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మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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Widows and Others In Need 

by Randolph Dunn  

Improper Treatment of Widows 

Matthew 23:14 "Woe unto you, scribes and Pharisees, 

hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a 

pretence make long prayer: therefore, ye shall receive 

the greater damnation (KJV & YLT) but omitted in the 

ASV, ESV, Darby, IEB (International English Bible) 

and other translations]. 

Mar 12:38-40 "Beware of the scribes, who like to walk 

around in long robes and like greetings in the 

marketplaces and have the best seats in the synagogues 

and the places of honor at feasts, who devour [exploit, 

strip one of his goods (Thayer)] widows' houses and 

for a pretense make long prayers. They will receive the 

greater condemnation." Also Luke 20:46-7 

Act 6:1 "In those days, as the number of the disciples 

was growing larger and larger, a complaint was made 

by the Hellenistic Jews against the Hebraic Jews that 

their widows were being neglected in the daily 

distribution of food" (ISV). [There appeared to be a 

lack of respect of Hellenistic widows by Hebrew 

Christians.] 

Responsibility of their Family 

1Timothy 5:3-8 "Honor widows who are truly 

widows. But if a widow has children or grandchildren, 

let them first learn to show godliness [put their faith 

into practice (IEB)] to their own household [by caring 

for their own family (IEB)] and to make some return 

to their parents, for this is pleasing in the sight of God. 

She who is truly a widow, left all alone, has set her 

hope on God and continues in supplications and 

prayers night and day, but she who is self-indulgent is 

dead even while she lives. Command these things as 

well, so that they may be without reproach. But if 

anyone does not provide for his relatives [own house 

(KJV)], and especially for members of his household, 

he has denied the faith and is worse than an unbeliever 

[infidel (KJV)]" (ESV). 

• Give respect to widows but allow the 

children and grandchildren to grow by 

becoming servants 

వితంతువులు మరియు ఇతరులు 

అవసరం 

రండోల్్ఫ  డన్ ద్వా ర 

వితంతువుల పట్ల సరికాని చికితస  

మాథ్యూ  23:14 "అయ్యూ , శాస్త్రులారా మరియు 

పరిసయుూ లారా, వేషధారులారా! మీరు 

వితంతువుల ఇళ్లను మ్రంగివేసారు, మరియు నెపం 

కోసం రదీర్ఘ మ్ార్ థన చేసాురు: కాబట్ట,ి మీరు గొపప  

శిక్షను పందుతారు (KJV & YLT) కానీ ASV, ESV 

లో విసమ రించబడంది. , డార్బీ , IEB (ఇంటర్నే షనల్ 

ఇంగ్ల లష్ బైబిల్) మరియు ఇతర్ అనువాదాలు]. 

మార్ 12: 38-40 "పడవాట్ట వస్త్సాులు ధరించి, 

మార్కె ట్లో శుభాకాంక్షల వలె నడవడానికి ఇషపిడే 

మరియు సమాజ మందిరాలలో మరియు 

విందులలో గౌర్వ ్సథలాలలో ఉతుమమైన 

ఆసనాలను కలిగి ఉనే  శాస్త్రుల పటల జామ్రతు 

వహంచండ. అతని వరువులు (థాయర్)] 

వితంతువుల ఇళ్ళు  మరియు నెపం కోసం రదీర్ఘ 

మ్ార్ థనలు చేసాురు. వారు గొపప  శిక్షను పందుతారు." 

అలాగే లూకా 20:46-7 

చటంి 6:1 "ఆ రోజులోల , శిష్యూ ల సంఖ్ూ  పెరుగుతూ 

ఉండటంతో, హెలెనిస్టకి్ యూదులు హెమ్ాయిక్ 

యూదులపై రోజువార్బ ఆహార్ పంపిణీలో తమ 

వితంతువులు నిర్ లక్షూ ం చేయబడుతునాే ర్ని 

ఫిరాూ దు చేశారు" (ISV). [హీమ్ూ స్త్ైసువులచే 

హెలెనిస్టకి్ వితంతువుల పటల గౌర్వం లేకపోవడం 

కనిపించింది.] 

