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ఇాంటర్నే షనల్ఫ బైబిల్ఫ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలాం నాండి చెప్ప బడిన 

వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తాంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్ఫ్న అధ్ూ యనాం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  

చేస్తతనేా ము. ఇాంటర్నే షనల్ఫ ఇన్్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ఫ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో సమర్ప ాంచబడిన 

"వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ాంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా ఆడియో, వీడియో 

మర్యు ప్రరాంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ఫ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారాన్స్ే  క్నగాంటాయి; మర్యు, 

బోధ్కులు, మాంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డాం, 

తెలుస్తకోవడాం మర్యు చేయడాం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ాంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ఫ అనవాదాలన చదవాండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబాంధాల అరాన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ఫ న్స్ఘాంటువులన మర్యు న్స్ఘాంటువులన సాంప్రప్దాంచాండి. ఏదైనా న్స్ఘాంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉాండాండి, ఎాందుక్ాంటే న్స్ఘాంటువులు అసలు భాష నాండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబాంధాల అరాన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబాంధాల అరాాం కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుాంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దాంలోకి అనవదాంచవచుి , ఇద అసలు అరాన్స్ే  

వప్రీక్ర్ాంచవచుి . 
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Marriage and Divorce 
 

Marriage 
 

God created man and provided for his physical needs by 

placing him in Garden of Eden. Then he created a 

companion  1  for “it was not good for man to be alone” 

(Genesis 2:18). The Lord God fashioned into a woman 

the rib which He had taken from the man, and brought 

her to the man.  The man said, "This is now bone of my 

bones, and flesh of my flesh; she shall be called Woman, 

because she was taken out of Man."  

 

Adam was given a companion “man shall leave his father 

and mother and hold fast, be joined together, to his wife 

and they shall be one flesh (marriage). Marriage is a 

covenant of unity, faithfulness each putting self aside 

while seeking what is best for the other. 

 

 

“For this reason, a man shall leave his father and his 

mother, and be joined (cleave, KJV) [bound, glued, 

together become one (rd)] to his wife; and they shall 

become one flesh.” (Genesis 2:22-25 NASU) 

 

Marriage among the Hebrews, as among most Orientals, 

was more a legal contract than the result of love or 

affection (International Standard Bible Encyclopaedia). 
While divorce was the legal dissolution of a marriage 

(Nelson's Illustrated Bible Dictionary).  

 

The Jews, after the Captivity, were required to dismiss 

the foreign women they had married contrary to the law. 

(Ezra 10:11-19) (Easton's Bible Dictionary) 

 

"If he takes to himself another woman [as his wife (rd)], 

he may not reduce her [other wife (rd)] a food, her 

clothing, or her conjugal rights. "If he will not do these 

three things for her, then she shall go out for nothing, 

without payment of money. (Exodus 21:10-11 NASU) 

 

“For she (Tamar) saw that Shelah was grown up, and she 

had not been given to him in marriage. When Judah saw 

her, he thought she was a prostitute, for she had covered 

her face. He turned to her at the roadside and said, 

‘Come, let me come in to you,’ for he did not know that 

she was his daughter-in-law.” … “She conceived by him. 

Then she arose and went away, and taking off her veil 

she put on the garments of her widowhood.” (Genesis 

వివాహం మరియు విడాకులు 
 

వివాహం 
 

దేవుడు మనిషిని సృషిటించాడు మరియు అతని భౌతిక 

అవసరాలను ఈడెన్ గార్డనె్్లో ఉించాడు. అప్పు డు 

అతను ఒక సహచరుడిని సృషిటించాడు35ఎిందుకింటే 

"మనిషి ఒింటరిగా ఉిండటిం మించిది కాదు" 

(ఆదికాిండము 2:18). ప్రభువైన దేవుడు ప్పరుషుని నుిండి 

తీసిన ప్రకక టెముకను స్త్రగీా చేసి, ఆమెను ప్పరుషుని 

వద్దకు తీసుకువచాా డు. ఆ వయ క్త,ీ "ఇది ఇప్పు డు నా 

ఎముకలలోని ఎముక మరియు నా మింసిం యొకక  

మింసిం; ఆమె ప్పరుషుడి నుిండి తీసివేయబడిింది 

కాబట్టట ఆమె స్త్ర ీఅని పిలువబడుతింది." 

 

ఆడమ్కు ఒక సహచరుడు ఇవవ బడె్డడు “మనుషుయ డు 

తన తింప్డిని మరియు తల్లనిి విడిచిపెట్టట, గట్టటగా 

రట్టటకొని, అతని భార్య తో జతచేయబడతాడు మరియు 

వారు ఏకశరీర్ిం (వివాహిం) అవుతారు. వివాహిం అనేది 

ఐకయ త, విశవ సనీయత యొకక  ఒడింబడిక, ప్రతి ఒకక రూ 

తమను తాము రకక న పెట్టటకుింటారు మరియు 

మరొకరిక్త ఏది ఉతమీమో కోరుకుింటారు. 

 

 

“ఈ కార్ణింగా, ఒక వయ క్త ీతన తింప్డిని మరియు అతని 

తల్లనిి విడిచిపెట్టట, అతని భార్య తో జతచేయబడ్డల్ల 

(్ ి్ , KJV) [బింధించబడి, అతకొక ని, కల్లసి ఒక (RD)] 

అవుతాడు; మరియు వారు ఏక శరీర్మై యుిందురు.” 

(ఆదికాిండము 2:22-25 NASU) 

 

హీప్ూల మధ్య  వివాహిం, చాలా మింది ఓరియింటల్స్  

మధ్య  ప్ేమ లేదా ఆప్యయ యత (ఇింటరే్న షనల్స ్టట ిండడ ె

బైబిల్స ఎన్్సైకిోపీడియా) ఫల్లతిం కింటే ఎకుక వ 

చటటరర్మైన ఒరు ింద్ిం. విడ్డకులు వివాహిం యొకక  

చటటబద్ధమైన ర్దుద అయితే (నెల్ న్ యొకక  

ఇలస్త్రటటెడ్ బైబిల్స నిఘింట్టవు). 

 

యూదులు, బిందిఖానా తరావ త, చటాటనిక్త విరుద్ధింగా 

వివాహిం చేసుకునే  విదేశీ స్త్రలీను తొలగించాల్్ల న 

అవసర్ిం ఉింది. (ఎప్ా 10:11-19) (ఈసటన్ బైబిల్స 

నిఘింట్టవు) 

 

"అతను మరొక స్త్రనీి [తన భార్య  (ఆరి)ె]గా తీసుకుింటే, 

అతను ఆమెకు [ఇతర్ భార్య  (ఆరి)ె] ఆహార్ిం, ఆమె 

 
1 Man’s helper – `ezer – Strong’s OT# 5828 (help meet – KJV; his counterpart – YLT) 
a Comments in parentheses, within brackets are the authors. 

35మనిషి సహాయకుడు – `ఎజడ – స్త్టట ింగ్ యొకక  OT# 5828 (సహాయిం కలవడిం – KJV; అతని ప్రతిరూరిం – YLT) 

aకుిండలీకర్ణాలిో, ప్ాకెటలిోని వాయ ఖ్య లు ర్చయితలు. 



38:14-16; 18-19 ESV) Jacob thought she was a prostitute, 

a harlot, not a wife.  

 

“You cover the Lord's altar with tears, with weeping and 

groaning because he no longer regards the offering or 

accepts it with favor from your hand. But you say, "Why 

does he not?" Because the Lord was witness between you 

and the wife of your youth, to whom you have been 

faithless, though she is your companion and your wife by 

covenant. 2  (Mal 2:13-15 ESV) He has broken his 

covenant with his wife.  

 

As time passed while under the Covenant 2 God made 

through Moses various situations existed between the 

father as head of the household and his control / authority 

over his wife and children. 

a. When a woman marries she leaves the control of 

her father. 

b. Husband had total control over wife - Law of the 

husband. 

c. Sexual relations outside marriage is fornication. 

d. Husband can send (put away) his wife away 

without a bill of divorcement thereby not 

fulfilling his marital responsibilities. 

e. Husband can divorce his wife by giving her a 

“bill of divorcement”.  

f. A bill of divorcement breaks the marriage 

covenant, thus they are no longer married. 

g. Wife has little if any rights – she cannot divorce 

her husband. 

h. A put away wife without a bill of divorcement is 

still legally married 

i. A divorced wife can marry another without being 

an adulteress 

j. Marriage is dissolved at death and ends the law 

of the husband 

k. Widows are free to enter into a new marriage 

covenant. 

 

Reason for marriage 3 

• Paul in 1 Corinthians 7 address the unmarried in 

verse 1 "It is good for a man not to touch 4 a woman" 

and in verse 2 “But because of the temptation to 

sexual immorality, each man should have his own 

wife and each woman her own husband” (RSV).  

• “In view of the present distress it is good for a person 

to remain as he is. Are you bound 5 to a wife? Do not 

seek to be free.  

దుసీులు లేదా ఆమె వివాహ హకుక లను తగ గించలేడు. 

"అతను ఈ మూడు రనులను చేయకపోతే ఆమె, 

అప్పు డు ఆమె డబ్బు  చెల్లిించకుిండ్డ, ఏమీ లేకుిండ్డ 

బయటకు వెళీ్ింది. (నిర్గమకాిండము 21:10-11 NASU) 

 

“షేలా పెద్దవాడని, ఆమె అతనిక్త వివాహిం చేయలేద్ని 

ఆమె (తామరు) చూసిింది. యూదా ఆమెను 

చూసినప్పు డు, ఆమె ముఖానిే  కపిు వేసిింది కాబట్టట ఆమె 

వేశయ  అని అనుకునేా డు. అతను రోడుె రకక న ఉనే  

ఆమె వైప్ప తిరిగ, 'ర్ిండి, నేను మీ ద్గ గర్కు రానివవ ిండి, 

ఎిందుకింటే ఆమె తన కోడలు అని అతనిక్త తెల్లయదు." 

… “ఆమె అతని దావ రా గర్భ ిం దాల్లా ింది. అప్పు డు ఆమె 

లేచి వెళి్ళ పోయిింది, మరియు ఆమె తన ముసుగును 

తీసివేసి, తన వైధ్వయ ిం యొకక  వస్త్టీలను ధ్రిించిింది. 

(ఆదికాిండము 38:14-16; 18-19 ESV) యాకోబ్బ ఆమె ఒక 

వేశయ , వేశయ , భార్య  కాదు. 

 

“మీరు ప్రభువు బల్లపీఠానేి  కనేీ ళ్తిో, ఏడుప్ప మరియు 

మూలుగులతో కప్యు రు, ఎిందుకింటే అతను ఇకపై 

అర్ు ణను రట్టటించుకోడు లేదా మీ చేతి నుిండి ద్యతో 

దానిని అింగీకరిించడు. కానీ మీరు, "అతను ఎిందుకు 

చేయడు?" ఎిందుకింటే మీకు మరియు మీ యౌవనింలో 

ఉనే  మీ భార్య కు మధ్య  ప్రభువు టక్షిగా ఉనేా డు, ఆమె 

మీకు తోడుగా మరియు ఒడింబడిక దావ రా మీ భార్య  

అయినరు ట్టీ మీరు విశ్వవ సిం లేకుిండ్డ 

ఉనాే రు.36(మల్స 2:13-15 ESV) అతను తన భార్య తో 

తన ఒడింబడికను ఉలిింఘించాడు. 

 

ఒడింబడిక ప్క్తింద్ ఉిండగా కాలిం 

గడిచిపోయిింది2దేవుడు మోషే దావ రా 

సృషిటించాడుఇింట్ట పెద్దగా తింప్డి మరియు అతని భార్య  

మరియు పిలలిపై అతని నియింప్తణ / అధకార్ిం మధ్య  

వివిధ్ రరిసితిలు ఉనేా యి. 

l. ఒక స్త్ర ీవివాహిం చేసుకునే ప్పు డు ఆమె తన 

తింప్డి నియింప్తణను వదిల్లవేసీుింది. 

m. భార్య పై భర్కీు పూరి ీనియింప్తణ ఉింది - భర్ ీ

చటటిం. 

n. వివాహిం వెలురల లింగక సింబింధాలు 

వయ భిచార్ిం. 

o. విడ్డకుల బిలిు లేకుిండ్డ భర్ ీతన భార్య ను 

రింరవచుా  (తొలగించవచుా ) తదావ రా అతని 

వైవాహిక ాధ్య తలు నెర్వేర్వు. 

 
2 Covenant OT beriyth - 2) a covenant - divine ordinance with signs or pledges. (Thayer's Greek Lexicon and Brown Driver & Briggs Hebrew Lexicon) 
3 Married, gä-mos (of either sex); Unmarried ä'-gämos -– not - ä'  
4 Háptesthai  –intercourse, cohabit, (Thayer's) marry – NIV, ISV; attach one’s self to –Strong’s) 
5 Bound, deoo – to bind, fasten, [e.g., by a marriage covenant relationship –rd]  
36ఒడింబడిక OT బెరిత్ - 2) ఒడింబడిక - సింకేతాలు లేదా ప్రతిజఞలతో కూడిన దైవిక శ్వసనిం. (థాయడ్  ప్గీక్ లెక్త్ కాన్ మరియు ప్ౌన్ స్త్ైవడ & 

ప్బిగ్్  హిప్ూ లెక్త్ కాన్) 



• Are you free 6 (loosed ASV, KJV) [no longer in a 

married state (rd)] from a wife? Do not seek a wife. 

But if you do marry, you have not sinned, and if a 

betrothed woman marries, she has not sinned” (1 

Corinthians 7:26-28a ESV).  

• “Nevertheless, to avoid fornication, let every man 

have his own wife, and let every woman have her own 

husband (1 Cor. 7:1-2 KJV). 

• “To the unmarried 6 and the widows 7 I say that it is 

good for them to remain single as I am. But if they 

cannot exercise self-control (over their sexual 

passions), they should marry. For it is better to marry 

than to be aflame with passion” (1 Corinthians 7:8-9 

ESV). 

• “Let marriage be held in honor among all, and let the 

marriage bed be undefiled, for God will judge the 

sexually immoral (fornicators - NASU) and 

adulterous” 8  (Hebrews 13:4-5 ESV).  

➢ God by design in the creation process stated that it 

was not good for man to be alone and that he 

needed a suitable companion, his counterpart, his 

helper, a wife. Thus He united the male and 

female together by the covenant relationship we 

call marriage to satisfy their fleshly desires of 

companionship and sexual passion. Therefore 

marriage is honorable and not a sin.  

➢ It is a sin to pursue one’s sexual desire outside of 

marriage by having sexual relations (fornication) 

of any kind. 

➢ There is no requirement to marry if sexual 

desires can be controlled; e.g., Paul.  

➢ The never married, divorced and widowed have 

sexual desires. They are advised to marry if they 

are not able to exercise control over their sexual 

desires. 

 

Marriage Covenant 2 

Malachi stated she is your wife by covenant” (2:14).  

➢ A covenant is a binding agreement based upon 

faith and trust in each other and honoring each 

other. Actions contrary to the terms of the 

covenant breaks it by destroying faith and trust.  

➢ God entered into several covenants with man 

which required man to be faithful to Him [not 

worship other gods (rd)]. They constantly broke 

these covenants with Him, but He always forgave 

p. భర్ ీతన భార్య కు "విడ్డకుల బిలిు" ఇవవ డిం 

దావ రా విడ్డకులు తీసుకోవచుా . 

q. విడ్డకుల బిలిు వివాహ ఒడింబడికను 

విచిి నే ిం చేసీుింది, కాబట్టట వారు ఇకపై 

వివాహిం చేసుకోలేరు. 

r. భార్య కు ఏవైనా హకుక లు ఉింటే - ఆమె తన 

భర్కీు విడ్డకులు ఇవవ దు. 

s. విడ్డకుల బిలిు లేకుిండ్డ దూర్ింగా ఉించబడిన 

భార్య  ఇరు ట్టీ చటటబద్ధింగా వివాహిం 

చేసుకుింది 

t. విడ్డకులు తీసుకునే  భార్య  వయ భిచారిణి 

కాకుిండ్డ మరొకరిని వివాహిం చేసుకోవచుా  

u. మర్ణింతో వివాహిం ర్దుద చేయబడుతింది 

మరియు భర్ ీయొకక  చటాట నేి  ముగించిింది 

v. వితింతవులు కొత ీవివాహ ఒడింబడికలోక్త 

ప్రవేశించడ్డనిక్త ఉచితిం. 

