంస్తమును కొని, 
భుజాంచదవార్మ. అయితద కొాందర్మ క ైస్ై్తవులక్ు ఇద ినచులేదు, మరయిు మనము 
ఆటాంక్ములుగా ఉాండక్ూడదు అని పౌలు వివరాించ డు. మీ మనసాిక్షకిన ఎల ాంట ి
ఇబబాంద ిలేక్పల తద, ద నిని మీర్మ త్రనవచుు... కాని మీర్మ మీ స్తహో దర్మనికన 
ఆటాంక్ము కాక్ూడదు. 

— డ . మిగుయిేల్ నున జ్, అనువాదము 

11:2-34లో, ఆరాధ్నక్ు స్తాంబాంధిాంచన ర ాండు విష్య లను పౌలు చరిుాంచ డు: స్్ ర పుర్మష్ 
భూమిక్లు, వీటనిి గూరిు 2-16 వచనములలో అతడు మ టాో డ డు, మరియు పభాువు భోజన 
స్తమయములో పేదలతో దుర్వయవహార్ాం చదయుట, దీనిని గూరుి 17-34 వచనములలో అతడు 
చరుిాంచ డు. అదద అహాంకార్ము మరియు ఆతీుయ ఔనితయ ధోర్ణ  వలన స్తాంఘములో విభజనలు, 
వాయజయములు, మరయిు విగీహములక్ు అరిపాంచబడని ఆహార్మునక్ు స్తాంబాంధిాంచన వివాదములు, 
మరియు ఆరాధ్నలో విశావస్తులు ఒక్రనిొక్ర్మ అగౌర్వపర్చుకొనుటక్ు ద రతిీసిాంది. నిరాశుర్యాంగా, పౌలు 
ఇచుు పరషిాకర్ాం ఆటాంక్పర్చు పవార్్నలను ఆపవిేయడాం మ తామ ేకాదుగాని పతా్ర ఒక్కర ిహృదయ 
వ ైఖ్రనిి క్ూడ  మ ర్ముట అయియాంది. 

12:1-14:40లో, ఆతీుయ వర్ముల యొక్క ఉపయోగమును గూరుిన స్తమస్తయలను గూరిు 
పౌలు చరిుాంచ డు. 12వ అధ యయములో, వర్ము ప ాందని వారి యొక్క సిాత్రని ప ాంచడ నికో లేద  
నీత్రమాంతయలక్ు బహుమత్రగానో పరిశుద ధ తయుడు ఇవవబడలేదు అని అతడు వివరిాంచ డు. బదులుగా, 
స్తాంఘములోని ఇతర్మలను బలపర్చుటక్ు ఆయన పాజలక్ు వర్ములను ఇచ ుడు. 13వ 
అధ యయములో —  “పేమా అధ యయము”గా పలిువబడు అధ యయములో — ఆతీుయ వర్ములనిియు 
పేామతో ఉపయోగిాంచ లని పౌలు వివరిాంచ డు. ఒక్వేళ ఆతు వర్ములను పేామక్ల్వగి 
ఉపయోగిాంచనటోయితద, అవి పనికనరానివి అని క్ూడ  అతడు స్తపష్రము చదశాడు. తర్మవాత, 14వ 
అధ యయములో, క్ీమములేని ఆరాధ్న క్ూడకి్ల విష్యములో పౌలు కొరిాంథయీులను గదిేాంచ డు. 
స్తాంఘమును దరిిాంచు అవిశావస్తులతో స్తహా ఇతర్మల శరయీస్తుి కొర్క్ు బహరి్ాంగ ఆరాధ్నలో తమ 
వర్ముల యొక్క ఉపయోగమును వార్మ ఏవిధ్ముగా పరమిితము చదయ లో క్ూడ  అతడు 
ఉపదదశిాంచ డు. 

15:1-58 విశావస్తులాందర ియొక్క పునర్మత ా నమును గూరుిన అాంశమును పరచియాం చదస్తు్ ాంది. 
చ ల సార్మో , ఈ వాక్యభాగములో పౌలు కరసీ్తు్  యొక్క మర్ణ పునర్మత ా నమును స్తమరిాాంచుచున ిడు 
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అని వాయఖ్ యతలు భావిసా్ ర్మ. కాని విస్్తృత నపేథయము యొక్క వ లుగులో, కరసీ్తు్  పునర్మత ా నము మరియు 
ఆరపహణము మీద పౌలు ప టిరన దృషిర  స్తాంఘములో విభజనలక్ు కార్ణమ ైన ఒక్ కరలక్మ నై అపారా్మును 
గూరిు మ టాో డిాంది. వివాహమును, విగహీములక్ు అరపిాంచన ఆహార్ము, ఆరాధ్న మరియు ఆతీుయ 
వర్ములను గూరిున వాదనలక్ు కొరిాంథీయుల యొక్క అహాంకార్ము మూలమ యైునిది. “కరీస్తు్  
మర్ణమును వారి అహాంకార్ములో, కొాందర్మ తమ అనుదని జీవితములలో కరీస్తు్  పునర్మత ా నము 
యొక్క పాాముఖ్యతను చూడలేక్పల య ర్మ. కరీస్తు్  పునర్మత ా నమునక్ు వార్మ క్ూడ  పునర్మత ా నము 
ప ాంది మహమిపర్చబడత ర్మ అని అరా్ము అను విష్యమును చూచుటలో క్ూడ  వార్మ 
విఫ్లమయ యర్మ. కొరిాంథయీులు బహుగా అత్రశయిాంచన వర్ములు మరియు ఆశీరావదములు వారి 
అాంత్రమ మహమి కాదు కాబటిర , వార్మ వినయము క్ల్వగ ిఉాండ ల్వ. కరసీ్తు్  మర్ణములో నుాండి 
త్రరగిిలేచనపుపడు మహిమపర్చబడని విధ్ముగానే మరియు న ర్వరే్మపను తాండి ాపరపిూర్ణముగా 
ఘనపర్చు స్తమయము కొర్క్ు వేచచూచుచుని విధ్ముగానే, అాంతయ దనిమున విశావస్తులు 
లేచనపుపడు మ తమాే తమ స్తాంపూర్ణమ నై మహమిను ప ాందుకొనగలర్మ. 

యి ర్ూష్లేము స్తాంఘముక్ు చాంద లను పల ా గుచదయుటను గూరిు కొనిి స్తూచనలను ఇచుుట 
ద వరా, అప లోో ను గూరిు కొనిి వాయఖ్యలను చదయుట ద వరా కొరిాంథయీుల యొక్క పాశిలక్ు పౌలు తన 
స్తమ ధ నములను 16:1-12లో పూరి్చదశాడు. 

ఇాంతక్ు ముాందు మనము చూసనిటటో , 1 కొరిాంథీ పత్రాక్లో కోోయి  క్ుటటాంబము లేక్ సేిహతియలు 
ఇచున నివేదకి్లు మరయిు కొరిాంథయీులు పాంపిన పత్రకా్ల ద వరా తన దృషిరకన వచున కొనిి 
విష్యములతో పౌలు వయవహరిాంచ డు. అయితద ఈ స్తమస్తయలు కొరిాంథు స్తాంఘములో ఏ విధ్ముగా 
ఉన ియో, అదద విధ్ముగా పతా్ర తర్ములోని పాత్ర స్తాంఘము క్ూడ  ఇల ాంటి స్తమస్తయలనే ఎదురొకనిది 
అని చూచుట అాంత క్ష్రమ నై పనమేీ కాదు. మన స్తాంఘములలో తర్చుగా వివాదములక్ు 
కార్ణమమేిట?ి స్తాంఘములో విభజనలు ఎాందుక్ు ఉన ియి? మర్ల  మర్ల , కొరిాంథయీుల వల  
మనము సామ జక్ సిాత్ర, క్ఠినమ ైన మత ఆచ ర్ములు, ఆతు వర్ములు, ఉనితమ నై జాఞ నము, 
ఇల ాంటి ఇతర్ విష్యములు మనలను ఇతర్మల క్ాంటే గొపపవారగిా చదసా్ యని తలాంచుత ము కాబటిర 
విభజనలు క్లుగుత యి. మరయిు ఒక్రి పటో ఒక్ర్మ పేమా క్ల్వగయిుాండుట అతయయనితమ నై స్తదుగ ణము 
అను విష్యమును మనము మర్చపల త ము. ఇది కొరిాంథు స్తాంఘములో స్తమస్తయక్ు 
మూలమ యైునిది, మరయిు నడేు కరసీ్తు్  స్తాంఘమును ఇదద అలుముకొనియునిది. 

2 కొరాింథయీులక్ు  
1 కొరిాంథయీులక్ు వాాసని పత్రకా్ యొక్క నిరాుణము మరయిు విష్యములను మనాం చూశాము 

గనుక్ ఇపుపడు కొరిాంథయీులక్ు వాాసని ర ాండవ పత్రాక్ యొక్క విష్యములను పరిశీల్వద ే ము. పౌలు 
కొరిాంథయీులక్ు వాాసిన ర ాండవ పాామ ణ క్ పత్రాక్క్ు పలు విధ నములలో ఆకార్మును ఇవవచుు, 
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ఎాందుక్ాంటే ఇది 1 కొరిాంథ ీఅాంత బలమ నై నిరాుణమును క్ల్వగియుాండదు.  మన ఉదదేశయముల కొర్క్ు, ఈ 
విష్యములను మనాం న లుగు పధా నమ ైన అాంశములుగా చూద ే ము: 

• 1:1, 2లోని అభివాందనాం; 
• 1:3-11లోని ఉపల ద ా తము; 
• 1:12-13:10లో ఉని పత్రాక్ యొక్క పధా న భాగము; మరయిు 
• 13:11-14లోని ముగిాంపు. 

ఇాంతక్ు ముాందు వల నే, 2 కొరిాంథీ పత్రాక్ యొక్క ఆర్ాంభ మరియు చవర ిభాగములను చూసి, 
పత్రకా్ యొక్క పాధ న భాగమును మరిాంత వివర్ముగా పరిగణ ద ే ము. ముాందుగా పౌలు యొక్క 
అభివాందనమును చూద ే ము. 

అభివాందనాం (1:1, 2) 
1:1, 2లో ఉని అభివాందనాం ఈ పత్రకా్ను పౌలు మరయిు త్రమోత్రల నుాండి వ లువడుతయాంది అని 

తెల్వయజేస్తు్ ాంది. కొరిాంథులోని స్తాంఘమును అదద విధ్ాంగా అక్య పాాాంతములోని పరిశుదుధ లు 
శోీతల ైయున ిర్ని గురి్స్తు్ ాంది. శుభవచనముగా ఉని ఒక్ చని ఆశీరావదము క్ూడ  ద నిలో ఉనిది. 

ఉపల ద ా తము (1:3-11) 
1:3-11లో ఉని పరచియాం పౌలు పత్రకా్లోో  సాధ ర్ణాంగా క్నిపిాంచు శ లై్వ కాదు. పౌలు తన 

పరచిర్య కొర్క్ు అనుభవిాంచన తీవమా నై శమీలను, అదదవిధ్ాంగా దదవుని నుాండి అతడు ప ాందుక్ుని 
ఉపశమనమును ఈ పరిచయము వివరసి్తు్ ాంది. పౌలు వాదనల మీద కొరిాంథీయులక్ు సానుభూత్ర 
క్ల్వగిాంచదదిగా ఇద ిపనిచదస్తు్ నిపపటికర, స్తువార్్ కొర్క్ు శీమలనుభవిస్తు్ ని విశావస్తులాందరికన ఇది గొపప 
ఓద ర్మప ఇస్తు్ ాంది, మరియు పభాువును “స్తమస్్తమ నై ఆదర్ణను అనుగీహిాంచు దదవుడు” అని క్ూడ  
స్తాంబో ధసి్తు్ ాంది. 