వారి కుటంబ బాధ్య త 

1తిమోతి 5:3-8 "నిజంగా వితంతువులైన 

వితంతువులను గౌర్వించండ. అయితే ఒక 

వితంతువుకు పిలలలు లేదా మనుమలు 

ఉనే టలయితే, వారు మొదట తమ సవ ంత 

ఇంట్టవారికి [తమ విశావ సానిే  ఆచర్ణలో పెటంిడ 

(IEB)] దైవభకి ుని చూపించడం నేరుు కోనివవ ండ. 

కుటంబం (IEB)] మరియు వారి తలిలదంమ్డులకు 

కంత తిరిగి రావడానికి, ఇది దేవుని దృష్టలిో 

సంతోషకర్మైనది. 

 



• The key words are "honor" and is "truly 

in need." 

1 Timothy 5:16 "If any believing woman has relatives 

who are widows, let her care for them. Let the church 

not be burdened, so that it may care for those who are 

truly widows" (ESV). 

• 'If any believing women' appears to 

exclude believing men who has 

widowed relatives. However, all 

Christians, man or woman, (James 

1:27) are expected to take care of them. 

Perhaps the man should provide 

resources, so as not to burden the 

church. The enrolled widows would 

perform the caring for function, thereby 

avoiding any impropriety of a male 

relative "caring for" widows in his 

family or extended family. 

Responsibility of Church 

"This is how we have come to know love: the Messiah 

gave his life for us. We, too, ought to give our lives for 

our brothers" (1 John 3:16) 

James 1:27 "Religion that is pure and undefiled before 

God, the Father, is this: to visit [take care of (ISV); to 

look upon or after, to inspect, examine with the eyes 

Hebraistically, to look upon in order to help or to 

benefit, (Thayer's Lexicon)] orphans and widows in 

their affliction, and to keep oneself unstained from the 

world" (ESV). 

• James addressed Christians - the twelve 

tribes scattered abroad. 

• The verb 'visit' as translated in most 

versions of the Bible means to "come to 

(a person) to comfort or benefit." The 

noun 'visit' means a "friendly or formal 

call upon someone" (Etymology 

Online). 

• The only restriction placed upon the 

church, individually or as a body, was 

that widows must be in affliction 

(distress, straits, oppression, tribulation 

-Thayer Lexicon). 'Widows in their 

affliction' could be women married; 

only once, more than once, Christian, 

నిజంగా వితంతువు అయిన ఆమె, ఒంటరిగా 

రగిలిపోయింది, దేవునిపై తన ఆశను పెటికుంది 

మరియు రామ్తి మరియు పరలు మ్ార్ థనలు మరియు 

మ్ార్ థనలలో కనసాగుతుంది, అయితే ఆమె జీవించి 

ఉండగానే మర్ణంచింది. అవి నింద లేకుండా 

ఉండేలా వీట్టని కూడా ఆజాాపించండ. కానీ ఎవరైనా 

తన బంధువులకు [సంత ఇలుల (KJV)] మరియు 

ముఖ్ూ ంగా తన ఇంట్ట సభ్యూ ల కోసం 

అందించకపోతే, అతను విశావ సానిే  

తిర్సె రించాడు మరియు అవిశావ రడ కంటే 

అధావ నే ంగా ఉంటాడు [అవిశావ సం (KJV)]" 

(ESV). 

• వితంతువులకు గౌర్వం ఇవవ ండ 

కానీ పిలలలు మరియు మనవరాళ్లను 

సేవకులుగా చేయడం దావ రా 

ఎదరనివవ ండ 

• ముఖ్ూ  పదాలు "గౌర్వం" మరియు 

"నిజంగా అవసర్ం." 

1 తిమోతి 5:16 "ఏదైనా విశావ స్ట స్త్రుకి వితంతువులు 

అయిన బంధువులు ఉనే టలయితే, ఆమె వారి పటల 

మ్శదధ వహంచాలి. చరిు కి భార్ం పడనివవ ండ, 

తదావ రా అది నిజంగా వితంతువుల పటల మ్శదధ 

చూపుతుంది" (ESV). 

• వితంతువుల బంధువులను కలిగి 

ఉనే  విశావ రలైన పురుష్యలను 

రనహాయించినటల 'ఎవరైనా నరమ న 

స్త్రులు ఉంటే'. అయినపప ట్టకీ, 

స్త్ైసువులందరూ, పురుష్యలు లేదా 

స్త్రులు, (యాకోబు 1:27) వారిని 

జామ్రతుగా చూరకోవాలని 

భావిరునాే రు. బహుశా మనిష్ట 

వనరులను అందించాలి, తదావ రా 

చరిు కి భార్ం కాదు. నమోదు 

చేరకునే  వితంతువులు విధి 

నిర్వ హణను నిర్వ హసాురు, తదావ రా 

మర బంధువు తన కుటంబంలో 

లేదా పెదద కుటంబంలోని 

వితంతువులను "జామ్రతుగా 

చూరకునే" అనుచితతను 

నివారిసాురు. 



non-Christian or divorced and 

remarried. 

