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ఉపల దాా తము 

1675వ సంవతిరములో, ఇంగాో ండ్ లోని బడెఫీర్పలో, జాన్ బనయన్ అను సుపసి్టదిధ  పుయర్శటన్ 
పిసంగశక్ుడు మర్శయు రచయిత ల ైస్ట నుి లేక్ుండా బహరింగంగా పిసంగశంచనందున అతనిని అర్ సుర  చదస్టి 
ఆరమ న లలు పాటట చెరసాలలో ఉంచారమ.  గతంలో, ఆయన పండెిండు సంవతిర్ాల పాటట చెరసాలలో 
గడిపాడు, ఆ సమయములో అనకే్ పుసతకాలను మర్శయు క్ర పత్రకి్లను ఆయన వాిశాడు. కాబటిర , 
కొీతతగా అర్ సుర  చదయబడిన ఈ సమయమును ఒక్ విషాదక్రమ ైన సంఘటనగా కాక్ుండ ఆశాజనక్మ నై 
సంఘటనగా చూశాడు. “ననేు చాలాకాలంగా నా రచనలక్ు దూరంగా ఉనాిను”  బహుశా ఇది నేను కరసీుత  
సందదశంతో పపించానిి చదరమకోగల కార్ాయలయమే గాని చరెసాల కాదు” అని అతడు చెపపినటటో గా 
సమాచారం క్ూడా ఉంది. 

ఇవి బనయన్ మాటాో డని ఖ్చుతమ ైన మాటల ైనా కాక్పల యినా, ఈ కొదిేకాల చరెసాల సమయంలో 
అతడు చదస్టని పర్శచరయ మాతిం తోిస్టపిుచులేనిది. ఈ న లలలోనే బనయన్, పపించ పిఖ్ాయత్రగాంచ నేడు 
క్ూడా పజిలను కరీసుత  కొరక్ు ఆక్ర్శషంచు ఒక్ క ైసైతవ జీవిత క్ల్వపత రచన అయిన యాత్రకి్ుని పయిాణమును 
వాిశాడు. ఇపుపడు, చెరసాలలో ఉనిపుపడు కరీసుత  కొరక్ు ఎనని సాధించన ఒక్ వయకనతని మనందరం 
పిశంస్టించాల్వ. అయితద, జాన్ బనయన్ రచన ఎంత ముఖ్యమ నైదిగా నిరూపించబడిందఫ , అప సతలుడెనై పౌలు 
రచన అంతక్ంట ేగొపపదగిా పర్శగణ ంచబడింది. క ైసరయ మర్శయు ర్పమాలో తన నాలుగు సంవతిర్ాల 
నిరబంధంలో, బనయన్ యొక్క రచన క్ంటే ముఖ్యమ ైన పత్రకి్లను అతడు వాిశాడు. 

పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రకి్లు అను మన పాఠయక్ీమములో ఇద ి మొదట ి పాఠము. ఈ 
పాఠయక్ీమములో “చెరసాల పత్రకి్లు”గా పిలువబడద పౌలు పత్రకి్లను మనం అధయయనం చదసాత ము. పౌలు 
కరీసుత  స్టవేను బటిర  చరెసాలలో ఉనిపుపడు వివిధ సంఘాలక్ు మర్శయు పజిలక్ు అతడు వాిస్టని పత్రకి్లు 
ఇవి. ఈ పాఠమునక్ు “పౌలు నిరబంధం” అను పరేమ ప టార ము. ఈ పాఠంలో పౌలు కొలసియులక్ు, 
ఫిలేమోనుక్ు, ఎఫ స్ట్యులక్ు మర్శయు ఫలి్వప్పయులక్ు వాిస్టిన పత్రకి్లక్ు కారణమ నై పర్శస్టిాతయలను 
పర్శశీల్వసాత ము. 

పౌలు నిరబంధమును గూర్శున మన అధయయనం మూడు పధిాన అంశాలను చర్శుసుత ంది: 
మొదటగిా, మొదట క సైరయలో అటటతరమవాత ర్పమాలో పౌలు నిరబంధము యొక్క నేపథానిి 
పర్శశీల్వసాత ము. ర్ ండవదిగా, నిరబంధ సమయంలో పౌలు చదస్టని పర్శచరయను పర్శశీల్వసాత ము, నిరబంధంలో 
ఉండ ిక్ూడా కరసీుత  అప సతలుడుగా పర్శచరయను ఏ విధంగా కొనసాగశంచాడఫ  చూదాే ము. మర్శయు చవర్శగా, 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చెరసాల పత్రిక్లనీి పంచుకొన ేకొనిి పధిానమ నై అంశాలను ఉదాా టసిూత  వాట ియొక్క వదేాంతశాసత ర 
ఐక్యతను పర్రక్షిసాత ము. పౌలు నిరబంధము యొక్క నపేథయముతో ఆరంభిదాే ము. 

నపేథయము 

పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రకి్లను మనము చూచుచుండగా, పౌలు కొలస్ట్ి, ఫిలేమోను, ఎఫ స్ట్, 
మర్శయు ఫిల్వపప్ పత్రకి్లను వాిస్టని సమయములో ఎక్కడ చరెసాలలో బంధించబడయిునాిడు అను 
విష్యమును గూర్శు పండితయల మధయ భినాిభిపాియాలు ఉనాియని అరాము చదసుకొనుట 
పాిముఖ్యమ ైయునిది. అతడు క సైరయ నుండ ివాిశాడని కొందరమ, అతడు ర్పమాలో నుండి వాిశాడని 
మర్శకొందరమ భావించారమ. ఈ వివర్ాలు మన వాయఖ్యనములలో దదనికర అంత పాిముఖ్యముకానపపటికర, 
పౌలు బహుశా ర్పమా నుండి వాిశాడని ఈ పాఠంలో మనం అభిపాియపడతాము. ఏదదమ నైా, ఘనమ నై 
పండతియలు ఈ విష్యాలప ై విభేదసిుత నాిరమ గనుక్, ఈ ర్ ండు పటరణాలోో  ఆయన గడపిని సమయానిి 
మనం చర్శుంచాల్వ.   

పౌలు నిరబంధము యొక్క నపేథయమును గూర్శున మన పర్శశోధన అతని అర్ సుర క్ు ముందు 
జర్శగశన సంఘటనలను అవలోక్నము చదయుటతో ఆరంభమౌతయంది. తరమవాత, యిెరూష్లేములో అతడు 
అర్ సుర క్ు సంబంధించన సంఘటనలను, మర్శయు అటటతరమవాత క ైసరయలో ఆయన యొక్క తొల్వ 
నిరబంధమును అనేవషిసాత ము. చవర్శగా, ర్పమాలో అతని యొక్క తదుపర్శ నిరబంధమును మనం 
చూసాత ము. ఆయన అర్ సుర క్ు ముందు సంభవించన సంఘటలను మొదటిగా చూదాే ము. 

అర్ సుర క్ు ముందు జర్శగశన సంఘటనలు 
పౌలు యొక్క మూడవ మిష్నర్ర యాతి ముగశంపులో,  బహుశా కరీ.శ. 56 లేదా 57లో, పౌలు 

మర్శయు అతని యొక్క యాతాి సహచరమలు చని ఆస్టియా నుండ ియిెరూష్లేముక్ు, పధిానంగా ఓడలో 
పియాణం చదశారమ. యిరెూష్లేములో క్రవును భర్శసుత ని పదే క ైైసతవులక్ు నిధులు అందించడమే వార్శ 
ఉదదేశమ  ైఉండనిది. వారమ పయిాణ సుత ండగా మిలేతయలో ఆగశపల యారమ, అక్కడ పౌలు ఎఫ సు సమీపములో 
ఉని సంఘపు ప దేలను క్ల్వశాడు. ఈ సమావశేములో పౌలు తాను యిెరూష్లేములో పవిశేంచనపుపడు 
నిరబంధించబడతాడని పర్శశుదాధ తు తనను హచెుర్శంచనటటో గా వ లోడచిదశాడు. అప సతలుల కారయములు 
20:22-24లో అతని యొక్క పివచన వాక్ుకలను మనం ఈ విధంగా చదువుతాము: 

ఇదగిప ననేిపుపడు ఆతుయందు బంధంిపబడనివాడన  ైయిరెూష్లేమునక్ు 
వ ళలో చునాిను, అక్కడ నాక్ు ఏమమేి సంభవించునన తలె్వయదుగాని, 
బంధక్ములును శీమలును నాకొరక్ు కాచుకొనియునివని పర్శశుదాధ తు పతి్ర 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు మొదటి పాఠము: పౌలు నిరబంధం 

-3- 

వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పటరణములోను నాక్ు సాక్షయమిచుుచునాిడని తలె్వయును. అయితద దదవుని 
క్ృపాసువారతను గూర్శు సాక్షయమిచుుటయందు నా పరమగును, ననేు పభిువ నై 
యిసేువలన ప ందని పర్శచరయను, తయదముటిరంపవల నని నా పాిణమును నాక ంత 
మాతమిును పియిమ నైదగిా ఎంచుకొనుటలేదు (అప సతలుల కారయములు 
20:22-24) 

పౌలు దర్శించన అనకే్ పటార ణాలోో ని విశావసులు పౌలు నిరబంధించబడతాడని పవిచంచారమ. 
అయితద పర్శశుదాధ తయుడు ఈ నిరబంధం వ పైు పౌలును బలవంతం చదశాడు. కాబటిర , ఈ పవిచనాలు తనను 
తన మారగం నుండి నిర్పధించడానికన ఉదదేశంచనవి కాదుగాని ర్ాబో వు శమీలక్ు ఆయనను స్టదిధపరచదవిగా 
ఉనాియని పౌలుక్ు తలెుసు. యిెరూష్లేములో పౌలుక్ు అనేక్మంద ిశతృవులునాిరమ గనుక్ తాను 
పివశేంచగానే తనను నిరబంధసిాత రని అతనికన తలెుసు. అయితద ఈ శమీలు దదవుడు తన యిెడల 
క్ల్వగశయుని పణిాళిక్లో భాగమని క్ూడా అతడు గహిీంచాడు. 

మిలేతయ నుండి పౌలు మర్శయు అతని యొక్క సహచరమలు కోసుక్ు, తరమవాత ర్ొదుక్ు, 
అటటతరమవాత పతరక్ు వ ళాో రమ. పతరలో ఓడ ఎకనక తయరమక్ు వ ళళక్ముందు క్ుపకి్ు వ ళాో రమ. 
యిెరూష్లేములో ర్ాబో వు శమీలను గూర్శు పౌలును హెచుర్శంచడానికన పర్శశుదాధ తయుడు తూరమలో 
అనకే్మంది విశావసులను పేరి్పేించాడు. కాని పౌలు మాతిం తన లక్షయయనిి చదరమకోవాలని 
నిరణయించుక్ునాిడు. 

ఆ బృందం తూరమ నుండ ితొల మాయికన, అటటతరమవాత సమరయ తీరంలో ఉని క సైరయక్ు 
వ ళాో రమ. పాిచీన పపించంలో క సైరయ అను పరేమగల పటరణాలు చాలా ఉనివి గనుక్, ఈ పటరణమును 
ఇతర పటరణముల నుండ ిపతిదయకనంచుటక్ు కొనిిసారమో  “క సైరయ మర్శటమి” అని పిల్వచదవారమ అనగా 
“సముదిము సమీపమున” అని అరాం. 