2 కొరాింథ ీపత్రకా్ను గూరుి ఆలోచన చదయుట ఆస్తకన్క్ర్ముగా ఉాంటటాంద,ి 
ఎాందుక్ాంట ేఇద ిపౌలు వాా సని అతయాంత వయకన్గతమ నై పత్రకా్లలో ఒక్టెయైునిద,ి 
మరయిు అబదధ  పవాక్్లక్ు, కొరాింథు పటరణములో ఉని అబదధ  అప స్్తలులక్ు 
విరపధ్ముగా అతడు తన అప స్్తలతవమును స్తమరిాాంచుకొనుచున ిడు, మరయిు 
ఇల  చదయుట ద వరా, త ను వాా సని ఇతర్ పుస్్తక్ములనిిట ిక్ాంట ేఎక్ుకవగా 
అతడు తనను గూరుి త ను మ టాో డుకొనుచున ిడు.  మరయిు అతడు 
మ టాో డు ఒక్ విష్యము త ను ఎదురొకనిన శీమలు అయుయనిద,ి మరయిు 
మన శీమల మధ్య దదవుడు మనక్ు ఆదర్ణ క్ల్వగసిా్ డు, దదవుడు మనకనచుు 
ఆదర్ణ ద వరా, మనము ఇతర్మలక్ు ఆదర్ణను క్ల్వగాించవచుు, మరయిు 
మనము ఎాంతగా శీమను అనుభవిసే్  అాంతగా దదవుడు మనలను ఆదరసిా్ డు అని 
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మ టాో డుతూ అతడు 2 కొరాింథ ీపత్రకా్ను ఆర్ాంభిసా్ డు. కాబటిర , బహుగా 
శీమపడని విశావస్తులు, బహుగా ఎదుగుటక్ు కార్ణాం వార ిజీవితములలో 
దదవుడు లోతెనై రరత్రలో కార్యము చదయుట అయుయనిద ిఅని ఇద ివివరసి్తు్ ాంద.ి 

— డ . జ ఫ్ లోమ న్ 

ముగిాంపు (13:11-14) 
ఈ పత్రకా్ యొక్క ముగిాంపులో, 13:11-14లో ఉని ముగిాంపు చ ల  క్ుో ప్ముగా ఉనిది. 

ఇాందులో కొనిి సాధ ర్ణ ఉపదదశములు మరయిు తయది శుభవచనములు ఉన ియి. 

పధా న భాగము (1:12-13:10) 
2 కొరిాంథీ పత్రాక్లోని చవరి భాగములను దృషిరలో ఉాంచుకొని, 1:12-13:10లో ఉని పత్రకా్ యొక్క 

పాధ న భాగమును చూద ే ము. ఈ వచనములు పత్రాక్లో ఎక్ుకవ భాగము అయుయనిది మరియు దనీిని 
ఐదు పాధ న భాగములుగా విభాగిాంచవచుు. 1:12-2:11లో ఉని పౌలు పవార్్న యొక్క స్తమరా్నతో 
పాధ న భాగము ఆర్ాంభమవుతయాంది. దీని తర్మవాత 2:12-7:1లో పౌలు పరచిర్య యొక్క స్తమరా్న 
ఉనిది. తర్మవాత 7:2-9:15లో యి ర్ూష్లేము కొర్క్ు కానుక్లను సకే్రిాంచుటను గూరుి పౌలు 
ఉపదదశములను ఇచుుచున ిడు. అటట తర్మవాత 10:1-12:13లో పత్రాక్ మరొక్సారి పౌలు పరచిర్యను 
స్తమరిాస్తు్ ాంది. తర్మవాత తవర్లోనే పౌలు చదయుటక్ు ఆశిాంచన స్తాందర్ినను చరుిస్తూ్  12:14-13:10లో 
పత్రకా్ ముగుస్తు్ ాంది. 1:12-2:11లో తన పవార్్నను పౌలు స్తమరిాాంచుకొనిన విధ నమును మొదటగిా 
చూద ే ము. 

పౌలు పవార్్న (1:12-2:11). అనేక్ అబదధ ఆరపపణలు మరియు అపారా్ముల నడుమ తనను 
త ను స్తమరిాాంచుకొనవలసని అవస్తర్తను పౌలు గురి్ాంచ డు అని ఈ వచనములు స్తపష్రము చదసా్ యి. 
మొదటగిా, మునుపు పణా ళ్లక్ వసే్తుక్ుని పకాార్ముగా త ను కొరిాంథు స్తాంఘమును ఎాందుక్ు 
స్తాందరిిాంచలేక్పల య డో  అతడు వివరిాంచ డు. మరయిు ర ాండవదగిా, కొరిాంథులో ఒక్డు తనక్ు చదసని 
తపుపను అతడు పాసా్ విాంచ డు. స్తపష్రాంగా, కొరిాంథు పటరణమును దరిిాంచవల నను అతని పణా ళ్లక్ను 
తెల్వయపర్చన తర్మవాత, అతనికన మరయిు కొరిాంథు స్తాంఘములో ఉని కొాందరికన మధ్య వివాదము 
ఏర్పడిాంది. తతీల్వతాంగా, అతడు వారనిి దరిిసే్ , అతడు వారనిి నిలదయీవలసి వస్తు్ ాంద ిఅని పౌలుక్ు 
తెలుస్తు. కాబటిర , పౌలు యొక్క స్తహన కార్యముగా, అతడు తన పయా ణ పణా ళ్లక్ను మ ర్ముక్ున ిడు. 
కొరిాంథులోని అనకే్మాంది క ైైస్్తవులు ఇది క్నిక్ర్ చర్య అని గహిీాంచడాంలో విఫ్లమయ యర్మ మరియు 
అతడు రాలేదని బాధ్పడ ్ ర్మ. కొాందర్మ అతని విశవస్తనీయతను క్ుడ  పాశిిాంచ ర్మ. 

స్తాంబాంధతి విష్యముగా, అతనిని తపుపపటిర తర్మవాత స్తాంఘము ద వరా క్ీమశిక్షణ ప ాందిన ఒక్ 
నిరిేష్ర విశావసి యొక్క పరసిిాత్రని గూరుి క్ూడ  పౌలు చరిుాంచ డు. అతడు ఆ వయకన్ని క్షమిాంచ నని 
మరియు అతనికన ఇవవబడని క్ీమశిక్షణ స్తరిపల తయాంది అని పౌలు స్తాంఘముక్ు ధ్ృవీక్రిాంచ డు. మరియు 



పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు న లగవ పాఠము: పౌలు మరియు కొరిాంథీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ 

-25- 

వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

స్తాంఘము ఆ వయకన్ని పేామిాంచ, తమ స్తహవాస్తములో చదర్ముకోవాలని క్ూడ  పౌలు స్తాంఘమును 
హెచురిాంచ డు. 

పౌలు పరచిర్య (2:12-7:1). 2:12-7:1లో, పౌలు మరిాంత తీవామ నై స్తమస్తయను చరిుాంచ డు: 
పౌలు అప స్తు్ లతవ పరచిర్య యొక్క విశవస్తనీయత. పౌలు అప స్తు్ లతవమును కొాందర్మ కొరిాంథు 
విశావస్తులు అనుమ నిాంచ ర్మ అని స్తపష్రమవుతయాంది. మనము ఇపపటికే చూసనిటటో గా, పౌలు ఈ 
విష్యమును గూరుి 1 కొరిాంథీ పత్రకా్లో చరిుాంచ డు. అయితద 2 కొరిాంథీ పత్రాక్లోని అతని మ టలలో, 
కొరిాంథులోని అనకే్మాంది క ైైస్్తవులు ఈ తపుపను స్తరదిదిుే కోలేదని స్తపష్రాం అవుతయాంది. కాబటిర , పౌలు తన 
పరచిర్య పదధత్రని విస్్తృతముగా స్తమరిాాంచ డు, అతని పిలుపు మరియు పరచిర్య అధకిార్ము దదవుని 
నుాండ ివచునవి అని పాక్టిాంచ డు. వాస్్తవానికన, పౌలు తన పరిచర్యను ఎాంతగా స్తమరిాాంచ డు అాంటే, 
అతని అప స్్తలతవమును త్రర్స్తకరిాంచుట వలన తీవా పరణి మ లను ఎదురొకనవలస ివస్తు్ ాంది అని 
స్తపష్రము చదశాడు. 2 కొరిాంథయీులక్ు 5:18-20లో తన అప స్తు్ లతవమును అనుమ నిాంచువార్మ ఇాంక్ను 
దదవునితో స్తమ ధ నపడలేదు అని క్ూడ  అతడు చెపాపడు. 

దదవుడు...స్తమ ధ నపర్చు పరచిర్యను మ క్ు అనుగీహాించనెు...దదవుడు వార ి
అపరాధ్ములను వారమిీద మోపక్, కరీస్తు్ నాందు లోక్మును తనతో 
స్తమ ధ నపర్చుకొనుచు...మమేు కరీస్తు్ క్ు రాయబార్మలమ  ైదదవునితో 
స్తమ ధ నపడుడని...బత్రమ లుకొనుచున ిము (2 కొరాింథయీులక్ు 5:18-20). 

దదవునితో స్తమ ధ నపడనివార్మ తమ పాప అపరాధ్ములను తమమీద మోసకిొనుచున ిర్మ. 
వార్మ క్షమిాంచబడలేదు. అవును, తన రాయబారనిి త్రర్స్తకరాించువార్మ తనను త్రర్స్తకరిాంచనటేో  అని 
యిేస్తు త నే స్తవయాంగా బో ధిాంచ డు. లూకా 10:16లో పభాువు ఆయన శిష్యయలక్ు స లవిచునటటో గా: 

మీ మ ట వినువాడు న  మ ట వినును, మిముును నిరాక్రాించువాడు ననుి 
నిరాక్రాించును (లూకా 10:16). 

ఈ అాంశము చ ల  ముఖ్యమ నైద ిగనుక్ పౌలు ఈ పత్రాక్లో దీనిని గూరుి ఎక్ుకవగా చరుిాంచ డు. 
కొరిాంథయీుల విష్యములో అతడు క్ల్వగయిుని చవరి ఆశ , త ను ఎాంతో పేామిాంచనన తన స్తువార్్ను 
ధిక్కరిాంచన కొరిాంథయీులు నశిాంచపల వుట అయుయనిది. మరయిు ఇది నేడు క ైస్ై్తవులమను పిలచుకొను 
అనకే్మాందికన క్ూడ  క్ఠనిమ నై హెచురకి్ అయుయనిది. 