 

పెళ్లకిి కారణం37 

• 1 కొరిింథీయులకు 7వ అధాయ యింలో పౌలు 1వ 

వచనింలో అవివాహితలను ఉదేదశించి "ఒక వయ క్త ీ

తాకకుిండ్డ ఉిండటిం మించిది.38ఒక స్త్ర"ీ మరియు 

2వ వచనింలో "కానీ లింగక అనైతికతకు టెింేటషన్ 

కార్ణింగా, ప్రతి ప్పరుషుడు తన సవ ింత భార్య ను 

మరియు ప్రతి స్త్రకీ్త తన సవ ింత భర్నీు కల్లగ 

ఉిండ్డల్ల" (RSV). 

• “ప్రసీుత ాధ్ల ద్ృష్ట్ట య  ఒక వయ క్త ీతనలాగే ఉిండడిం 

మించిది. మీరు కట్టటబడి ఉనాే రా39భార్య కు? 

రవ చి గా ఉిండ్డలని కోరుకోవదుద. 

• మీరు ఖాళీగా ఉనాే రా40(వదులు ASV, KJV) [ఇకపై 

వివాహిత ్సితిిలో (RD)] భార్య  నుిండి? భార్య ను 

వెతకవదుద. కానీ మీరు వివాహిం చేసుకుింటే, మీరు 

ప్యరిం చేయలేదు, మరియు నిశా తార్ిిం చేసుకునే  

స్త్ర ీవివాహిం చేసుకుింటే, ఆమె ప్యరిం చేయలేదు 

”(1 కొరిింథీయులు 7:26-28a ESV). 

• “అయినరు ట్టీ, వయ భిచారానిే  నివారిించడ్డనిక్త, 

ప్రతి ప్పరుషుడిక్త తన సవ ింత భార్య ను కల్లగ 

ఉిండనివవ ిండి మరియు ప్రతి స్త్రకీ్త తన సవ ింత 

భర్నీు కల్లగ ఉిండనివవ ిండి (1 కొరిిం. 7:1-2 KJV). 

 
6 Free or loosed, lúsin – divorced Thayer’s; loosed ASV, KJV 
7 Unmarried (ä'gämos) (i.e., never married or divorced) and widows appears to be all inclusive - any adult without a wife or husband.  
8 Sexually immoral and adulterous are not equivalent terms [sexual immoral, pornos – immorality; harlotry, idolatry; unchastity; fornication; any 

illicit sexual intercourse] [adulterous, moichos – Breaking of a covenant by [intercourse with someone other than their spouse or other means; 
e.g., not fulfilling marriage responsibilities. 

37వివాహితలు, gä-mos (ర్డిండు ల్లింగానిక్త చెిందినవారు); అవివాహిత ä'-gämos -–కాదు - ä' 
38Háptesthai –సింభోగిం, సహజీవనిం, (థాయడ్ ) వివాహిం – NIV, ISV; ఒకరి రవ య-బలానిక్త అటాచ్ చేయిండి) 
39బింధించబడినది, దేవూ – బింధించడిం, కట్టటకోవడిం, [ఉదా, వివాహ ఒడింబడిక సింబింధ్ిం దావ రా –rd] 
40ఉచిత లేదా వదులన, లూసిన్ – విడ్డకులు తీసుకునే  థాయడ్ ; ASV, KJV కోలోు యిింది 



when they repented and returned to Him – make a 

u-turn in their life. 

➢ God hates the sin of divorce, covenant breaking, 

adultery. 

➢ Anytime man breaks or dissolves one of his 

covenants it is sin. Therefore, breaking a marriage 

covenant is sin.  

What is covenant breaking and adultery?  There are 

seventeen references to adultery in Jeremiah, Hoses and 

Ezekiel fourteen of which relate to the Israel and Judah 

breaking their covenant with God. Sexual intercourse with 

someone not your spouse breaks the marriage covenant. 

Therefore, a covenant is broken by adultery. 

 

Law of the husband 

• “Don't you realize, brothers—for I am speaking to 

people who know the Law—that the Law can press 

its claims [is binding – ESV; has dominion-ASV; 

legal contract] over a person only as long as he is 

alive? For a married woman is bound by the Law to 

her husband while he is living, but if her husband 

dies, she is released from the Law concerning her 

husband” (Romans 7:1, 2 - ISV). 

➢ The NASB reads -- "-- released from the law 

concerning the husband." More literally, the 

Greek text states -- "-- from the law of the 

man/husband." Again, one detects the nature of 

the absolute authority and lordship the man was 

given over the woman by such laws and customs. 

It was law that, quite frankly, favored 

the man rather than the woman. Such were the 

inequities often evident in ancient, more 

primitive, cultures. This "law of the husband" 

thus allowed male dominance and "lordship" in 

almost all areas of the marital relationship.  

 

“It is important for us to understand Paul's point 

of emphasis in this passage. Paul is not "laying 

down law" with regard to marriage, divorce and 

remarriage; rather, he is pointing out, to people 

well aware of their own legal customs, that under 

the prevailing legal climate a man had a type of 

"legal lordship" over his wife. The woman was 

under the "law of the husband" -- she 

was bound to him, and could not of her own 

doing secure a legal or socially acceptable 

release. If her husband was unwilling to release 

her, then her only legal recourse was to await his 

death.” 9  

• “పెళ్ళ ి కాని 6 మిందిక్త మరియు 

వితింతవులకు41నేనలాగే వాళ్ి  ఒింటరిగా 

ఉిండడిం మించిద్ని నేను అింట్టనేా ను. కానీ వారు 

రవ య-నియింప్తణను ప్యట్టించలేకపోతే (వారి 

లింగక కోరికలపై), వారు వివాహిం చేసుకోవాల్ల. 

మోహముతో ర్గల్లపోవుట కింటే పెిండి ిచేసుకోవడిం 

మేలు” (1 కొరిింథీయులు 7:8-9 ESV). 

• "వివాహిం అింద్రిలో గౌర్వప్రద్ింగా జర్గనివవ ిండి 

మరియు వివాహ మించిం నిషక ళ్ింకింగా 

ఉిండనివవ ిండి, ఎిందుకింటే లింగక అనైతిక 

(వయ భిచారులు - NASU) మరియు వయ భిచారులకు 

దేవుడు తీరుు  ఇటీడు"42(హెప్ీయులు 13:4-5 ESV). 

➢ సృషిట ప్రప్క్తయలో రూరకలు న దావ రా దేవుడు 

మనిషి ఒింటరిగా ఉిండటిం మించిది కాద్ని 

మరియు అతనిక్త తగన సహచరుడు, అతని 

సహచరుడు, అతని సహాయకుడు, భార్య  

అవసర్మని ేరొక నేా డు. ఆ విధ్ింగా అతను 

స్త్ర ీ మరియు ప్పరుషుడు అనే ఒడింబడిక 

సింబింధ్ిం దావ రా వారి టింగతయ ిం మరియు 

లింగక అభిరుచిని సింతృపి ీ రర్చడ్డనిక్త 

వివాహిం అని పిలుటీము. కాబట్టట వివాహిం 

గౌర్వప్రద్మైనది మరియు ప్యరిం కాదు. 

➢ ఏ విధ్మైన లింగక సింబింధాలు (వయ భిచార్ిం) 

చేయడిం దావ రా వివాహిం వెలురల ఒకరి లింగక 

కోరికను కొనటగించడిం ప్యరిం. 

➢ లింగక కోరికలను నియింప్తిించగల్లగతే వివాహిం 

చేసుకోవాల్ల్ న అవసర్ిం లేదు; ఉదా, ప్యల్స. 

➢ వివాహిం చేసుకోని, విడ్డకులు తీసుకోని మరియు 

వితింతవులకు లింగక కోరికలు ఉింటాయి. 

వారు తమ లింగక కోరికలపై నియింప్తణ 

టధించలేకపోతే వివాహిం చేసుకోవాలని సలహా 

ఇటీరు. 

 

వివాహ ఒడంబడిక 2 

ఒడింబడిక దావ రా ఆమె నీ భార్య  అని మలాీ చెప్యు డు” 

(2:14). 

➢ ఒడింబడిక అనేది ఒకరిపై ఒకరు విశ్వవ సిం 

మరియు విశ్వవ సిం మరియు ఒకరినొకరు 

గౌర్విించడింపై ఆధార్రడిన ఒరు ింద్ిం. 

ఒడింబడిక నిబింధ్నలకు విరుద్ధమైన చర్య లు 

విశ్వవ సిం మరియు నమమ కానిే  నాశనిం చేయడిం 

దావ రా దానిని విచిి నే ిం చేటీయి. 
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41అవివాహితడు (ä'gämos) (అనగా, వివాహిం చేసుకోలేదు లేదా విడ్డకులు తీసుకోలేదు) మరియు వితింతవులు అింద్రినీ కలుప్పకొని 

కనిపిటీరు - భార్య  లేదా భర్ ీలేని పెద్దలు. 
42లింగక అనైతిక మరియు వయ భిచార్ిం సమనమైన రదాలు కాదు [లింగక అనైతిక, పోరేో లు - అనైతికత; వేశయ , విప్గహారాధ్న; అరవిప్తత; 

వయ భిచార్ిం; ఏదైనా అప్కమ లింగక సింరర్క ిం] [వయ భిచార్ిం, మోయిచోస్ – వారి జీవిత భాగటవ మి లేదా ఇతర్ మరాగల దావ రా కాకుిండ్డ 

మరొకరితో సింభోగిం చేయడిం దావ రా ఒడింబడికను ఉలిింఘించడిం; ఉదా, వివాహ ాధ్య తలను నెర్వేర్ా కపోవడిం. 

http://www.zianet.com/maxey/


➢ Neither Roman nor Jewish law applies today. 

However, it is still a sin to break covenants. 

Broken marriage covenants can be restored 

by repentance and forgiveness. 

 

Divorce or Putting Away 

• “But you O priest -- 8 have turned from the way and 

by your teaching have caused many to stumble; you 

have violated the covenant with Levi," says the Lord 

Almighty. -- 11 Judah has broken faith 10 a detestable 

thing has been committed in Israel and in Jerusalem: 

Judah has desecrated the sanctuary the Lord loves, by 

marrying the daughter of a foreign god 11 -- 13 Another 

thing you do: You flood the Lord's altar with tears. 

You weep and wail because he no longer pays 

attention to your offerings or accepts them with 

pleasure from your hands. 14 You ask, "Why?" It is 

because the Lord is acting as the witness between you 

and the wife of your youth, because you have broken 

faith 10 (dealt treacherously – YLT) with her, though 

she is your partner [companion (ASV, ESV], the wife 

of your marriage covenant.  -- 16 For the Lord God of 

Israel says That He hates divorce 12 (Malachi 2:8, 11, 

13-14, 16 NIV).  

➢ Malachi is first discussing the breaking of 

covenant between God and Israel which he called 

a detestable thing. The covenant was broken 

because the men of Israel married foreign idol 

worshiping women which God strictly forbid by 

their covenant with Israel. 

➢ Then he wrote about husbands not fulfilling their 

responsibilities under the marriage covenant by 

sending his wife away. 13 It appears he sent her 

away without giving her a certificate of 

divorcement as Malachi used the Hebrew word 

Shalach (send away) rather than kriythuwth 

(certificate of divorcement). Thus he is considered 

as having dealt treacherously with her by leaving 

her no means of physical support or satisfying her 

sexual desires by not being able to legally marry. 

Verse 16 states he hates her and conceals his 

cruelty and injustice. Therefore, he forced her to 

cohabit (live) with a man with whom she was not 

married thereby violating her marriage covenant 

of the husband who sent her away in order to have 

food, clothing and shelter even if sexual intimacy 

was not involved which would be doubtful. 

➢ దేవుడు మనవునితో అనేక ఒడింబడికలలో 

ప్రవేశించాడు, దీని వలన మనిషి తనకు 

నమమ కింగా ఉిండ్డల్ల [ఇతర్ దేవుళ్నిు 

పూజించకూడదు (RD)]. వారు నిర్ింతర్ిం 

అతనితో ఈ ఒడింబడికలను ఉలిింఘించారు, 

కానీ వారు రశా్వ తీారరడి ఆయన వద్దకు తిరిగ 

వచిా నప్పు డు అతను ఎలపి్పు డూ క్షమిించాడు - 

వారి జీవితింలో ఒక మలుప్ప తీసుకోిండి. 

➢ విడ్డకులు, ఒడింబడిక విచిి నే ిం, వయ భిచార్ిం 

అనే ప్యప్యనిే  దేవుడు దేవ షిటీడు. 

➢ మనిషి తన ఒడింబడికలలో ఒకదానిని 

విచిి నే ిం చేసినా లేదా ర్దుద చేసినా అది ప్యరిం. 

కాబట్టట వివాహ ఒరు ిందానిే  ఉలిింఘించడిం 

ప్యరిం. 

ఒడింబడిక విచిి నే ిం మరియు వయ భిచార్ిం అింటే 

ఏమిట్ట? యిరీమ యా, హోసెస్ మరియు ఎజెక్తల్స్లలో 

వయ భిచారానిక్త సింబింధించిన రదిహేడు ప్రటీవనలు 

ఉనాే యి, వీట్టలో రదేా లుగు ఇప్ాయెల్స మరియు 

జుడ్డ దేవునితో తమ ఒడింబడికను 

ఉలిింఘించినిందుకు సింబింధించినవి. మీ జీవిత 

భాగటవ మి కాని వారితో లింగక సింబింధ్ిం వివాహ 

ఒరు ిందానిే  విచిి నే ిం చేసీుింది. కాబట్టట, వయ భిచార్ిం 

దావ రా ఒడింబడిక విరిగపోతింది. 

 

భరత యొకక  చట్టం 

• “మీరు ప్గహిించలేదా, సోద్రులారా—నేను చటటిం 

తెల్లసిన వయ కీులతో మటిాడుతనేా ను—చటటిం 

తన వాద్నలను నొకక గలద్ని [బిందువుగా ఉింది – 

ESV; ఆధరతయ ిం-ASV ఉింది; చటటరర్మైన 

ఒరు ింద్ిం] ఒక వయ క్త ీజీవిించి ఉనే ింత వర్కు 

మప్తమే? ఎిందుకింటే పెళ్యిిన స్త్ర ీతన భర్ ీ

జీవిించి ఉిండగా ధ్ర్మ శ్వస్త్టీనిక్త కట్టటబడి 

ఉింట్టింది, కానీ ఆమె భర్ ీచనిపోతే, ఆమె తన 

భర్కీు సింబింధించిన చటటిం నుిండి విడుద్ల 

చేయబడుతింది ”(రోమనిు 7: 1, 2 - ISV). 

➢ NASB చదువుతింది -- "-- భర్కీు 

సింబింధించిన చటటిం నుిండి విడుద్ల 

చేయబడిింది." మరిింత టహితయ రర్ింగా, ప్గీకు 

వచనిం ఇలా ేరొక ింది -- "-- ప్పరుషుడు/భర్ ీ

యొకక  చటటిం నుిండి." మళీి , అట్టవింట్ట 

చటాటలు మరియు ఆచారాల దావ రా స్త్రపీై 

ప్పరుషుడు ఇచిా న సింపూర్ణ అధకార్ిం మరియు 

 
10 Broken faith, [have been faithless – ESV, RSV; dealt treacherously – NKJ, YLT] -bagad – faithless, to act covertly, pillage, deal deceitfully, unfaithful 

(Thayer); dealt treacherously, deceitfully in the marriage relation, in matters of property or right, in covenants, in word and in general conduct. ( 
Brown-Driver-Briggs) 

11 Marrying daughters of foreign gods was against their covenant with God therefore spiritual adultery (breaking a covenant with God). 
12 Shalach (Hebrew #7971 translated as divorce – RSV, ESV, NIV - to send away - ASV, KJV, YLT) cast out, forsake, leave, let depart, loose (Strong’s). 