క ైసరయ మర్శటమిలో ఆయన నివాసం చదస్టినపుపడు, యిెరూష్లేము వ ళోవదేని మర్పసార్శ పౌలు 
హెచుర్శంచబడా్ డు. ఒక్ పసి్టిదధ  నాటకరయ దృషార ంతములో, అగబు అను ఒక్ పివక్త పవిచానాతుక్ 
చహింగా తన యొక్క చదతయలను మర్శయు కాళళను క్టటర కొని, నీవు యిరెూష్లేమునక్ు వ ళతత  అర్ సుర  
చదస్ట ిమర్శయు బంధిసాత రని పౌలుక్ు హచెుర్శంచాడు. పౌలు బంధించబడడం అతని స్టేిహితయలక్ు ఎందుక్ు 
ఇష్రం లేదఫ  అరాం చదసుకోడవం సులభమే. వారమ బహుశా పౌలు భదతి కొరక్ు భయపడా్ రమ, మర్శయు 
అతనికన హాని క్లగాలని వారమ ఏ మాతమిు ఆశంచలేదు. అయితద సువారత వాయపిత  కొరక్ు దదవుడు తన 
బంధక్మును మర్శయు నిరబంధమును ఉపయోగశంచుకొనుట దదవుని పణిాళిక్ అని పౌలు గహిీంచాడు. 
అప సతలుల కారయములు 21:13లో మనము ఈ విధంగా చదువుతాము: 

పౌలు ఇలా జవాబిచాుడు ... “ననే తైద పభిువ నై యిసేు నామము నిమితతము 
యిరెూష్లేములో బంధంిపబడుటక్ు మాతమి ేగాక్ చనిపల వుటక్ును స్టదిధముగా 
ఉనాినని చపె పను” (అప సతలుల కారయములు 21:13). 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అతనికన క్లుగబో వు నిరబంధము “పిభువ నై యిసేు నామము కొరక్ు” అని పౌలు అరాం 
చదసుక్ునాిడు. అంటే, సువారత వాయపిత  కొరక్ు మర్శయు సంఘ పర్శచరయ కొరక్ు ర్ాబో వు పౌలు యొక్క 
శీమలను పర్శశుదాధ తయుడు వాడుకోబో వుచునాిడు. 

ఎపుపడు హంిసను ఎదుర్పకవాల్వ మర్శయు ఎపుపడు పార్శపల వాల్వ అను 
విష్యమును పౌలు ఎలా నిరణయించాడా అని కొందరమ పజిలు 
ఆశురయపల తయంటారమ. మర్శయు ఇద ిచాలాసారమో  నిరణయము తీసుకొను 
సమయము మీద ఆధారపడుతయంద ిఅని నా ఆలోచన. పర్శశుదాధ తు నిజముగా 
ఆ నడపింిపును ఇవావల్వ, కాని దనీిలో అనకే్ విష్యములు భాగమ యైునాియి. 
మర్శయు పౌలు విష్యానికొస్టేత , దనీిలో ర్ాజయ విలువలు భాగమ యైునాియి. 
ర్ాజయము కొరక్ు ఉతతమమ నైద ిఏద?ి అతడు దానిలో తన సవపయిోజనము 
కొరక్ు లేడు. అతడు శీమపడుటక్ు మర్శయు మరణ ంచుటక్ు క్ూడా 
స్టదిధపడనిాడు. 

— డా. కేో  కావరరర్ాున్ 

పౌలు ఈ పిమాదాలను ఎదుర్ొకనుచుండగా పర్శశుదాధ తయుని నముడానికన ఒక్ మంచ కారణం 
ఉంది. మునుపు అతని యొక్క ర్ ండవ మిష్నర్ర యాతలిో, పర్శశుదాధ తయుడు తన యిడెల చూపని శీదధను 
పౌలు చూశాడు. అప సతలుల కారయములు 16:6-10 పికారం, ఆస్టయి మర్శయు బితూనియలో సువారత 
పిక్టించాలని పౌలు ఆశంచాడు, కాని పర్శశుదాధ తయుడు అతనిని ఆటంక్పరచాడు. పౌలు దృషిరకన ఇది 
వింతగా అనిపించననూ, అతడు పర్శశుదాధ తయుడికన విధదయత చూపించ తోియక్ు వ ళాో డు. 

తోియలో, దదవుని పణిాళిక్ను వ లోడపిరచన దరినమును పౌలు ప ందుక్ునాిడు. పౌలు 
మాస్టదిఫనియక్ు సువారతను తీసుక్ువ ళోవలస్టని వాడగిా ఉనాిడు. మాస్టదిఫనియలో పౌలు పర్శచరయ చాలా 
ఫలభర్శతమ ైనదగిా ఉంది. అయితద  పౌలు పర్శశుదాధ తయునికన అవిధదయుడెై ఆస్టయి మర్శయు బితూనియలో 
సువారత పకి్టించనటెలో తద, మాస్టదిఫనియలో సువారత పిక్టించదవాడు కాదు. ఇది మర్శయు అనేక్ ఇతర 
అనుభవాల దావర్ా, యిరెూష్లేములో ఏమి సంభవించనా ఆతు నడపిింపును అనుసర్శంచ అక్కడకిన 
వ ళాో ల్వ అని పౌలు నిర్ాా ర్శంచుక్ునాిడు. తాను ఏమి చదయాలని దదవుడు ఆశంచుచునాిడఫ  తలెుసుకోవడం 
మర్శయు అదుుతమ ైన ఊహించని విధంగా ఏదొక్టి సాధించడానికన దదవుడు ఈ శమీలను ఉపయోగశసాత డని 
నమిుతద చాలని పౌలు భావించాడు.  

సువారతను పంచుటక్ు దదవుడు తనను పిలచాడు అను నిశుయతతో మర్శయు దదవుని ఆతు మీద 
పూర్శత నముక్ముతో, పౌలు చరెసాలను ఎదుర్ొకనుటక్ు క్ూడా స్టదిధపడా్ డు. బహుశా కరీ.శ. 57లో, 
యిెరూష్లేముక్ు పయిాణ సూత  పౌలు తన మూడవ మిష్నర్ర యాతనిు ముగశంచాడు. అప సతలుల 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కారయములు 20:16 పికారం, అతడు వసేవి కాలము ఆరంభంలో ప ంతకెొసుత  సమయానికన చదరమకొని 
యుండవచుు. 

పౌలు అర్ సుర క్ు ముందు జర్శగశన సంఘటనలు మనము చూశాము గనుక్, యిరెూష్లేములో 
అతని అర్ సుర క్ు సంబంధించన పర్శస్టిాతయలను పర్శశోధించుటక్ు ఇపుపడు మనం స్టిదధముగా ఉనాిము. 
పౌలు యిరెూష్లేములోని అధకిారమలతో ఎలా విభదేించాడు? అతడు ఎందుక్ు నిరబంధించబడా్ డు? 

యిరెూష్లేములో అర్ సుర  
పౌలు యిరెూష్లేముక్ు వచునపుపడు, అతడు మాిసల ను అను విశావస్ట ియొదే ఉనాిడు 

మర్శయు సంఘము అతనిని సంతోష్ంగా ఆహావనించంది. మరమసటి దనిమున పౌలు యిసేు 
సహో దరమడును మర్శయు కొీతత  నిబంధనలోని యాకోబు పత్రకి్ రచయితయిెనై యాకోబును క్ల్వశాడు. 
యిెరూష్లేము సంఘములోని ప దేలు క్ూడా పౌలును క్లవడానికన క్ూడుకొనాిరమ. బహుశా, ఈ 
సమయములోన ేపౌలు మొదటి మిష్నర్ర యాతిలో స్టకే్ర్శంచన క్రవు ఉపశమన నిధులను సంఘానికన 
అందజేశాడు. పౌలు యొక్క మునుపటి పత్రిక్ల ైన ర్పమీయులక్ు, 1 మర్శయు 2 కొర్శంథయీులక్ు అను 
పత్రకి్ల దావర్ా, ఈ నిధులు యిెరూష్లేములోని పేద క ైసైతవులక్ు సహాయం చదయుటలో మాతిమ ే
కాక్ుండ, యూదులు మర్శయు అనయ విశావసులను సమనవయపరచుటలో క్ూడా సహాయపడతాయని 
పౌలు భావించనటటో గా మనక్ు తెలుసు. 

ఈ నిధులను యూదా క ైసైతవులు అనయజనుల యొదే నుండి ప ందుక్ునిపుపడు, వార్శ యొక్క 
క్ృతజఞతా భావం అనయజనులను క్ూడా కరీసుత లో సంపూరణ సల దరమలుగా స్ట్వక్ర్శంచునటటో  వార్శలో మర్శంత 
ఆసకనతని క్ల్వగశసుత ందని పౌలు ఆశంచాడు. కాని అప సతలుల కారయములోో ని క్థనము క్రవు ఉపశమన 
నిధుల పంపణిీని గూర్శు పిసాత వించలేదు. దనీికన బదులుగా, పౌలు పర్శచరయక్ు సంబంధించన కొనిి 
విష్యాలను మాతమిే అది ఉదాా టసిుత ంది. బహుశా, యిరెూష్లేము సంఘము క్రవు ఉపశమన 
నిధులను పౌలు ఆశంచనటటో గా అభినందించలేదని ఇది సూచసుత ంది. 

అనయక ైసైతవుల యొక్క దాతృతవమును బటిర ఆనందించ,పౌలు పర్శచరయను ధృవీక్ర్శంచుటక్ు 
బదులుగా, పౌలు యొక్క బో ధనా మర్శయు ఆచరణ కార్ాయలను బటిర కొనిి పుకారమో  యిరెూష్లేము 
సంఘముక్ు చదర్ాయని ప దేలు మర్శయు యాకోబు పౌలుక్ు తెల్వయజేశారమ. పతిదయక్ంగా చెపాపలంటే, 
సునిత్ర వంటి యూదుల యొక్క సాంపిదాయ ఆచార్ాలను విసుర్శంచుమని పౌలు అనయజనుల మధయ 
నివస్టించుచుని యూదా క ైసైతవులక్ు బో ధించాడను పుకారమ వచుంది. ఇపుపడు, యూదా క ైైసతవులందరమ 
సాంపదిాయ యూదుల ఆచార్ాలను పాటించాలని యిెరూష్లేములోని యూదా క ైైసతవులు బలంగా 
నమాురమ. మర్శయు ఇటటవంట ిపుకారమల వలన సాా నిక్ యూదా క ైైసతవులు పౌలును వయత్రర్కేనంచారని 
యాకోబు మర్శయు ప దేలు ఆందఫళన చెందారమ. 

పౌలును గూర్శున ఈ అపల హలు తపపిదములు అని మనము తలె్వయజేయాల్వ. పాత నిబంధనలో 
క్నిపించద దదవుని న తై్రక్ ధరుశాసత రం యొక్క పాిమాణ క్తను తన పత్రకి్లనిిటలిోనూ పౌలు ధృవీక్ర్శంచాడు. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతదకాక్, యూదుల సమాజాలు మోష ేధరుశాసత రములో చదర్శున సాంపదిాయలను విసుర్శంచుమని 
క్ూడా వార్శని  పల ి తిహించలేదు. విరమదధంగా చెపాపలంటే, ఆయన యూదుల సమాజాలోో  ఉనిపుపడు 
సవయంగా తాన ేయూదా సాంపిదాయాలను పాటించాడు. ఏదదమ నైా, కరీసుత  మరణము మర్శయు 
పునరమతాా నముతో కొీతత  యుగం పాిరంభమ ైందని ఆయన బో ధించాడు. మర్శయు అతడు తన పత్రకి్లోో  
వివర్శంచనటటో గా, ఈ సాంపిదాయాలను కొనసాగశంచడానికన అనయజనులు లేదా యూదులు అవసరము 
లేదు. అవిశావసుల ైన యూదులక్ు సువారత పకి్టించడానికన మాతిమ ేక ైసైతవులందరమ సాధారణంగా 
యూదుల సాంపదిాయాలను ఉనితంగా పర్శగణ ంచాల్వ అని పౌలు నమాుడు. 

ఈ విష్యాల మీద అతని ఆలోచనను 1 కొర్శంథయీులక్ు 9:20-21లో అతడు వివర్శంచన 
విధానంలో వినండి: 

యూదులను సంపాదంిచుకొనుటక్ు యూదులక్ు యూదునివల  ఉంటనిి. 
ధరుశాసత రమునక్ు లోబడనివార్శని సంపాదంిచుకొనుటక్ు (ననేు ధరుశాసత రమునక్ు 
లోబడనివాడను కాక్పలయినను), ధరుశాసత రమునక్ు లోబడనివానివల  ఉంటనిి. 
(దదవుని విష్యమ  ైధరుశాసత రము లేనివాడను కాను గాని కరీసుత  విష్యమ  ై
ధరుశాసత రమునక్ు లోబడనివాడను). అయినను ధరుశాసత రము లేనివార్శని 
సంపాదంిచుకొనుటక్ు ధరుశాసత రము లేనివార్శకన ధరుశాసత రము లేనివానివల  ఉంటనిి 
(1 కొర్శంథయీులక్ు 9:20-21). 