కానుక్ (7:2-9:15). 2 కొరిాంథీ పత్రకా్లోని పాధ న భాగము యొక్క మూడవ ఉపభాగము 7:2-
9:15లో యి ర్ూష్లేములోని పదేల కొర్క్ు కానుక్ను సేక్రిాంచ లని ఇవవబడని స్తూచనలను 
క్ల్వగియునిది. యూదయలో క్ర్వు వచున కార్ణమును బటిర  యి ర్ూష్లేములోని క ైస్ై్తవులు అతయవస్తర్ 
పరసిిాత్రలో ఉన ిర్మ. ఈ స్తాంక్షోభముక్ు పాత్రస్తపాందనగా, ఇతర్ స్తాంఘములతో పాటటగా కొరిాంథు 
స్తాంఘము, వారకిన స్తహాయముగా కానుక్లను సేక్రిాంచుటక్ు ఒపుపక్ున ిర్మ. అయితద కొరిాంథీయులు 
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కానుక్లను సేక్రిాంచుటలో విఫ్లమయ యర్మ. కాబటిర , ఇతర్మల కొర్క్ు త యగాం చదయుట యొక్క విలువను 
గూరిున స్తుదీర్ ాచర్ులో పౌలు నిమగిమ యై యడు. మ సదిోనియ స్తాంఘములు ఇవవగల్వగని ద నిక్ాంటే 
క్ూడ  ఎక్ుకవగా ఇచు ఈ విధ్ముగా పరచిర్య చదయుటను బటిర  స్తాంతోషిాంచుచున ిర్మ అని ఆ 
స్తాంఘమును గూరిు ఆదర్ిపాాయాంగా అతడు మ టాో డ డు. కొరిాంథీయులు స్తమృదిధని ఆనాందిాంచు 
నిమిత్ము తన పాాణమున ేఅరిపాంచన కరసీ్తు్  మ దిరనిి క్ూడ  ఆదర్ిపాాయాంగా వారకిన చూపాించ డు. 
అాంతదగాక్, వార్మ మునుపటి ఉదదేశయముల పాకార్ాం నడచుక్ుాంటే దదవుడు వారి మీద గొపప 
ఆశీరావదములను క్ుమురిసా్ డు అని వారనిి పల ా తిహిాంచ డు.  

పౌలు పరచిర్య (10:1-12:13). 10:1-12:13లో, పౌలు కరసీ్తు్  అప స్తు్ లునిగా తన పరిచర్యను 
స్తమరిాాంచుకొను విష్యమును మర్ల చరిుాంచ డు. ఇాంతక్ు ముాందు మనము పాసా్ విాంచనటటో , కొరిాంథీ 
క ైైస్్తవులు లోక్ములో బాగా గౌర్విాంచబడని లక్షణములక్ు ఎాంతో విలువనిచ ుర్మ.  అయితద పౌలు ఈ 
లక్షణములను క్నుపర్చలేదు. కాబటిర , స్తాంఘములో క్నీస్తాం కొాందర నై  అతని బో ధ్ను మరయిు 
అధకిార్మును నిరాక్రిాంచ ర్మ. ఉద హర్ణక్ు, కొరిాంథీయులు స్తపష్రాంగా శిక్షణప ాందిన బో ధ్క్ులక్ు 
విలువనిచ ుర్మ మరయిు వార్మ చదయు పనిని బటిర  జీతమునక్ు పాతయాలు అని భావిాంచ ర్మ. పౌలు 
పాస్తాంగిాంచనపుపడు స్తాంకనోష్రమ నై పదజాలములను ఉపయోగాించలేదు. కొరిాంథులో ఉనిపుపడు 
స్తాంఘముక్ు భార్ముగా ఉాండక్ుాండ  తనను త ను పల షిాంచుకొనుటక్ు అతడు పని క్ూడ  చదశాడు. ఇవి 
మరియు ఇతర్ కార్ణముల వలన, పౌలును చనిచూపు చూడడాం జరగిిాంది. 

ఈ వ ఖై్రకిన పాత్రస్తపాందనగా, తన పరచిర్య యొక్క మ నయతను ఉద ా టిాంచుట ద వరా మరియు ఇటిర  
స్తరకిాని విలువలను క్ల్వగియునిాందుక్ు కొరిాంథయీులను గదిే ాంచుట ద వరా పౌలు తన అర్హతలను 
పేరొకన ిడు. ఇతర్ విష్య లతో పాటటగా, స్తువార్్ నిమిత్మ  ైఅతడు చదసని అదుుతమ నై త యగములను 
గూరిు మరియు పర్లోక్మును అతడు అనుభవిాంచన విధ నమును గూరిు అతడు పాసా్ విాంచ డు. 
అాంతదకాక్ుాండ, కొరిాంథీయులు గౌర్విాంచద భూస్తాంబాంధ్మ నై అర్హతలను క్ల్వగి, కొరిాంథులో అబదధములను 
వాయపి్చదస ేఅబదధ  అప స్్తలులను పౌలు ఖ్డిాంచ డు మరయిు వార ిమీద ద డిచదశాడు. ఈ మనుష్యయలను 
గూరిు, 2 కొరిాంథయీులక్ు 11:13లో పౌలు ఇల  వాాశాడు: 

ఏలయనగా అటిర  వార్మ కరీస్తు్ యొక్క అప స్్తలుల వషే్ము ధ్రాించుకొనువార  ై
యుాండ,ి దొాంగ అప స్్తలులును మోస్తగాాండగాు పనివార్మన  ైయున ిర్మ (2 
కొరాింథయీులక్ు 11:13). 

ఈ అబదధ అప స్్తలుల మ టలు ఆలకనాంచువార్మ వారి న శనమునకే చదయుచున ిర్మ అని పౌలు 
స్తపష్రము చదశాడు. 

భవిష్యత్ స్తాందర్ిన (12:14–13:10). చవరగిా, 2 కొరిాంథీ పత్రాక్లోని పధా న భాగము 12:14-
13:12లో ముగుస్తు్ ాంది, అక్కడ పౌలు భవిష్యత్ స్తాందర్ినను గూరిు చరిుాంచ డు. స్తాంఘముక్ు తీర్మపగా 
ఉన ి లేక్పల యిన  అతడు కొరిాంథుక్ు వచుుటక్ు పణా ళ్లక్ క్ల్వగయిున ిడు. విచ ర్క్ర్ాంగా, 
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భయాంక్ర్మ ైన పాపములను గూరిు హచెురిాంచబడిన తర్మవాత క్ూడ  పశాుత ్ పము నొాందుటక్ు 
త్రర్స్తకరిాంచన అనేక్మాంద ివిశావస్తులను ఎదురొకాంటాన మో అని అతడు భయపడ ్ డు. వార్మ 
విశావస్తములో ఉన ిరా లేద  అని క్నుగొనునటటో  తముునుత ము పరరక్షిాంచుకోవాలని అతడు తన 
పాఠక్ులను హచెురిాంచ డు. 13:5లో అతని మ టలను వినాండి: 

మీర్మ విశావస్తముగలవార  ైయున ిరప లేదో  మిముును మీర ేశోధాించుకొని చూచు 
కొనుడ;ి మిముును మీర ేపరరక్షాించుకొనుడ;ి మీర్మ భషా్యర లు కానియి డల 
యిసే్తుకరీస్తు్  మీలో నున ిడని మిముును గూరుి మీర ేయి ర్మగరా? (2 
కొరాింథయీులక్ు 13:5) 

విశావస్తము ఉాంది అని చపెుపకొనవేార్మ వాస్్తవానికన ర్క్షణ కొర్క్ు కరసీ్తు్ ను విశవసిాంచుటలేదు అని 
పౌలుక్ు తలెుస్తు. కాబటిర , అతని పతాయర్మా లు యిేస్తుకరసీ్తు్  యొక్క నిజమ నై అనుచర్మలు అవుత ర్నే ఆశతో 
కొరిాంథు స్తాంఘముక్ు పౌలు పశాుత ్ ప, విశావస్త మరయిు ర్క్షణ స్తువార్్ను గుర్మ్ చదశాడు. 

పౌలు కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పత్రకా్ల ర ాంటలిోను, కొరిాంథు స్తాంఘములోనికన చొర్బడని అనకే్ 
అబదధ  బో ధ్నలను పౌలు స్తరచిదశాడు. పౌలు కొరిాంథులోని విశావస్తుల పటో లోతెనై శదీధను క్ల్వగియున ిడు 
అని స్తపష్రమవుతయాంది, కాబటిర  ఈ అబదధ బో ధ్క్ులను త్రర్స్తకరిాంచ వార్మ మొదట ప ాందుకొనిన స్తువార్్ను 
హతయ్ కొని ఉాండ లని హచెురిాంచుటక్ు అతడు వారకిన వాాశాడు. 

పౌలు కొరిాంథీయులక్ు వాాసని పాామ ణ క్ పత్రకా్ల యొక్క నపేథయమును, విష్యములను 
మరియు నిరాుణమును చూశాము గనుక్, మనము ఈ పాఠములోని మూడవ అాంశమును 
పరశిీల్వాంచుటక్ు సిదధముగా ఉన ిము: 1 మరయిు 2 కొరిాంథ ీపత్రాక్లలో పౌలు వాాసని స్తమస్్త 
విష్యములక్ు వ నుక్ పౌలు యొక్క వదే ాంతశాస్్తర దృక్పథములు ఏ విధ్ముగా ఉన ియి. 

వదే ాంతశాస్్తర దృక్పథములు 

ఇపపటివర్క్ు ఈ పాఠములో, 1 మరయిు 2 కొరిాంథ ీపత్రకా్లలో పౌలు చరుిాంచన అనకే్ నిరిేష్రమ ైన 
స్తమస్తయలను మనాం చూశాము. మరయిు ఈ స్తమస్తయలలో చ ల  వర్క్ు యుగాాంతశాస్్తరమును గూరుి 
కొరిాంథయీులక్ు క్ల్వగియుని తీవమా నై అవగాహనలలో న టటకొనియున ియని మనాం స్తూచాంచ ము. 
దీనిలోని పౌలు యొక్క నిరిేష్ర  బో ధ్నలు తన వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములలో నుాండ ి
తల త ్ యని జాగత్ీగా చూచు సిాత్రలో మనము ఉన ిము. కరసీ్తు్ నాందు దదవుని రాజయము యొక్క అాంతయ 
దినములు వివృతమగుటను గూరిు త ను నిజమని యి రగిిన విష్యములను ఉపయోగసి్తూ్  కొరిాంథులో 
ఉని స్తమస్తయలను పౌలు మర్ల  మర్ల  పరిష్కరిాంచ డు. 
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ఈ పాఠములనిిటలిో మనాం చెపపినటటో గా, పౌలు యొక్క యుగాాంతశాస్్తరము చరిత ాయొక్క 
లక్షయము కొర్క్ు దదవుని ర్ూపక్లపన మీద సాధ ర్ణ యూదులు క్ల్వగయిుని దృక్పథములో 
న టబడియునిది. మొదటి శత బేములో, ఎక్ుకవశాతాం యూదుల అవగాహన పాతనిబాంధ్న చరతిాను 
ర ాండు యుగాలుగా విభజాంచాంది: “ఈ యుగము” మరయిు “రాబో వు యుగము.” “ఈ యుగము” అనగా 
పాపము, తీర్మప మరయిు మర్ణ యుగము, మరియు “రాబో వు యుగము” అనగా దదవుని పజాలక్ు 
నీత్ర, క్షమ పణ మరియు నితయ జీవితము క్లుగు భవిష్యత్ యుగము. ఈ ర ాండు యుగముల మధ్య 
పరవిర్్నను క్ల్వగిాంచు స్తాంఘటన “మ స్ియ” లేద  “కరసీ్తు్ ” ఆగమనము అయుయనిది. మ స్ి య 
వచునపుపడు, ఆయన ఈ యుగమును స్తమ పి్  చదసి రాబో వు యుగమును ఆర్ాంభిసా్ డు అని 
చ ల మాంది నముక్ము. 