However, keriythuwth   OT:3748 is the Hebrew word for divorcement (Brown, Driver, Biggs). One can send away his wife without a bill of 
divorcement, dealing treacherously, Malachi. 

13 “If he takes another woman for himself, he may not withhold from the first her food, her clothing, or her marital rights” Exodus 21:10-11). 



•  “You have heard that it was said, 'You must not 

commit adultery.' But I say to you, anyone who 

stares at a woman with lust for her has already 

committed adultery with her in his heart” (Matt. 

5:27-8 ISV).   

➢ Although no physical sexual act occurred the 

covenant relationship is broken.  

 

• “Whosoever shall put away (apolúsai) 17 his wife, let 

him give her a writing of divorcement (apostasion):  

But I say unto you, That whosoever shall put away 

(apolúoon) his wife, saving for the cause of 

fornication (porneías), causeth 14 her to commit 

adultery: and whosoever shall marry her that is 

divorced (sent away – YLT; apoleluméneen) 

committeth adultery (Matthew 5:31-32 - KJV). 

➢ It must be pointed out in Matt. 5:32 that the word 

“divorced” in the KJV is a flagrant mistranslation 

of the Greek word apoluo, which they translated 

“put away” earlier in the very same verse (and in 

vs. 31 also).  The Greek word for divorce is 

Apostasion 15 

 

• “Yeshua {Jesus} implies strongly in Matt. 5:32 and 

Matt. 19:9 that men were putting away their wives for 

reasons other than fornication (porneia), simply out of 

the hardness of their hearts, i.e. for largely carnal 

reasons.  But in order to cover up their carnality and 

hard-to-please attitude, they were also neglecting to 

issue the bill of divorcement causing the woman and 

her new husband to commit adultery.  The woman 

would be merely “put away” not legally 

divorced.  Also factoring into the sociology of this 

time period in Jewish history is the fact that Judaism, 

contrary to the Torah passages already looked at, did 

not recognize a woman’s right to initiate 

divorce.   Hence, the women of this evil time were 

being left in legal limbo, i.e. out of house and home, 

but not free to marry another man as she was still in a 

legal contract of marriage. 15 

➢ The putting away of a fornicating wife even 

without a bill of divorcement cannot “cause” her 

to be an adulteress because she is already an 

adulteress as she broke the marriage covenant by 

fornicating.   

➢ One deals treacherously 10 by putting away a 

faithful wife without the certificate of 

ప్రభువు యొకక  సవ భావానిే  ఒకరు గురిటీీరు. 

ఇది చాలా సు షటింగా, స్త్ర ీకింటే ప్పరుషునిక్త 

అనుకూలింగా ఉిండే చటటిం. ప్పరాతన, మరిింత 

ప్ప్యచీనమైన, సింసక ృతలలో తర్చుగా 

కనిపిించే అసమనతలు అలాింట్టవి. ఈ "భర్ ీ

చటటిం" ఆ విధ్ింగా వివాహ సింబింధానిక్త 

సింబింధించిన దాదాప్ప అనిే  ర్ింగాలలో 

ప్పరుష ఆధరతయ ిం మరియు "ప్రభుతవ ిం"ను 

అనుమతిించిింది. 

 

“ఈ భాగింలో ప్యల్స నొక్తక చెపిు న అింశ్వనేి  

మనిం అర్ిిం చేసుకోవడిం చాలా ముఖ్య ిం. ప్యల్స 

వివాహిం, విడ్డకులు మరియు ప్పనరివ వాహానిక్త 

సింబింధించి "చటటిం వేయడిం" కాదు; 

బదులుగా, అతను వారి సవ ింత చటటరర్మైన 

ఆచారాల గురిించి ాగా తెల్లసిన వయ కీులకు, 

ప్రసీుతిం ఉనే  చటటరర్మైన వాతావర్ణింలో 

ఒక వయ క్త ీతన భార్య పై "చటటబద్ధమైన లాడ్ెషిప్" 

కల్లగ ఉింటాడని సూచిించాడు. స్త్ర ీ"భర్ ీయొకక  

చటటిం" క్తింద్ ఉింది -- ఆమె అతనిక్త కట్టటబడి 

ఉింది మరియు చటటబద్ధమైన లేదా 

టమజకింగా ఆమోద్యోగయ మైన విడుద్లను 

పింద్లేకపోయిింది. ఆమె భర్ ీఆమెను విడుద్ల 

చేయడ్డనిక్త ఇషటరడకపోతే, అతని మర్ణిం 

కోసిం వేచి ఉిండటమే ఆమెకు నాయ యరర్మైన 

ఆప్శయిం.43  

➢ రోమన్ లేదా యూదుల చటటిం నేడు 

వరిిీంచదు. అయినరు ట్టీ, ఒడింబడికలను 

ఉలిింఘించడిం ఇరు ట్టీ ప్యరిం. 

రశా్వ తీారిం మరియు క్షమరణ దావ రా 

విచిి నే మైన వివాహ ఒరు ిందాలు 

ప్పనరుద్ధరిించబడతాయి. 

 

విడాకులు లేదా దూరంగా ఉంచడం 

• “అయితే ఓ యాజకుడ్డ -- 8 దారి నుిండి ప్తిపిు , నీ 

బోధ్ వల ిఅనేకులు పర్ప్యటి్ట చేశ్వవు; మీరు లేవీతో 

చేసిన ఒడింబడికను ఉలిింఘించారు" అని 

సర్వ శక్తమీింతైన ప్రభువు చెబ్బతనేా డు -- 11 

యూదా విశ్వవ టనిే  విచిి నే ిం 

చేసిింది.44ఇప్శ్వయేలులో మరియు యెరూషలేములో 

అసహయ కర్మైనది జరిగింది: యూదా ఒక విదేశీ 

 
14  Without a bill of divorcement, a put away wife is still married but unable to perform her marital duties as a wife.  So, without food or shelter in 

order to survive she has to search for garbage, cohabiting with a man or become a prostitute.  
15 Todd Derstine, www.americaspropheticdestiny.com 
43 దావ రా ప్రతిబిింాలుఅల్స మీ్ సించిక #106 

44విరిగన విశ్వవ సిం, [విశ్వవ సిం లేనివారు – ESV, RSV; నమమ కప్ోహింగా వయ వహరిించాడు – NKJ, YLT] -ాగద్ – విశ్వవ సిం లేనివాడు, ర్హసయ ింగా 

వయ వహరిించడిం, ోచుకోవడిం, మోసపూరితింగా వయ వహరిించడిం, నమమ కప్ోహిం (థాయడ); వివాహ సింబింధ్ింలో, ఆసి ీ లేదా హకుక  

విషయాలలో, ఒడింబడికలలో, మటలలో మరియు టధార్ణ ప్రవర్నీలో నమమ కప్ోహింగా, మోసపూరితింగా వయ వహరిించారు. (ప్ౌన్-స్త్ైవడ-

ప్బిగ్్ ) 

http://www.americaspropheticdestiny.com/
http://www.zianet.com/maxey/


divorcement leaving her destitute without food or 

shelter and legally unable to marry that causes her 

to commit adultery by cohabiting since she is still 

married.  

➢ There are two words translated as “send away or 

put away” a wife with or without a certificate of 

divorcement. 16  Without a certificate of 

divorcement, the sent away wife was still married 

with no marital benefits such as food, clothing, 

shelter or conjugal rights. Her means of survival 

were limited to prostitution or cohabiting both 

are considered as fornication. The man 

committed adultery by breaking his marriage 

contract with his faithful wife. Women in New 

Testament times did not have a legal standing to 

initiate such action although they could abandon 

their husband.  

➢ There are also two words one Hebrew and one 

Greek meaning certificate of divorcement. 17 

With a certificate of divorcement, the put away 

wife was legally free to marry another as she was 

no longer married to her former husband. 

• “And Pharisees came up to him and tested him by 

asking, ‘Is it lawful to divorce 17 one's wife for any 

cause?’ -- He said to them, ‘Because of your hardness 

of heart Moses allowed you to divorce 17 your wives, 

but from the beginning it was not so. And I say to you: 

whoever divorces 17 his wife, except for sexual 

immorality, 18 and marries another, [he (rd)] commits 

adultery’” (Matthew 19:3; 8, 9 - ESV).  

 

• “Whoever divorces 17 his wife and marries another 19 

commits adultery against her, and if she divorces 17 her 

husband 20 and marries another, she commits adultery” 

(Mark 10:11-12 – ESV).  

 

• “Everyone who divorces 17 his wife and marries 

another commits adultery, and he who marries a 

woman divorced 17 from her husband commits 

adultery” (Luke 16:18 - ESV). 

 

దేవుని కుమర్డనీు వివాహిం చేసుకోవడిం దావ రా 

యెహోవా ప్ేమిించే రవిప్త ్సలిానేి  అరవిప్తిం 

చేశ్వడు.45-- 13 మీరు చేర మరో రని: మీరు ప్రభువు 

బల్లపీఠానిే  కనేీ ళ్తిో ముించెతీారు. అతను ఇకపై 

మీ అర్ు ణలకు ప్శద్ధ చూరడు లేదా మీ చేతల 

నుిండి వాట్టని ఆనింద్ింగా రవ కరిించడు కాబట్టట 

మీరు ఏడుటీరు మరియు విలపిటీరు. 14 మీరు, 

"ఎిందుకు?" ప్రభువు మీకు మరియు మీ యవవ నప్ప 

భార్య కు మధ్య  టక్షిగా వయ వహరిసీునే ిందున, ఆమె 

మీ భాగటవ మి [సహచరురాలు (ASV, ESV] 

అయినరు ట్టీ, మీరు ఆమెతో విశ్వవ టనిే  విచిి నే ిం 

చేటరు 10 (ప్ోహపూరితింగా వయ వహరిించారు - YLT). 

మీ వివాహ ఒడింబడిక -- 16 ఇప్శ్వయేలు దేవుైన 

యెహోవా విడ్డకులను అసహియ ించుకుింటానని 

చెప్యు డు46(మలాీ 2:8, 11, 13-14, 16 NIV). 

➢ దేవుడు మరియు ఇప్శ్వయేలు మధ్య  జరిగన 

ఒడింబడిక విచిి నే ిం గురిించి మలాీ మొద్ట 

చరాి సీునేా డు, దానిని అతను అసహయ కర్మైన 

విషయింగా ేరొక నేా డు. ఇప్శ్వయేలు ప్పరుషులు 

ఇప్ాయెల్స్తో వారి ఒడింబడిక దావ రా దేవుడు 

ఖ్చిా తింగా నిషేధించిన విదేశీ విప్గహాలను 

ఆరాధించే స్త్రలీను వివాహిం చేసుకునే ిందున 

ఒడింబడిక విచిి నే మైింది. 

➢ అప్పు డు అతను తన భార్య ను రింరడిం దావ రా 

వివాహ ఒడింబడిక ప్క్తింద్ తమ ాధ్య తలను 

నెర్వేరా్ ని భర్లీ గురిించి ప్వాటడు.47మలాీ 

హీప్ూ రద్మైన ష్ట్లాచ్ (రింేయిండి) అని 

కాకుిండ్డ విడ్డకుల సరి టఫికేట్ ఇవవ కుిండ్డ 

ఆమెను రింపిించినటి్ట 

తెలుసీోింది.kriythuwth(సరి టఫికేట్టవ డ్డకులు). 

అిందువల ి అతను చటటబద్ధింగా వివాహిం 

చేసుకోలేకపోవడిం దావ రా ఆమెకు శ్వరీర్క 

మద్దత ఇవవ కుిండ్డ లేదా లింగక కోరికలను 

సింతృపి ీ రర్చడిం దావ రా ఆమెతో ప్ోహింగా 

వయ వహరిించినటి్ట రరిగణిించబడుతింది. 

అతను ఆమెను దేవ షిసీునేా డని మరియు 

అతని ప్కూర్తావ నిే  మరియు అనాయ యానిే  

 
16 The Hebrew and Greek words for without a certificate of divorcement are shalach (Hebrew- Strong’s OT# 7971) and apoluo (Greek- Strong’s NT# 
630) meaning send away or put away. 
17 The Hebrew and Greek words for divorce with a certificate of divorcement are keriythuwth (Hebrew – Strong’s OT#3748) and apostasion (Greek 
NT Strong’s # 647). 
18 Those involved in sexual relationship with another’s spouse were to be put to death Leviticus 20:10  
19 This appears to mean one divorces in order to marry someone more pleasing 
20 Greek and Roman wives could put away their husbands but not so for Jews, (Vines)  
45విదేశీ దేవతల కుమర్డలీను వివాహిం చేసుకోవడిం దేవునితో వారి ఒడింబడికకు విరుద్ధిం కాబట్టట ఆధాయ తిమ క వయ భిచార్ిం (దేవునితో 

ఒడింబడికను ఉలిింఘించడిం). 
46ష్ట్లాచ్ (హీప్ూ #7971 విడ్డకులుగా అనువదిించబడిింది – RSV, ESV, NIV - దూర్ింగా రింరడ్డనిక్త - ASV, KJV, YLT) ప్యర్ప్ోలడిం, విడిచిపెటటడిం, 

వదిల్లవేయడిం, బయలుదేర్డిం, వదులుకోవడిం (స్త్టట ింగ్్ ). అయితే, keriythuwth OT:3748 అనేది విడ్డకులకు సింబింధించిన హీప్ూ రద్ిం 

(ప్ౌన్, స్త్ైవడ, బిగ్్ ). ఒక వయ క్త ీతన భార్య ను విడ్డకుల బిలిు లేకుిండ్డ రింరవచుా , నమమ కప్ోహింగా వయ వహరిటీడు, మలాీ. 
47"అతను తన కోసిం మరొక స్త్రనీి తీసుకుింటే, అతను మొద్ట్ట నుిండి ఆమె ఆహారానిే , ఆమె దుసుీలను లేదా ఆమె వివాహ హకుక లను 

నిల్లపివేయకూడదు" నిర్ గమకాిండము 21:10-11). 



• “Or do you not know, brothers — for I am speaking to 

those who know the law that the law is binding 

[marriage was a legal contract (rd)] on a person only 

as long as he lives? Thus a married woman is bound 

by law to her husband while he lives, but if her 

husband dies she is released from the law of marriage. 

Accordingly, she will be called an adulteress if she 

lives with another man while her husband is alive. But 

if her husband dies, she is free from that law, 21 and if 

she marries another man, she is not an adulteress.” 

(Romans 7:1-3 ESV). 

➢ The test the religious scholars were attempting to 

accomplish was to get Jesus to choose between 

two interpretations; a) divorce (put away) for any 

reason of one’s choosing, b) prohibit divorce for 

any reason. But these were not the only available 

options so Jesus reminded them that in marriage 

they were united as one. In response to Moses 

allowing the giving of bill of divorcement, Jesus 

states it was their hardness of heart, dealing 

treacherously. While still married to him as no bill 

or certificate of divorcement, the man sent her 

away without providing food, clothing, shelter or 

her marital rights as required by Exodus 21:10-11. 

His treacherous actions left her destitute causing 

her to prostitute herself or cohabit to survive. 

Therefore, God allowed Moses to command, 

enjoin, permit or require a bill of divorcement to 

be given when putting away a wife. 

 

Unmarried 

• To the unmarried 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 be aflame with passion. (1 

Corinthians 7:8-9 ESV) 

 

•  “Now for the matters you wrote about: It is good for 

a man not to marry (touch KJV). 22  But since there is 

so much immorality, each man should have his own 

wife, and each woman her own husband. The husband 

should fulfill his marital duty 14 to his wife, and 

likewise the wife to her husband. The wife's body does 

not belong to her alone but also to her husband. In the 

same way, the husband's body does not belong to him 

alone but also to his wife. Do not deprive each other 

except by mutual consent and for a time, so that you 

may devote yourselves to prayer. Then come together 

again so that Satan will not tempt you because of your 

lack of self-control. I say this as a concession, not as a 

దాచిపెడుతనేా డని 16వ వచనిం ేరొక ింది. 