సువారత నిమితతము యూదుల సాంపదిాయాలను అనుసర్శంచుటక్ు పౌలు సంతోషించాడు. 
అయితద, పాత నిబంధన ధరుశాసత రము యొక్క ఈ సాంపదిాయ యూదా అనువరతనములను పౌలు 
అనుసర్శంచాలని దదవుడు కోరలేదు. మర్శయు పౌలు అనయజనుల మధయలో ఉనిపుపడు అనయజనులవల  
పివర్శతంచుటక్ు సందదహించలేదు. పౌలు ఇక్కడ చపెిపనటటో గా, ఈ సాంపదిాయ ఆచార్ాలను 
విడచిప టటర టక్ు తాను సవతంతయిడు. కాని కరీసుత లోని న తై్రక్ ఆంక్షల నుండి మాతిం సవతంతయిడు కాలేదు. 
క్ుో పత ంగా చపెాపలంటే, దదవుని ధరుశాసత రము యొక్క అనువరతనములు కరీసుత  వచాుడు గనుక్ ఇపుపడు 
మార్ాయని పౌలు నమాుడు, కాని సువారత నిమితతము యూదుల సాంపిదాయాలను అనుసర్శంచుట 
అపపటకిర ఆమోదించబడనిదిగా ఉండినది. 

ఇంత జాగీతతగా సూక్షుంగా చపెపబడని స్టిదాధ ంతం ఎలా తపుపగా అరాం చదసుకొనబడిందఫ , లేదా 
యూదులు తమ సాంపదిాయాలను విసుర్శంచమని చపెిపనటటో  పౌలు మీద పుకారమ ఎందుక్ు వచుందఫ 
ఊహించడం అంత క్ష్రం కాదు. ఏ సంఘటలోన నైా, యాకోబు మర్శయు ప దేలు ఒక్ పర్శషాకరమును 
ఇసాత రమ మర్శయు ఆ పర్శషాకరము యిెరూష్లేములోని యూదా క ైైసతవులను సంతృపితపరమసుత ందని వారమ 
నమాురమ. 

పితదయక్ంగా చెపాపలంటే, యిెరూష్లేము దదవాలయ ఆచార్ాలోో  పాలగగ నడం దావర్ా పౌలు మోష ే
ధరుశాసత రము యిడెల తన నిబదధతను పదిర్శించాలని వారమ సూచంచారమ. పితదయక్ంగా, నజర్యే పిత్రజఞలు 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదస్టని నలుగురమ మనుష్యయలతో క్ూడా శుదిధచదసుకోవాలని వార్ాయనను కోర్ారమ. ధరుశాసత రము యిడెల 
మర్శయు యూదుల సాంపదిాయము యిడెల పౌలు యొక్క విధదయతను ఇద ిచూపిసుత ంద.ి ఈ 
నలుగురమ నజర్యేులక్ు సంబంధించన ఖ్రములను చలోె్వంచుమని క్ూడా వారమ పౌలును కోర్ారమ, ఇది 
పౌలు భకనత యొక్క లోతయను పదిర్శిసుత ంది. 

పౌలు యిరెూష్లేమునక్ు తన అంత్రమ పయిాణమును చదస్టనిపుపడు, 
మొొక్ుకబడ ిచదసుకొనిన నలుగురమ యిసేు నందు విశవస్టంిచు, యూదా విశావసుల 
పక్షమున అతడు పాిముఖ్యమ నై యూదుల ఆచారమ నై శుదీధక్రణ ఆచారములో 
పాలుపంచుక్ునాిడు. ఆ మొొక్ుకబడ ిఏమిటో మనక్ు తలె్వయదుగాని, దానిలోని 
పకినీయ ఏమిటో మనక్ు తలె్వయజయేబడంిద.ి మర్శయు వారమ తయదక్ు 
దదవాలయమునక్ు వ ళోి, అరపణను అర్శపంచ, వార్శ మొొక్ుకబడ ిపూర్శతచదయబడు 
సమయమును ఎంచుకొనుట ఈ పకినీయలో భాగమ యైునిద.ి.. అతడు వార్శతో 
క్ల్వస్ట ిదదవాలయమునక్ు వ ళాో డు. అతడు వార్శ మొొక్ుకబడకిన అవసరమ నై 
అరపణను చలోె్వంచాడు — అద ిచాలా స ముు అయుయండవచుు — మర్శయు 
వార్శతో క్ల్వస్ట ితనను తాను శుదిధచదసుక్ునాిడు. మర్శయు అతడు ఇలా 
చదయుటక్ు ముఖ్య కారణము, రక్షణ ప ందు నిమితతము ఆ నియమమును 
అనుసర్శంచుటక్ు పయిత్రించుట కాదు; వాసతవానికన సువారత నిమితతము 
దావరమును తరెచుట కొరక్ు అతడు అలా చదశాడు... పౌలు సువారత పకి్టంిచాలని 
ఆశంచు పజిలతో పాలుపంచుకొనుటక్ు వంతనెలు నిర్శుంచు నిమితతము 
విభినిమ నై ఆచారములను, విలువలను, మర్శయు సంసకృతయలను 
పర్శగణ ంచాడు అని నా అభిపాియం. మర్శయు యూదుల శుదీధక్రణ ఆచారములో 
పాలుపంచుకొను విష్యములో క్ూడా అతడు ఇదద చదసుత నాిడు. 

— డా. డనె్ లఖీఖ్ 

అనయజనులక్ు అప సతలుడుగా, అతని కనీయలు యూదా క ైైసతవులు తనను గీహించన విధానానిి 
మాతిమ ేకాక్ుండా, అనయ క ైైసతవులను గీహించన విధానము మీద క్ూడా పభిావము చూపుతయంది అని 
పౌలుక్ు తలెుసు. బహుశా, నజర్యేులక్ు మదేతయ ఇచు తనుితాను శుదిధ  చదసుకోవడం దావర 
అనయజనుల ఆర్శధక్ బహుమత్ర సాధించని దానిని, అంటే యూదా క ైైసతవులు అనయక ైైసతవులను 
ఆహావనించనదానిని సాధిసాత నని అతడు ఆశంచాడు. కాబటిర , యూదుల మధయలో కరసీుత  నిమితతము, 
పితదయకనంచ సంఘములో యూదులు మర్శయు అనుయలక్ు మధయ సమాధానం నిమితతము, ఈ విష్యంలో 
యిెరూష్లేము సంఘపు తీరమపక్ు లోబడి తన శుదిధదినములను ఆరంభించాడు. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌలు యొక్క శుదిధదనిములు సమాపతమయియే సమయంలో, మందిరపు లోపల్వ ఆవరణములో 
తన సమయానిి గడిపాడు. దదవాలయములో లోపల్వ ఆవరణము మర్శయు బయటి ఆవరణము 
ఉంటాయి. బయట ిఆవరణము లోపల్వ ఆవరణము నుండ ిఒక్ తలుపు దావర్ా వేరమచదయబడంిది. అనిి 
ర్ాజయలోో ని పజిలక్ు అందులో పివశేంచద అవకాశం ఉనిందున బయటి ఆవరణమును అనయజనుల 
ఆవరణముగా పిల్వచదవారమ. కాని లోపల్వ ఆవరణము, ఇశాీయిలేు ఆవరణము, కేవలం యూదులక్ు 
మాతిమ ేకటేాయించబడింది. గనుక్ ఇశాీయిేలు ఆవరణములో పవిేశంచన అనుయలు మరణ శక్షక్ు 
పాతయిలు. 

పౌలు ఇశాీయిేలు ఆవరణములో ఉనిపుపడు, చని ఆస్టయిా యూదులు కొందరమ ఆయనను 
గుర్శతంచారమ. వీరమ కరసీుత  అనుచరమలుగాక్ బహుశా విశవస్టించని యూదులు అయుయండవచుు. మునుపు, 
ఈ యూదులే పౌలుతో పాటట యిెరూష్లేముక్ు వ ళోిన తోిఫమిను వయకనతతో పౌలును చూశారమ.  తోిఫిము 
క్ూడా చని ఆస్టియా క్ు చెందనివాడద, మర్శయు అతడు అనుయడు అను విష్యం ఆస్టయి యూదులక్ు 
తెలుసు. కాబటిర , వారమ పౌలును ఇశాీయిలేు ఆవరణములో చూస్టనిపుపడు, తోిఫిము క్ూడా ఆ 
ఆవరణములో పివశేంచాడని తపుపగా ఊహించ ఆగీహం వయక్తం చదశారమ. 

ఫల్వతంగా ఈ యూదులు పౌలుక్ు వయత్రర్కే్ంగా పటరణములో గల్వబిల్వ సృషిరంచ, అతనిని 
చంపాలని ఉదదేశంతో ఇశాీయిలేు ఆవరణములో నుండి అతనిని బయటక్ు ఈడాురమ. కాని పటరణము 
గల్వబిల్వగా ఉందని యిరెూష్లేములోని ర్పమీయుల పటాలపు ప అైధకిార్శ వినిపుపడు, ఆ అవాంతర్ాలను 
అర్శక్టరడానికన పరమగ త్రతవచు, సంక ళోతో పౌలును బంధించ, అదుపులోకన తీసుక్ునాిడు. కౌో దియ లూస్టయి 
అను ప అైధకిార్శ, జనసమూహము యొక్క కోపాగశి ని గూర్శు వివర్శంచుమని బలవంతం చదయుటక్ు 
పౌలును శక్షదిాే మనుక్ునాిడు, కాని పౌలు ర్పమా పౌరతవం క్ల్వగశనవాడని తలెుసుక్ునిపుపడు 
నిష్ ర్మించాడు. ర్పమా పౌరమడుగా, విచారణ లేక్ుండా బంధించక్ూడదు లేదా శక్షించక్ూడదు అనే 
హక్ుకతో సహా పితదయక్ చటరపరమ ైన భదతిా హక్ుకలను ప ందద అరహత పౌలు క్ల్వగశయునాిడు. 

మరమసటి దనిమున తనక్ు వయత్రర్కే్ముగా వచున ఆర్పపణలను క్నుగొనుటక్ు లూస్టయి 
పౌలును మహా సభ యిెదుట, అనగా యూదుల పభిుతవము యిదెుట హాజరమపరచాడు. సపష్రంగా 
చెపాపలంటే, తోిఫియ ఇశాీయిలేు ఆవరణములో పవిేశంచాడు అని సాక్షయమిచుుటక్ు ఒక్క సాక్షి క్ూడా 
ముందుక్ు ర్ాలేదు, కాబటిర  అనేక్మంద ియూదులు తన బో ధనక్ు వయత్రర్కే్ంగా ఎందుక్ు ఉనాిర్ప 
వివర్శంచుట దావర్ా తనుితాను నిరూపించుకోవడానికన పౌలు సవతంతిం ప ందాడు. అప సతలుల 
కారయములు 23:11లో మనము చదువునటటో గా: 

వార్శలో ఒక్ భాగము సదూే క్యుయలును మర్శయొక్ భాగము పర్శసయుయలున  ై
యునిటటర  పౌలు గీహంిచ, “సహో దరమలార్ా, ననేు పర్శసయుయడను పర్శసయుయల 
సంతత్రవాడను; మనక్ుని నిర్రక్షణను గూర్శుయు, మృతయల పునరమతాా నమును 
గూర్శుయు ననేు విమర్శి ంపబడుచునాినని సభలో బిగగరగా చపె పను.” 
అతడాలాగు చపెపినపుపడు పర్శసయుయలక్ును సదూే క్యుయలక్ును క్లహము 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పుటిరనందున ఆ సమూహము ర్ ండు పక్షములు ఆయినెు. (సదూే క్యుయలు 
పునరమతాా నము లేదనియు, దదవదూతయిెనైను ఆతుయిెనైను లేదనియు 
చపెుపదురమ గాని పర్శసయుయలు ర్ ండును క్లవని యొపుపకొందురమ) 
(అప సతలుల కారయములు 23:6-8). 

తాను పర్శసయుయడెైనందున మర్శయు తాను పిక్టించన సువారత అనేక్ విష్యాలోో  పర్శసయుయల 
బో ధనలతో ఏకరభవించనందున సదూే క్యుయలు తనను వయత్రర్ేకనంచారని పౌలు పరే్ొకనాిడు. వాసతవంగా 
చెపాపలంటే, పునరమతాా నం విష్యంలో ఇది వాసతవమ ైయుంద.ి సదూే క్యుయలు మరణ ంచన వార్శ యొక్క 
శార్రరక్ పునరమతాా నమును నమురమ, తతీల్వతంగా, కరీసుత  పునరమతాా నమును గూర్శున పౌలు యొక్క 
క ైైసతవ బో ధనను వారమ సహించలేదు. 