వాస్్తవానికన, పౌలు మరయిు ఇతర్ అప స్్తలులవాంటి కరీస్తు్  అనుచర్మలు, యూదుల 
వేద ాంతవేత్లు ఆశిాంచన విధ్ముగా చరతిా స్తపష్రాంగా బయలుపర్చబడలేదు అని గురి్ాంచ ర్మ. అనిి 
స్తాందదహములక్ు మిాంచ, యిసే్తు మ స్ియ అయుయన ిడు మరియు రాబో వు యుగమును ఆయన 
ఆర్ాంభిాంచ డు. అయితద రాబో వు యుగము స్తాంఘ చరతిా అాంతటలిో కొనసాగుతయాంది అని, కరసీ్తు్  
త్రరగిివచునపుపడు న ర్వరే్మప స్తమయములో మ తామ ేపూర్ణతక్ు చదర్మతయాంది అని పౌలు మరియు ఇతర్ 
అప స్్తలులు అరా్ము చదస్తుక్ున ిర్మ. క్ుో ప్ాంగా, రాబో వు నితయర్క్షణ యుగము యొక్క ఆగమనము 
కొనిివిధ లుగా “మన మధ్యన ఉనిది” కాని ఇాంకొనిి విధ లు “ఇాంకా రాలేదు” అను కాలములో మనాం 
ఉన ిము. మనది పాస్తు్ త యుగము మరియు రాబో వుయుగము ఉనికనలో ఉని కాలము. యుగముల 
యొక్క ఈ అత్రవాయపి్  కాలములో, రాబో వు యుగము యొక్క అనకే్ ఆశీరావదములను మనము 
అనుభవిస్తు్ నిపపటకిర, పాపము మరియు మర్ణము అను యుగములో కొనసాగుచుని క్లహాలు 
మరియు క్షార లను మనాం గహిీాంచ ల్వ. 

ననేు “ఆర్ాంభమ నై యుగాాంతశాస్్తరము” అని పలిువబడుద నిని పతా్రపాదసిా్ ను. 
ఇద ిఒక్ ర్క్ముగా న ర్వరే్ుబడని యుగాాంతశాస్్తరము రాజయము ద ని పూర్ణతలో 
మన మధ్యన ఉనిద ిఅను ఆలోచన మరయిు భవిష్యత్ యుగాాంతశాస్్తరము, 
అనగా రాజయములో ఏమియు ఇక్కడ లేదు, మరయిు భవిష్యతయ్ లో ద ని 
న ర్వరే్మప కొర్క్ు మనము ఎదుర్మచూచుచున ిము అను వాట ిమధ్య ఇద ిఒక్ 
“మధ్య మ ర్గముగా” ఉనిద.ి న  ఆలోచన పకాార్ాం, ఆర్ాంభమ నై 
యుగాాంతశాస్్తరము కొీ త్ నిబాంధ్న పటో స్తమర్పణ క్ల్వగయిునిద,ి ఎాందుక్ాంట ే
రాజు యొక్క రాక్డ ద వరా, రాజయము ఆర్ాంభమ నైద,ి రాజయము ఆవిష్కృతమ నైద ి
అని అద ిబో ధసి్తు్ ాంద.ి ఒక్ చని ఆవగాింజ విత్బడనిద.ి కాని, రాజ నై యిసే్తు 
యొక్క మహమి సార్వత్రకా్ముగాను, పపాాంచవాయప్ముగాను క్నబడు రాజయము 
యొక్క స్తాంపూర్ణత కొర్క్ు మనము ఇపపటకిర ఎదుర్మచూచుచున ిము. కాబటిర , 
రాజయము మనమధ్యన ఉనిద ? అవును ఉనిద.ి అద ిమన మధ్యన పూర్ణతలో 
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ఉనిద ? లేదు, అద ికవేలాం ఆర్ాంభమ నైద ిఅాంతద. అద ిఆర్ాంభమ నైద,ి కాని ద ని 
పూర్ణత యిసే్తు త్రరగివిచునపుపడు మ తమా ేజర్మగుతయాంద.ి 

— డ . డెని ఎకనన్ 

పౌలు తన మిష్నరర య తలాలో పాయ ణ ాంచుచునిపుపడు, యుగాాంతశాస్్తమును గూరుి 
క ైైస్్తవులు క్ల్వగయిుాండిన ఈ అవగాహన ఆదిమ స్తాంఘమునక్ు అనేక్ క్ష్రములను స్తృషిరాంచాంది అని 
అతడు నేర్ముక్ున ిడు. మునుపట ిపాఠములలో, ఈ విష్యము మీద అనేక్మాంది విశావస్తులు 
తీవమా నై ఆలోచనలోో కన వ ళో్లపలయ ర్మ అని మనము చూశాము. గలతీయులు కరీస్తు్ నాందు రాబో వు 
యుగము లోక్మును ఎాంత వర్క్ు మ రిుాంది అను విష్యమును తక్ుకవ అాంచన  వశేార్మ. వార ి
తపపిదమును మనము “తక్ుకవగా ఉనికనలోనికన వచున యుగాాంతశాస్్తరము” అని పిలచ ము. అనయ 
క ైైస్్తవులు ధ్ర్ుశాస్్తరమును న ర్వేర్ముటక్ుగాను స్తునిత్రని ప ాంద ల్వ అని ఈ నముక్ములో నుాండ ివార్మ 
నిరాా రిాంచ ర్మ. “ఉదదాక్ యుగాాంతశాస్్తరము” అని మనాం పలిచుద నిని థసె్తిలొనీక్యులు అభివృదిధ  చదశార్మ. 
స్తమీప భవిష్యతయ్ లో యిసే్తు పసా్తు్ త యుగమును ముగిాంచ రాబో వు యుగమును పూర్ణతలోనికన తెసా్ డు 
అని వార్మ నమ ుర్మ. తతీల్వతాంగా, ఈ యుగములో జీవితము అనేద ిఅాంత పాాముఖ్యము కాదని వార్మ 
భావిాంచ ర్మ. 

కొరిాంథులోని స్తమస్తయలను మరియు పౌలు వారికన ఇచున జవాబులను మనాం దగగర్గా 
చూసనిపుపడు, కొరిాంథీయులు క్ూడ  ఇవే స్తమస్తయలను క్ల్వగయిుాండరిి అని మనాం క్నుగొాంటాము. 
రాబో వు యుగములో ఎాంత భాగము ఇపపటకిే మన మధ్యన ఉనిద ిఅను విష్యమును వార్మ ఎక్ుకవ 
అాంచన  వేశార్మ. ఈ తపిపదము “అత్రగా-న ర్వేర్ుబడని యుగాాంతశాస్్తరము” అయుయనిది. మరియు ఈ 
విధ్ముగా ఎక్ుకవ అాంచన  వయేుట ద వరా, వారి దగగర్ ఉనివాటి క్ాంట ేఎక్ుకవ ఆశీరావదములు వారికన 
ఉన ియని కొాందర్మ భావిాంచ, అహాంకార్మలయ యర్మ. కాబటిర , కొరిాంథు స్తాంఘములోని కొనిి 
విష్యములను గూరుి పౌలు మ టాో డుతూ, వారి ఆతీుయ సిాత్రని గూరిు మరిాంత స్తమతయలయమ నై 
స్తమీక్షను ఎల  చదస్తుకోవాలో మర్ల  మర్ల  వారికన తలె్వయజేశాడు. 

పౌలు కొరిాంథీ స్తాంఘమునక్ు తన వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములను అనకే్ మ ర్గములలో 
పునర్మద ా టిాంచనపపటికర, మన ఉదదేశయముల కొర్క్ు అతడు కొరిాంథీ పత్రాక్లలో మర్ల  మర్ల  
పునరావృతాం చదసిన ఆయన యుగాాంతశాస్్తరములోని మూడు విష్యముల మీద మనము 
దృషిరప డద ము: విశావస్తము, పాతదయక్ముగా కరసీ్తు్  యొక్క శరీష్ు తవముక్ు స్తాంబాంధిాంచ; పాస్తు్ తమునక్ు 
బదులుగా భవిష్యతయ్ ను గూరిున నిరరక్షణ; మరయిు క ైస్ై్తవ జీవనముక్ు కరలక్మ ైన మూలక్ముగా పేమా. 
కొరిాంథయీుల విశావస్తములో ఉని అస్తమ నతలను స్తరచిదయుటక్ు కరసీ్తు్  శరీష్ు తవమును గూరుి పౌలు 
ఉద ా టిాంచన విధ నమును మొదటగిా చూద ే ము. 
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విశావస్తము 
ఈ పాఠములో కొరిాంథీ స్తాంఘములో అనేక్ స్తమస్తయలక్ు కార్ణమ నై గర్వము మరియు 

అహాంకార్ముతో వయవహరిాంచుటక్ు పౌలు విశావస్తము మీద మర్ల  మర్ల  దృషిరప టార డు. చ ల వర్క్ు, 
ఈ అహాంకార్ాం ప ర్గడ నికన కార్ణము ఏమిటాంటే కరీస్తు్  అాందరికన పభాువు మరయిు ర్క్షక్ుడు అని 
గురి్ాంచుటలో కొాందర్మ కొరిాంథయీులు విఫ్లమయ యర్మ. దనీికన తోడు, కరసీ్తు్  అాందరికర ర్క్షక్ుడు అని 
చూచుటలో అనేక్మాంది విఫ్లమయ యర్మ. 

పభాువుగా కరసీ్తు్  
పాభువుగా కరసీ్తు్  విష్యములో, ఆయన రాజయము యొక్క న ర్వరే్మపలో ఆయన పభాుతవము 

యొక్క పతాయక్షతను కొరిాంథీయులు ఉద ా టిాంచ ర్మ. వినుటక్ు విాంతగా ఉన ి, కొాందర్మ కొరిాంథీయులు కరీస్తు్  
దదవుని రాజయమును ద ద పు పూరి్గా వారి జీవితములోనికన తీస్తుక్ువచ ుడు అనిటటో గా 
వయవహరిాంచ ర్మ. విశావస్తుల కొర్క్ు దదవుడు మనస్తుిలో క్ల్వగయిుని అనకే్ లేక్ ఇాంచుమిాంచు అనిి 
నితయ ఆశీరావదములను అనుభవిస్తు్ న ిర్మ అని భావిాంచ ర్మ. యిసే్తు కొీత్గా సాా పిాంచబడిన భూమి మీద 
వారనిి పాలక్ులుగా నియమిాంచనటటో  వార్మ వయవహరిాంచ ర్మ. ఈ ఆలోచన పతాదయక్ముగా, స్తాంఘములో 
అధకిార్మును చల యిాంచన వారయిొక్క అభిపాాయమువల  క్నిపసి్తు్ ాంది. వార్మ ఇతర్మల క్ాంటే జాఞ నులు 
మరియు “ఆతీుయులు” గనుక్ కరసీ్తు్  వారికన ఈ అధికార్మును ఇచ ుడని వార్మ భావిాంచ ర్మ. మరియు 
అటటవాంటి బహుమ నములను ప ాందుకొననివారిని వార్మ చనిచూపు చూశార్మ. 