అిందువల,ి అతను ఆమెను వివాహిం చేసుకోని 

వయ క్తతీో సహజీవనిం చేయమని బలవింతిం 

చేశ్వడు, తదావ రా లింగక టనిే హితయ ిం 

లేకపోయినా ఆహార్ిం, దుసీులు మరియు 

నివాసిం కోసిం ఆమెను రింపిన భర్తీో ఆమె 

వివాహ ఒరు ిందానిే  ఉలిింఘించాడు. 

సిందేహాసు ద్మైనది. 

• “వయ భిచార్ిం చేయకూడదు’ అని చెరు బడిింద్ని 

మీరు వినేా రు. అయితే నేను మీతో చెపీ్పనేా ను, ఒక 

స్త్రనీి మోహముతో చూచువాడు తన హృద్యములో 

ఆమెతో వయ భిచార్ము చేసియునేా డు” (మతయీి. 

5:27-8 ISV). 

➢ శ్వరీర్క లింగక చర్య  జర్గనరు ట్టీ ఒడింబడిక 

సింబింధ్ిం విచిి నే మైింది. 

 

• “ఎవరైనా తన భార్య ను (అపోలటయిని) 

విడిచిపెట్టటనటయిితే, అతను ఆమెకు విడ్డకుల 

ప్వాత ఇవవ నివవ ిండి.(విప్ోహము): అయితే నేను 

మీతో చెపీ్పనేా ను, ఎవరైనా తన భార్య ను (అపోలూన్) 

విడిచిపెట్టట, వయ భిచార్ిం (పోరేి యాస్) కోసిం ఆదా 

చేటీరు.48ఆమె వయ భిచార్ిం చేయడ్డనిక్త: మరియు 

విడ్డకులు తీసుకునే  (రింపిన - YLT; 

apoleluméneen) ఆమెను వివాహిం చేసుకునే వయ క్త ీ

వయ భిచార్ిం చేటీడు (మథ్యయ  5:31-32 - KJV). 

➢ ఇది మట్్లో సూచిించబడ్డల్ల. 5:32 KJVలోని 

“విడ్డకులు తీసుకునేా డు” అనే రద్ిం 

అపోలువో అనే ప్గీకు రదానిక్త సు షటమైన తప్పు  

అనువాద్ిం అని, వారు అదే రద్య ింలో (మరియు 

vs. 31లో కూడ్డ) ఇింతకు ముిందు “ప్పట్ అవే” 

అని అనువదిించారు. విడ్డకులకు ప్గీకు రద్ిం 

అపోటటషన్49 

 

• “యేసువా {యేసు} మట్్లో గట్టటగా సూచిించాడు. 

5:32 మరియు మట్. 19:9 ప్పరుషులు తమ 

భార్య లను వయ భిచార్ిం (పోరేి యా), కేవలిం వారి 

హృద్యాల కాఠినయ ిం కార్ణింగా కాకుిండ్డ ఇతర్ 

కార్ణాల వల ి దూర్ింగా ఉించుతనాే రు, అింటే 

ఎకుక వగా శరీరానిక్త సింబింధించిన కార్ణాల వల.ి 

కానీ వారి దేహాభిమనిం మరియు సింతోషకర్మైన 

వైఖ్రిని కపిు ప్పచా డ్డనిక్త, వారు స్త్ర ీమరియు ఆమె 

కొత ీ భర్ ీ వయ భిచారానిక్త కార్ణమయేయ  విడ్డకుల 

బిలిును ారీ చేయడింలో కూడ్డ నిర్కి్షయ ిం 

 
21 Law - law of Moses and possibly Roman civil law  
22 Touch - sexual relations- ESV; touch-NKJV & YLT (Greek haptoo – to attach oneself to) 
48విడ్డకుల బిలిు లేకుిండ్డ, దూర్ింగా ఉించబడిన భార్య  ఇరు ట్టీ వివాహిం చేసుకునే రు ట్టీ, భార్య గా తన వైవాహిక విధులను 

నిర్వ హిించలేకపోయిింది. కాబట్టట, జీవిించడ్డనిక్త ఆహార్ిం లేదా నివాసిం లేకుిండ్డ ఆమె చెత ీకోసిం వెతకాల్ల, ఒక వయ క్తతీో సహజీవనిం 

చేయాల్ల లేదా వేశయ గా మరాల్ల. 
49 టాడ్ డెరీ్ ీన్,www.americaspropheticdestiny.com 

http://www.americaspropheticdestiny.com/


command. I wish that all men were as I am. But each 

man has his own gift from God; one has this gift, 

another has that” (1 Corinthians 7:1- 7 NIV). 

➢ Withholding of marriage covenant duties appears 

to be not satisfying sexual passions. Neither can 

he withhold his other marital responsibilities 

(food, clothing, shelter and intimate 

companionship) without violating the marriage 

covenant. 
 

Widows 

• To the unmarried 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 be aflame with passion. …  A 

wife is bound to her husband as long as he lives. But 

if her husband dies, she is free to be married to whom 

she wishes, only in the Lord. Yet in my judgment she 

is happier if she remains as she is. And I think that I 

too have the Spirit of God. (1 Cor 7:8-9; 39-40 ESV) 

➢ Christian widows and widowers are to marry other 

Christians to help them live righteously pleasing 

to God.   

 

Those Separated 

• “To the married [in Christ (rd)] I give this charge (not 

I, but the Lord): the wife should not separate 23 from 

her husband, and the husband should not divorce 24 his 

wife” (1 Corinthians 7:10-11 ESV). 

➢ Women could not divorce, but she as well as her 

husband could leave or abandon. When this 

departing occurred Christian wives and husbands 

were to remain unmarried or be reconciled.  

  

Unbelieving Spouse 

• “To the rest I say (I, not the Lord) that if any brother 

has a wife who is an unbeliever, and she consents to 

live with him, he should not divorce 25 her. If any woman 

has a husband who is an unbeliever, and he consents to 

live with her, she should not divorce 25 him” (1 

Corinthians 7:12-13 ESV). 

 

Betrothed 

• “Now concerning the betrothed 26 (virgins ASV), I 

have no command from the Lord, but I give my 

judgment as one who by the Lord's mercy is 

trustworthy. I think that in view of the present 

distress it is good for a person to remain as he is.   

చేసీునేా రు. స్త్ర ీ చటటబద్ధింగా విడ్డకులు 

తీసుకోకుిండ్డ కేవలిం "దూర్ింగా ఉించబడుతింది". 

యూదుల చరిప్తలో ఈ కాలానిక్త చెిందిన టమజక 

శ్వస్త్టీనిక్త కార్కిం ఏమిటింటే, జుడ్డయిజిం, ఇరు ట్టకే 

చూసిన తోరా భాగాలకు విరుద్ధింగా, విడ్డకులు 

తీసుకోవడ్డనిక్త స్త్రకీ్త ఉనే  హకుక ను గురిిీంచలేదు. 

అిందువల,ి ఈ దుషట కాలప్ప స్త్రలీు చటటబద్ధమైన 

నిస్ హాయ ్సితిిలో ఉనేా రు, అింటే ఇలిు మరియు 

ఇింట్ట వెలురల, కానీ ఆమె ఇరు ట్టీ చటటబద్ధమైన 

వివాహ ఒరు ింద్ింలో ఉనే ిందున మరొక వయ క్తనీి 

వివాహిం చేసుకోవడ్డనిక్త ఉచితిం కాదు. 15 

➢ విడ్డకుల బిలిు లేకుిండ్డ కూడ్డ వయ భిచార్ిం చేర 

భార్య ను దూర్ింగా ఉించడిం వలన ఆమె 

వయ భిచారిణిగా "కార్ణిం" కాదు ఎిందుకింటే ఆమె 

వయ భిచార్ిం చేయడిం దావ రా వివాహ 

ఒడింబడికను ఉలిింఘించినిందున ఆమె 

అరు ట్టకే వయ భిచారిణి. 

➢ విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తిం లేకుిండ్డ 

నమమ కమైన భార్య ను దూర్ింగా ఉించడిం దావ రా 

ఒకరు నమమ కప్ోహింగా వయ వహరిటీరు, ఆహార్ిం 

లేదా ఆప్శయిం లేకుిండ్డ నిరుేద్లను 

వదిల్లవేసి, చటటబద్ధింగా వివాహిం 

చేసుకోలేకపోయారు, అది ఆమె పెళ్యిినరు ట్ట 

నుిండి సహజీవనిం చేయడిం దావ రా వయ భిచార్ిం 

చేరలా చేసీుింది. 

➢ విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తింతో లేదా లేకుిండ్డ 

భార్య ను "వెళ్ళపిోిండి లేదా దూర్ింగా పెటటిండి" 

అని అనువదిించబడిన ర్డిండు రదాలు 

ఉనాే యి.50విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తిం 

లేకుిండ్డ, రింపిన భార్య  ఆహార్ిం, దుసీులు, 

నివాసిం లేదా దాింరతయ  హకుక లు వింట్ట 

వైవాహిక ప్రయోజనాలు లేకుిండ్డ ఇరు ట్టీ 

వివాహిం చేసుకుింది. ఆమె జీవిించే మరాగలు 

వయ భిచార్ిం లేదా సహజీవనిం చేయడిం ర్డిండూ 

వయ భిచార్ింగా రరిగణిించబడతాయి. ఆ వయ క్త ీతన 

నమమ కమైన భార్య తో తన వివాహ ఒరు ిందానిే  

ఉలిింఘించి వయ భిచారానిక్త ప్యలు డె్డడు. కొత ీ

నిబింధ్న కాలింలోని స్త్రలీు తమ భర్నీు 

విడిచిపెటేట అవకాశిం ఉనే రు ట్టీ, అలాింట్ట 

చర్య ను ప్ప్యర్ింభిించడ్డనిక్త చటటరర్మైన ్సితిి 

లేదు. 

 
23  Separate (chooristheénai –Strong’s NT#5563) -to leave, depart, forsake, abandon. 
24  Afiénai Strong’s NT#:863 - to bid go away or depart: send away YLT 
25 aphiemi – Strong’s # 863 -send away; not the Greek word for divorce  
26  Unmarried persons of either sex - Adam Clarke's Commentary  
50విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తిం లేని హీప్ూ మరియు ప్గీకు రదాలు ష్ట్లాచ్ (హిప్ూ- స్త్టట ింగ్ యొకక  OT# 7971) మరియు అపోలువో (ప్గీకు-స్త్టట ింగ్ 

యొకక  NT# 630) అింటే రింరడిం లేదా దూర్ింగా ఉించడిం. 



Are you bound 27 to a wife? Do not seek to be free. 28 

Are you free 29 from a wife 30? Do not seek a wife. 

But if you do marry, you have not sinned, and if a 

betrothed (in a covenant of marriage but not married) 

woman marries, she has not sinned. Yet those who 

marry will have worldly troubles, and I would spare 

you that. This is what I mean, brothers: the appointed 

time has grown very short. From now on, let those 

who have wives live as though they had none, and 

those who mourn as though they were not mourning, 

and those who rejoice as though they were not 

rejoicing, and those who buy as though they had no 

goods, and those who deal with the world as though 

they had no dealings with it. For the present form of 

this world is passing away” (1 Corinthians 7:25-31 

ESV).  

➢ You can avoid stress in the coming persecution, 

by not marrying. 

 

• “I want you to be free from anxieties. The unmarried 

man is anxious about the things of the Lord, how to 

please the Lord. But the married man is anxious about 

worldly things, how to please his wife, and his 

interests are divided. And the unmarried or betrothed 

woman is anxious about the things of the Lord, how to 

be holy in body and spirit. But the married woman is 

anxious about worldly things, how to please her 

husband. If anyone thinks that he is not behaving 

properly toward his betrothed, if his passions are 

strong, and it has to be, let him do as he wishes: let 

them marry—it is no sin. But whoever is firmly 

established in his heart, being under no necessity but 

having his desire under control, and has determined 

this in his heart, to keep her as his betrothed, he will 

do well. So then he who marries his betrothed does 

well, and he who refrains from marriage will do even 

better” (1 Corinthians 7:32-38). 

➢ The point is that under certain situations love and 

concern of family increases the temptation to 

yield to the pressures of persecution rather than 

remain faithful to their covenant with God. But 

sexual passions could be greater if so, it is not a 

sin to marry. 

 

Summary 
Matthew  

➢ విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తిం అనే ర్డిండు రదాలు 

ఒక హీప్ూ మరియు ఒక ప్గీకు అర్ిిం.51విడ్డకుల 

ధ్ృవీకర్ణ రప్తింతో, దూర్ింగా ఉించబడిన 

భార్య  తన మజీ భర్నీు ఇకపై వివాహిం 

చేసుకోనిందున మరొక వివాహిం చేసుకోవడ్డనిక్త 

చటటబద్ధింగా రవ చి  ఉింది. 

• “మరియు రరిసయుయ లు అతని ద్గ గర్కు వచిా , 'ఏ 

కార్ణిం చేతనైనా 17 మింది భార్య కు విడ్డకులు 

ఇవవ డిం నాయ యమ?' అని అడిగారు. -- అతడు 

వారితో ఇలా అనేా డు, 'మీ హృద్య కాఠినయ ిం 

కార్ణింగా మోషే మీ 17 మింది భార్య లకు విడ్డకులు 

ఇవవ డ్డనిక్త అనుమతిించాడు, కానీ మొద్ట్ట నుిండి 

అలా కాదు. మరియు నేను మీతో చెపీ్పనేా ను: 17 తన 

భార్య కు విడ్డకులు ఇచాే వాడు, లింగక దురేీ తిక్త 

తరు ,52మరియు మరొకరిని వివాహిం చేసుకుింటాడు, 

[అతను (RD)] వయ భిచార్ిం చేటీడు" (మతయీి 19:3; 8, 

9 - ESV). 

 

• “ఎవరైతే 17 మింది భార్య కు విడ్డకులు ఇచిా  

మరొకరిని వివాహిం చేసుకుింటారో53ఆమెకు 

వయ తిర్నకింగా వయ భిచార్ిం చేసీుింది, మరియు ఆమె 

విడ్డకులు తీసుకుింటే 17 ఆమె భర్ీ54మరియు 

మరొకరిని వివాహిం చేసుకుింట్టింది, ఆమె 

వయ భిచార్ిం చేసీుింది" (మడక  10:11-12 - ESV). 

 

• "17 మింది భార్య కు విడ్డకులు ఇచిా  మరొకరిని 

వివాహిం చేసుకునే  ప్రతి ఒకక రూ వయ భిచార్ిం 

చేటీరు, మరియు ఆమె భర్ ీ నుిండి విడ్డకులు 

తీసుకునే  17 మిందిని వివాహిం చేసుకునే  వయ క్త ీ

వయ భిచార్ిం చేటీడు" (లూకా 16:18 - ESV). 

 

• “లేదా సోద్రులారా, మీకు తెల్లయదా, ఎిందుకింటే 

ఒక వయ క్త ీజీవిించి ఉనే ింత కాలిం మప్తమే అతనిపై 

చటటిం కట్టటబడి ఉింట్టింద్ని చటటిం తెల్లసిన వారితో 

నేను మటిాడుతనేా ను? ఆ విధ్ింగా వివాహితైన 

స్త్ర ీ తన భర్ ీ జీవిించి ఉిండగా చటాటనిక్త కట్టటబడి 

ఉింట్టింది, కానీ ఆమె భర్ ీ చనిపోతే ఆమె వివాహ 

చటటిం నుిండి విడుద్ల చేయబడుతింది.దీని 

ప్రకార్ిం, ఆమె తన భర్ ీజీవిించి ఉనే ప్పు డు మరొక 

వయ క్తతీో జీవిర ీ ఆమెను వయ భిచారి అని పిలుటీరు. 