మునుపటి దనిమున, యిేసు మృతయలలో నుండి త్రర్శగశ లేచాడని, తనక్ు దరినములో 
క్నిపించాడని, మర్శయు తనక్ు సువారతను వివర్శంచాడని పౌలు ఆగీహంతో ఉని సమూహముక్ు 
పిక్టించాడు. కాబటిర , పునరమతాా నుడెైన కరసీుత ను గూర్శున తన దరినమును ఆధారము చదసుకొని సువారత 
పిక్టించానని మహా సభ యిదెుట పౌలు చపెపినపుపడు, అతడు పర్శసయుయల నుండ ికొంత సానుభూత్ర 
ప ందాడు. 

పౌలు తనుితాను పర్శసయుయనిగా భావించ, అనేక్ విష్యాలోో  వార్శ నముకాలతో 
అంగరక్ర్శంచాడని పర్శసయుయలు గమనించనపుపడు, మహాసభలో వారమ పౌలు పక్షమున మాటాో డారమ. 
కాని సదూే క్యుయలు మాతిం వ నకనక తగగలేదు, గనుక్  ఆ సభ మర్శంత హింసాతుక్ంగా మార్శంది. కాబటిర , 
మర్ొక్సార్శ, ర్పమా అధికార్శ అయిన కౌో దియ లూస్టయి పౌలును అదుపులోనికన తీసుక్ునాిడు. 

మరమనాడు, తనక్ు వయత్రర్కే్ంగా ఉని నరేములను పూర్శతగా విచార్శంచుటక్ు లూస్టయి పౌలును 
మర్పసార్శ మహాసభ యిదెుట నిలబెటటర టక్ు ఉదదేశంచాడు. కాని మహా సభను చదరమకోక్ మనుపే పౌలును 
చంపడానికన నలువదిమంది యూదులు ప ంచయునాిరని పౌలు యొక్క మేనలుో డు లూస్టియను 
హెచుర్శంచాడు. ఇపుపడు, పౌలు ర్పమా పౌరమడు గనుక్ అతనిని రక్షించుటక్ు లూస్టయి పూనుకొనాిడు. 
కాబటిర , అతనిని మహా సభక్ు పంపక్ుండా, యిెరూష్లేము సమీప పటరణమ నై క ైసరయ మర్శటిమాక్ు 
పంపించ మర్శయు ర్పమా పాింతమ నై యూదయక్ు గవరిరమగా ఉని మారకస్ యాంటోనియస్ ఫలే్వక్ుి 
అదుపులోకన పంపాడు. 

ఇపపటివరక్ు యిెరూష్లేములో పౌలు అర్ సుర క్ు ముందు జర్శగశన సనిివేశములు మర్శయు 
అర్ సుర  సమయములో పర్శస్టిాతయలను పర్శశీల్వంచాము గనుక్, ఇపపడు ఫలే్వక్ుి అదుపులో, క సైరయలో 
అతని నిరబంధమును మనం పర్శశీల్వదాే ము. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క సైరయలో నిరబంధము 
పౌలు యొక్క నిరబంధ కాలములో, ర్పమా పాింతమ నై యూదయ, దక్షణిాన యూదయ, మధయలో 

సమరయ మర్శయు ఉతతరమున గల్వలయ అని పిలువబడద పాింతాలను క్ల్వగశ ఉండనిది. క సైరయ 
మర్శటిమ సమరయ తీరంలో ఉందని మీరమ జాఞ పక్ం చదసుకోవచుు. ఇది ర్పమా పాింతమ నై యూదయక్ు 
ర్ాజధానిగా క్ూడా ఉంది. 

బహుశా కరీ.శ. 57లో పౌలు క సైరయక్ు మొదటగిా వచునపుపడు, అతని మీద ఆర్పపణలు 
మోపినవారమ యిరెూష్లేము నుండ ివచుు వరక్ు ఐదు దనిముల పాటట అతడు ర్పమా గవరిర్డ అయిన 
ఫేల్వక్ుి అదుపులో ఉనాిడు. అతని మీద నేరముమోపని వార్శలో పధిాన యాజక్ుడెైన అననీయ, 
కొందరమ యూదుల ప దేలు, మర్శయు తరెమత లుో  అను ఒక్ నాయయవాదయిు ఉనాిరమ.  

ఆర్పపణలు చదస్టని యూదులు వచునపుపడు, ఫలే్వక్ుి ఫిర్ాయదును వినాిడు. ఈ ఫిర్ాయదులో, 
పౌలు శాంత్రకన భంగం క్ల్వగశంచ అలోరోను పేిర్పేించాడని తరెమత లుో  వాదించాడు. యూదయలో శాంత్రని 
కాపాడుట ఫలే్వక్ుి యొక్క బాధయతయిెయైునిందున గవరిరమ దృషిరలో ఇదొక్ తీవిమ నై ఆర్పపణగా ఉంది. 
అయితద మర్శ ముఖ్యంగా, యూదుల దృషిరకోణం పికారం, దదవాలయమును అపవితిపరచుటక్ు క్ూడా 
పౌలు పయిత్రించాడు అని వారమ ఆర్పపించారమ. అక్కడ హాజర్ ైన యూదుల ప దేలలో ఒక్కరమ క్ూడా 
అధకిార్శక్ముగా సాక్షయమిచుుటక్ు ముందుక్ు ర్ాక్పల యినను, ఈ నేరమును వారమ ధృవీక్ర్శంచారమ.  

సపష్రంగా చెపాపలంటే, పౌలును గూర్శున అబదధ  పుకారోను యూదులు హృదయపూరవక్ంగా 
విశవస్టించారమ. పౌలు యూదా మతము యొక్క పతనానికన పయిత్రించాడని మర్శయు దదవాలయమును 
అపవితపిరచుటక్ు పయిత్రించనటటో  తాను ఒపుపక్ుంటాడని వారమ విశవస్టించారమ. కాబటిర , 
నేరముమోపిన యూదులు పల్వకనన ఏక ైక్ సాక్ష ిపరేమ పౌలు! అప సతలుల కారయములు 24:8లో ఫలే్వక్ుితో 
తెరమత లుో  మాటాో డని ముగశంపు మాటలు మనం చదువుతాము: 

తమరమ [పౌలును] విమర్శి ంచన యిడెల మమేు ఇతనిమీద మోపుచుని 
నరేములనిియు తమక ేతలె్వయవచుునని చపె పను (అప సతలుల కారయములు 
24:8). 

ఇపుపడు, పౌలు నాయయవాది కాదు, కాని తన మీద నరేముమోపిన వార్శకన అతడు ఇచున 
సమాధానం ఆసకనతక్రమ ైనది. అతని సమాధానంలో నాలుగు పిధాన బిందువులు ఉనాియి. మొదటిగా, 
మోపబడని నేరమును ధృవీక్ర్శంచుటక్ు ఏ సాక్షి క్ూడా లేడని ఆయన చెపాపడు. అంటే వార్శ ఆర్పపణలక్ు 
ఎటటవంటి ఆధారం క్ూడా లేదు. ఇది ఒక్ ముఖ్యమ నై విష్యం ఎందుక్ంటే రదీేగా ఉని పిదదశంలో 
పగటపిూట ేపౌలు తన నేర్ాలక్ు పాలపడా్ డని ఆర్పపించారమ. అతడు నేరసుా డెైతద, ఖ్చుతంగా ఎవర్ొక్రమ 
దానిని చూస్టేవారమ. ర్ ండవదగిా, తాను కాదు, ఇతరమలు శాంత్రకన భంగం క్ల్వగశంచారని అరహడు సర్శగానే 
వాదించాడు. ఆ అలోర్శ ఆస్టయి నుండ ివచున యూదుల వలన మొదల ైంది. పౌలు ర్పమీయుల శాంత్రకన 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భంగం క్ల్వగశంచలేదు; చని ఆస్టియా నుండి వచున యూదులు శాంత్రకన భంగం క్ల్వగశంచారమ. పౌలును 
హతమారుడానికన యూదులు పిణాళిక్లు వేసుత నాిరని ఆర్పపంిచన లూస్టయి లేఖ్ దావర్ా ఈ వాసతవం 
ధృవీక్ర్శంచబడింది. మూడవదగిా, బహుశా తన మీద నేరముమోపని వార్శని ఆశురయపరచద విధంగా, 
దదవాలయమును అపవితపిరచద ఉదదేశము తనక్ు లేదని పౌలు న కనక చెపాపడు. విరమదధంగా చపెాపలంటే, 
లేఖ్నములో వాియబడిన పతి్రదానిని అతడు నమాుడు, మర్శయు ఆర్ాధించుటక్ు ఆయన 
దదవాలయంలోకన వచాుడు. నాలగవదగిా, మహా సభ అతనిని నేరసుా నిగా ఎంచలేదు అని పౌలు గవరిర్డ 
ఫేల్వక్ుిక్ు జాఞ పక్ం చదశాడు. ఈ వాదన విచారణక్ు అంతర్ాయం క్ల్వగశంచంది. యూదుల పభిుతవం, 
మహాసభ, అతని మీద మోపబడని నరే్ాలక్ు అతనిని దఫషిగా నిరూపించలేదు. అయితద మరణ శక్ష 
విధించడానికన వార్ ందుక్ు పయిత్రించారమ? 

అప సతలుల కారయముల గీంథమును చదువునపుపడు మనము చదువు ఒక్ 
విష్యము ఏమిటంట,ే చటరపరముగాన నైా లేక్ చటరమునక్ు విరమదధముగాన నైా 
లేక్ అకీ్మముగాన నైా పౌలును హతముచదయుటక్ు, ఉర్శతీయుటక్ు అతని 
పతియరమా లు చూపని అమితమ నై ఆశ మర్శయు ఆసకనత.  మర్శయు ఇద ిఒక్ పశిిను 
లేవన తయత తయంద,ి పౌలు తన పతియరమా లలో ఎందుక్ు అంత చంపాలని కోపము 
పుటిరంచాడు? ... సర్,ే ఈ పశిిక్ు అనకే్ విధాలుగా సమాధానమియయవచుు అని 
నా ఆలోచన, కాని లూకా వాి స్టని అప సతలుల కారయముల క్థనములనిిటలిో, 
క ైసైతవులు, ఆదమి క ైసైతవులు, అవిశావసుల నై యూదా అధకిారమల ఎదుట 
నిలువబడయిునిపుపడు పర్శస్టిాత్రని వర్శణంచుటక్ు ఒక్ పదము 
ఉపయోగశంచబడంిద,ి అద ి“అసూయ.” పజిలు సమాజ మందరిమును విడచి 
వ ళలో చునాిరమ అని, వారమ యిసేు కరీసుత  యొదేక్ు చదరమతయనాిరమ అని, మర్శయు 
ఇతర క ైసైతవులతో సహవాసము క్ల్వగశ అప సతలుల బో ధన మర్శయు స్టదిాధ ంతము 
కనీంద జీవించుచునాిరమ అని వారమ అసూయపడా్ రమ. 

— డా. గ ై వాటర్డి 

ఇపుపడు, అంతరంగములో, ఫలే్వక్ుి నిజాయితీ లేని పాలక్ుడుగా ఉనాిడు. పౌలుక్ు వయత్రర్ేక్ంగా 
ఉని సర్శపల ని ఆర్పపణల ఆధారంగా, ఫలే్వక్ుి అతనిని విడుదల చదయవచుు. కాని అతడు అలా 
చదయలేదు. బదులుగా, వయకనతగత లాభం కొరక్ు ఒక్ అవకాశానిి చూశాడు, గనుక్ ఈ కసేు మీద విమరి 
నిల్వపివసే్టి, పౌలు తనక్ు దవియము ఇచదువరక్ు వచే ఉండడానికన ఇష్రపడా్ డు. అప సతలుల కారయములు 
24:26లో, లూకా ఇలా వివర్శంచాడు, 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు మొదటి పాఠము: పౌలు నిరబంధం 

-12- 

వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

[ఫలే్వక్ుి] తరమవాత పౌలు వలన తనక్ు దవియము దొరమక్ునని ఆశంచ, 
మాటమిాటకిన అతనిని పలి్వపంిచ అతనితో సంభాష్ణ చదయుచుండనెు (అప సతలుల 
కారయములు 24:26). 