ఈ విధ్మ నై ఆలోచన క్ల్వగియునిాందున 1 కొరిాంథయీులక్ు 4:7-10లో పౌలు వారిని ఎల  
మాందల్వాంచ డో  వినాండి: 

నీక్ు ఆధకి్యము క్లుగ జయేువాడవెడు? నీక్ు క్ల్వగని వాటలిో పర్మనివలన నీవు 
ప ాందనిద ిఏద?ి ప ాందయిుాండయిు ప ాందనటటర  నీవు అత్రశ యిాంపనలే? ఇదవిర్క ే
మీరమేియు కొదువలేక్ తృపు్ ల తై్రర,ి ఇదవిర్క ేఐశవర్యవాంతయల తై్రర,ి మముును 
విడచిప టిర  మీర్మ రాజుల తై్రర;ి అవును, మమేును మీతోక్ూడ రాజుల మగునటటో  
మీర్మ రాజులగుట న క్ు స్తాంతోష్మ ేగద ? ... మమేుకరీస్తు్  నిమిత్ము 
వ ఱ్ఱివార్ము, మీర్మ కరీస్తు్ నాందు బుదిధమాంతయలు మమేు బలహనీులము, మీర్మ 
బలవాంతయలు; మీర్మ ఘనులు, మమేు ఘనహనీులము (1 కొరాింథయీులక్ు 
4:7-10). 

ఈ వాక్యభాగములో, కొరిాంథయీుల యొక్క అహాంకార్ ఆలోచనలను పౌలు అపహాస్తయాం చదశాడు. 
పౌలు శమీలను అనుభవిాంచ డు మరియు వార్మ అనుభవిాంచలేదు గనుక్ వార్మ పౌలు క్ాంటెను 
ఉనితమ నైవార్ని నమ ుర్మ. హో ద ను మరయిు గౌర్వమును త ము ప ాందుక్ున ిమని వార్మ 
భావిాంచ ర్మగాని వాస్్తవానికన వారికన అనుగీహిాంచాంద ికరసీే్ . కరీస్తు్  రాజుగా ఇాంక్ను త్రరిగ ిరాక్ుాండ నే వార్మ 
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భూమి మీద కరసీ్తు్ తో క్ల్వస ిపాల్వాంచుచున ిర్ని వార్మ వ ఱ్ఱిగా ఆలోచాంచ ర్మ. మరయిు కరసీ్తు్ క్ు మ తామ ే
చెాందని బలము, జాఞ నము మరియు మహమిను తమక్ు ఆపాదిాంచుక్ున ిర్మ. మరయిు అటటవాంటి 
బహుమ నములను ప ాందుకొనని ఇతర్ క ైస్ై్తవులను వార్మ చనిచూపు చూశార్మ. 

కొనిి విధ లుగా, ఈ తపుపలను అరా్ాం చదస్తుకోవచుు. కరసీ్తు్  మహిమలో త్రరిగ ివచున తర్మవాత 
విశావస్తులు గొపప ఘనతను ప ాంది, కొీత్ భూమిని పాల్వసా్ ర్మ అని కొరిాంథయీులు స్తరిగాన ేఅాంచన  
వేశార్మ. అయితద ఈ జీవితములో వార్ర్మ క్ల్వగయిుాండిన ల భములను గూరిు మూర్ఖముగా ఆలోచన 
చదసి, అపపటకిే వార్మ దదవుని నుాండి ఈ ఘనతను అనుభవిాంచుచున ిర్మ అని నిరాా రిాంచ ర్మ. వార్మ 
తమను త ము అధకి్ులుగా, ఘనులుగా, ఇతర్మల క్ాంట ేఎక్ుకవ మహమిను ప ాందనివారగిా 
ఎాంచుక్ున ిర్మ. 

అయితద వారి తపుపలు అరా్ాం చదస్తుకోబడని లేక్ చదస్తుకోబడక్పలయిన , అవి అాంగరక్ర్ యోగయమ ైనవి 
కావు. వాస్్తవానికన, వార్మ స్తాంఘములో విధ్వాంశము స్తృషిరస్తూ్ , పర్పత్రగల సిాత్రలో లేని విశావస్తులను 
అగౌర్విాంచుట ద వరా వార్మ స్తాంఘములో న శనమును క్ల్వగసి్తు్ న ిర్మ. కాబటిర , ఈ స్తమస్తయను 
స్తరచిదయుటక్ు, రాబో వు యుగము స్తాంపూర్ణముగా ఉనికనలోకన రాలేదను స్తతయమును పౌలు 
ఉద ా టిాంచ డు. కరసీ్తు్  గాక్ మరి ఏ ఒక్కర్మ క్ూడ  ఆ పరిపాలనను ఆర్ాంభిాంచలేర్మ. ఆ ఘనతను ప ాందుట 
కొర్క్ు పాత్ర ఒక్కర్మ కరీస్తు్  రాక్డను ఎదుర్మచూశార్మ. 

క ైస్ై్తవ పరచిర్య యొక్క మూలమును గూరుి మ టాో డుతూ పౌలు 2 కొరాింథ.ీ 4:5 
వాంట ిఅదుుతమ నై వచనమును ఇచ ుడు: 

మమేు మముును గూరుి పకా్టాించుకొనుట లేదుగాని, కరీస్తు్ యిసే్తును గూరుి, 
ఆయన పభాువనియు, మముునుగూరుి, యిసే్తు నిమిత్ము మమేు మీ 
పరచి ర్క్ులమనియు పకా్టాించుచున ిము (2 కొరాింథయీులక్ు 4:5). 

అతడు కొరాింథయీుల కొర్క్ు క్ల్వగయిుాండని స్తాందదశము యిసే్తు కరీస్తు్  యొక్క 
పభాుతవమును గూరుినద ిఅను వాస్్తవమును గూరుి అతడు మ టాో డ డు. యిసే ే
స్తర్వమున యైున ిడు. ఆయన పభాుతవమును గూరుి మనము 
పకా్టాించగపర్మచున ిర్మ. మనలో పతా్ర ఒక్కర్ము లోక్ములో కాేందమాుగా 
ఉాండ లనుకొను మన శోధ్నను ఆయన గురి్ాంచ డు. ఇద ిఒక్ సావభావిక్ 
ఆలోచన. మరయిు ఇద ిచ ల  స్తులువ నైద,ి వాస్్తవానికన, పరచిర్య అాంత  వారనిి 
గూరుినదగిా మ రపిల వుట కొరాింథయీుల మధ్య ఒక్ స్తమస్తయ అయుయనిద.ి ఈ 
లోక్ములో వార్మ ఏమి సాధాించగలర్మ, దదవుని లోక్ములో వార్మ కాేందమాుగా ఎల  
ఉాండగలర్మ అను విష్యముల మీద దృషిరప టరబడాింద,ి కాని వాస్్తవానికన, మన 
పసా్తాంగము యొక్క ముఖ్య లక్షయము యిసే్తు కరీస్తు్  అాందరకిర పభాువు అని 
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బో ధాించుట మరయిు ఆయన పభాుతవము కనీాంద జీవిాంచుట యొక్క 
అాంతరాువములను అరా్ము చదస్తుకొనుట అయుయనిద.ి 

— ర వ. డ . స మైన్ వ బైర్డర 

కొరిాంథయీులు పభాువుగా కరీస్తు్ ను చూచుటలో విఫ్లమగుట మ తామగేాక్, కరసీ్తు్ ను ర్క్షక్ునిగా 
ఘనపర్చు విష్యములో క్ూడ  విఫ్లమయ యర్మ కాబటిర , పౌలు విశావస్తమును ఉద ా టిాంచ డు.  
పాతదయక్ముగా, కరసీ్తు్ తో ఐక్యపర్చబడుట ద వరానే విశావస్తులు ఆతీుయ వర్ములు మరియు ఘనతతో 
స్తహా రాబో వు యుగము యొక్క ఆశీరావదములను ప ాందుత ర్ను స్తతయమును వార్మ ఉపకే్షాించ ర్మ. 

ర్క్షక్ునిగా కరసీ్తు్  
మనము ఇాంతక్ు ముాందు చూసనిటటో , కరసీ్తు్ తో ఐక్యపర్చబడుట ద వరా మ తామే, విశావస్తులు 

కరీస్తు్  యొక్క గురి్ాంపును మరయిు దదవుని దృషిరలో అర్హతను ప ాందుత ర్మ. మరయిు ఈ ఐక్యత 
కార్ణముగానే, వారే కరీస్తు్  అనిటటో గానే దదవుడు వారనిి చూచ, స్తాంఘములో వార్మ ఆనాందిాంచు సాా యి, 
గౌర్వము మరియు వర్ములను అనుగీహిసా్ డు. అయితద అనేక్మాంద ికొరిాంథీయుల హృదయములలో, 
వర్ములు మరయిు ఘనత విశావస్తులు వయకన్గతముగా ప ాందుక్ున ిర్మ అను ఆలోచన ఉాండదది. 
క ైైస్్తవునికన పాభావము మరయిు సాా యి ఉనిటోయితద, వాటనిి ప ాందుకొనుటక్ు ఆ వయకన్ అర్మహ డు గనుక్ 
వాటిని ప ాందుక్ున ిడు అని వార్మ ఆలోచాంచ ర్మ. మరియు ఒక్ విశావస ిఅల ట ిభూస్తాంబాంధ్మ నై 
పాాముఖ్యతను ప ాందుకొనక్పల తద, అతడు లేద  ఆమ  స్తాంపూర్ణ క ైస్ై్తవుడు కాదు అని భావిాంచ ర్మ. కాబటిర , 
ఈ తపుపను స్తరచిదయుటక్ు పౌలు యుగాాంతశాస్్తరములోని మరొక్ కోణమును ఉద ా టిాంచ డు, మరియు 
ఇద ికరసీ్తు్  యొక్క పాాముఖ్యతను అనగా కరసీ్తు్  మరియు విశావస్తులక్ు మధ్యగల ఐక్యత అను 
సిద ధ ాంతమును ఉద ా టసి్తు్ ాంది. 2 కొరిాంథీయులక్ు 5:15-17లో పౌలు దీనిని గూరుి మ టాో డని 
విధ నమును వినాండి: 

జీవిాంచువారకి్మీదట తమకొర్క్ు కాక్, తమ నిమిత్ము మృత్రప ాంద ిత్రరగి ి
లేచనవానికొర్క ేజీవిాంచుటక్ు [కరీస్తు్ ] అాందరకిొర్క్ు మృత్రప ాందనెనియు 
నిశుయిాంచు కొనుచున ిము. కావున ఇక్మీదట మమేు శరరర్రరత్రగా 
ఎవనిన నైను ఎర్మగము... కాగా ఎవడెనైను కరీస్తు్ నాందునియి డల వాడు నూతన 
స్తృషిర ; పాతవి గత్రాంచనెు, ఇదగిప కొీ త్ వాయి ను (2 కొరాింథయీులక్ు 5:15-17). 