 
27 Under a covenant relationship -married  
28 To unbind, release, undo, dissolve - Thayer (divorce - rd) 
29 Free or loosed, lúsin – divorced Thayer’s [ [no longer bound by marriage covenant(rd)] 
30 Free from a wife – widowed or divorced [one never married has no wife]. 
51విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తింతో విడ్డకుల కోసిం హీప్ూ మరియు ప్గీకు రదాలు కెరియుీ్ ీ(హీప్ూ – స్త్టట ింగ్ యొకక  OT#3748) మరియు 

అపోటటషన్ (ప్గీకు NT స్త్టట ింగ్ యొకక  # 647). 
52మరొకరి జీవిత భాగటవ మితో లింగక సింబింధ్ింలో ప్యల్గగనే  వారిక్త మర్ణశక్ష విధించాల్ల లేవీయకాిండము 20:10 
53దీని అర్ిిం ఎవరైనా విడ్డకులు తీసుకుింటూ ఎవరినైనా ఇషటరడే వయ క్తనీి పెళ్ళ ిచేసుకోవడిం కోసిం 
54ప్గీకు మరియు రోమన్ భార్య లు తమ భర్లీను దూర్ింగా ఉించవచుా  కానీ యూదులకు అలా కాదు, (వైన్్ ) 



Jesus reiterated that breaking the marriage covenant by not 

fulfilling their covenant obligations and by giving a 

certificate of divorce is a sin unless a spouse broke their 

marriage covenant by being sexually unfaithful.  The 

putting away of a faithful spouse without a bill of 

divorcement is a sin as the marriage covenant has been 

broken but still legally married.   

The Pharisees in Matthew 19 were attempting to trap or 

test Jesus into choosing between two teachings, (put away 

or divorcing a wife for any reason or prohibiting divorce, 

putting away, for any reason).  Jesus stated that originally, 

and it still applies today, man and woman were and are 

united by covenant into one flesh and that relationship was 

and is intended to last until death. But man is capable of 

sinning and he does so by breaking his marriage covenant 

by abandoning or sending her away. Due to man’s 

treacherous dealing by not giving a bill of divorcement to 

his defenseless wife, God approve the written document of 

divorce as recognition of a dissolved marriage. The 

woman was then able to marry legally without being 

considered an adulteress since the covenant of marriage 

had been dissolved by divorce.  

 

Therefore, she was not cohabiting, not living in adultery, but 

married. Without the divorce document she could only 

cohabit, not legally marry. Since a divorce certificate 

acknowledges by law the marriage is dissolved. They are 

no longer in a marriage relationship, thus free or loosed 

from a spouse. The divorce certificate does not negate the 

sin of divorcing a faithful spouse (also recorded in Mark 

10 and Luke 16). The sin of divorcing can be forgiven just 

as the sin of fornication or any other sin. In chapter 5 Jesus 

explains that it is the inner man can lust thereby commit 

adultery.  

 

1 Corinthians 

To the unmarried (never married, widowed and 

divorced): 

a.  Each man should have his own wife and each 

woman her own   husband (as stated in the 

beginning it is not good for man to be alone). 

b. Men and women should marry to avoid sexual 

immorality. 

c. It is better to marry than burn with passion. Those 

divorced have the same or perhaps even greater 

sexual desires than those never married. Therefore, 

their sexual desires may be more difficult to control 

than those who have never married. 

 

To the married: 

a. Do not send away without a divorce certificate or 

divorce with a certificate a faithful wife as both break 

a marriage covenant.  

అయితే తన భర్ ీచనిపోతే ఆ చటటిం నుిండి ఆమెకు 

విముక్త ీ లభిసీుింది.55మరియు ఆమె మరొక వయ క్తనీి 

వివాహిం చేసుకుింటే, ఆమె వయ భిచారి కాదు.” 

(రోమనిు 7:1-3 ESV). 

➢ మత రిండితలు టధించడ్డనిక్త 

ప్రయతిే సీునే  రరీక్ష ఏమిటింటే, యేసును 

ర్డిండు వివర్ణల మధ్య  ఎించుకోవడ్డనిక్త; ఎ) 

ఒకరిని ఎించుకునే  ఏ కార్ణిం చేతనైనా 

విడ్డకులు తీసుకోవడిం (తొలగించడిం), బి) ఏ 

కార్ణిం చేతనైనా విడ్డకులను నిషేధించడిం. 

అయితే ఇవి మప్తమే అిందుాట్టలో ఉనే  

ఎింపికలు కావు కాబట్టట వివాహింలో వారు ఒకక ట్టగా 

ఐకయ ింగా ఉనాే ర్ని యేసు వారిక్త గురీు చేశ్వడు. 

విడ్డకుల బిలిును ఇవవ డ్డనిక్త మోషే 

అనుమతిించినిందుకు ప్రతిసు ింద్నగా, అది 

వారి హృద్య కాఠినయ మని, నమమ కప్ోహింగా 

వయ వహరిసీుింద్ని యేసు ే రొక నేా డు. విడ్డకుల 

బిలిు లేదా సరి టఫికేట్ లేకుిండ్డ అతనితో 

వివాహిం చేసుకునే రు ట్టీ, ఆ వయ క్త ీ

నిర్గమకాిండము 21:10-11 ప్రకార్ిం ఆహార్ిం, 

దుసీులు, ఆప్శయిం లేదా ఆమె వివాహ 

హకుక లను అిందిించకుిండ్డ ఆమెను 

రింపిించాడు. అతని నమమ కప్ోహ చర్య లు 

ఆమెను నిరాప్శయురాల్లని చేశ్వయి, ఆమె తనను 

తాను వయ భిచార్ిం చేయడ్డనిక్త లేదా సహజీవనిం 

చేయడ్డనిక్త కార్ణమైింది. కాబట్టట, దేవుడు 

మోషేను ఆ ఞా పిించడ్డనిక్త అనుమతిించాడు, 

 

అవివాహితుడు 

• అవివాహితలు మరియు వితింతవులు, నేను 

ఒింటరిగా ఉిండటమే మించిద్ని నేను చెబ్బతాను. 

కానీ వారు రవ య నియింప్తణను ప్యట్టించలేకపోతే, 

వారు వివాహిం చేసుకోవాల్ల. ఎిందుకింటే అభిరుచితో 

మెలగడిం కింటే పెళ్ళ ి చేసుకోవడిం మేలు. (1 

కొరిింథీయులు 7:8-9 ESV) 

 

• “ఇప్పు డు మీరు ప్వాసిన విషయాల కోసిం: ఒక వయ క్త ీ

వివాహిం చేసుకోకపోవడిం మించిది (KJVని 

తాకడిం).56కానీ చాలా అనైతికత ఉింది కాబట్టట, ప్రతి 

మనిషిక్త తన సింత భార్య  మరియు ప్రతి స్త్రకీ్త తన 

సవ ింత భర్ ీఉిండ్డల్ల. భర్ ీతన భార్య కు, అలాగే భార్య  

తన భర్కీు 14 వైవాహిక ాధ్య తను నెర్వేరాా ల్ల. 

భార్య  దేహిం ఆమెకు మప్తమే కాదు భర్కీు కూడ్డ 

చెిందుతింది. అదే విధ్ింగా భర్ ీ దేహిం ఒకక డిదే 

కాదు భార్య కు కూడ్డ చెిందుతింది. రర్సు ర్ 

అింగీకార్ింతో మరియు కొింత సమయిం వర్కు తరు  

 
55చటటిం - మోసెస్ చటటిం మరియు బహుశ్వ రోమన్ పౌర్ చటటిం 
56టచ్ - లింగక సింబింధాలు- ESV; టచ్-NKJV & YLT (ప్గీకు హాపూట  - తనను తాను అటాచ్ చేసుకోవడ్డనిక్త) 



b. Do not withhold the fulfilling a spouse’s sexual 

desires 

c. A husband and wife may separate by mutual 

consent from each other for purposes of prayer and 

fasting. The separation period must be of sufficient 

brevity so as to avoid the temptation for sexual 

immorality.   

d.  Refusal to reconcile following a separation from a 

faithful   spouse breaks the marriage covenant. 

e.  Christians are to remain in their marriage 

relationship to an unbelieving spouse who consents 

to do so. 

f.  A Christian is not bound to their marriage covenant 

if an unbelieving spouse deserts or abandons their 

wife or husband. The marriage covenant is broken 

and by choice the covenant obligations are not 

being fulfilled.  

 

When one enters into an exclusive covenant relationship 

all other similar relationships must be excluded, such as:  

a.   marriage to a spouse in the physical   

b.   being bride of Christ in the  spiritual  

 

Not fulfilling the covenant requirements or being 

unfaithful to a covenant is adultery, such as: 

1. In the marriage relationship 

a.  sexual intercourse with someone other than one’s 

spouse  

b.  refusal to reconcile following separation 

c. not fulfilling one’s marital obligations and /or 

refusing to participate in the sexual and 

companion relationship 

d.  abandonment 

 

2.   In the spiritual relationship  

a. rejecting God by worshiping, having spiritual 

relationship with, false gods (e.g., idols, icons, 

money, pleasures) 

b. refusal to participate in a covenant relationship 

with God fulfilling God’s spiritual desires of 

evangelizing, edifying, and doing good deeds 

while being faithful growing into the nature of 

God. 

c.   refusal to repent and reconcile following 

separation  

 

Forgiveness of the sin of covenant breaking, adultery, 

requires: 

a. recognition of sin 

b. ceasing the practice of any sinful activity  

c. repentance 31 by changing from sinful life 

ఒకరినొకరు దూర్ిం చేసుకోకిండి, తదావ రా మీరు 

ప్ప్యర్నికు అింక్తతిం అవుతారు. అప్పు డు టతాను 

మిమమ ల్లే  శోధించకుిండ్డ ఉిండటానిక్త మళీ ి కల్లసి 

ర్ిండి. నేను దీనిే  రాయితీగా చెబ్బతనేా ను, ఆజఞగా 

కాదు. మనుషులింద్రూ నాలాగే ఉిండ్డలని 

కోరుకుింట్టనేా ను. కానీ ప్రతి మనిషిక్త దేవుని నుిండి 

తన సవ ింత బహుమతి ఉింట్టింది; ఒకరిక్త ఈ 

బహుమతి ఉింది, మరొకరిక్త అది ఉింది” (1 

కొరిింథీయులు 7:1-7 NIV). 

➢ వివాహ ఒడింబడిక విధులను నిల్లపివేయడిం 

లింగక కోరికలను సింతృపి ీ రర్చడిం లేదు. 

వివాహ ఒడింబడికను ఉలిింఘించకుిండ్డ 

అతను తన ఇతర్ వైవాహిక ాధ్య తలను 

(ఆహార్ిం, దుసీులు, ఆప్శయిం మరియు 

సనిే హిత టింగతయ ిం) నిల్లపివేయలేడు. 

 

వితంతువులు 

• అవివాహితలు మరియు వితింతవులు, నేను 

ఒింటరిగా ఉిండటమే మించిద్ని నేను చెబ్బతాను. 

కానీ వారు రవ య నియింప్తణను ప్యట్టించలేకపోతే, 

వారు వివాహిం చేసుకోవాల్ల. ఎిందుకింటే అభిరుచితో 

మెలగడిం కింటే పెళ్ళ ిచేసుకోవడిం మేలు. … భార్య  

తన భర్ ీజీవిించి ఉనే ింత కాలిం అతనిక్త కట్టటబడి 

ఉింట్టింది. కానీ తన భర్ ీచనిపోతే, ఆమె ప్రభువులో 

మప్తమే తనకు నచిా న వారిని వివాహిం 

చేసుకోవడ్డనిక్త రవ చి  ఉింది. ఇింకా నా 

జడిమిెింట్్లో ఆమె అలాగే ఉింటే ఆమె మరిింత 

సింతోషింగా ఉింట్టింది. మరియు నేను కూడ్డ దేవుని 

ఆతమ ను కల్లగ ఉనేా నని అనుకుింట్టనేా ను. (1 

కొరిిం 7:8-9; 39-40 ESV) 

➢ స్త్ైసవీ వితింతవులు మరియు వితింతవులు 

దేవునిక్త నీతిగా జీవిించడింలో సహాయరడటానిక్త 

ఇతర్ స్త్ైసవీులను వివాహిం చేసుకోవాల్ల. 

 

విడిపోయిన వారు 

• “పెళ్యిిన వారిక్త [ప్ీసీులో (RD)] నేను ఈ ఆజఞను 

ఇసీునేా ను (నేను కాదు, ప్రభువు): భార్య  

విడిపోకూడదు57ఆమె భర్ ీ నుిండి, మరియు భర్ ీ

విడ్డకులు తీసుకోకూడదు58అతని భార్య ” (1 

కొరిింథీయులు 7:10-11 ESV). 

➢ మహిళ్లు విడ్డకులు తీసుకోలేరు, కానీ ఆమె 

అలాగే ఆమె భర్ ీ వదిల్లవేయవచుా  లేదా 

విడిచిపెటటవచాు . ఈ నిప్షక మణ 

సింభవిించినప్పు డు స్త్ైసవీ భార్య లు మరియు 

 
31 Not a mere feeling; it has not the uncertainty of moods and sentiments. It is not a simple change in the weather of the soul. It is a distinct 

alteration of the focus of the intelligence; it carries with it a movement of the will; in short, it is a revolution in the very ground of the man's 
being" (The Pulpit Commentary, vol. 18, p. 66 quoted in REFLECTIONS #515 Al Maxey, January 3, 2012) 

57వేరు (చూరిరనీై -బలమైనదిNT#5563) - వదిల్లవేయడిం, బయలుదేర్డిం, విడిచిపెటటడిం, వదిల్లవేయడిం. 
58Afiénai Strong's NT#:863 - వేలిం వేయడ్డనిక్త లేదా బయలుదేర్డ్డనిక్త: YLTని రింరిండి 



d. desire to be forgiven 

e.   seeking forgiveness 

 

There is no doubt that God hates the breaking of covenants 

including the marriage covenant – unfaithfulness. 

Faithfulness is a part of the very nature of God. In the Law 

of Moses marriage was recognized following a divorce.  

Also Christ recognized a marriage was dissolved by 

divorce and no longer in a marriage relationship and that 

one having married again following a divorce was in a 

married state. 

 

Conclusion 

Christians can sin as evidenced by  

a)  Simon (Acts 2), 

b)  The Corinthian brother (1 Corinthians 2);  

c)  The Ephesians who were told to put away lying 

(Ephesians 4:20)  

d)  The breaking of covenants by divorcing.  

 

Adultery, the breaking of one’s marriage covenant 

includes:  

a)  Sexual relation with someone other than their spouse;  

b)  Coveting or the lusting for someone;  

c)  Refusing to fulfill physical or sexual relations within 

a marriage;  

d)  Abandoning, sending away or divorcing a faithful 

spouse  

 

Whenever divorce occurs sin is present - a marriage 

covenant has been broken (1 Corinthians 7:10-14; 

Matthew 5:31; Matthew 19:8, 9).  Christian brothers and 

sisters, not just the leaders, should counsel with those in 

the process of divorcing or already divorced "patiently, 

tolerantly and kindly" (Romans 2:4) and encourage them 

to recognize the nature of their sinful act.   

 

There appears to be no basis in the scripture for the concept 

of "living in sin" as a result of remarriage following the 

issuance of a certificate of divorce.  The Bible does not 

appear to suggest the breaking of the marriage covenant is 

a continuing state of sin that can only be remedied by 

committing the sin of divorce (breaking a covenants 

something God hates – Malachi 2:14) and remarrying the 

original spouse (strictly forbidden in the Old Testament if 

original spouse had remarried - Deut. 24:1-4).  The Bible 

seems to make no distinction between the state of being 

unscripturally divorced or the state of remarriage.  

Therefore, the act of divorce or subsequent remarriage is 

భర్లీు అవివాహితలుగా ఉిండవలసి 

ఉింట్టింది లేదా రాజీరడవలసి ఉింట్టింది. 