మొదటోో , ర్పమా సహసాిధపిత్రయిెైన లూస్టయి క ైసరయక్ు వచునపుపడు, పౌలు కేసును తాను 
విచార్శసాత నని ఫలే్వక్ుి చెపాపడు. కాని ఫలే్వక్ుి పౌలు కసేుప ై ర్ ండదళళ పాటట విచారణ నిల్వపవిశేాడు. 
అయితద, ఈ ర్ ండదళళ ముగశంపులో, ఫలే్వక్ుి సాా నములో పల ర్శకయు ఫసేుత  గవరిరమగా వచాుడు.  కరీ.శ. 
59లో ఫసేుత  గవరిరమగా అధికారములోకన వచునపుపడు, యిరెూష్లేములోని పౌలు యొక్క యూదా 
వయత్రర్కే్సుత లు పౌలును చంపుటక్ు మర్ొక్ అవకాశం చూశారమ. వారమ మర్ొక్ ఆక్స్టిుక్ దాడ ిచదయడానికన 
పిణాళిక్ వశేారమ మర్శయు అతని కసేును త్రర్శగశ ఆరంభించ సాా నిక్ంగా నిరవహించాలని కోరమక్ుంటటనాిము 
అన ేన పంతో పౌలును యిరెూష్లేముక్ు పిల్వపించుమని వారమ ఫసేుత ను వేడుక్ునాిరమ. కాబటిర , ఫసేుత  ఒక్ 
విచారణను పలిచ, క సైరయలో కాక్ుండా యిెరూష్లేములో తన కేసును విచారణ చదయడానికన ఇష్రమేనా 
అని పౌలును అడిగాడు.  

ఈ సమయంలో, యిరెూష్లేములో తన కేసు విచారణ చదయబడుటను ఒపుపకొనుటక్ంటే, ర్పమా 
పౌరమనిగా తనక్ు ఉని హక్ుకను బటిర  నీర్ప క సైర్ే నా కేసును విచార్శంచాల్వ అని పౌలు నివదేంిచాడు. 
ఫేసుత క్ు వేర్ే మారగములేక్ అతని వినిపమును అంగరక్ర్శంచాడు. ఈ నివదేనను గూర్శున పౌలు యొక్క 
పితదయక్మ ైన ఉదదేశమును లేఖ్నము నమోదుచదయలేదు, కాని ఈ ఉదదేశమును వివర్శంచుటక్ు మనక్ు 
కొంత సమాచారం ఉంది. మొదటిగా, యిరెూష్లేములో విచారణ తరమవాత విడుదల ప ందుతానని 
నముుటక్ు పౌలుక్ు ఏ కారణము లేదు. ఫలే్వక్ుి తన కసేును సర్శగా విచారణ చదయనందున ఆయన 
అపపటకిే చెరసాలలో ర్ ండదళలళ గడిపాడు. ఫసేుత  తన కసేును మర్శంత నాయయంగా తీరమపతీరముతాడని 
నముుటక్ు ఆయనక్ు ఎటటవంటి కారణం లేదు. ర్ ండవదిగా, యూదులు తనను చంపడానికన 
పియత్రిసుత నాిరని బహుశా పౌలుక్ు తలెుసు. అప సతలుల కారయముల రచయితయిెనై, లూకా, పౌలు 
యొక్క స్టేి హతియడు, మర్శయు క సైరయ నుండ ియిరెూష్లేముక్ు పౌలు బదలిీచదయబడనిపుపడు 
పౌలును చంపడానికన పణిాళిక్ వేశారని అతనికన తెలుసు. కాబటిర , పౌలుక్ు క్ూడా ఈ పణిాళిక్ గుర్శంచ 
తెలుసు అని మనం ఊహంచవచుు. మూడవది మర్శయు అతయంత ముఖ్యమ నైది, పౌలును లూస్టియ 
అర్ సుర  చదస్టినపుపడు, పభిువే పౌలుక్ు దరినములో క్నబడి, నీవు ర్పమాలో సువారత పకి్టించడానికన 
జీవిసాత వని నిశుయత ఇచాుడు. అప సతలుల కారయములు 23:11లో మనము చదువునటటో గా: 

ఆ ర్ాత్ర ిపభిువు అతనియొదే నిలుచుండ,ి “ధెరైయముగా ఉండుము! 
యిరెూష్లేములో ననుిగూర్శు నీవలేాగు సాక్షయమిచుత్రవో ఆలాగున ర్పమాలో 
క్ూడ సాక్షయమియయవలస్టయిునిదని చపె పను” (అప సతలుల కారయములు 23:11). 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అర్ సుర  సమయంలో పౌలు ఈ దరినము ప ందాడు, ర్పమాలో కరసీుత ను గూర్శు పకి్టించుటక్ు తన 
నిరబంధము అవకాశం క్ల్వగశసుత ందని ఆలోచంచుటక్ు ఈ దరినము సహాయపడింది. ఇంతక్ుముందు 
మనము చూచనటటో గా, తన నిరబంధము సువారత వాయపితని క్లుగజసేుత ందని నముునటటో  పర్శశుదాధ తయుడు 
పౌలును నడపిించాడు. ఆ సమయంలో, తన నిరబంధము ర్పమాలోకన వ ళలో టక్ు మారగము సర్ాళము 
చదసుత ందని అతడు తలెుసుక్ునాిడు. 

ఏది ఏమ నైపపటకిర,  పౌలు తన కసేును క సైరమ యొదే నివదేించుకోడానికన తగశన పేిరణను 
క్ల్వగశసుత ంది. కాని తన పేరిణ ఏదెైనా, ఒక్టి మాతిం సపష్రంగా ఉంది: ఎటరకలేక్ు పౌలు ర్పమాలో సువారత 
పిక్టించగలడు, అది చెరసాల నుండెనైా సర్ే. ఇపుపడు, పౌలు ర్పమాక్ు పంపబడక్ముందు, తన కసేును 
యువర్ాజ నై హేర్పదు అగశపీప II యిదెుట వివర్శంచుకొనే అవకాశం ఉంది. మర్శయు పౌలు యొక్క 
వాదనలు వినిన పిముట, అతడు క సైరమ యిదెుట చెపుపక్ుంటానని అనక్పల తద ఇతనిని విడుదల 
చదయవచుునని అగశపీప ఫేసుత తో చెపాపడు. కాని పౌలు యిెడల పభిువుక్ు చాలా భినిమ నై పిణాళిక్ 
ఉంది. 

ఇపుపడు, ఆ సమయములో, నముక్మ నై యూదుల దృషిరలో ర్పమీయుల అధికారము లోక్ము 
మీద సాతాను మర్శయు దయయపు శక్ుత ల యొక్క అధికారమునక్ు అతయంత సామరాయవంతమ ైన 
వయకరతక్రణగా ఉనిది అని మనము గురమత ంచుకోవాల్వ. తరమవాత, పిక్టన గీంథములో, అప సతలుడెైన 
యోహాను ర్పమా సామాొజయమును కరీసుత  అనుచరమలను హింస్టంిచన గొపప సాతాను బలముగా వర్శణసాత డు. 
ర్పమా పటరణములో బో ధించుట దదవుని ర్ాజయ ఉదదేశయముల యొక్క అదుుతమ నై పదిరిన అవుతయంది. 
అప సతలుల కారయముల గీంథము యొక్క చవర్శ వచనాలలో లూకా ఆనందించనటటో , లోక్మునక్ు 
నిజమ నై ర్ాజుయిెనై యిేసు యొక్క వాక్యమును, లోక్ములో దుష్ర సామాొజయము యొక్క కేంద ి
బిందువులోనికన తీసుకొనివ ళలో నటటో  దదవుడు పౌలుక్ు మారగమును తరెచాడు. 

పౌలు అర్ సుర  కాక్ముందు జర్శగశన సనిివేశములను, యిరెూష్లేములో పౌలు యొక్క 
అర్ సుర ను, మర్శయు క సైర్శయాలో పౌలు యొక్క ర్ ండదళో చెరసాల కాలమును మనము చూశాము కాబటిర , 
ఇపుపడు అతడు తరమవాత ర్పమాలో నిరబంధించబడిన సమయమును చూచుటక్ు మనము స్టిదధముగా 
ఉనాిము. క సైరయ నుండి ర్పమాక్ు మధయగల సుదీర ాపియాణమును గూర్శు చర్శసూత  ఆరంభిందుదము. 

ర్పమాలో నిరబంధము 
పౌలు ర్పమా ఖ్ ైదుగా ఉనిందున, ర్పమా భదతిలో అతడు పయిాణము చదయవలస్ట ివచుంది. 

కాబటిర , అతడు ర్పమా శతాధపిత్రయిెనై యూల్వ అధికారములో ఉనాిడు మర్శయు చని ఆస్టయిా వ పైు 
వ ళతో  ఓడలో వారమ పయిాణమయాయరమ. పౌలు యొక్క పియాణ సహచరమల ైన లూకా మర్శయు అర్శసాత రమక 
క్ూడా అతనితో వ ళోడానికన అనుమత్ర ప ందారమ. 

బహుశా కరీ.శ. 59 చవర్శ భాగంలో  ఈ ఓడ క సైరయ నుండ ిబయలుదదర్శంది. వారమ మొదట 
స్ట్దఫనులో దిగారమ, అక్కడ పౌలు కొందర్శ స్టేిహతియలను పర్ామర్శించుటక్ు అనుమత్రప ందాడు. స్ట్దఫను 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నుండ ిబయలుదదర్శ క్ుపి దాటి, కనల్వకనయ మర్శయు పంఫూల్వయ తీరం వ ంబడ ిలుకనయలో ఉని మూరక్ు 
చదర్ారమ. మూరలో ఇటలీకన వ ళోన ైయుని ఓడ ఎకాకరమ. ఈ సమయం నుండ ిక్ూడా, వారమ క్ఠశనమ నై 
పియాణం సాగశంచారమ. వారమ కరి దుక్ు పయిాణం సాగశంచ, అక్కడ నుండ ిదక్షణి దిశగా వ ళలో టక్ు 
బలవంతం చదయబడి, కేతీయ దీవపం వ ైపు పయిాణ ంచ చవరక్ు మంచర్వేులు అను ఒక్ సాలముక్ు 
చదర్ారమ. 

ఇద ిశీతాకాలమ ైనందున, పయిాణ ంచడానికన వాతావరణం చాలా భయంక్రంగా ఉంది. ఈ 
అపాయమును దృషిరలో ప టటర కొని ఇటలీకన వ ళలో ట పమిాదం అని పౌలు శతాధపిత్రయిెనై యూల్వకన సలహా 
ఇచాుడు. అనుభవజుఞ ల ైన నావిక్ులక్ు పౌలు సలహా చెపపడం విచతింగా అనిపించనపపటకిర, అతనికన 
పివచనాతుక్ అంతరేృషిర ఉందని జాఞ పక్ం చదసుకోడం మాతిమ ేకాక్ుండా, 2 కొర్శంథయీులక్ు 11:25 
పికారం, దీనికన ముందు పౌలు మూడు పిమాదాలను తపిపంచుక్ునాిడు అని జాఞ పక్ం చదసుకోవడం 
క్ూడా ముఖ్యమ నై విష్యం. ర్పమాలో సువారత పిక్టించాలని పౌలు ఆశంచాడు. ర్పమాలో తనక్ు 
ఎదుర్ ైయిేయ తీరమపను తపిపంచుకోవాలని ఆశంచ అతడు నావిక్ులక్ు సలహా ఇవవలేదు. బదులుగా, 
ర్పమాక్ు భదమిుగా చదరమకొని, దదవుడు తనక్ు ఇచున పనిని ముగశంచాలని అతడు ఆశ 
క్ల్వగశయుండనిాడు గనుక్ అతడు హచెుర్శంచాడు. 

ఏది ఏమ నైా, ఓడ నావిక్ుడు మర్శయు యజమానుడు, తమ పయిాణం విజయవంతమౌతయంది 
అని యూల్వని ఒపపించ, మరలా పయిాణం కొనసాగశంచారమ. అయితద, కొంచెం స్టపే నై తరమవాత, వారమ 
భయంక్రమ ైన ప నుగాల్వలో చక్ుకక్ునాిరమ, మర్శయు అది వార్శని మధయదర్ా సముదమిులో చాలా 
దూరమున ఉని కౌద పదిదశముక్ు తీసుకొనివ ళోింది. ఆ ప నుగాల్వ ర్ ండు వారముల పాటట కొనసాగశంది, 
ఆ సమయములో పౌలు ఓడలో ఉనివార్శ మధయ సువారత పిక్టించాడు. దదవుడు అతనికన బయలుపరచన 
విష్యమును — అనగా వారమ బతి్రకన బయటపడతారమ అను విష్యమును — తలెుపుతూ అతడు 
వార్శని పల ి తిహించాడు క్ూడా.  చవరక్ు, మ ల్వతద అను దీవప సమీపమున ఒక్ దిబబమీద ఓడ 
చక్ుకక్ుపల యినందున అమరము బదేల ైపల యింది. ఓడ బదధల ైపల యినందున, నావిక్ులు, స్ట ైనిక్ులు, 
ఖ్ ైదలీు మర్శయు ఓడలోని పిత్రఒక్కరమ ఎటూ వ ళోలేక్ మ ల్వతదలో ఉండిపల యారమ. మూడు న లలపాటట 
పౌలు, అతని  యొక్క సహచరమలు మర్శయు స్ట ైనిక్ులు మ ల్వతదలో ఉండిపల యారమ మర్శయు ఆ 
దీవపవాసులు వార్శకన ఉపచారము చదశారమ. 