1Timothy 5:5 "She who is truly a widow [widow 

indeed, and desolate (KJV); lacking resources, 

impoverished (Online Etymology Dictionary)], left all 

alone, has set her hope on God and continues in 

supplications and prayers night and day, but she who 

is self-indulgent is dead even while she lives" (ESV). 

•  Truly a widow 

a. No family of any kind 

b. Non-Christian family will not provide 

for her care - perhaps because she is a 

Christian 

c. A capable widow who makes no 

attempt to provide for her needs does 

not appear to be destitute. 

d. Christian families of a widow who can 

but do not take care of her needs are 

worse than infidels (unbelievers). 

1 Timothy 5:9-10 "Let a widow be enrolled [taken into 

the number (KJV), registered (IEB)] if she is not less 

than sixty years of age, having been the wife of one 

husband [faithful to husband (NIV, NLT, IEB)], and 

having a reputation for good works: if she has brought 

up children, has shown hospitality [KJV adds to 

strangers], has washed the feet of the saints, has cared 

for the afflicted, and has devoted herself to every good 

work" (ESV). 

•  The church enrolls a widow to perform function(s) 

for the Christian family and provides for her needs.  

a. Functions to be performed is not 

specified 

b. Places for performing the function is 

identified 

c. Needs may be met by giving food or 

money to purchase needs 

•  Widows are enrolled, taken into the number, 

registered 

a. For some type of work; e.g., men 

enrolled in the army  

b. Their work for the church was not done 

in some "church building" as there were 

none 

చరిి  యొక్క  బాధ్య త 

"ఈ విధంగా మనం మ్ేమను తెలురకునేా ము: 

మెరీ య మన కోసం తన మ్ాణానిే  ఇచాు డు. 

మనం కూడా మన సోదరుల కోసం మన మ్ాణాలను 

అరిప ంచాలి" (1 య్యహాను 3:16) 

జేమ్సీ  1:27 "తంమ్డ అయిన దేవుని ముందు 

సవ చఛ మైన మరియు నిషె ళ్ంకమైన మతం ఇది: 

సందరిశ ంచడం [జామ్రతు వహంచడం (ISV); 

పరిశీలించడం లేదా పరిశీలించడం, హీమ్బయిస్టకి్్గా 

కళ్ లతో పరిశీలించడం, మ్కమంలో చూడటం 

సహాయం చేయడానికి లేదా మ్పయ్యజనం 

పందేందుకు, (థాయర్ీ  లెకిీ కాన్)] అనాథలు 

మరియు వితంతువులు వారి ాధలో ఉనాే రు, 

మరియు మ్పపంచం నుండ తమను తాము 

అపరిశుమ్భంగా ఉంచుకోవడం" (ESV). 

• జేమ్సీ  స్త్ైసువులను ఉదేదశించి 

మ్పసంగించారు - విదేశాలలో 

చెలాల చెదురుగా ఉనే  పనేె ండు 

తెరలు. 

• బైబిల్ యొకె  చాలా సంసె ర్ణలోల  

అనువదించబడన 'సందర్శ న' అనే 

మ్కియ అంటే "ఓదారుప  లేదా 

మ్పయ్యజనం కోసం (ఒక వూ కి ు) వదదకు 

రావడం." 'విజిట' అనే నామవాచకం 

అంటే "ఒకరిపై సేే హపూర్వ క లేదా 

అధికారిక కాల్" (ఎట్టమాలజీ 

ఆన్్లైన్). 

• చరిు పై వూ కి ురతంగా లేదా శర్బర్ంగా 

విధించిన ఏైక పరిరతి ఏరటంటే, 

వితంతువులు ాధలో ఉండాలి 

(ాధ, స్త్రయిిట్లు, అణచివేత, 

మ్పతిమ్కియ - థాయర్ లెకిీ కాన్). 'వారి 

ాధలో ఉనే  వితంతువులు' 

వివాహత స్త్రులు కావచుు ; ఒకె సారి 

మామ్తమే, ఒకట్ట కంటే ఎకుె వసారుల, 

మ్కిస్టయిన్, స్త్ైసువేతరుడు లేదా 

విడాకులు తీరకునే  మరియు మళ్లల 

వివాహం చేరకునాే రు. 