 

నమమ కం లేని జీవిత భాగసా్వ మి 

• “మిగల్లన వారిక్త నేను (నేను, ప్రభువు కాదు) 

చెపీ్పనేా ను, ఏ సోద్రుైనా అవిశ్వవ సి అయిన 

భార్య ను కల్లగ ఉింటే మరియు ఆమె అతనితో కల్లసి 

జీవిించడ్డనిక్త అింగీకరిించినటయిితే, అతను 

విడ్డకులు తీసుకోకూడదు.59ఆమె. ఏ స్త్రీై నా అవిశ్వవ సి 

అయిన భర్ ీఉింటే, మరియు అతను ఆమెతో జీవిించడ్డనిక్త 

అింగీకరిించినటయిితే, ఆమె అతనిక్త విడ్డకులు 

ఇవవ కూడదు” (1 కొరిింథీయులు 7:12-13 ESV). 

 

నిశి్చ తారథం చేసుకున్నా రు 

• “ఇప్పు డు నిశా తార్ిిం గురిించి60(కనయ లు ASV), 

ప్రభువు నుిండి నాకు ఎట్టవింట్ట ఆజఞ లేదు, కానీ 

ప్రభువు యొకక  ద్యతో నమమ ద్గన వయ క్తగీా నేను నా 

తీరుు ను ఇటీను. ప్రసీుత ాధ్ల ద్ృష్ట్ట య  ఒక వయ క్త ీ

అలాగే ఉిండడిం మించిద్ని నేను భావిసీునేా ను. 

మీరు కట్టటబడి ఉనాే రా61భార్య కు? రవ చి గా 

ఉిండ్డలని కోరుకోవదుద.62మీరు ఖాళీగా ఉనాే రా63ఒక 

భార్య  నుిండి64? భార్య ను వెతకవదుద. కానీ మీరు 

వివాహిం చేసుకుింటే, మీరు ప్యరిం చేయలేదు 

మరియు నిశా తార్ిిం చేసుకునే  (వివాహిం కాని 

వివాహిం కాని) స్త్ర ీవివాహిం చేసుకుింటే, ఆమె ప్యరిం 

చేయలేదు. ఇింకా వివాహిం చేసుకునే వారిక్త 

ప్ప్యరించిక కష్ట్టలు ఉింటాయి మరియు నేను 

మిమమ ల్లే  తపిు ించుకుింటాను. సోద్రులారా, నా 

ఉదేదశయ ిం ఇదే: నిరీణత సమయిం చాలా తకుక వగా 

ఉింది. ఇకనుిండి భార్య లు ఉనే వాళ్ి  

లేనివాళ్ి లా ప్బతకనివవ ిండి. ప్రరించింతో తమకు 

ఎలాింట్ట సింబింధాలు లేనటి్టగా వయ వహరిించేవారు. 

ఎిందుకింటే ఈ లోకిం యొకక  ప్రసీుత రూరిం 

గతిించిపోతింది” (1 కొరిింథీయులు 7:25-31 ESV). 

➢ మీరు పెళ్ళ ి చేసుకోకుిండ్డ ఉిండటిం దావ రా 

రాబోయే హిింసలో ఒతిడీిని నివారిించవచుా . 

 

• "మీరు ఆింోళ్నల నుిండి విముక్త ీపిందాలని నేను 

కోరుకుింట్టనేా ను. అవివాహితడు ప్రభువును ఎలా 

సింతోషపెటాటలో, ప్రభువు విషయాల గురిించి 

చిింతిసీూ ఉింటాడు. కానీ వివాహితడు ప్ప్యరించిక 

విషయాల గురిించి ఆింోళ్న చెిందుతాడు, తన 

భార్య ను ఎలా సింతోషపెటాట ల్ల మరియు అతని 

 
59apiemi – Strong's # 863 -send away; విడ్డకుల ప్గీకు రద్ిం కాదు 
60ఏ ల్లింగానిక్త చెిందిన అవివాహిత వయ కీులు - ఆడమ ్కిాడక  యొకక  వాయ ఖాయ నిం 
61ఒడింబడిక సింబింధ్ిం క్తింద్ - వివాహిం 
62బింధానిే  విడదీయడిం, విడుద్ల చేయడిం, ర్దుద చేయడిం, ర్దుద చేయడిం - థాయడ (విడ్డకులు - RD) 
63ఉచిత లేదా వదులన, లూసిన్ – విడ్డకులు తీసుకునే  థాయడ్  [ [ఇకపై వివాహ ఒడింబడిక(RD)క్త కట్టటబడి ఉిండదు] 
64భార్య  నుిండి విముక్త ీ- వితింతవులు లేదా విడ్డకులు తీసుకునాే రు [పెళ్ళ ిచేసుకోని వయ క్తకీ్త భార్య  లేదు]. 



adultery, not the state of divorce or remarriage.  For 

purposes of scriptural purity of the Body of Christ, God’s 

children cannot treat sexual sins differently from the 

others. 32 

If one who has broken the covenant relationship of 

marriage fails to acknowledge their sin and their spiritual 

consciousness cannot be raise to the point of repentance, 

the only remaining option is to “deliver such a one to Satan 

for the destruction of his flesh, so that his spirit may be 

saved in the day of the Lord Jesus” (1 Corinthians 5:5 

NASU).  Should this action become necessary, Christians 

are not to associate 33 with them as if they approve of their 

sinful actions. The same is true with regard to sins of 

greed, idolatry (anything more important than God), 

slander, drunkenness or cheating, as it is with sexual sins 

(1 Corinthians 5:11). Sinning with the intent to seek 

forgiveness after sinning is an attitude close to, if not, the 

unpardonable sin 

On the other hand, if they have repented of the sin of 

divorce,  returned to God and resolved the matter with 

Him, they should be welcomed into full fellowship just as 

any other wayward Christian who committed any other sin 

and who had returned to God. They are back as a forgiven 

servant in a right relationship with God.  Since they have 

reconciled their relationship with God, then we as the 

Body of Christ must forgive and not continue condemning 

them by our actions. All Christians should rejoice for the 

one who was lost has returned and is again in fellowship 

with God and all who are in Christ. 

There appears to be no Biblical gradations of fellowship 

or participation, there is not one group who can serve God 

and another group who is not allowed to serve. For the 

Christian community or their leaders to prohibit one from 

serving God runs counter to Christ’s teachings that all His 

children are servants and priest to serve Him. Christians 

and / or their leaders’ sin when they demand someone 

violate God’s law of servant hood. All Christians are 

servants with various function(s) to perform. They are 

either in Christ or out of Christ, either forgiven or not 

forgiven or either in light or in darkness.  We are all 

forgiven sinners. All who are in Christ are in fellowship 

with God and His children which man cannot withhold. 

They are in that relationship by the grace of God because 

they have come full face with their own sin and have been 

cleansed by Christ's blood. We must also forgive. God 

forgives and if we do not forgive, we sin (1 John 3:21-

24). 32 

Forgiveness 

అభిరుచులు విభజించబడె్డయి. మరియు 

అవివాహిత లేదా నిశా తార్ిిం చేసుకునే  స్త్ర ీశరీర్ిం 

మరియు ఆతమ లో ఎలా రవిప్తింగా ఉిండ్డలో ప్రభువు 

విషయాల గురిించి ఆింోళ్న చెిందుతింది. కానీ 

వివాహిత స్త్ర ీ ప్ప్యరించిక విషయాల గురిించి, తన 

భర్నీు ఎలా సింతోషపెటాట ల్ల అని ఆప్తతగా 

ఉింట్టింది. తన నిశా తార్ిిం రట ి అతను సరిగాగ  

ప్రవరిిీంచడిం లేద్ని ఎవరైనా అనుకుింటే, అతని 

కోరికలు బలింగా ఉింటే, మరియు అది జర్గాలింటే, 

అతను తన ఇష్ట్టనుటర్ిం చేయనివవ ిండి: వారు 

వివాహిం చేసుకోనివవ ిండి - అది ప్యరిం కాదు. అయితే 

ఎవరైతే తన హృద్యింలో ్సిరి్ింగా ఉింటారో, 

అవసర్ిం లేకుిండ్డ తన కోరికను అదుప్పలో 

ఉించుకుని, ఆమెను తన నిశా తార్ిిం చేసుకోవాలని 

తన హృద్యింలో నిర్ణయిించుకుింటే, అతను 

మించి చే్టీడు. కాబట్టట తన నిశా తార్ిిం చేసుకునే  

వయ క్తనీి వివాహిం చేసుకునే వాడు ాగా చేటీడు, 

➢ విషయమేమిటింటే, కొనిే  రరిసితిలలో 

కుట్టింబిం రట ిప్ేమ మరియు ప్శద్ధ దేవునితో 

తమ ఒడింబడికకు నమమ కింగా ఉిండకుిండ్డ 

హిింస యొకక  ఒతిళీ్కిు ల్గింగపోయే 

ప్రలోభాలను పెించుతింది. అయితే లింగక 

కోరికలు ఎకుక వగా ఉిండవచుా , పెళ్ళ ి

చేసుకోవడిం ప్యరిం కాదు. 

 

స్వరంశం 
మథ్యయ  

జీవిత భాగటవ మి లింగక ప్ోహిం దావ రా తమ వివాహ 

ఒడింబడికను ఉలిింఘర ీ తరు , వారి ఒడింబడిక 

ాధ్య తలను నెర్వేరా్ కుిండ్డ మరియు విడ్డకుల 

ధ్ృవీకర్ణ రప్తానిే  ఇవవ డిం దావ రా వివాహ 

ఒడింబడికను ఉలిింఘించడిం ప్యరమని యేసు 

ప్పనరుదాాట్టించాడు. విడ్డకుల బిలిు లేకుిండ్డ 

నమమ కమైన జీవిత భాగటవ మిని దూర్ింగా ఉించడిం 

ప్యరిం, ఎిందుకింటే వివాహ ఒడింబడిక విచిి నే మైింది, 

కానీ ఇరు ట్టీ చటటబద్ధింగా వివాహిం చేసుకుింది. 

మథ్యయ  19లోని రరిసయుయ లు యేసును ర్డిండు బోధ్ల 

మధ్య  ఎించుకోవడ్డనిక్త ప్రయతిే ించారు లేదా 

రరీక్షిించడ్డనిక్త ప్రయతిే ించారు, (ఏదైనా కార్ణిం చేత 

భార్య ను దూర్ింగా ఉించడిం లేదా విడ్డకులు 

తీసుకోవడిం లేదా విడ్డకులను నిషేధించడిం, ఏ 

కార్ణిం చేతనైనా దూర్ింగా ఉించడిం). మొద్ట, 

మరియు అది నేట్టీ వరిసీీుింది, స్త్ర ీమరియు ప్పరుషుడు 

ఒడింబడిక దావ రా ఒకే మింసింగా ఉనాే ర్ని మరియు 

ఐకయ ింగా ఉనాే ర్ని మరియు ఆ సింబింధ్ిం మర్ణిం 

వర్కు కొనటగుతింద్ని యేసు ేరొక నేా డు. కానీ 

 
32 Adapted from Position on Remarriage by Larry W. Bridgesmith 1/2/1990 
33 Refer to God’s Will chapter 14 Disciplining, R. Dunn, Nov. 2014, The BibleWay Online   



All men and women are encouraged to marry in order to 

avoid sexual immorality. Therefore, marriage is not a sin. 

God hates divorce as a covenant is broke. It is a sin. So, 

what action must be taken by a Christian guilty of the sin 

of divorce? 

 

First, all sins are forgivable except for those who refuse to 

seek forgiveness or for the sin of blasphemy against the 

Holy Spirit. “Therefore I say to you, every sin and 

blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy 

against the Spirit will not be forgiven men.  Anyone who 

speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven 

him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not 

be forgiven him, either in this age or in the age to come” 

(Matthew 12:31-32 NKJV).  Whenever Christians become 

aware, they have sinned they must correct their situation, 

repent, to get back into a right relationship with God. 

Therefore, there must be some instruction in the New 

Testament regarding what a Christian must do to be 

forgiven of the sins he commits.  

 

In the spiritual marriage relationship, God is always 

willing to forgive and restore but not on any conditional 

basis.  Sinners must return unconditional by changing their 

life and seeking a restored relationship. Likewise in one’s 

physical marriage relationship every effort should be made 

to restore the marriage relationship but not on some 

conditional basis.   

Luke, recording an attitude and possibly greed problem of 

Simon, states in Acts 8:20-23 “But Peter said to him, 

‘Your money perish with you, because you thought that 

the gift of God could be purchased with money! You have 

neither part nor portion in this matter, for your heart is not 

right in the sight of God.  Repent therefore of this your 

wickedness, and pray God if perhaps the thought of your 

heart may be forgiven you. For I see that you are poisoned 

by bitterness and bound by iniquity.’” This Christian’s 

heart was evil, full of sin and in need of forgiveness.   

Paul, without giving many details, wrote in 1 Corinthians 

about a Christian involved in fornication. He strongly 

condemned both the fornicator and Christians tolerating 

his fornicating as they did not take any action to bring the 

sinning brother back into the right relationship with God. 

Apparently they did not regard the act of fornication as 

sinful and alienating them from God. They needed to 

repent from their lack of love for this brother in his sinful 

condition. 

In 2 Corinthians 2:10 Paul states that he forgave the 

fornicating brother. The Corinthian brother ceased his 

fornicating and changed his attitude, for the Christians in 

the Corinthian church were told in verse 7 to “comfort 

him, lest perhaps such a one be swallowed up with too 

much sorrow.” Obviously a Christian brother had sinned, 

మనిషి ప్యరిం చేయగలడు మరియు ఆమెను 

విడిచిపెటటడిం లేదా రింపిించడిం దావ రా తన వివాహ 

ఒరు ిందానిే  ఉలిింఘించడిం దావ రా అతను అలా 

చేటీడు. ర్క్షణ లేని తన భార్య కు విడ్డకుల బిలిు 

ఇవవ కుిండ్డ మనిషి ప్ోహింగా వయ వహరిించడిం వల,ి 

విడ్డకుల ప్వాతపూర్వ క రప్తానిే  ర్దుద చేసిన వివాహానిక్త 

గురిిీంప్పగా దేవుడు ఆమోదిించాడు. విడ్డకుల దావ రా 

వివాహిం యొకక  ఒడింబడిక ర్దుద చేయబడినిందున స్త్ర ీ

వయ భిచారిగా రరిగణిించకుిండ్డ చటటబద్ధింగా వివాహిం 

చేసుకోగల్లగింది. 

 

అిందువల,ి ఆమె సహజీవనిం చేయలేదు, వయ భిచార్ిం 

చేయలేదు, కానీ వివాహిం చేసుకుింది. విడ్డకుల రప్తిం 

లేకుిండ్డ ఆమె సహజీవనిం చేయగలదు, చటటబద్ధింగా 

వివాహిం చేసుకోదు. విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తిం చటటిం 

దావ రా వివాహిం ర్దుద చేయబడిింది. వారు ఇకపై వివాహ 

బింధ్ింలో లేరు, తదావ రా జీవిత భాగటవ మి నుిండి 

రవ చి గా లేదా వదులుకుింటారు. విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ 

రప్తిం నమమ కమైన జీవిత భాగటవ మిక్త విడ్డకులు ఇచేా  

ప్యప్యనిే  తిర్సక రిించదు (మడక  10 మరియు లూకా 

16లో కూడ్డ నమోదు చేయబడిింది). విడ్డకుల ప్యరిం 

వయ భిచార్ిం లేదా మర్నదైనా ప్యరిం వలె 

క్షమిించబడుతింది. 5వ అధాయ యింలో యేసు 

అింతర్గత మనిషి కామింతో వయ భిచార్ిం చేయగలడని 

వివరిించాడు. 