పౌలు మ ల్వతదలో ఉనిపుపడు, కొనిి గొపప సంఘటనలు జర్శగాయి. ఒక్సార్శ, పౌలును 
విష్సరపము కాటటవేస్టింది. ఆ దీవపవాసులు దానిని చూచ ఇతడు నరహంతక్ుడు కాబటిర  మరణ సాత డు 
అని ఆశంచారమ. కాని పౌలు మాతిం పాముకాటట పభిావానికన గుర్శకాలేదు. తతీల్వతంగా, ఆ దీవపవాసులు 
తమ అభిపాియం మారముకొని ఇతడొక్ దదవత అని చపెపసాగారమ. 

ఇపుపడు, పౌలు తనను దదవతగా పర్శగణ ంచువార్శ అభిపాియమును కొనసాగశంచనియయలేదని 
ఇతర సందర్ాుల నుండి మనక్ు తలెుసు. ఉదాహరణక్ు, లుసత రలో పౌలుక్ు హెర్ేు అని పరేమపటిరనపుపడు, 
తాను క్ూడా సామానయ నరమడనే అని చపెిప, ఆ అవకాశమును సువారత పిక్టించుటక్ు 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపయోగశంచుక్ునాిడు. మ ల్వతదలో క్ూడా అతడు ఇదద చదశాడని మనం ఊహించవచుును. పౌలు 
మ ల్వతదలో క్ూడా అనకే్మ నై సూచక్కనయీలు జర్శగశంచాడు. మ ల్వతద యొక్క ముఖ్య అధికార్శయిెైన ప పిో  
యొక్క తండిిని సవసాపరచుట దావర్ా అతడు తన సవసాత పర్శచరయను ఆరంభించాడు. మర్శయు అతడు 
ప పిో  యొక్క తండిిని సవసాపరచాడని సమాచారం వాయపించనపుపడు, మ ల్వతదలో అనార్పగయంతో ఉని 
పిత్రయొక్కరమ పౌలు చెంతక్ు వచు సవసాపడా్ రమ. 

మూడున లల ైన తరమవాత, కరీ.శ. 60 ముందు భాగంలో,  శీతాకాలమంతయు గడిపని పమిుట, 
పౌలు, అతని సహచరమలు మర్శయు స్ట నైిక్ులు ఇటలీకన పియాణం కొనసాగశంచారమ. మ ల్వతద నుండి 
బయలుదదర్శ స్టసి్టిలీ దీవపము వ పైు ఉతతరమున పయిాణ ంచ సురక్ూస్ట ైకన వ ళాో రమ. సురక్ూస్ట ై నుండ ిఇటలీ 
పిధాన భూభాగం యొక్క దక్షణి దిశలోని ర్ేగశయుక్ు వ ళాో రమ. వారమ ర్గేశయును దాటనిపుపడు, దక్షణిపు 
గాల్వవలో వారమ ప త్రయొల్వకన వ ళాో రమ, పౌలును దర్శించుటక్ు చుటటర పిక్కల విశావసులు అక్కడికన వచాురమ. 
ఒక్ వారం తరమవాత, పౌలు తయదక్ు ర్పమాక్ు వ ళాో డు. కరీ.శ. 60లో పౌలు ర్పమాలో పవిేశంచాడు మర్శయు 
అక్కడ గృహ నిరబంధంలో ఉంచబడా్ డు. 

పౌలు ర్ ండదళళ పాటట, కరీ.శ. 60 నుండి 62 వరక్ు  ర్పమాలో గృహ నిరబంధంలో ఉనాిడు. ఈ 
కాలంలో, కావల్వగా ఉని స్ట ైనిక్ులతో అతడు ఉనాిడు, కాని అత్రథులను స్ట్వక్ర్శంచడానికన మర్శయు 
స్టేవచఛగా బో ధించడానికన అనుమత్ర ప ందాడు. యూదయలోని యూదుల నాయక్ులు ర్పమా 
యూదులక్ు పౌలు విష్యం చెపపలేదు గనుక్, ర్పమా యూదులు తమక్ుతామే పౌలును గూర్శు 
విచారణ చదయసాగారమ. అతని బో ధన దావర్ా, వార్శలో కొందరమ క ైసైతవయంలోకన వచాురమ. అయితద 
మర్శకొందరమ యిసేును గూర్శున అతని పిక్టనలను మర్శయు పాత నిబంధన వాదనలను 
త్రరసకర్శంచారమ. అప సతలుల కారయములు 28:30-31లో ర్పమాలో పౌలు యొక్క నివాసమును లూకా 
సంగీహించ ఇలా చెపాపడు: 

పౌలు ర్ ండు సంవతిరములు పూర్శతగా తన అదెే  యింట కాపురముండ,ి తన 
యొదేక్ు వచుువార్శనందర్శని సనాునించ ఆటంక్మును లేక్ పూరణ ధెరైయముతో 
దదవుని ర్ాజయమునుగూర్శు పకి్టంిచుచు, పభిువ నై యిసేు కరీసుత నుగూర్శున 
సంగతయలు బో ధంిచుచు ఉండనెు (అప సతలుల కారయములు 28:30-31). 

యిెరూష్లేములో పౌలు యొక్క అర్ సుర  అనాయయం, బాధాక్రం మర్శయు పాిణాంతక్మ ైనదగిా 
ఉంది. మర్శయు క సైరయలో అతని యొక్క నిరబంధములో నాయయానికన అనాయయం జర్శగశంది. ర్పమాక్ు 
అతడు చదస్టని పయిాణంలో అనేక్ పమిాదాలు ఎదురయాయయి. అయితద చవరకన, పౌలు యొక్క ఆశలు 
న రవేరుబడా్ యి మర్శయు దదవుని యొక్క మాట న రవరే్శంది. పౌలు ర్పమాక్ు చదరమక్ునాిడు. మర్శయు 
ర్ ండు సంవతిరముల పాటట అతడు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు — అనగా ర్పమా సామాొజయము యొక్క 
అధకిారమునక్ు అత్రప దే ముపుపను గూర్శు — బో ధించగల్వగాడు. ర్పమాలో, అతడు ర్ాజ నై “పభిువ ైన 
యిేసు కరసీుత ను” గూర్శు బో ధించగల్వగాడు. అతడు తన దనిములలో అతయంత శకనతవంతమ నై దుష్ర 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సామాొ జయము యొక్క ర్ాజధాని పటరణములో గృహనిరుంధములో ఉనిపపటకిర, దనీిని “సంపూరణ 
ధెైరయముతో నిర్ాటంక్ముగా” చదయగల్వగాడు. 

 పౌలు ర్పమా పటరణమునక్ు చదస్టని పయిాణము ఎంతో హృదయమునక్ు 
హతయత క్ునదేగిా ఉనిద,ి ఎందుక్ంట ేఅతని ఊహక్ు మించన విధముగా ఒక్ గొపప 
ఉదదేశయమును న రవరేముట కొరక్ు దదవుడు ఒక్ వయకనత యొక్క పయిాణమును 
నియమించాడు అను విష్యములో అద ిపతిదయక్మ నైదగిా ఉనిద.ి ఒక్సార్శ 
ఊహంిచండ,ి పౌలు సమాజ మందరిములలో, వీధులలో పసింగశంచాడు మర్శయు 
ఒక్ శరణీ  పజలతో మాతమి ేమాటాో డగల్వగాడు, కాని అనుకోక్ుండా ఉనిటటో ండ ి
దదవుడు నియమించన పయిాణము దావర్ా, అతని జీవితములో జర్శగశన దదవుని 
కారయము దావర్ా, అతడు “నిరబంధములోనికన” వ ళోిపలయాడు. అయితద ఇపుపడు ఆ 
నిరబంధము అతడు స్ట నైిక్ులతో, పతిదయక్ముగా ర్పమా స్ట నైిక్ులతో మాటాో డు 
అవకాశమును క్ల్వపంచంద.ి అతడు మర్ొక్చపటక్ు పంపబడవలస్టయిుండని ఒక్ 
ర్ాత్ర,ి ర్ ండు వందల మంద ిర్పమా స్ట నైిక్ులు, ర్ ండువందల మంద ిబంటోి తయలు, 
మర్శయు డబెెబై గురీపుసావర్ర చదయు స్ట నైిక్ులు అతనిని ర్ాత్రవిళే నడపింిచవలస్ట ి
వచుంద.ి వారమ  ఏ విష్యమును గూర్శు మాటాో డుకొనియుంటార్ప ఊహంిచండ?ి 
పౌలు. సువారత. మర్శయు ఇపుపడు అతడు శాతాధపితయల ఎదుట, మర్శయు 
ఎనిడును సమాజమందరిములక్ు వ ళళని, వీధులలో క్నబడని 
అధకిారమల నైవార్శతో మాటాో డుతయనాిడు. ర్పమా పటరణమునక్ు అతడు చదస్టని 
పయిాణము సువారతను పతి్ర ఒక్కర్శ యొదేక్ు చదరముటక్ు దదవుని పణిాళిక్లో గొపప 
ఉదదేశయమును న రవరే్శుంద.ి 

— పాసరర్డ జానిన్ ఒని 

పౌలు నిరబంధము యొక్క నపేథయమును ఇపపటవిరక్ు అవలోక్నము చదశాము, గనుక్ తన 
నిరబంధ కాలములో కొనసాగుచుని పర్శచరయను పర్శశీల్వంచుటక్ు ఇపుపడు స్టిదధంగా ఉనాిము. మనము 
చూడబో వుచునిటటో గా, చరెసాలలో ఉనిపుపడు పౌలు పనిపాట లేక్ుండా లేడు. బదులుగా, యిసేుకరసీుత  
సువారత పర్శచారక్ునిగా చురమక్ుగా పనిచదయుట కొనసాగశంచాడు. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొనసాగుచుని పర్శచరయ 

పౌలు ఒక్ అప సతలుడు. యిేసు వయకనతగతంగా పౌలును పలిచ, అతనికన శక్షణ ఇచు తన 
ర్ాయబార్శగా, తన నిబంధన దూతగా పనిచదయుమని అతనిని నియమించాడు. నేడు ఇది మనక్ు 
వింతగా అనిపించవచుు, నిరబంధములో ఉనిపుపడు పౌలు తనక్ు అపపగశంచబడని బాధయతలను 
మరచపల లేదు. విరమదధంగా చెపాపలంటే, తన జీవితకాలములోని ఈ సమయంలో పౌలు చెరసాలలో 
ఉండాలని దదవుడు ఉదదేశంచయునాిడు. ర్పమాలో పౌలు యొక్క నిరబంధము వలన కరసీుత  సువారతను 
పిక్టించడానికన అవకాశం క్ల్వగశంచునటటో  దదవుడద ఈ సంఘటనలను నిరవహించాడు. 

నిరబంధ కాలములో కొనసాగుచుని పౌలు పర్శచరయను గూర్శున ర్ ండు పధిాన సమాచార 
ఆధార్ాలు మనక్ు ఉనాియి. ఒక్వ పైు, ఆ సమయంలో పౌలు పర్శచరయను గూర్శు అప సతలుల 
కారయములు అనకే్ విష్యాలు తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు మర్పవ పైు, పౌలు వివిధ సంఘాలక్ు వాిస్టని 
పత్రకి్లు క్ూడా చరెసాల పర్శచరయను గూర్శు అనేక్ విష్యాలు తలె్వయజేసాత యి. పౌలు పర్శచరయను గూర్శు 
అప సతలుల కారయములు యిమేని చెబుతయందఫ  మొదటగిా చూదాే ము. 