1తిమోతి 5:5 "నిజంగా వితంతువు అయిన ఆమె 

[నిజంగా వితంతువు మరియు నిర్ జన (KJV); 

వనరులు లేని, దరిమ్దం (ఆన్్లైన్ ఎట్టమాలజీ 



c. The church was still to care for 

destitute widows not enrolled - see 

James 1:27 above 

•  Not less than sixty years of age 

a. During the First Century women who 

reached the age of 60 would, on 

average, die between their 60th and 

70th birthdays [revealedrome.com/2012 

/06/ancient-rome-daily-life-women-

age.html#sthash.UTtBsy9R .dpuf]. 

b. The desire for sexual relations 

generally waned during their last few 

years of their life.  

c. Destitute widows under 60 were still to 

be cared for by the church but not 

enrolled as they were expected to marry 

and not fulfill the task for which they 

were enrolled. 

•  •  Wife of one husband 

a. Only married once 

b. Re-married following a divorce that 

terminated the marriage caused by 

sexual immorality (fornication) by her 

husband 

c. Re-married following a divorce that 

terminated the marriage by adultery; 

i.e., breaking marriage covenant other 

than by fornication. 

d. Re-married if marriage terminated by 

death of husband 

e. Married to only one man at a time- not 

a polygamist 

•  Reputation for good works 

a. Community knows and respects 

her because she helps others by 

her good works 

b. Widows not being involved in 

serving and doing good works 

while married would not be 

expected to do so after becoming 

widowed. 

•  Brought up children 

డక్షనర్బ)], ఒంటరిగా రగిలిపోయింది, దేవునిపై తన 

ఆశను పెటికుంది మరియు మ్ార్ థనలు మరియు 

మ్ార్ థనలలో రామ్తిపూట కనసాగుతుంది. రోజు, కానీ 

సవ యంతృపిు కలిగిన ఆమె జీవించి ఉండగానే 

చనిపోయింది" (ESV). 

•నిజంగా వితంతువు 

e. ఏ ర్కమైన కుటంబం లేదు 

f. స్త్ైసువేతర్ కుటంబం ఆమె 

సంర్క్షణను అందించదు - బహుశా 

ఆమె స్త్ైసువురాలు కాబట్ట ి

g. సమరుథడైన వితంతువు తన 

అవసరాలను తీర్ు డానికి ఎటవంట్ట 

మ్పయతే ం చేయని నిరుేదగా 

కనిపించదు. 

h. ఒక వితంతువు యొకె  స్త్ైసువ 

కుటంాలు ఆమె అవసరాలను 

తీర్ు రలవు కానీ ఆమె అవసరాలు 

తీరుు కోలేనివి అవిశావ రల 

(అవిశావ రల) కంటే అధావ నే ంగా 

ఉనాే యి. 

1 తిమోతి 5:9-10 "వితంతువు అర్వై సంవతీ రాల 

కంటే తకుె వ వయరీ  లేని, ఒక భర్ ుకు భార్ూ గా 

[భర్ ుకు విశావ సామ్తంగా ఉనే టలయితే, [సంఖ్ూ  

(KJV), నమోదు చేయబడన (IEB)] నమోదు 

చేరకోబడాలి. NIV, NLT, IEB)], మరియు మంచి 

పనులకు ఖ్యూ తిని కలిగి ఉంది: ఆమె పిలలలను 

పెంచినటలయితే, ఆతిథూ ం చూపింది [KJV 

అపరిచితులకు జోడరుంది], సాధువుల ాదాలను 

కడగింది, ాధలో ఉనే వారిని చూరకుంది 

మరియు అంకితం చేస్టంది మ్పతి మంచి పనికి 

తానే" (ESV). 