 

1 కొరిింథీయులు 

అవివాహితలకు (ఎప్పు డూ వివాహిం చేసుకోని, 

వితింతవు మరియు విడ్డకులు): 

d. ప్రతి ప్పరుషుడిక్త తన సవ ింత భార్య  మరియు ప్రతి 

స్త్రకీ్త తన సవ ింత భర్ ీఉిండ్డల్ల (ప్ప్యర్ింభింలో 

చెపిు నటి్ట మనిషి ఒింటరిగా ఉిండటిం మించిది 

కాదు). 

e. లింగక అనైతికతను నివారిించడ్డనిక్త ప్పరుషులు 

మరియు మహిళ్లు వివాహిం చేసుకోవాల్ల. 

f. అభిరుచితో కాలా డిం కింటే పెళ్ళ ిచేసుకోవడిం 

మించిది. విడ్డకులు తీసుకునే  వారు వివాహిం 

చేసుకోని వారి కింటే అదే లేదా బహుశ్వ ఎకుక వ 

లింగక కోరికలను కల్లగ ఉింటారు. అిందువల,ి 

వివాహిం చేసుకోని వారి కింటే వారి లింగక 

కోరికలను నియింప్తిించడిం చాలా కషటిం. 

 

వివాహితలకు: 

d. విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తిం లేకుిండ్డ లేదా 

విడ్డకులు లేకుిండ్డ ఒక ధ్ృవీకర్ణ రప్తింతో 

రింరవదుద, ఎిందుకింటే ఇద్దరూ వివాహ 

ఒరు ిందానిే  ఉలిింఘటీరు. 

e. జీవిత భాగటవ మి యొకక  లింగక కోరికలను 

నెర్వేరా్ కుిండ్డ నిరోధించవదుద 



later repented and was forgiven as Paul told the other 

Christians to comfort him. 

It is incumbent upon Christian brothers and sisters to 

provide a Bible answer to the question, what must I do to 

be saved or to be forgiven.  It is clear they must stop 

sinning, repent’ i.e., making a complete change in 

lifestyle. The Ephesian Christians were told “Therefore, 

putting away lying, ‘Let each one of you speak truth with 

his neighbor,’ for we are members of one another. ‘Be 

angry, and do not sin’: do not let the sun go down on your 

wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal 

no longer, but rather let him labor, working with his hands 

what is good, that he may have something to give him who 

has need” (Ephesians 4:25-28 NKJV). It appears that they 

had a practice of lying, stealing and holding grudges. 

Therefore, to be forgiven the practice of sinning must 

cease. 

Does the cession of the practice of sin bring forgiveness? 

No, for in 1 John 1:8-9  John writing to Christians states 

“If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and 

the truth is not in us.  If we confess our sins, He is faithful 

and just to forgive us our sins and to cleanse us from all 

unrighteousness.” 

It should be clear that a Christian must be aware of his or 

her sin(s) for if one is not aware, how can they cease, 

confess, 34 repent and change.  

To be free from the bonds of iniquity, one’s attitude (the 

inner man, heart, mind, center of emotion or intellect) must 

desire to be pleasing to God by ceasing their sinning and 

altering their lifestyle toward righteous living.  One must 

also confess, or acknowledge their sin to God and to the 

one sinned against. Prayer is the avenue for Christians to 

confess to God their unfaithfulness and their desire to 

return to His fellowship.  

This applies to all those in Christ who are engaged the 

practice of sinning including — fornication, stealing, 

lying, rage, murder, rape, slander, blasphemy, envy, lust, 

child abuse, divorce, drunkenness or any other sin. For 

“therefore I say to you, every sin and blasphemy will be 

forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will 

not be forgiven men.” 

 

 

 

 

f. ప్ప్యర్ని మరియు ఉరవాసిం కోసిం భారాయ భర్లీు 

రర్సు ర్ అింగీకార్ింతో విడిపోవచుా . లింగక 

అనైతికత కోసిం ప్రలోభాలకు గురికాకుిండ్డ 

ఉిండ్డలింటే విడిపోయే కాలిం తగనింత ్కిురిీంగా 

ఉిండ్డల్ల. 

డి. నమమ కమైన జీవిత భాగటవ మి నుిండి విడిపోయిన 

తరావ త ప్పనరుద్దరిించటానిక్త నిరాకరిించడిం 

వివాహ ఒడింబడికను విచిి నే ిం చేసీుింది. 

ఇ. స్త్ైసవీులు తమ వివాహ సింబింధానిే  సమమ తిించే 

అవిశ్వవ స జీవిత భాగటవ మితో కొనటగించాల్ల. 

f. అవిశ్వవ సి అయిన జీవిత భాగటవ మి తమ భార్య ను 

లేదా భర్నీు విడిచిపెట్టటనా లేదా విడిచిపెట్టటనా 

వారి వివాహ ఒడింబడికకు స్త్ైసవీుడు కట్టటబడి 

ఉిండడు. వివాహ ఒడింబడిక విచిి నే మైింది 

మరియు ఎింపిక దావ రా ఒడింబడిక ాధ్య తలు 

నెర్వేర్డిం లేదు. 

 

ఒక ప్రతేయ కమైన ఒడింబడిక సింబింధ్ింలోక్త 

ప్రవేశించినప్పు డు అనిే  ఇతర్ టరూరయ  

సింబింధాలను మినహాయిించాల్ల, అవి: 

a. భౌతికింగా జీవిత భాగటవ మితో వివాహిం 

బి. ఆధాయ తిమ కింలో ప్ీసీు వధువు కావడిం 

 

ఒడింబడిక అవసరాలను నెర్వేరా్ కపోవడిం లేదా 

ఒడింబడికకు నమమ కప్ోహిం చేయడిం వయ భిచార్ిం, 

ఉదాహర్ణకు: 

3. వివాహ సింబింధ్ింలో 

a.ఒకరి జీవిత భాగటవ మితో కాకుిండ్డ మరొకరితో 

లింగక సింబింధ్ిం 

b.విభజన తరువాత ప్పనరుద్దరిించటానిక్త 

నిరాకరిించడిం 

c. ఒకరి వైవాహిక ాధ్య తలను నెర్వేరా్ కపోవడిం 

మరియు/లేదా లింగక మరియు సహచర్ 

సింబింధ్ింలో ప్యల్గగనడ్డనిక్త నిరాకరిించడిం 

d.విడిచిపెటటడిం 

 

4. ఆధాయ తిమ క సింబింధ్ింలో 

d. తప్పు డు దేవుళ్తిో (ఉదా, విప్గహాలు, చిహాే లు, 

డబ్బు , ఆనిందాలు) ఆరాధించడిం, ఆధాయ తిమ క 

సింబింధానిే  కల్లగ ఉిండటిం దావ రా దేవుణిణ 

తిర్సక రిించడిం 

e. దేవుని సవ భావానిక్త ఎదుగుతూ విశ్వవ సప్యప్తింగా 

ఉింటూనే సువార్ ీప్రకట్టించడిం, ప్పనశా ర్ణ 

చేయడిం మరియు మించి రనులు చేయడిం 

వింట్ట దేవుని ఆధాయ తిమ క కోరికలను నెర్వేర్నా  

 
34 Confession is more than saying “I am sorry.” The expression whether verbal or from one’s inner being must be from a contrite heart recognizing 
one’s sinful situation. It must result in a change in life, repentance, 27 and a desire to restore the relationship destroyed by sin. (Adapted from the 
International Standard Bible Encyclopaedia) The parable of the prodigal son in Luke 15:7-32 is a good example of this.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

దేవునితో ఒడింబడిక సింబింధ్ింలో 

ప్యల్గగనడ్డనిక్త నిరాకరిించడిం. 

f. విడిపోయిన తరావ త రశా్వ తీారిం చెింద్డ్డనిక్త 

మరియు ప్పనరుద్దరిించటానిక్త నిరాకరిించడిం 

 

ఒడింబడిక ఉలిింఘించడిం, వయ భిచార్ిం చేసిన 

ప్యప్యనిక్త క్షమరణ,అవసర్ిం: 

a. ప్యరిం యొకక  గురిిీంప్ప 

b. ఏదైనా ప్యప్యతమ కమైన చర్య  యొకక  అభాయ టనిే  

నిల్లపివేయడిం 

c. రశా్వ తీారిం65ప్యరప్ప జీవితిం నుిండి మర్డిం 

దావ రా 

d. క్షమిించబడ్డలనే కోరిక 

e. క్షమరణ కోరుతనేా రు 

 

వివాహ ఒడింబడికతో సహా ఒడింబడికలను 

ఉలిింఘించడ్డనేి  దేవుడు దేవ షిటీడనడింలో 

సిందేహిం లేదు - అవిశ్వవ సిం. విశ్వవ సిం అనేది దేవుని 

సవ భావింలో ఒక భాగిం. మోసెస్ చటటింలో విడ్డకుల 

తరావ త వివాహిం గురిిీంచబడిింది. అలాగే ప్ీసీు వివాహిం 

విడ్డకుల దావ రా ర్దుద చేయబడిింద్ని మరియు ఇకపై 

వివాహ సింబింధ్ింలో లేద్ని మరియు విడ్డకుల తరావ త 

మళీ ి వివాహిం చేసుకునే  వయ క్త ీ వివాహిత ్సితిిలో 

ఉనేా డని గురిిీంచాడు. 

 

ముగంపు 

స్త్ైసవీులు టక్షయ ింగా ప్యరిం చేయవచుా  

ఎ) సైమన్ (చటాటలు 2), 

బి) కొరిింథియన్ సోద్రుడు (1 కొరిింథీయులు 2); 

సి) ఎఫెరయులు అబదాధలు చెరు డిం మనేయమని 

చెరు బడిింది (ఎఫెరయులు 4:20) 

డి) విడ్డకులు తీసుకోవడిం దావ రా ఒడింబడికలను 

ఉలిింఘించడిం. 

 

వయ భిచార్ిం, ఒకరి వివాహ ఒరు ిందానిే  

ఉలిింఘించడింలో ఇవి ఉింటాయి: 

ఎ) వారి జీవిత భాగటవ మి కాకుిండ్డ మరొకరితో లింగక 

సింబింధ్ిం; 

బి) ఒకరి రట ికోరిక లేదా కోరిక; 

సి) వివాహింలో శ్వరీర్క లేదా లింగక సింబింధాలను 

నెర్వేరా్ డ్డనిక్త నిరాకరిించడిం; 

d) నమమ కమైన జీవిత భాగటవ మిని విడిచిపెటటడిం, 

దూర్ింగా రింరడిం లేదా విడ్డకులు తీసుకోవడిం 

 

 
65 ఎనేక వలిం అనుభూతి; ఇది మనసిక ్సితిి మరియు భావాల యొకక  అనిశా తిని కల్లగ ఉిండదు. ఇది ఆతమ  యొకక  వాతావర్ణింలో టధార్ణ 

మరుు  కాదు. ఇది మేధ్సు్  యొకక  ద్ృషిట యొకక  విభినే మైన మరుు ; అది సింకలు ిం యొకక  కద్ల్లకను తీసుకువెళ్తింది; సింక్షిరిీంగా, 

ఇది మనిషి యొకక  జీవి యొకక  నేలలోనే ఒక విరవిిం"(ది రల్లు ట్ కామెింటరీ, వాలూయ ిం. 18, ేజ. 66 రిఫెకి్షన్్  #515 అల్స మీ్ , జనవరి 3, 2012లో 

కోట్ చేయబడిింది) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

విడ్డకులు సింభవిించినప్పు డలిా ప్యరిం ఉింట్టింది - 

వివాహ ఒడింబడిక విచిి నే మైింది (1 కొరిింథీయులు 

7:10-14; మతయీి 5:31; మతయీి 19:8, 9). స్త్ైసవీ 

సోద్రులు మరియు సోద్రీమణులు, నాయకులే కాదు, 

విడ్డకులు తీసుకునే ప్రప్క్తయలో ఉనే  లేదా ఇరు ట్టకే 

విడ్డకులు తీసుకునే  వారితో "ఓరుు తో, సహనింతో 

మరియు ద్యతో" (రోమనిు 2:4) సలహా ఇవావ ల్ల 

మరియు వారి ప్యరప్ప చర్య  యొకక  సవ భావానిే  

గురిిీంచమని వారిని ప్పోత్ హిించాల్ల. 

 

విడ్డకుల ధ్ృవీకర్ణ రప్తిం ారీ చేసిన తరువాత 

ప్పనరివ వాహిం ఫల్లతింగా "ప్యరింలో జీవిించడిం" అనే 

భావనకు ప్గింథింలో ఎట్టవింట్ట ఆధార్ిం కనిపిించదు. 

వివాహ ఒడింబడికను ఉలిింఘించడిం అనేది విడ్డకుల 

ప్యరిం (దేవుడు అసహియ ించుకునే ఒరు ిందానిే  

ఉలిింఘించడిం - మలాీ 2:14) మరియు అసలు జీవిత 

భాగటవ మిని (కచిా తింగా) తిరిగ వివాహిం చేసుకోవడిం 

దావ రా మప్తమే రరిషక రిించబడే ప్యరప్ప నిర్ింతర్ ్సితిి 

అని బైబిల్స సూచిించినటి్ట కనిపిించడిం లేదు. అసలు 

జీవిత భాగటవ మి ప్పనరివ వాహిం చేసుకునే టయిితే 

ప్యత నిబింధ్నలో నిషేధించబడిింది - దివ తీ. 24:1-4). 

బైబిలు లేఖ్నాధార్ింగా విడ్డకులు తీసుకునే  ్సితిిక్త 

లేదా ప్పనరివ వాహ ్సితిిక్త మధ్య  ఎట్టవింట్ట భేద్ిం 

చూరడిం లేదు. కాబట్టట, విడ్డకుల చర్య  లేదా తదురరి 

ప్పనరివ వాహిం వయ భిచార్ిం, విడ్డకులు లేదా 

ప్పనరివ వాహిం యొకక  ్సితిి కాదు. ప్ీసీు శరీర్ిం యొకక  

ప్గింథాల సవ చి త కొర్కు,66 

వివాహిం యొకక  ఒడింబడిక సింబింధానిే  విచిి నే ిం 

చేసిన వయ క్త ీవారి ప్యప్యనేి  అింగీకరిించడింలో విఫలమైతే 

మరియు వారి ఆధాయ తిమ క సు ృహ రశా్వ తీాప్యనిక్త 

దారితీయలేకపోతే, మిగల్ల ఉనే  ఏైక ఎింపిక 

ఏమిటింటే, "అట్టవింట్ట వయ క్తనీి అతని శరీరానిే  నాశనిం 

చేయడ్డనిక్త టతానుకు అరు గించడిం. ప్రభువైన యేసు 

దినమున అతని ఆతమ  ర్క్షిింరబడును” (1 

కొరిింథీయులు 5:5 NASU). ఈ చర్య  అవసర్మైతే, 

స్త్ైసవీులు సహవాసిం చేయకూడదు67వారి ప్యరప్ప 

చర్య లను వారు ఆమోదిించినటి్ట వారితో. దురాశ, 

విప్గహారాధ్న (దేవుని కింటే ముఖ్య మైనది ఏదైనా), 

అరవాదు, మద్య ప్యనిం లేదా మోసిం వింట్ట ప్యప్యలకు 

సింబింధించి కూడ్డ ఇది వరిసీీుింది, లింగక ప్యప్యలకు 

సింబింధించినది (1 కొరిింథీయులు 5:11). ప్యరిం చేసిన 

తరావ త క్షమరణ కోరుకునే ఉ్దేదశయ ింతో ప్యరిం చేయడిం 

క్షమిించరాని ప్యప్యనిక్త ద్గ గర్గా ఉింట్టింది. 