అప సతలుల కారయములు 
అప సతలుల కారయములు రచయితయిెైన లూకాక్ు పౌలు యొక్క నిరబంధము చాలా 

ముఖ్యమ ైనదిగా ఉంది. పౌలు జీవితములోని ఈ ఘటరమును గూర్శు వాియుటక్ు తొమిుద ిఅధాయయాలు 
కేటాయించాడు. అప సతలుల కారయములు 19:21లో పౌలు యిరెూష్లేముక్ు తరమవాత ర్పమాక్ు వ ళాో లని 
తీసుక్ుని నిరణయము నుండి అప సతలుల కారయములు 28:31లో గీంథము చవర్శ వరక్ు, పౌలు అర్ సుర  
చదయబడుటను గూర్శు తరమవాత నిరబంధములోకన వ ళలో టను గూర్శు లూకా వివర్శంచాడు. 

ఈ అధాయయాలోో  అనకే్ వివర్ాలు ఉనాియి, కాని క్నీసం మూడు పధిాన అంశాలు అనకే్ 
సందర్ాులోో  క్నిపిసాత యి: ర్ానుని శీమలను గూర్శు పౌలుక్ుని అవగాహన, ర్ాబో వు తన శీమల 
యిెడల దదవుని ఉదదేశమును గూర్శున అవగాహన, మర్శయు తన శమీల దావర్ా క్ుముర్శంపబడబో వు 
దదవుని ఆశీర్ావదముల యిడెల అతడు క్ల్వగశయుని అవగాహన. మొదటగిా, అతడు చదసుత ని కరసీుత  
పర్శచరయను బటిర తన జీవితంలో అనేక్ శీమలు బాధలు వసాత యని పౌలుక్ు తెలుసు. 

శమీలను గూర్శున అవగాహన 
అప సతలుల కారయములు 19-28లో, ర్ాబో వు శమీలను గూర్శు తలె్వస్టనివాడగిా లూకా పౌలును 

గూర్శు వివర్శంచాడు. తాను నిరబంధించబడతాడని మర్శయు చంపివయేబడతాడని క్ూడా పౌలుక్ు 
తెలుసు. ఉదాహరణక్ు, అప సతలుల కారయములు 20:22-25లో ఎఫ స్ట ్ప దేలతో అతడు మాటాో డిన 
మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇదగిప ననేిపుపడు ఆతుయందు బంధంిపబడనివాడన  ైయిరెూష్లేమునక్ు 
వ ళలో చునాిను, అక్కడ నాక్ు ఏమమేి సంభవించునన తలె్వయదుగాని, 
బంధక్ములును శీమలును నాకొరక్ు కాచుకొనియునివని పర్శశుదాధ తు పతి్ర 
పటరణములోను నాక్ు సాక్షయమిచుుచునాిడని తలె్వయును. నా పాిణమును 
నాక ంత మాతమిును పియిమ నైదగిా ఎంచుకొనుటలేదు ... మీలో ఎవరమను 
ఇక్మీదట నా ముఖ్ము చూడరని నాకనపుపడు తలె్వయును (అప సతలుల 
కారయములు 20:22-25). 

మర్శయు తరమవాత అప సతలుల కారయములు 21:13లో క ైసరయలో అతడు విశావసులతో ఇలా 
చెపాపడు: 

ననే తైద పభిువ నై యిసేు నామము నిమితతము యిరెూష్లేములో 
బంధంిపబడుటక్ు మాతమి ేగాక్ చనిపల వుటక్ును స్టదిధముగా ఉనాినని చపె పను 
(అప సతలుల కారయములు 21:13). 

కరీసుత క్ు, ఆయన సువారతక్ు తాను చదస్టిన స్టవేలో ఎదురవవబో యిే శమీలను గూర్శు పౌలుక్ు బాగా 
తెలుసు, మర్శయు మరణ ంచడానికన క్ూడా స్టిదధంగా ఉనాిడు.  

యిరెూష్లేముక్ు వ ళోిన తరమవాత ఏమి జరమగుతయందఫ తలె్వస్టి క్ూడా — అతడు 
చరెసాలలో వయేబడతాడు — అక్కడకిన వ ళోి సువారత పకి్టంిచు ధెరైయము పౌలులో 
ఉండనిద,ి ఎందుక్ంట ేసువారత పకి్టన పటో అతడు సమరపణ 
క్ల్వగశయుండనిాడు... మర్శయు అక్కడకిన వ ళోి సువారత పకి్టంిచాలని ఆతు అతనిని 
పేరి్పేంిచాడు. మర్శయు దదవుడు అతనికన ఇచున పర్శచరయను న రవరేము పకినీయలో 
ఏ విధమ నై ఆటంక్ములు లేక్ అపాయములు అతనిని తపుపదార్శపటిరంచుటక్ు 
అతడు అనుమత్రంచలేదు. 

— ర్ వ. ర్ాబర్డర అల గేజండర్డ 

ర్ ండవదగిా, తాను ఎదుర్ొకను శీమలను గూర్శు మాతమిే పౌలుక్ు అవగాహన లేదుగాని, అతని 
శీమ యొక్క ఉదదేశయమును గూర్శు క్ూడా అతడు అవగాహన క్ల్వగశయుండనిాడు అని అప సతలుల 
కారయములు గీంథము తెల్వయజేసుత ంది. 

ఉదదేశయమును గూర్శున అవగాహన 
తాను శమీలను అనుభవించాలని దదవుడు ఆశంచనటెలో తద, సువారత వాయపిత  కొరక్ు ఈ శమీలను 

దదవుడు ఉపయోగశంచుక్ుంటాడని క్ూడా పౌలుక్ు తలెుసు. క ైసైతవ సువారత వాయపింపజేయడానికన దదవుడు 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తన శమీలను ఉపయోగశంచుక్ుంటాడని పౌలు సంపూరణముగా నమాుడు. తాను చదయబో వు ఏ 
తాయగమ నైా సర్ ేఅది అరహమ నైదద అని అతడు గీహించాడు ఎందుక్ంటే కరసీుత లో రక్షణను గూర్శున సువారతను 
వాయపింపజయేడానికన అది దదవుడు ఉపయోగశంచద మారగంగా ఉంది. అప సతలుల కారయములు 20:24లో 
ఎఫ స్ట్ ప దేలతో అతడు ఏమి చపెాపడఫ మర్పసార్శ వినండి: 

అయితద దదవుని క్ృపాసువారతను గూర్శు సాక్షయమిచుుటయందు నా పరమగును, 
ననేు పభిువ నై యిసేువలన ప ందని పర్శచరయను, తయదముటిరంపవల నని నా 
పాిణమును నాక ంత మాతమిును పియిమ నైదగిా ఎంచుకొనుటలేదు (అప సతలుల 
కారయములు 20:24). 

చెరసాలలో తాను చదయుచుని పర్శచరయలో సువారతను గూర్శు సాక్షయమిచుుట, మర్శయు ఈ 
శీమలను అనుభవించుట ఒక్ అప సతలుడుగా తన బాధయతలో భాగమని అతడు భావించాడు. ఈ 
నిరబంధము, పౌలు అప సుత లతవ పర్శచరయక్ు ఆటంక్ం క్ల్వగశంచక్, తన పర్శచరయను న రవరేముటక్ు 
మాధయమంగా ఉంది. 

వాసతవంగా చెపాపలంటే, అప సతలుల కారయములోో  మర్పచపట మనము చదువునటటో , ఖ్చుతంగా 
ఇదద జర్శగశంది. అప సతలుల కారయములు 22:1-21లో, పౌలు యిెరూష్లేములో నిరబంధించబడనిపుపడు, 
తన మరణము కొరక్ు వచేచూసుత ని సమూహముక్ు తన క ైసైతవ సాక్షయమును అందించాడు. అప సతలుల 
కారయములు 23:1-10లో, మహాసభ, పాల్వంచు పిభుతవము యిెదుట సువారతను గూర్శు మర్శయు కరసీుత  
పునరమతాా నము గూర్శు పౌలు సాక్షయమిచాుడని లూకా వివర్శంచాడు. అటటతరమవాత అప సతలుల 
కారయములు 24:14-26లో, పౌలు తన విచారణలో క సైరయ కోరమర లో బహరింగంగాను మర్శయు గవరిర్డ 
ఫేల్వక్ుి నక్ు అదద విధంగా యూదుర్ాల ైన తన భారయ దుిస్టలోిక్ు వయకనతగతంగాను సువారతను పిక్టించాడు. 
ర్ ండు సంవతిర్ాల పాటట ఫలే్వక్ుి పౌలుతో తరచుగా మాటాో డాడని క్ూడా మనక్ు చపెపబడింది. 

దీని తరమవాత, అప సతలుల కారయములు 25:18-26:29లో, కొీతత  గవరిర్ నై ఫసేుత క్ును, అదద 
విధంగా యూదా ర్ాజ నై అగశపీపక్ు మర్శయు అతని భారయ బరె్శి సుక్ు పౌలు సువారత పకి్టించాడని లూకా 
మనక్ు చబెుతయనాిడు. మర్శయు అప సతలుల కారయములు 28:23-31లో, పౌలు తరచుగా దదవుని ర్ాజయ 
సువారతను పకి్టించాడు అని మర్శయు ర్పమా పటరణములో అతనిని దర్శించుటక్ు వచునవారందర్శకన 
ఇశాీయిలేు యొక్క ర్ాజర్శక్ మ స్ట్ియగా యిేసును గూర్శు బో ధించాడు అని లూకా వివర్శంచాడు. 
అప సతలుల కారయములు 23:11లో, పౌలుతో కరసీుత  మాటాో డిన మాటలు తన శీమలనిిటి యొక్క 
ఉదదేశయమును గూర్శు సంగీహించాయి: 

ఆ ర్ాత్ర ిపభిువు అతనియొదే నిలుచుండ,ి “ధెరైయముగా ఉండుము! 
యిరెూష్లేములో ననుిగూర్శు నీవేలాగు సాక్షయమిచుత్రవో ఆలాగున ర్పమాలో 
క్ూడ సాక్షయమియయవలస్టయిునిదని చపె పను” (అప సతలుల కారయములు 23:11). 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత ను గూర్శున సువారతను యిెరూష్లేము మొదలుకొని ర్పమా వరక్ు వాయపింపజయేుటక్ు 
పౌలు శమీపడా్ డు. 

శీమల పటో పౌలు క్ల్వగశయుండని వ ఖై్ర్శ నిజముగా అమోఘమ నైద.ి చూడండ,ి 
మనలో చాలామందమిి శీమను తపపించుకొనుటక్ు చదయగల్వగశనదంతా చదసాత ము. 
అయితద పౌలు ఇలా చదయలేదు... అతడు శమీల యందు ఆనందసిాత ను అని 
చబెుతయనాిడు; అతడు శీమలు, శోధనలు మర్శయు బాధలలో ఆనందసిాత డు, 
ఎందుక్ంట ేఅతడు బలహనీుడుగా ఉనిపుపడు, కరీసుత  బలవంతయడవుతాడు.  
కాబటిర , దనీంతటలిో పౌలు తనను తాను మహమిపరచుకొనుట లేదు లేక్ తన 
జీవితములో ఆదరణను కోరమటలేదుగాని కరీసుత ను మహమిపరచుచునాిడు, 
మర్శయు దదవుడు తనను పలిచన పతి్ర పనిని చదయుచునాిడు, దదవుని ర్ాజయ 
నిర్ాుణమును మర్శయు సువారత పకి్టనను నముక్ముగా చదయుచునాిడు అని 
మనము చూసాత ము. 

— డా. జ ఫ్ బిననిన్ 

మూడవదగిా, అతని శీమలు మర్శయు వాటి ఉదదేశయమును గూర్శు పౌలు క్ల్వగశయుండిన 
అవగాహనతో పాటటగా, ఈ కాలములో తన పర్శచరయ మీద దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శు క్ూడా పౌలు 
అవగాహనను క్ల్వగశయుండనిాడు అని అప సతలుల కారయముల గీంథము మనక్ు బో ధసిుత ంది. 

ఆశీర్ావదములను గూర్శున అవగాహన 
అప సతలుల కారయములు 19-28లోని లూకా క్థనము పౌలు సువారత సాక్షయము దదవుని ఆతు 

యొక్క నాటకరయ ఆశీర్ావదములతో వాయపసిుత ంది అని సపష్రం చదసుత ంది. పౌలు పర్శచరయలో సువారతను 
పిక్టించు అతని సామరాయతక్ు మర్శయు వయక్ుత ల జీవితాలక్ు వాటిని అనువర్శతంచడానికన సహాయపడద ఇతర 
విష్యాలు క్ూడా ఉనాియని లూకా మనక్ు చెబుతాడు. ఉదాహరణక్ు, అతడు దబిబమీద క్ుపపక్ూల్వన 
ఓడలో ఉనివార్శ పాిణాలను రక్షించడానికన దరినములను ప ందుక్ునాిడు మర్శయు వాటనిి 
వివర్శంచాడు. మ ల్వతదలో అతడు ర్పగులను సవసాపరచాడు. మర్శయు అతనిని చూచుటక్ు వచున 
వార్శయొక్క వయకనతగత అవసరతలను క్ూడా చూశాడు. 