•చరిు  ఒక వితంతువును స్త్ైసువ కుటంానికి 

విధులు (లు) నిర్వ హంచడానికి నమోదు చేరుంది 

మరియు ఆమె అవసరాలను అందిరుంది. 

d. నిర్వ హంచాలీి న విధులు 

ేరె్క నబడలేదు 

e. ఫంక్షన్ నిర్వ హంచడానికి ్సథలాలు 

గురిుంచబడాాయి 



a. The experience of female 

parenting 

b. This criteria could be met by 

parenting orphan children even if 

no biological child 

c. Caring for children on an 

occasional basis does not carry the 

responsibility of child rearing 

•  Shown hospitality 

a. To receive favorably, give ear to, 

embrace, make one's own, 

approve, not to reject, to take upon 

oneself, sustain, bear and endure 

(Thayer Lexicon). 

b. Appears to relate to individuals 

who are not friends or relative 

•  Washed the feet of the saints 

a. Welcomed traveling Christians 

making them comfortable 

b. To take on the role of a servant 

•  Cared for the afflicted 

a. Oppressively afflict (Bible Hub) 

b. Possibly beaten slave, parent of 

rebellious child of friend or 

relative, deserted wife or one 

persecuted because of faith, an 

orphan or unwanted child left to 

defend for self. 

•  Devoted herself to every good work. 

a. The widow's actions before 

becoming a widow clearly shows 

she was God's servant 

b. One should expect her servant 

activities would continue and that 

she would not become a 

busybody, idler or gossiper after 

her being taken into their number. 

1 Timothy 5:11-15 "Refuse to enroll younger widows, 

for when their passions draw them away from Christ, 

they desire to marry and so incur condemnation for 

having abandoned their former faith [overcome their 

f. అవసరాలకు ఆహార్ం లేదా డబుీ  

ఇవవ డం దావ రా అవసరాలను 

తీరుు కోవచుు  

•వితంతువులు నమోదు చేసాురు, నంబర్్లోకి 

తీరకునాే రు, నమోదు చేసాురు 

d. కనిే  ర్కాల పని కోసం; ఉదా, 

సైనూ ంలో చేరిన పురుష్యలు 

e. చరిు  కోసం వారి పని ఏదీ లేనందున 

కనిే  "చరిు  భవనం"లో చేయలేదు 

f. చరిు  ఇపప ట్టకీ నిరామ్శయులైన 

వితంతువులను నమోదు 

చేరకోలేదు - పై జేమ్సీ  1:27 

చూడండ 

•అర్వై ఏళ్ల కంటే తకెు వ కాదు 

d. మొదట్ట శతాబద కాలంలో 60 ఏళ్ళల 

దాట్టన మహళ్లు సరటన వారి 60వ 

మరియు 70వ పుట్టనిరోజుల మధూ  

మర్ణసాురు [revealedrome.com/2012 

/06/ancient-rome-daily-life-women-

age.html#sthash.UTtBsy9R . dpuf]. 

e. వారి జీవితంలో చివరి కనిే  

సంవతీ రాలలో లైంగిక సంబంధాల 

కోరిక సాధార్ణంగా తగిపిోతుంది. 

f. 60 ఏళ్లలోపు నిరామ్శయులైన 

వితంతువులు ఇపప ట్టకీ చరిు చే 

సంర్క్షంచబడతారు, కానీ వారు 

వివాహం చేరకోవాలని భావించారు 

మరియు వారు నమోదు చేరకునే  

విధిని పూరిు చేయనందున నమోదు 

చేయలేదు. 

• •ఒక భర్ ు భార్ూ  

f. ఒకె సారి మామ్తమే పెళ్లయింది 

g. తన భర్ ు లైంగిక అనైతికత 

(వూ భిచార్ం) కార్ణంగా ఏర్ప డన 

వివాహానిే  ర్దుద చేస్టన విడాకుల 

తరువాత తిరిగి వివాహం చేరకుంది 

h. వూ భిచార్ం దావ రా వివాహానిే  ర్దుద 

చేస్టన విడాకుల తరువాత తిరిగి 

వివాహం చేరకునాే రు; అంటే, 



dedication to Christ (IEB); abandon task enrolled to 

perform]. Besides that, they learn to be idlers, going 

about from house to house, and not only idlers, but 

also gossips and busybodies, saying what they should 

not. So I would have younger widows marry, bear 

children, manage their households, and give the 

adversary no occasion for slander. For some have 

already strayed after Satan. If any believing woman 

has relatives who are widows, let her care for them. 

Let the church not be burdened, so that it may care for 

those who are truly widows" (ESV). 