విశావస్తులు తముునుత ము లేద  ఇతర్మలను శారరర్పర్ముగా లేద  పాాపాంచక్ పమా ణ ల 
పాకార్ాం విశరోషిాంచుకొనక్ూడదు అని పౌలు నొకనక చెపాపడు. బదులుగా, విశావస్తులాందరిని కరసీ్తు్ లో 
ఐక్యపర్చబడనివారిగా పరగిణ ాంచ, పభాువును పేామిాంచనటటో గాన ేఒక్రినొక్ర్మ పేమాిాంచుకోవాలని అతడు 
వారనిి కోరాడు. ఈ కార్ణము చదత, పభాువును ఘనపర్చునటటో  మరియు పేమాిాంచనటటో గానే వార్మ 
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ఒక్రినొక్ర్మ పేామిాంచుకోవాలని అతడు వారిని కోరాడు. వాస్్తవానికన, కొరిాంథయీులక్ు వాాసిన పత్రకా్లలో 
పౌలు ఈ మ టలను పదద పదద పాసా్ విాంచ డు. 1 కొరిాంథయీులక్ు 8:11-12లో ఈ విష్యమును గూరిు 
అతడిచున స్తలహాను వినాండి: 

ఎవనికొర్క్ు కరీస్తు్  చనిపలయి నో ఆ బలహనీుడెనై ఆ నీ స్తహో దర్మడు నీ 
జాఞ నమునుబటిర  నశిాంచును. ఈల గు స్తహో దర్మలక్ు విరపధ్ముగా పాపము 
చదయుట వలనను, వార ిబలహనీమ నై మనసాిక్షనిి నొపపిాంచుట వలనను, మీర్మ 
కరీస్తు్ నక్ు విరపధ్ముగా పాపము చదయు వార్గుచున ిర్మ (1 కొరాింథయీులక్ు 
8:11-12). 

విశావస్తులు కరసీ్తు్ లో ఐక్యపర్చబడ ్ ర్మ గనుక్ విశావసికన వయత్రరకే్ముగా పాపము చదయుట అాంటే 
కరీస్తు్ క్ు వయత్రరేక్ముగా పాపము చదయుటయి ేఅవుతయాంది అని పౌలు బో ధిాంచ డు. మరియు పాభు భోజన 
స్తమయములో బీదలను సగిుగ పర్చవదుే  అని ఆధకి్యతగలవారిని హచెురిాంచనపుపడు క్ూడ  1 కొరిాంథీ. 
11:24-27లో అతడు ఇదద విధ్మ ైన వాదనను ఉపయోగిాంచ డు. పౌలు ఇల  వాాశాడు: 

యిసే్తు “ఇద ిమీకొర్క నై న  శరరర్ము; ననుి జాఞ పక్ము చదసకిొనుటక  ైదనీిని 
చదయుడని చపె పను... పాత ాన  ర్క్్మువలనన నై కొీ త్నిబాంధ్న; ... ననుి 
జాఞ పక్ము చదసకిొనుటక  ైదనీిని చదయుడని చపె పను... కాబటిర  యి వడు 
అయోగయముగా పభాువు యొక్క రొటెరను త్రనునో, లేక్ ఆయన పాతలాోనిద ి
త ా గునో, వాడు పభాువుయొక్క శరరర్మును గూరుియు ర్క్్మును గూరుియు 
అపరాధయిగును (1 కొరాింథయీులక్ు 11:24-27). 

ఈ వాక్య భాగములో, యిసే్తు కవేలము స్తాంపనుిలు లేద  శకన్వాంతయలక్ు మ తామగేాక్ 
వార్ాందరికొర్క్ు తనుిత ను అపపగిాంచుక్ున ిడు అని పౌలు కొరిాంథయీులక్ు జాఞ పక్ాం చదశాడు. మరియు 
కేవలము కరసీ్తు్  ద వరానే విశావస్తులాందర్ూ ఐక్యత క్ల్వగయిున ిర్ని తద వరా రాబో వు యుగము యొక్క 
ఆశీరావదములను ప ాందుక్ున ిర్ని అతడు వారికన జాఞ పక్ాం చదశాడు. ఈ కార్ణము చదత, పాభు 
భోజనములో అయోగయముగా పాలుప ాందుట, అనగా భోజన స్తమయములో బీదలను లేద  ఇతర్మ 
విశావస్తులను కనాంచపర్చుట యిేస్తుక్ు విరపధ్ముగా పాపము చదయుట అని అతడు స్తపష్రాంచదశాడు. 

అతడు కొరిాంథయీులక్ు వాాసిన పత్రాక్లాందాంతట, ఇతర్ విశావస్తులను గౌర్విాంచుట, వారకిన 
విలువనిచుుట మరయిు వారకిన పరచిర్య చదయుట కరసీ్తు్ తో ఐక్యతక్ు మూలముగా ఉన ియని పౌలు 
తర్చుగా స్తూచాంచ డు. 1 కొరిాంథీయులక్ు 12:12లో మ నవుని శరరర్ములో అవయవములవల నే 
విశావస్తులు ఒక్రమిీద ఒక్ర్మ ఆధ ర్పడ లని అతడు వాాసనిపుపడు అతడు ఇల నే చదశాడు. 2 
కొరిాంథయీులక్ు 1:5లో కరసీ్తు్  ఆదర్ణలో పాలుపాంచుకోవాలని విశావస్తులను అతడు పల ా తిహిాంచనపుపడు 
క్ూడ  అతడు మర్ల  ఇల న ేచదశాడు. కొరిాంథులోని స్తాంఘముక్ు పౌలు తన పత్రాక్లలో వాాసిన ఈ 



పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు న లగవ పాఠము: పౌలు మరియు కొరిాంథీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ 

-34- 

వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

ఆలోచనలను వివరిాంచుటక్ు తగని స్తమయము మన యొదే లేదు కాబటిర , అతని ఆలోచనను ఈ 
విధ్ముగా స్తాంగీహిాంచుట ద వరా మనాం స్తాంతృపి్ప ాంద ల్వ: కవేలము కరసీ్తు్ తో ఐక్యత ద వరా మ తామ ే
రాబో వు యుగము యొక్క ఆశీరావదములలో విశావస్తులు పాలుప ాందుత ర్మ. మనము ఈ స్తతయమును 
గీహిాంచనపుపడు, కరసీ్తు్ ను స్తరగిా మహిమపర్చ, ఇతర్మల పటో అహాంకార్మును చూపుటను 
నిరపధిాంచగలుగుత ము. 

పౌలు యొక్క వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములు కవేలాం విశావస్తమును మ తమాే ఉద ా టిాంచలేదుగాని, 
వార ినిరరక్షణ దదవుని రాజయము యొక్క భవిష్యత్ న ర్వేర్మప మీద ఆధ ర్పడయిునిదిగాని, వారి పసా్తు్ త 
ఆశీరావదముల మీద కాదు అని జాఞ పక్ము చదయుట ద వరా కొరిాంథయీుల యొక్క స్తరికాని 
అభిపాాయములను పౌలు స్తరచిదశాడు.  

నిరరక్షణ 
రాబో వు యుగము యొక్క ఆశీరావదములలో కొనిిాంటిని కొరిాంథయీులు అపపటిక ే

ఆనాందిాంచుచునిపపటకిర, పాపము మరియు మర్ణము అను పసా్తు్ త యుగము ఇాంక్ను ముగిాంపుక్ు 
రాలేదు. 1 కొరిాంథ ీ7:31లో పౌలు వాాసనిటటో , “ఏలయనగా ఈ లోక్పు నటన గత్రాంచుచునిది.” మరొక్ 
మ టలో, రాబో వు యుగము ఆర్ాంభమ నైదగిాని, ఈ యుగము ఇాంక్ను “గాంత్రాంచపల తూన”ే ఉనిది. 1 
కొరిాంథయీులక్ు 2:6లో ఇల  వాాసినపుపడు అతడు ఇటటవాంటి పాక్టనన ేచదశాడు, “నిర్రా్క్ుల ై పల వుచుని 
యిా లోకాధికార్మల జాఞ నము.” అవి ఇాంకా ముగిాంపునక్ు రాలేదు. 

1 కొరిాంథయీులక్ు 15:50లో, పౌలు ఈ మ టలను చదరాుడు, “ర్క్్మ ాంస్తములు దదవుని 
రాజయమును స్తవతాంత్రాాంచుకొననేర్వు.” వాస్్తవానికన, వార్మ ర్క్్మ ాంస్తములుగలవార్ని కొరిాంథీయులక్ు 
తెలుస్తు, కాబటిర వారి పసా్తు్ త ఉనికనలో స్తాంపూర్ణ నితయ ఆశీరావదములను వార్మ ప ాందలేర్మ అని ఈ పకా్టన 
స్తూచస్తు్ ాంది. మరయిు కరసీ్తు్  రాక్డ స్తమయమున క్లుగువాటి కొర్క్ు వార్మ నిరరక్షణ క్ల్వగ ిముాందుక్ు 
కొనసాగవలసియునిది. అదదవిధ్ాంగా, 1 కొరిాంథయీులక్ు 4:8లో కొరిాంథయీులు కరసీ్తు్ తో పాల్వాంచుట 
ఇాంక్ను ఆర్ాంభిాంచలేదు అని పౌలు వాదిాంచన విష్యము మీర్మ జాఞ పక్ము చదస్తుకోవచుు. రాబో వు 
యుగము యొక్క స్తాంపూర్ణతలో కరసీ్తు్ తో క్ల్వస ిపాల్వాంచుట జీవితాంలోని మరొక్ కోణాం అవుతయాంది. 

నిరరక్షణ సది ధ ాంతముక్ు నరే్మగా అనువరి్ాంచబడు పౌలు చదసిన స్తుదరీ్ామ నై వాదనను 1 
కొరిాంథయీులక్ు 15లో చూసా్ ము. అక్కడ, విశావస్తులాందర ియొక్క భవిష్యత్ శారరరిక్ పునర్మత ా నమును 
త్రర్స్తకరిాంచువారనిి పౌలు ఖ్ాండిాంచ డు. రాబో వు యుగము యొక్క ఆశీరావదములనిిటనిి కాక్పల యిన 
కొనిిటని నై  అపపటకిే అనుభవిాంచుచున ిమని కొరిాంథు స్తాంఘములోని క్నీస్తాం కొాందర్మ నమ ుర్మ. 
ఫ్ల్వతముగా, విశావస్తుల యొక్క భవిష్యత్ పునర్మత ా నము ద వరా క్లుగు మహిమ యొక్క 
పాాముఖ్యతను వార్మ చూడలేక్పల య ర్మ. అయితద 1 కొరిాంథయీులక్ు 15లో, రాబో వు యుగము యొక్క 
స్తాంపూర్ణ ఆశీరావదములను ప ాందుకొనుటక్ు ముాందు కొనిి ప దే స్తాంఘటనలు జర్గాల్వ మరియు 
ముఖ్యమ ైన మ ర్మపలు జర్గాల్వ అని పౌలు స్తపష్రాం చదశాడు. 
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1 కొరిాంథయీులక్ు 15:22-24లో ఈ మ ర్పలను పౌలు స్తాంగహిీాంచ డు: 

కరీస్తు్ నాందు అాందర్మ బదాకినాంపబడుదుర్మ. పతా్రవాడును తన తన వర్మస్తలోన ే
బదాకినాంపబడును; పథామ ఫ్లము కరీస్తు్ ; తర్మవాత కరీస్తు్  వచునపుడు 
ఆయనవార్మ బదాకినాంపబడుదుర్మ. అటటతర్మవాత ఆయన స్తమస్్తమ నై 
ఆధపితయమును, స్తమస్్తమ నై అధకిార్మును, బలమును కొటిరవసే ితన 
తాండియాి నై దదవునికన రాజయము అపపగాించును; అపుపడు అాంతము వచుును (1 
కొరాింథయీులక్ు 15:22-24). 