మరోవైప్ప, వారు విడ్డకుల ప్యరిం గురిించి రశా్వ తీారరడి, 

దేవుని వద్దకు తిరిగ వచిా , అతనితో సమసయ ను 

 
66లారీ W. ప్బిడ్్ిసిమ త్ 1/2/1990 దావ రా ప్పనరివ వాహింపై ్టినిం నుిండి రవ కరిించబడిింది 
67దేవుని చితిీం అధాయ యిం 14 ప్కమశక్షణ, R. డన్, నవింబడ 2014, ది బైబిల్స్వే ఆన్్లన్్ని చూడిండి 



రరిషక రిించుకునే టయిితే, వారు ఏ ఇతర్ ప్యరిం చేసిన 

మరియు దేవుని వద్దకు తిరిగ వచిా న ఇతర్ 

అవిధేయులన స్త్ైసవీుల వలె పూరి ీ సహవాసింలోక్త 

ఆహావ నిించబడ్డల్ల. వారు దేవునితో సరైన సింబింధ్ింలో 

క్షమిించబడిన రవకునిగా తిరిగ వచాా రు. వారు 

దేవునితో వారి సింబింధానిే  ప్పనరుద్దరిించుకునేా రు 

కాబట్టట, ప్ీసీు శరీర్ింగా మనిం క్షమిించాల్ల మరియు మన 

చర్య ల దావ రా వారిని ఖ్ిండిించకూడదు. తపిు పోయిన 

వయ క్త ీ తిరిగ వచిా  తిరిగ దేవునితో మరియు ప్ీసీులో 

ఉనే వార్ింద్రితో సహవాసింలో ఉనే ిందుకు 

స్త్ైసవీులింద్రూ సింతోషిించాల్ల. 

ఫెలోషిప్ లేదా ప్యరిటసిేషన్ యొకక  బైబిల్స ్టియిలు ఏవీ 

కనిపిించడిం లేదు, దేవునిక్త రవ చేయగల ఒక 

సమూహిం మరియు రవ చేయడ్డనిక్త అనుమతిించని 

మరొక సమూహిం లేదు. స్త్ైసవీ సింఘిం లేదా వారి 

నాయకులు దేవునిక్త రవ చేయడ్డనిే  నిషేధించడిం 

ప్ీసీు బోధ్నలకు విరుద్ధింగా నడుసీుింది, అతని 

పిలలిింద్రూ రవకులు మరియు పూారులు ఆయనకు 

రవ చేటీరు. స్త్ైసవీులు మరియు / లేదా వారి నాయకుల 

ప్యరిం ఎవరైనా కోరినప్పు డు దేవుని రవకుల 

నియమనిే  ఉలిింఘటీరు. స్త్ైసవీులింద్రూ వివిధ్ 

విధులు (లు) నిర్వ హిించడ్డనిక్త రవకులు. వారు ప్ీసీులో 

లేదా ప్ీసీు వెలురల ఉనాే రు, క్షమిించబడె్డరు లేదా 

క్షమిించబడరు లేదా వెలుగులో లేదా చీకట్టలో ఉనాే రు. 

మనమింద్ర్ిం క్షమిించబడిన ప్యప్పలము. ప్ీసీులో 

ఉనే వార్ింద్రూ దేవునితో మరియు ఆయన పిలలితో 

సహవాసింలో ఉనాే రు, దానిని మనవుడు అడుెకోలేడు. 

వారు దేవుని ద్యతో ఆ సింబింధ్ింలో ఉనేా రు, 

ఎిందుకింటే వారు తమ సవ ింత ప్యరింతో పూరి ీ

ముఖ్ింలోక్త వచాా రు మరియు ప్ీసీు ర్కిీం దావ రా శుదిధ 

అయాయ రు. మనిం కూడ్డ క్షమిించాల్ల. దేవుడు క్షమిటీడు 

మరియు మనిం క్షమిించకపోతే, ప్యరిం చేటీము (1 

యోహాను 3:21-24). 32 

క్షమాపణ 

అనీే లింగక అనైతికతను నివారిించడ్డనిక్త ప్పరుషులు 

మరియు మహిళ్లు వివాహిం చేసుకోవాలని 

ప్పోత్ హిించబడె్డరు. అిందువల,ి వివాహిం ప్యరిం కాదు. 

ఒక ఒడింబడిక విచిి నే మైనిందున దేవుడు 

విడ్డకులను దేవ షిటీడు. ఇది ప్యరిం. కాబట్టట, విడ్డకుల 

ప్యప్యనిక్త ప్యలు డిన స్త్ైసవీుడు ఏ చర్య  తీసుకోవాల్ల? 

 

మొద్ట్టది, క్షమరణ కోర్డ్డనిక్త నిరాకరిించిన వారిక్త లేదా 

రవిప్తాతమ కు వయ తిర్నకింగా దూషిించిన ప్యప్యనిక్త మినహా 

అనిే  ప్యప్యలు క్షమిించబడతాయి. “కాబట్టట నేను మీతో 

చెపీ్పనేా ను, ప్రతి ప్యరిం మరియు దైవదూషణ 

మనుషుయ లకు క్షమిింరబడుతింది, కానీ ఆతమ కు 

వయ తిర్నకింగా చేసిన దూషణ క్షమిించబడదు. 



మనుషయ కుమరునిక్త విరోధ్ముగా ఎవరైనా మటిాడితే 

అది అతనిక్త క్షమిింరబడుతింది; కానీ రరిశుదాధ తమ కు 

వయ తిర్నకింగా మటిాడే వయ క్త ీఈ యుగింలో లేదా రాబోయే 

యుగింలో క్షమిించబడడు" (మతయీి 12:31-32 NKJV). 

స్త్ైసవీులకు అవగాహన వచిా నప్పు డలిా, వారు ప్యరిం 

చేశ్వర్ింటే, వారు తమ రరిసితిిని సరిదిదుదకోవాల్ల, 

రశా్వ తీారరడి, దేవునితో సరైన సింబింధానిే  తిరిగ 

పిందాల్ల. కాబట్టట, ఒక స్త్ైసవీుడు తాను చేసిన ప్యప్యలను 

క్షమిించాలింటే ఏమి చేయాల్ల అనే దాని గురిించి కొత ీ

నిబింధ్నలో కొింత సూచన ఉిండ్డల్ల. 

 

ఆధాయ తిమ క వివాహ సింబింధ్ింలో, దేవుడు ఎలపి్పు డూ 

క్షమిించడ్డనిక్త మరియు ప్పనరుద్ధరిించడ్డనిక్త సిద్ధింగా 

ఉింటాడు కానీ ఏ షర్తలతో కూడిన ప్ప్యతిరదికన కాదు. 

ప్యప్పలు తమ జీవితానేి  మరుా కోవడిం దావ రా మరియు 

ప్పనరుద్ధరిించబడిన సింబింధానిే  కోరుకోవడిం దావ రా 

షర్తలు లేకుిండ్డ తిరిగ రావాల్ల. అదే విధ్ింగా ఒకరి 

శ్వరీర్క వివాహ సింబింధ్ింలో వివాహ సింబింధానిే  

ప్పనరు్ద్ధరిించడ్డనిక్త ప్రతి ప్రయతే ిం చేయాల్ల కానీ 

కొనిే  షర్తలతో కూడిన ప్ప్యతిరదికన కాదు. 

లూకా, సైమన్ యొకక  వైఖ్రి మరియు బహుశ్వ దురాశ 

సమసయ ను నమోదు చేసీూ, చటాటలు 8:20-23లో 

ేరొక నేా డు “అయితే ే తరు అతనితో ఇలా అనేా డు, 

'దేవుని బహుమతిని డబ్బు తో కొనుగోలు చేయవచా ని 

మీరు అనుకునే ిందున మీ డబ్బు  మీతో ప్యట్ట 

నశసీుింది! దేవుని ద్ృషిటలో నీ హృద్యిం సరైనది కాదు 

గనుక ఈ విషయింలో నీకు భాగిం లేదా భాగిం లేదు. 

కాబట్టట మీ దుషటతావ నిక్త రశా్వ తీారరడిండి మరియు 

బహుశ్వ మీ హృద్యిం యొకక  ఆలోచన 

క్షమిించబడినటయిితే దేవుణిణ ప్ప్యరిిించిండి. మీరు 

చేదుతో విషపూరితమై, అనాయ యానిక్త కట్టటబడి ఉనేా ర్ని 

నేను చూసీునేా ను.'” ఈ స్త్ైసవీుని హృద్యిం ప్యరింతో 

నిిండిపోయిింది మరియు క్షమరణ అవసర్ిం. 

పౌలు, అనేక వివరాలు ఇవవ కుిండ్డ, 1 కొరిింథీయులలో 

వయ భిచార్ింలో ప్యల్గగనే  ఒక స్త్ైసవీుని గురిించి రాశ్వడు. 

ప్యరిం చేసీునే  సహోద్రుడిని తిరిగ దేవునితో సరైన 

సింబింధానిక్త తీసుకురావడ్డనిక్త ఎట్టవింట్ట చర్య  

తీసుకోనిందున, వయ భిచారి మరియు స్త్ైసవీులు అతని 

వయ భిచారానిే  సహిించడ్డనిే  అతను తీప్వింగా 

ఖ్ిండిించాడు. సు షటింగా వారు వయ భిచార్ చర్య ను 

ప్యరింగా రరిగణిించలేదు మరియు వారిని దేవుని నుిండి 

దూర్ిం చేశ్వరు. ప్యరభరితమైన ్సితిిలో ఉనే  ఈ 

సహోద్రుని రట ి ప్ేమ లేకపోవడింతో వారు 

రశా్వ తీారరడవలసి వచిా ింది. 

2 కొరిింథీయులకు 2:10లో పౌలు వయ భిచార్ 

సహోద్రుడిని క్షమిించినటి్ట ేరొక నేా డు. 

కొరిింథియన్ సహోద్రుడు తన వయ భిచార్ిం మనేసి, 



తన వైఖ్రిని మరుా కునేా డు, ఎిందుకింటే 

కొరిింథియన్ చరాి లోని స్త్ైసవీులు 7వ వచనింలో 

“అతనేి  ఓదారా్ ిండి, బహుశ్వ అలాింట్ట వయ క్త ీ చాలా 

దుుఃఖ్ింతో మిింగవేయబడడు” అని చెరు బడిింది. 

సహజింగానే ఒక స్త్ైసవీ సోద్రుడు ప్యరిం చేటడు, 

తరువాత రశా్వ తీారరడె్డడు మరియు ప్యల్స తనను 

ఓదారా్ మని ఇతర్ స్త్ైసవీులకు చెపిు నటి్ట 

క్షమిించబడె్డడు. 

ర్క్షిింరబడ్డలింటే లేదా క్షమిించబడ్డలింటే నేను ఏమి 

చేయాల్ల అనే ప్రశే కు బైబిల్స సమధానిం ఇవవ డిం 

స్త్ైసవీ సోద్రులు మరియు సోద్రీమణులపై ాధ్య త. 

వారు ప్యరిం చేయడిం మనేయాల్ల, రశా్వ తీారరడ్డల్ల' 

అింటే జీవనశైల్లలో పూరి ీమరుు  తీసుకురావాల్ల. ఎఫెర 

స్త్ైసవీులకు చెరు బడిింది “కాబట్టట, మీలో ప్రతివాడు తన 

పరుగువానితో సతయ ము రలుకునటి్ట అబద్ధమును 

విడిచిపెట్టటము; 'కోరరడిండి, ప్యరిం చేయకిండి': మీ 

కోప్యనిక్త సూరుయ డు అసమీిించవదుద లేదా దెయాయ నిక్త 

చోట్ట ఇవవ కిండి. దింగల్లించినవాడు ఇకపై 

దింగల్లించకూడదు, బదులుగా అతను తన చేతలతో 

మించి రని చేయనివవ ిండి, అవసర్ిం ఉనే వారిక్త 

ఇవవ డ్డనిక్త అతను ఏదైనా కల్లగ ఉింటాడు 

”(ఎఫెరయులు 4: 25-28 NKJV). వారు అబదాధలు 

చెరు డిం, దింగల్లించడిం మరియు రగ రట్టటకోవడిం 

వింట్ట అలవాట్టను కల్లగ ఉనే టి్ట తెలుసీోింది. కాబట్టట, 

క్షమిించబడ్డలింటే ప్యరిం చేర ఆచార్ిం మనేయాల్ల. 

ప్యరిం యొకక  అభాయ సిం యొకక  విర్మణ క్షమరణను 

తెసీుిందా? లేదు, ఎిందుకింటే 1 యోహాను 1:8-9 

స్త్ైసవీులకు ప్వాసీునే  యోహాను ఇలా ేరొక నేా డు 

“మనకు ప్యరము లేద్ని చెపిు నటయిితే, మనలను 

మనిం మోసిం చేసుకుింటాము మరియు సతయ ిం మనలో 

లేదు. మనిం మన ప్యప్యలను ఒప్పు కుింటే, ఆయన మన 

ప్యప్యలను క్షమిించి, అనిే  అనాయ యాల నుిండి 

మనలను శుదిధ చేయడ్డనిక్త నమమ కమైనవాడు మరియు 

నీతిమింతడు. 

ఒక స్త్ైసవీుడు అతని లేదా ఆమె ప్యరిం(ల) గురిించి 

తెలుసుకోవాలని సు షటింగా ఉిండ్డల్ల, ఎిందుకింటే ఒకరిక్త 

తెల్లయకపోతే, వారు ఎలా ఆరగలరు, 

ఒప్పు కుింటారు,68రశా్వ తీారరడిండి మరియు మరా్ ిండి. 

అధ్ర్మ ిం యొకక  బింధాల నుిండి విముక్త ీపిందాలింటే, 

ఒకరి వైఖ్రి (అింతర్గత మనిషి, హృద్యిం, మనస్ు , 

భావోదేవ గిం లేదా బ్బదిధ కేింప్ద్ిం) వారి ప్యరిం చేయడిం 

 
68ఒప్పు కోలు అనేది "ననేు  క్షమిించిండి" అని చెరు డిం కింటే ఎకుక వ. మౌఖికమైనా లేదా ఒకరి అింతర్ింగకమైనా వయ ీకీర్ణ 

ఒకరి ప్యర రరిసితిిని గురిిీంచి రశా్వ తీారరడిన హృద్యిం నుిండి ఉిండ్డల్ల. ఇది జీవితింలో మరుు , రశా్వ తీారిం, 27 మరియు 

ప్యరిం దావ రా నాశనమైన సింబింధానిే  ప్పనరుద్ధరిించాలనే కోరికకు దారితీయాల్ల. (ఇింటర్నే షనల్స ్టట ిండడ ెబైబిల్స 

ఎనై్ కోిపీడియా నుిండి రవ కరిించబడిింది) లూకా 15:7-32లోని తపిు పోయిన కుమరుని ఉరమనిం దీనిక్త మించి ఉదాహర్ణ. 



మనేయడిం మరియు ధ్ర్మ బద్ధమైన జీవనిం వైప్ప వారి 

జీవనశైల్లని మరా్ డిం దావ రా భగవింతని 

సింతోషపెటాట లని కోరుకోవాల్ల. ఒకరు తమ ప్యప్యనిే  

దేవునిక్త మరియు ప్యరిం చేసిన వారిక్త కూడ్డ ఒప్పు కోవాల్ల 

లేదా అింగీకరిించాల్ల. స్త్ైసవీులు తమ నమమ కప్ోహానిే  

మరియు ఆయన సహవాటనిక్త తిరిగ రావాలనే కోరికను 

దేవునిక్త ఒప్పు కోవడ్డనిక్త ప్ప్యర్ని ఒక మర్గిం. 

వయ భిచార్ిం, దింగతనిం, అబద్ధిం, ఆవేశిం, హతయ , 

అతాయ చార్ిం, అరవాదు, దైవదూషణ, అసూయ, కామిం, 

పిలలి దురివ నియోగిం, విడ్డకులు, తాగుడు లేదా 

మర్నదైనా ప్యరిం వింట్ట ప్యరిం చేర అభాయ సింలో 

నిమగే మై ఉనే  ప్ీసీులోని వార్ింద్రిీ ఇది వరిసీీుింది. 

"కాబట్టట నేను మీతో చెప్పు చునేా ను, ప్రతి ప్యరము 

మరియు దూషణ మనుషుయ లకు క్షమిింరబడును గాని 

ఆతమ కు వయ తిర్నకింగా చేసిన దూషణ క్షమిించబడదు." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