1Corinthians 7:8-9 "To the unmarried [all who were 

once married and are now single (IEB)] and the 

widows I say that it is good for them to remain single 

as I am. But if they cannot exercise self-control, they 

should marry. For it is better to marry than to burn 

with passion" (ESV). 

a. The desires for social and sexual 

relationships hinder widows from 

performing the task they agreed to 

when enrolled. 

b. Excessive time provides the 

opportunity to develop laziness 

and become idle, which often 

results in gossiping and minding 

everyone's business, a busybody. 

c. Because of strong sexual desires 

young widows should marry. 

1 John 3:17-18 "Whoever has earthly possessions and 

notices a brother in need and yet withholds his 

compassion from him, how can the love of God be 

present in him? Little children, we must stop 

expressing love merely by our words and manner of 

speech; we must love also in action and in truth" 

(ISV).  

a. John addresses the Christian 

family both men and women. 

b. Brother in without any restrictions 

in need of necessities of life are to 

be assisted. Brother is often an 

inclusive term being either male or 

female. 

Under the Old Covenant of law the Samaritan Luke 10 

in the parable known as the Good Samaritan knew 

who was unable provide for his own needs and needed 

someone to help him. In the New Covenant of grace 

వూ భిచార్ం దావ రా కాకుండా వివాహ 

ఒడంబడకను విచిఛ నే ం చేయడం. 

i. భర్ ు మర్ణంతో వివాహం ఆగిపోతే 

మళ్లల పెళ్లల చేరకునాే రు 

j. ఒకేసారి ఒక వూ కి ుని మామ్తమే వివాహం 

చేరకునేా డు- బహుభార్ూ తవ ం 

కాదు 

•మంచి పనులకు ఖ్యూ తి 

c. ఆమె తన మంచి పనుల దావ రా 

ఇతరులకు సహాయం చేరుంది 

కాబట్ట ిసంఘం ఆమెను తెలుర 

మరియు గౌర్విరుంది 

d. వితంతువులు వివాహమైనపుప డు 

సేవ చేయడంలో మరియు 

మంచి పనులు చేయడంలో 

ాలుపంచుకోకపోవడం 

వితంతువులు అయిన తరావ త 

అలా చేయాలని అనుకోరు. 

•పిలలలను పెంచారు 

d. ఆడ సంతాన అనుభవం 

e. జీవసంబంధమైన పిలలలు 

లేకపోయినా, అనాథ పిలలలను 

పోష్టంచడం దావ రా ఈ 

మ్పమాణాలను అందుకోవచుు  

f. అపుప డపుప డు పిలలలను 

చూరకోవడం పిలలల పెంపకం 

ాధూ తను మోయదు 

•ఆతిథూ ం చూపించారు 

c. అనుకూలంగా రవ కరించడానికి, 

వినండ, ఆలింరనం చేరకోండ, 

ఒకరిని సవ ంతం చేరకోండ, 

ఆమోదించండ, 

తిర్సె రించవదుద, తనను తాను 

రవ కరించడం, నిలబెటికోవడం, 

భరించడం మరియు భరించడం 

(థాయర్ లెకిీ కాన్). 



more love for the destitute, especially widows, is 

expected.  

Conclusion 

It is the responsibility of the widow's family, children, 

grandchildren or near relatives to see to her if she is 

unable to care for themselves. Those without family or 

those whose family is unable or refuses to provide for 

their needs are to be taken care of by individual 

Christians and the church body. Christian destitute 

widows' needs are to be met before other widows.  

Christians are to have compassion for those known to 

be lacking in the necessities of life: e.g., the Gentile 

Christians sent relief to Hebrew Christians in 

Jerusalem. 

Destitute widows who have by their actions, prior to 

widowhood, had a reputation of doing good, living 

pleasing to God, can be employed by the church. The 

Bible is silent regarding the purpose for enrolling. But 

my opinion is they performed functions needed by the 

Body. It could have been helping those suffering but 

not destitute, teaching non-Christian women the 

Gospel, teaching younger women how to treat their 

husbands and children with love and respect and to 

encourage them to do good works. 