కరీస్తు్  లేచనటటో గానే విశావస్తులు క్ూడ  మర్ణము నుాండి త్రరిగలిేవాల్వ కాని, కరసీ్తు్  త్రరగిి వచదు 
వర్క్ు వారి పునర్మత ా నము జర్మగదు. అపుపడు, కరీస్తు్  తన పునర్మత ా నమాందు మహమి శరరర్మును 
ప ాందుకొనిన విధ్ముగానే వార్మ తమ మహమిగల శరరర్ములను ప ాందుక్ుాంటార్మ. 

క ైస్ై్తవులమ నై మనము ఎదుర్మచూడవలసని ఒక్ అత్ర గొపప విష్యము శరరర్ 
పునర్మత ా నమ యైునిద.ి ఇద ిబెబైిలు నిరరక్షణ అయుయనిద.ి.. మరయిు మన 
అాంత్రమ పునర్మత ా నము కరీస్తు్  పునర్మత ా నములో న టబడయిునిద ిమరయిు 
ద ని ద వరాన ేనిశుయిాంచబడనిద.ి 1 కొరాింథయీులక్ు 15:15-17లో పౌలు దనీిని 
గూరుి మ టాో డని విధ నమును వినాండ:ి మొదటదిగిా, మనము కరీస్తు్  యొక్క 
మృతయల పునర్మత ా నమును చరుిసా్ ము. ఇక్కడ ర్ూపక్ము కరీస్తు్  
పునర్మత ా నము వర్మస్తలో మొదటదిగిా ఉాండుట మ తమా ేకాదుగాని, రాబో వు 
మిగలి్వన విష్యములనిిటనిి గూరుి నిశుయతను ఇచుుట అయుయనిద,ి 
ఎాందుక్ాంట ేఆయన త్రరగిలిేచయున ిడు, మనము ఆయనయాందు మరయిు 
ఆయనతో నిశుయముగా త్రరగిలిేసా్ ము, మరయిు ఇద ిభవిష్యతయ్ ను గూరుి 
మనక్ు నిశుయమ నై అదుుతమ నై నిరరక్షణను అనుగీహసి్తు్ ాంద.ి 

— డ . డగోస్ మూ 

కరీస్తు్  రాక్డ మరియు విశావస్తుల పునర్మత ా నము, పాస్తు్ త యుగము, ద ని పరిపాలన, 
అధకిార్ము మరయిు శకన్ యొక్క ముగిాంపును స్తూచస్తు్ ాంది. కరీస్తు్  ఇాంకా త్రరిగి రాలేదు కాబటిర , 
పునర్మత ా నము ఇాంకా జర్మగలేదు కాబటిర , కొరిాంథయీులు — ఏమనుక్ునిను — మహమిలో 
జీవిాంచుటలేదు. 1 కొరిాంథయీులక్ు 15:19లో పౌలు వాాసినటటో గా: 

ఈ జీవితకాలముమటటర క ేమనము కరీస్తు్ నాందు నిరరక్షాించువార్మ నైయి డల 
మనుష్యయలాందర ిక్ాంట ెదౌరాుగుయలమ  ైయుాందుము (1 కొరాింథయీులక్ు 15:19). 
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పాస్తు్ త పపాాంచము యొక్క త త కల్వక్ స్తవభావమును గూరిు స్తపష్రాంగా మ టాో డుట ద వరా, ఆ 
స్తమయమాందు కొరిాంథయీుల యొక్క జీవితములను గూరిున వాస్్తవిక్ దృక్పథములను ఇచుుటక్ు 
పౌలు ఆశిాంచ డు. మరియు ఈ వాస్్తవిక్ దృక్పథము వార్మ తమ అహాంకార్ము మరియు పాపమును 
గూరిు పశాుత ్ పపడదల  చదస్తు్ ాంది అని అతడు నిరరక్షిాంచ డు. 

విశావస్తము మరియు నిరరక్షణను మనము చూశాము కాబటిర , మనము పాసా్ విాంచబో వు 
యుగాాంతశాస్్తరము మీద పౌలు క్ల్వగయిుని వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ము పేమా యొక్క పాాముఖ్యత 
అయుయనిది. 

పేమా 
సాధ ర్ణాంగా, పేామ దదవుని ధ్ర్ుశాస్్తరమాంతటకిర సారాాంశముగా ఉాందని మనాం ఆలోచసా్ ముగాని, 

యుగాాంతశాస్్తరములో భాగమ యైునిదని గురి్ాంచము. ఏదదమ ైన , పేమా అనదేి రాబో వు యుగములో 
ఎాంత పాాముఖ్యముగా ఉాందో  పసా్తు్ త యుగములో క్ూడ  అాంతద పాాముఖ్యముగా ఉాండుట వాస్్తవమే 
అయినను, పౌలు ఆలోచన పకాార్ాం పేమా అనదేి “యుగాాంతశాస్్తర” స్తుగుణమ  ైయునిది. అనగా, 
అాంతయదనిములను గూరిున అతని వదే ాంతశాస్్తరములో ఇది ముఖ్య విష్యముగా ఉాంది. 

ఉద హర్ణక్ు, అతని స్తుపాసదిధ  “పేామ అధ యయము” అయిన 1 కొరిాంథయీులక్ు 13లో 
క్నుగొనబడు పేామ యొక్క నిల్వచయుాండు విలువను గూరుిన పౌలు వాదనను వినాండి. 8-13 
వచనములలో అతడు ఈ మ టలు వాాశాడు: 

పేమా శాశవతకాలముాండును. పవాచనముల నైను నిర్రా్క్ములగును; భాష్ల నైను 
నిల్వచ పల వును; జాఞ నమ నైను నిర్రా్క్మగును; మనము కొాంత మటటర క్ు 
ఎర్మగుదుము, కొాంతమటటర క్ు పవాచాంచుచున ిము గాని పూర్ణమ నైద ి
వచునపుపడు పూర్ణముకానిద ినిర్రా్క్మగును... కాగా విశావస్తము, నిరరక్షణ, 
పేమా యిా మూడును నిలుచును; వీటలిో శరషీ్ుమ నైద ిపేమాయి ే(1 
కొరాింథయీులక్ు 13:8-13). 

ఈ వాక్యభాగము స్తూచాంచుచునిటటో , పసా్తు్ త యుగము యొక్క జీవితములోని అనకే్ 
కోణములు రాబో వు యుగము స్తాంపూర్ణముగా వచునపుపడు కొనసాగవు. ఇక్కడ మ టాో డద విష్య లు 
మన యి దుట ఉనిపుపడు పవాచనమ ైనను జాఞ న వర్ముల ైనను నిర్మపయోగముగా ఉాంటాయి. 
అదదవిధ్ాంగా, విశావస్తము మరయి నిరరక్షణ అను ఉనితమ ైన క ైస్ై్తవ గుణములక్ు క్ూడ  రాబో వు 
యుగము యొక్క స్తాంపూర్ణతలో సాా నము ఉాండదు. 

పాస్తు్ త యుగములో, మనము చూడనివాట ియాందు విశావస్తముాంచుట పతా్ర విశావసికన 
కరలక్మ యైునిది. అయితద కరసీ్తు్  మనతో భౌత్రక్ముగా నివసాించుటక్ు త్రరగిివచునపుపడు, ఆయన 
ఒక్సారి మనలను మర్ణములో నుాండి త్రరిగలిేపి, ఆయన రాజయము యొక్క న ర్వరే్మపను మన మధ్యక్ు 
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తెచునపుపడు, మనము ఇక్ విశావస్తమును కొనసాగిాంచవలసిన అవస్తర్ము ఉాండదు. వాస్్తవిక్త మన 
చుటటర  ఉాంటటాంది. ఇాంచుమిాంచు ఇదద విధ్ముగా, క ైస్ై్తవ జీవితమునక్ు క్ూడ  నిరరక్షణ కరలక్మ ైయునిది. 
మనము పసా్తు్ తము నిర్మత ిహముతో స్తతమతమగుచునిను, రాబో వు యుగములో క్లుగు 
అదుుతమ ైన ఆశీరావదముల కొర్క్ు మనము నిరరక్షిాంచ ల్వ. అయితద కరీస్తు్  త్రరిగవిచునపుపడు మనము 
ఆయన ఆశీరావదములను ప ాందుకొనిన తర్మవాత, మనము ఇక్ వాట ికొర్క్ు నిరరక్షిాంచవలసిన 
అవస్తర్ము ఉాండదు. బదులుగా, మనము వాటిని నితయము వర్క్ు ఆసావదిసా్ ము. 

ఈ అధ యయములో పౌలు పాసా్ విాంచన ఆతీుయ వర్ములు మరియు క ైైస్్తవ గుణములనిిటిలో, 
పేామ మ తమాే రాబో వు యుగము యొక్క స్తాంపూర్ణతలో వయక్్మౌతయాంది మరయిు నిధగిా 
కొనసాగుతయాంది. మనము ఇపుపడు పేామిసా్ ము, అపుపడు క్ూడ  పేామిసా్ ము. మనము ఇపుపడు 
పేామను ప ాందుకొనుచున ిము, అపుపడు క్ూడ  పేామను ప ాందుక్ుాంటాము. నటేి క ైైస్్తవ పేమాయిే 
రాబో వు యుగము యొక్క ఆశీరావదములలో అత్ర గొపప పాలుపాంపులు అయుయనిది. వాస్్తవానికన, ఇది 
ఆ ఆశీరావదముల యొక్క ముఖ్య వయకర్క్ర్ణగా ఉాంది. అయితద రాక్డశాస్్తర గుణమ నై పేామను కొరిాంథులోని 
స్తమస్తయలక్ు పౌలు ఎల  అనువరి్ాంచ డు? అతడు దీనిని చదసని అనకే్ మ ర్గములను ఇపపటిక ేమనాం 
చూశాము. ఉద హర్ణక్ు, విగహీముల దదవాలయములలో మ ాంస్తము త్రనవదేని జాఞ నవాంతయల నై 
విశావస్తులను అతడు పల ా తిహాించ డు. ఈ విధ్ముగా, బలహనీమ నై మనసాిక్షి క్ల్వగి ఈ పవార్్న ద వరా 
విగీహారాధ్నలో పాలుప ాందుటక్ు పల ా తిహిాంచబడు వార ిపటో వార్మ పేమాను చూపుత ర్మ. 1 కొరిాంథీ 8:1లో 
పౌలు వాాసని మ టలను వినాండి: 

విగీహములక్ు బల్వగా అరపిాంచనవాట ివిష్యము: మనమాందర్ము 
జాఞ నముగలవార్మని యి ర్మగుదుము. జాఞ నము ఉప పాంగజయేును గాని పేమా 
క్షమే భివృదిధ  క్లుగజయేును (1 కొరాింథయీులక్ు 8:1). 

ఈ వాక్యభాగములో మనము చూసనిటటో , విగహీములక్ు అరిపాంచబడని మ ాంస్తమును 
త్రనక్ూడదు అని పౌలు ఇచున హచెురకి్లు క ైైస్్తవ పేమా అను స్తుగుణములో న టబడియునివి. పౌలు 
తన అప స్తు్ లతవమును స్తమరిాాంచుకొనిన స్తాందర్ుములో క్ూడ  పేామను గూరుి ధ్ృడముగా 
మ టాో డ డు. ఉద హర్ణక్ు, అతడు పరచిర్య చదసని విధ నమును వివరసి్తూ్ , 2 కొరిాంథీయులక్ు 5:14-
15లో ఇల  వాాశాడు: 

కరీస్తు్  పేమా మముును బలవాంతము చదయుచునిద;ి ఏల గనగా అాందరకిొర్క్ు 
ఒక్డు మృత్రప ాందనెు గనుక్ అాందర్మను మృత్రప ాందరి్నియు 
జీవిాంచువారకి్మీదట తమకొర్క్ు కాక్, తమ నిమిత్ము మృత్రప ాంద ిత్రరగి ి
లేచనవానికొర్క ేజీవిాంచుటక్ు ఆయన అాందరకిొర్క్ు మృత్రప ాందనెనియు 
నిశుయిాంచు కొనుచున ిము (2 కొరాింథయీులక్ు 5:14-15). 
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మరొక్ మ టలో, తరరీదు ప ాందిన పసా్తాంగరక్ులు మరయిు మ నయతగల పావక్్లను పల ల్వన 
విధ్ముగా పరచిర్య చదయక్ుాండునటటో  పేామ పౌలును బలవాంతము చదసిాంది. విశావస్తులాందర్మ కరీస్తు్ ను 
పేామిాంచన విధ్ముగానే ఒక్రనిొక్ర్మ పేామిాంచుకోవాలని అతడు ఆశిాంచ డు. 

పౌలు పేమా అను స్తుగుణమును కొరిాంథులోని పరసిిాత్రకన అనువరి్ాంచన అతయాంత స్తపష్రమ నై 
మ ర్గము, ఆతీుయ వర్ములక్ు స్తాంబాంధిాంచ అతడు ఇచున స్తూచనలలో క్నిపసి్తు్ ాంది. పరశిుద ధ తయుడు 
కొరిాంథయీులక్ు అదుుతమ ైన రరతయలలో వర్ములను ఇచునపపటికర, భాష్లు, పావచనము, జాఞ నము 
మరియు ఆశుర్య-కార్యములు వాంట ిఎక్ుకవ విశరష్మ నై వర్ములు క్ల్వగనివారి యొక్క అహాంకార్ము 
తక్ుకవ న టకరయమ ైనవర్ములు క్ల్వగనివారనిి చనిచూపు చూచుటక్ు ద రతిీసిాంది. వర్ములనిియు, 
ముఖ్యమ ైనవి మరయిు ఇతర్వి, పేామతో ఉపయోగిాంచబడని యి డల నిర్మపయోగమ నైవి మరియు 
బాధిాంచదవిగా ఉాంటాయి అని చపెుపట ద వరా ఒక్ విధ్ముగా పౌలు ఈ పరసిిాత్రని పరిష్కరిాంచ లని 
నిరరక్షిాంచ డు. 

పాత నిబాంధ్న కాలములు మరయిు కొీ త్ నిబాంధ్న కాలముల మధ్య 
పరశిుద ధ తు వర్ముల మధ్య వయత యస్తము చూపుట పరశిుద ధ తు సది ధ ాంతములో 
అతయాంత క్ష్రమ నై పశాిలలో ఒక్టెయైునిద.ి పరశిుద ధ తు వర్ములు వయకన్గత 
పయాోజనము కొర్క్ు గాక్, స్తాంఘ క్షమే భివృదిధ  కొర్క్ు ఇవవబడనివి అని కొీ త్ 
నిబాంధ్నలోని అనకే్ భాగములలో మనము చూడవచుు... వార్మ ఆతీుయ 
వర్ములను ఇతర్ విశావస్తుల క్ాంట ేఉనితమ నైవారగిా భావిాంచుకొనుటక్ు 
ఏన డు ఉపయోగాించక్ూడదు. 1 కొరాింథయీులక్ు 12లో, కొరాింథయీుల మధ్య 
నివదేాించబడని పరసిిాత్రని అప స్్తలుడెనై పౌలు స్తవరాించ డు. ఆతు యొక్క మర ి
ఎక్ుకవ అదుుతమ నై వర్ములను ప ాందుకొనుటక్ు వార్ాంత  పయాత్రిాంచ ర్మ. 
అయితద, మర ిఉత్మమ నై మ ర్గము ఉనిదని, మరయిు అద ిపేమా మ ర్గము 
అయుయనిద ిఅని అతడు వారకిన తలె్వపాడు. మరొక్ మ టలో, స్తాంఘము 
పరశిుద ధ తు ఏ ఉదదేశయము కొర్క్ు వర్ములను అనుగీహాించ డో ఆ ఉదదేశయముల 
కొర్క్ు వాటనిి ఉపయోగసి్తూ్  పరపిక్వతలో ఎదుగునటటో  స్తాంఘమును సవేిాంచు 
నిమిత్ము పేమాతో వాటనిి ఉపయోగాించని పక్షమున విశరష్మ నై వర్ముల వలన 
పయాోజనము లేదు.  

— డ . డదవిడ్స కొరేీ, అనువాదము 

1 కొరిాంథయీులక్ు 13:1-2లో అతడు వాాసినటటో గా: 

మనుష్యయల భాష్లతోను దదవదూతల భాష్లతోను ననేు మ టల డనిను, 
పేమాలేనివాడన తైద మోోగ డు క్ాంచును గణగణల డు త ళమున  ైయుాందును. 
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పవాచాంచు క్ృపావర్ము క్ల్వగ ిమర్ుములనిియు జాఞ నమాంతయు 
ఎరగినివాడన నైను, కొాండలను ప క్ల్వాంపగల పరపిూర్ణ విశావస్తముగలవాడన నైను, 
పేమాలేనివాడన తైద ననేు వయర్మా డను (1 కొరాింథయీులక్ు 13:1-2). 

పావచనము, భాష్లు, అతీాందియా జాఞ నము, మరియు అదుుత-కార్యములు చదయు విశావస్తము 
పాాపాంచన కోణము నుాండ ిపరశిీల్వసే్  పాభావవాంతముగా ఉాంటాయి. అయితద వాస్్తవానికన, విశావస్తుల 
యొక్క ఆతీుయ అభివృదిధ  కొర్క్ు అవి ఇవవబడనివి గాని భూస్తాంబాంధ్మ నై విలువ లేద  అనుభావిక్ 
ఆనాందాం కొర్క్ు కాదు.  వాటిని పేామతో ఉపయోగిాంచక్పల తద, ఆతీుయ వార్ములు ఆతీుయ 
ఆశీరావదములను అనుగహిీాంచవు. ఇక్కడ, మరొక్సారి, పేమాప ై పౌలు యొక్క ఉద ా టన అతని 
యుగాాంతశాస్్తరము యొక్క అభాయసిక్ అనువర్్నముగా ఎల  ఉనిదో మనము చూసా్ ము. 
స్తాంఘములోని అనేక్ ఆతీుయ వర్ములు రాబో వు యుగము ఆర్ాంభమ నైది అని క్నుపర్చ యి. అయితద 
ఈ వర్ములను పేామతో ఉపయోగిాంచనపుపడు మ తామ ేఅవి పాస్తు్ త యుగము యొక్క బాధ్లు 
మరియు మర్ణము నుాండి ఉపశాాంత్ర క్లుగజసేి, రాబో వు యుగములోని ఆశీరావదములలో స్తాంఘము 
పాలుప ాందునటటో  చదసా్ యి. 

ముగాింపు 

ఈ పాఠములో, కోరిాంథు స్తాంఘములో తల త్్రన స్తమస్తయలక్ు పౌలు స్తపాందిాంచన విధ నమును 
మనాం చూశాము. కొరిాంథులో ఉని క ైైస్్తవులతో అతని అనుబాంధ్ము యొక్క నేపథయమును, మరయిు 
అతడు వారికన వాాసని పాామ ణ క్ పత్రకా్ల యొక్క నిరాుణము మరయిు విష్యములను మనము 
స్తమీక్షిాంచ ము. చవరిగా, వార్మ అత్రగా-న ర్వరే్ుబడిన యుగాాంతశాస్్తరమును స్తరచిదస్తుకొని, తమ 
పాపములను ఒపుపకోవాలని, ఒక్రి పటో ఒక్ర్మ విధదయత చూపాలని, మరయిు రాబో వు యుగము 
యొక్క న ర్వరే్మప కొర్క్ు నిరరక్షసి్తూ్  వచేచూడ లని విశావస్తులక్ు పలిుపునిచుుట ద వరా పౌలు తన 
వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములను వారి స్తమస్తయలక్ు ఎల  అనువరి్ాంచ డో  మనాం చూశాము. 

పౌలు కొరిాంథు స్తాంఘములో తల త్్రన స్తమస్తయలను పరషి్కరిాంచన విధ నమును మనము 
పరగిణ ాంచుచుాండగా, నడేు అతని బో ధ్నలు మనక్ు ఎల  బో ధిసా్ యో మనము గహిీాంచగలుగుత ము. 
అనకే్ క ైైస్్తవులు నడేు తముును గూరుి త ము ఆలోచాంచుకొనవలసని ద నిక్ాంటే ఎక్ుకవగా 
ఆలోచాంచుకొనుచున ిర్మ. వార్మ తమను త ము లోక్ పాామ ణ క్తలక్ు అనుగుణాంగా పరిగణ ాంచుకొనుచు 
గర్వముతో నిాండియున ిర్మ. లోక్మాంత  ఉని నటేి స్తాంఘములు విభజనలతో, వేరేవర్మ వయత్రరకే్ 
గుాంపులతో స్తతమతమవుతయన ియి. కొాందర్మ పౌలు వాంటి అప స్్తలులు మరియు కరసీ్తు్  పవాక్్లను 
క్ూడ  పటిరాంచుకోర్మ లేక్ ధకి్కరిస్తు్ న ియి. అయితద పసా్తు్ త యుగములో మనము క్ల్వగయిునివాటనిి 
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గూరిు అత్రశయపడుట కొర్క్ు కరీస్తు్  సలిువవయేబడలేదు మరియు స్తజీవునిగా త్రరగిలిేవలేదు. పౌలు 
తన వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములను అనువరి్ాంచన విధ నమును మనము వినుచుాండగా, 
ఒక్రినొక్ర్మ పేామిాంచుకొని, యుగముల అాంతమాందు ఆయన త్రరగిివచునపుపడు కరీస్తు్  తచెుువాటి మీద 
హృదయములను కేాందీకా్రిాంచ నేడు జీవిాంచ లని కొరిాంథీయులక్ు బో ధిాంచన విధ్ముగానే అతడు మనక్ు 
క్ూడ  బో ధిాంచుచున ిడు. 
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