 

d. సేే హతులు లేదా బంధువులు 

కాని వూ కుులతో సంబంధం 

ఉనే టల కనిపిరుంది 

•సాధువుల ాదాలు కడగాడు 

c. మ్పయాణరునే  స్త్ైసువులను 

సావ రతించడం వారికి సౌకర్ూ ంగా 

ఉంటంది 

d. సేవకుడ ామ్తను 

పోష్టంచడానికి 

•ాధితులను ఆదుకునాే రు 

c. అణచివేతకు గుర్వుతుంది 

(బైబిల్ హబ్) 

d. కటబిడన ానిస, సేే హతుడు 

లేదా బంధువు యొకె  

తిరుగుాటదారుడ బిడ ా

తలిలదంమ్డులు, విడచిపెట్టని 

భార్ూ  లేదా విశావ సం కార్ణంగా 

హంస్టంచబడన వూ కి ు, అనాథ 

లేదా అవాంఛిత బిడ ారవ య 

ర్క్షణ కోసం 

వదిలివేయబడవచుు . 

•మ్పతి మంచి పనికి తనను తాను అంకితం చేస్టంది. 

c. వితంతువు కావడానికి ముందు 

ఆమె చేస్టన చర్ూ లు ఆమె దేవుని 

సేవకురాలిగా సప షంిగా 

చూపుతునాే యి 

d. ఆమె సేవకుని కార్ూ కలాాలు 

కనసాగుతాయని మరియు ఆమె 

వారి సంఖ్ూ లోకి తీరకునే  

తరావ త ఆమె బిజీబిజీగా, 

పనిలేకుండా లేదా గాస్టపర్్గా 

మార్దని ఎవరైనా ఆశించాలి. 

1 తిమోతి 5:11-15 "యువ వితంతువులను 

చేరుు కోవడానికి నిరాకరించండ, ఎందుకంటే వారి 

కోరికలు వారిని మ్కీరు నుండ దూర్ం చేస్టనపుప డు, 

వారు వివాహం చేరకోవాలని కోరుకుంటారు 

మరియు వారి పూర్వ  విశావ సానిే  

విడచిపెట్టనిందుకు ఖ్ండంచారు [మ్కీరు పటల వారి 



అంకితభావానిే  అధిరరంచండ (IEB); పనిని 

వదిలివేయండ. మ్పదర్శ న చేయడానికి నమోదు 

చేరకునాే రు].అంతేకాకుండా, వారు పనిలేకుండా 

ఉండడం, ఇంట్టంట్టకీ తిర్రడం నేరుు కుంటారు, 

పనికిమాలినవాళ్ళు  మామ్తమే కాదు, కబురుల 

చెపుప కోవడం మరియు బిజీబిజీగా ఉండటం కూడా 

నేరుు కుంటారు.కాబట్ట ినేను చినే  వయరీ లో 

ఉనే  వితంతువులను వివాహం చేరకుంటాను, 

పిలలలను కనేలా చేసాును. వారి కుటంాలు, 

మరియు మ్పతూ రి థకి అపనిందకు అవకాశం 

ఇవవ వదుద, ఎందుకంటే కంతమంది ఇపప ట్టకే 

సాతానును వంబడంచారు, విశావ రలైన స్త్రుకి 

విధవరాలైన బంధువులు ఉంటే, ఆమె వారిని 

చూరకోవాలి, చరిు  వారి పటల మ్శదధ వహంచేలా 

భార్ం పడనివవ ండ. ఎవరు నిజంగా వితంతువులు" 

(ESV). 

1కరింథీయులు 7:8-9 "పెళ్లల కానివారికి [ఒకపుప డు 

వివాహమై ఇపుప డు ఒంటరిగా ఉనే  వార్ందరికీ 

(IEB)] మరియు వితంతువులకు నేను 

చె పే దేరటంటే, వారు నాలాగే ఒంటరిగా 

ఉండటమే మంచిదని. కానీ వారు రవ య 

నియంమ్తణ ాట్టంచలేకపోతే. , వారు వివాహం 

చేరకోవాలి. ఎందుకంటే అభిరుచితో కాలు డం 

కంటే వివాహం చేరకోవడం ఉతుమం" (ESV). 

d. సాంఘిక మరియు లైంగిక 

సంబంధాల కోరికలు 

వితంతువులు నమోదు 

చేరకునే పుప డు వారు 

అంగ్లకరించిన పనిని 

చేయకుండా అడాుకుంటంది. 

e. అధిక సమయం బదధకానిే  

పెంపందించుకోవడానికి 

మరియు పనిలేకుండా 

ఉండటానికి అవకాశానిే  

అందిరుంది, ఇది తర్చుగా 

గాస్టప్ చేయడం మరియు మ్పతి 

ఒకె రి వాూ ారానిే  

చూరకోవడంలో, బిజీగా ఉండే 

వూ కి ుకి దారితీరుంది. 

f. బలమైన లైంగిక కోరికల 

కార్ణంగా యువ విధవలు 

వివాహం చేరకోవాలి. 



1 య్యహాను 3:17-18 "ఎవరైతే భూసంబంధమైన 

ఆరులను కలిగి ఉనాే రో మరియు అవసర్ంలో 

ఉనే  సోదరుడని రమనించి, అతని నుండ 

కనికర్ం చూపకుండా ఉంటే, అతనిలో దేవుని 

మ్ేమ ఎలా ఉంటంది? చినే పిలలలారా, మనం 

కేవలం మన మాటల దావ రా మ్ేమను 

వూ ్క ుపర్చడం మానేయాలి. మాట తీరు; మనం 

చర్ూ లో మరియు సతూ ంలో కూడా మ్ేరంచాలి" 

(ISV). 

c. జాన్ స్త్ైసువ కుటంానిే  

పురుష్యలు మరియు స్త్రులను 

ఉదేదశించి మ్పసంగించారు. 

d. మ్బదర్ ఇన్ జీవిత అవసరాలకు 

ఎటవంట్ట పరిరతులు 

లేకుండా సహాయం చేయాలి. 

మ్బదర్ అనేది తర్చుగా మర 

లేదా ఆడ అనే సరమ ళ్లత పదం. 

ాత ఒడంబడక మ్పకార్ం, మంచి సమారిటన్ అని 

పిలువబడే ఉపమానంలో సమారిటన్ లూకా 10 తన 

సవ ంత అవసరాలను తీరుు కోలేనివాడు మరియు 

అతనికి సహాయం చేయడానికి ఎవరైనా 

అవసర్మని తెలుర. దయ యొకె  కతు 

ఒడంబడకలో నిరుేదల పటల, మ్పతేూ కించి 

వితంతువుల పటల ఎకెు వ మ్ేమ 

ఆశించబడుతుంది. 

ముగంపు 

వితంతువు కుటంబీకులు, పిలలలు, మనుమలు 

లేదా సమీప బంధువులు ఆమె తమను తాము 

చూరకోలేకపోతే ఆమెను చూరకోవాలీి న ాధూ త 

ఉంది. కుటంబం లేనివారు లేదా వారి 

కుటంాలు తమ అవసరాలను తీరుు కోలేని లేదా 

తిర్సె రించిన వారిని వూ కి ురత స్త్ైసువులు మరియు 

చరిు  శర్బర్ం చూరకోవాలి. స్త్ైసువ నిరామ్శయులైన 

వితంతువుల అవసరాలను ఇతర్ వితంతువుల 

కంటే ముందే తీరాు లి. 

స్త్ైసువులు జీవిత అవసరాలలో లోపించిన వారిపటల 

కనికర్ం చూాలి: ఉదా, అనుూ ల స్త్ైసువులు 

జెరూసలేంలోని హీమ్ూ స్త్ైసువులకు ఉపశమనానిే  

పంారు. 



వితంతువుగా మార్డానికి ముందు వారి చర్ూ ల 

దావ రా, మంచి చేయడం, దేవుణ ిసంతోషపెటడిం 

వంట్ట ఖ్యూ తిని కలిగి ఉనే  నిరామ్శయులైన 

వితంతువులు చరిు  దావ రా ఉద్యూ రం పందవచుు . 

నమోదు చేరకునే ఉదేదశూ ం గురించి బైబిల్ 

మౌనంగా ఉంది. కానీ వారు శర్బరానికి అవసర్మైన 

విధులను నిర్వ రి ుంచార్ని నా అభిమ్ాయం. ఇది 

కషి్టలోల  ఉనే వారికి సహాయం చేయడం, కానీ 

నిరుేదలకు సహాయం చేయడం, స్త్ైసువేతర్ 

మహళ్లకు రవార్ు బోధించడం, యువతులకు 

వారి భర్ ులను మరియు పిలలలను మ్ేమగా మరియు 

గౌర్వంగా ఎలా మ్పవరి ుంచాలో నేర్ప డం మరియు 

మంచి పనులు చేయమని వారిని మ్పోతీ హంచడం. 
 

 