తాను చెరసాలలో ఉనిపుపడు పౌలు కొనసాగశంచన పర్శచరయను గూర్శు అప సతలుల కారయములు 
గీంథము మనక్ు అనేక్ విష్యములను బో ధిసుత ంది, కాని అతడు కొలస్ట్ి, ఎఫ స్ట్ మర్శయు ఫలి్వప్ప 
పటరణములలో ఉని సంఘములక్ు, మర్శయు కొలస్ట్ి పటరణమునక్ు చెందనివాడెనై ఫలిేమోనుక్ు 
వాిస్టిన కొీతత  నిబంధన పత్రిక్ల నుండ ిక్ూడా మనము అనేక్ విష్యములను నరేముకోవచుు. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘములక్ు వాి స్టని పత్రకి్లు 
సంఘములక్ు పౌలు వాిస్టని పత్రకి్లలో నుండి మనము నరేముకొను విష్యములను 

సంగీహించుటక్ు అనకే్ విధానములు క్లవు, కాని నాలుగు విష్యములు మాతిం వ లుగులోనికన 
వసాత యి. అతడు శార్రరక్ంగా పర్శమితం అయినపపటకిర, పౌలు వివిధ పిముఖ్ులక్ు మర్శయు తన 
సందరిక్ులక్ు సువారత పకి్టించుట దావర్ా, పిపంచంలో ఉని విశావసుల పక్షమున మర్శయు 
సంఘముల పక్షమున పాిరాన చదయుట దావర్ా, సంఘాభివృదిధ  కొరక్ు అనకే్ శీమలను అనుభవిసూత , 
పిపంచంలో ఉని వివిధ సంఘాలక్ు మర్శయు వయక్ుత లక్ు పత్రకి్లు వాిసూత  పర్శచరయను కొనసాగశంచాడు. 
మొదటగిా, పౌలు ఈ సమయంలో సువారత పిక్టించాడు. 

పకి్టించుట 
మనము ఇంతక్ు ముందు చూస్టనిటటో , సువారత పిక్టించుటక్ు నూతనమ ైన అవకాశములను 

సంపాదించుటక్ు పౌలు చెరసాలను సహించాడు, మర్శయు అతని పత్రిక్లు ఈ ఆలోచనను 
పునరమదాా టిసాత యి. దీనిని మనము కరసీుత  ర్ాయబార్శగా తనుితాను సంక ళోతో గుర్శతంచుకొనుటలో మాతమిే 
కాక్ుండా, పత్రకి్లు వాిస్టని సంఘముల నుండ ికోర్శన పాిరానలో క్ూడా చూసాత ము. ఉదాహరణక్ు, 
ఎఫ స్ట్యులక్ు 6:19-20లో అతడ ివినిపమును వినండి: 

మర్శయు ననేు దదని నిమితతము ర్ాయబార్శన  ైసంక ళోలో ఉనాినన, ఆ సువారత 
మరుమును ధెరైయముగా తలె్వయజయేుటక్ు ననేు మాటలాడ ననరమతరెచునపుపడు 
దానినిగూర్శు ననేు మాటలాడవలస్టనిటటర గా ధెరైయముతో మాటలాడుటక  ైవాక్ుకనత 
నాక్ు అనుగీహంిపబడునటటో  నా నిమితతమును పూరణమ నై పటటర దలతో 
విజాఞ పనచదయుచు మ లక్ువగా ఉండుడ ి(ఎఫ స్టయ్ులక్ు 6:19-20). 

చెరసాలలో క్ూడా, కరసీుత ను గూర్శు మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున సువారతను పిక్టించుట 
అతని పధిానమ నై బాధయత అని పౌలుక్ు తలెుసు. కాబటిర , తన యొక్క అప సతలతవ పర్శచరయను 
న రవేరుడానికన తగశన శకనతకొరక్ు పాిర్శాంచుమని అతడు ఎఫ స్టయ్ులను కోర్ాడు. అదద విధంగా, 
కొలసియులక్ు 4:3-4లో అతడు ఇలా వాిశాడు: 

మర్శయు ననేు బంధక్ములలో ఉంచబడుటక్ు కారణమ నై కరీసుత  మరుమును 
గూర్శు ననేు బో ధంిపవలస్టని విధముగాన ేఆ మరుమును వ లోడపిరచునటటో  
వాక్యము చపెుపటక్ు అనుక్ూలమ నై సమయము దదవుడు దయచదయవల నని 
మాకొరక్ు పాిర్శాంచుడ ి(కొలసియులక్ు 4:3-4). 

సువారత పకి్టించు అవకాశము నిమితతము, అతని యిదెుట ఉంచబడిన అవకాశములను 
సదివనియోగపరచుకొను నిమితతము పాిరాన చదయమని పౌలు కోర్ాడు. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవదగిా, పౌలు పత్రిక్ల పికారం, చెరసాలలో నుండ ిఅతని పాిధమిక్ పర్శచరయ అవిశావసులక్ు 
సువారతను పకి్టించుటను మించనదిగా ఉనిది. పపించములోని వివిధ సంఘాలు మర్శయు విశావసుల 
కొరక్ు చదస్ట ేనిరంతర పాిరానలు క్ూడా ఈ పర్శచరయలో ఒక్ భాగముగా ఉనాియి. 

పాిర్శాంచుట 
ఆచరణాతుక్ంగా చెపాపలంటే, పౌలు నిరబంధం వాసతవానికన అతడు పాిరానలో గడపిే 

సమయమును ప ంచంది. అతని యొక్క మిష్నర్ర యాతిలోో , అతడు సాధారణంగా పియాణము 
చదయుటలో మునిగశపలయాడు లేదా తన జీవననపాధి కొరక్ు పని చదసూత  ఉనాిడు. అయితద నిరబంధంలో 
చదయడానికన ఏ పనియు క్ూడా అతనికన లేదు, పియాణ ంచద పనిలేదు మర్శయు పరధాయనాలు క్ూడా ఏమి 
లేవు. ఇది అతడు పాిరాన చదస్ట ేసమయానిి ప ంచంది. మర్శయు అతడు పత్రిక్లు అందించు సాక్షయము 
నుండి, ఆ సమయమును ఎక్ుకవగా ఇతరమల కొరక్ు పాిర్శాంచుట తన బాధయతగా మర్శయు గౌరవంగా 
భావించాడని తలెుసుత ంది. ఎఫ స్ట్యులక్ు 1:16-19లో ఇతర విశావసుల కొరక్ు పౌలు చదస్టని  పాిరానలక్ు 
సంబంధించన సాక్షయమును వినండి: 

మీ విష్యమ  ైమానక్ దదవునికన క్ృతజఞతాసుత తయలు చలోె్వంచుచునాిను... మీ మనన 
నతేమిులు వ ల్వగశంపబడనిందున,... మన పభిువ నై యిసేుకరీసుత  యొక్క దదవుడెనై 
మహమి సవరూపయిగు తండి,ి తనుి తలె్వస్టకిొనుటయందు మీక్ు జాఞ నమును 
పతియక్షతయునుగల మనసుి అనుగీహంిచునటటో , ననేు నా పాిరానలయందు 
మిముునుగూర్శు విజాఞ పన చదయుచునాిను (ఎఫ స్టయ్ులక్ు 1:16-19). 

పౌలు ఎలోపుపడు మర్శయు నిరంతరం ఎఫ స్టయ్ుల కొరక్ు పాిర్శాంచాడు. పాిరాన శకనతవంతమ నైదని 
అతడు నమాుడు, మర్శయు ఎఫ స్టయ్ులను ఆశీరవదించుట దావర్ా దదవుడు తన పాిరానలను ఆలకనసాత డని 
అతడు నిర్రక్షించాడు. పాిరానలో పౌలు చదస్టని పయితాిలు దూరముగా ఉనివార్శకన ఒక్ శకనతవంతమ ైన 
మర్శయు విలువ ైన పర్శచరయను ఏర్ాపటట చదశాయి. 

పౌలు ఎఫ స్టయ్ులక్ు వాి యుచుండగా వార్శ కొరక్ు అతడు చదస్టని పాిరానలను 
గూర్శు తరచుగా మాటాో డని విధానము ఆసకనతని క్ల్వగశసుత ంద.ి కరీసుత  తన 
సంఘమునక్ు ఇచున గొపప సువార్శతక్ులలో పౌలు నిశుయముగా ఒక్డని 
మనము అనుక్ుంటాము. అయితద, దనీి క్ంట ేఉనితముగా, పౌలు ఒక్ కాపర్శ 
అని మనము అనుక్ుంటాము. అతనికన ఒక్ కాపర్శ హృదయము ఉనిద.ి 
మర్శయు ఒక్ కాపర్శ హృదయముతో పాటట తన పజిల కొరక్ు గొపప పేమి భావన 
క్ూడా క్లుగుతయంద.ి మర్శయు ఎఫ సులో ఉని సంఘమును అతడు 
పేమిించాడు. అక్కడ అతడు ర్ ండు సంవతిరములను గడపిాడు. ఆ పజిలు 
అతనికన తలెుసు. ఆ పజిలను అతడు పేమిించాడు. మర్శయు కరీసుత  
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చతాత నుసారముగా సంఘము పర్శపక్వత చంెదుతయని సమయములో వారమ 
కరీసుత నందు అరావంతమ నై ర్రత్రలో ఎదగాలని వార్శ కొరక్ు అతడు ఆశ 
క్ల్వగశయునాిడు. 

— డా. జయ్ హాల  

అదద విధంగా, ఫలి్వప్పయులక్ు 1:3-9లో ఫలి్వప్ప సంఘము కొరక్ు తాను నిరంతరం పాిర్శాసాత నని 
అతడు వివర్శంచాడు. 

... మీలో ఈ సత కనీయ నారంభించనవాడు యిసేుకరీసుత  దనిము వరక్ు దానిని 
కొనసాగశంచునని రూఢగిా నముుచునాిను. గనుక్ మీ అందర్శ నిమితతము ననేు 
చదయు పతి్ర పాిరానలో ఎలోపుపడును సంతోష్ముతో పాిరానచదయుచు, ననేు 
మిముును జాఞ పక్ము చదస్టకిొనినపుపడలోెను నా దదవునికన క్ృతజఞతాసుత తయలు 
చలోె్వంచుచునాిను (ఫలి్వపప్యులక్ు 1:3-9). 

మర్శయు కొలస్ట్ియులక్ు 1:9లో, కొలస్ట్ి సంఘము పటో అతనిక్ుని నిబదధతను గూర్శు మనం 
ఇలా చదువుతాము: 

మమేును మీ నిమితతము పాిరాన చదయుట మానక్, మీరమ సంపూరణ జాఞ నమును 
ఆతు సంబంధమ నై వివకే్ముగనులవారమను, ఆయన చతతమును పూరణముగా 
గీహంిచవల నని, దదవుని బత్రమాలుచునాిము (కొలసియులక్ు 1:9). 

అతడు కొందరమ వయక్ుత ల కొరక్ు క్ూడా పాిర్శాంచాడు. ఉదాహరణక్ు, ఫలిేమోను 6లో, కొలస్ట్ి 
సంఘ విశావసుల ైన ఫలిేమోను, అపిీయ మర్శయు అర్శపిుపను గూర్శు అతడు ఇలా వాిశాడు: 

కరీసుత నుబటిర  మీయందుని పతి్ర శరషీ్ఠమ నై వరము విష్యమ  ైనీవు 
అనుభవపూరవక్ముగా ఎరమగుటవలన ఇతరమలు నీ విశావసమందు పాల్వవారగుట 
అనునద ికారయకార్శ కావలయునని వడేుకొనుచునాిను (ఫలిేమోను 6). 

పౌలు తన తోట ివిశావసుల కొరక్ు పాిర్శాంచుటలో, వార్శ పక్షమున ఆశీర్ావదములను వ దక్ుటలో 
నిబదధత గలవాడని ఈ వాక్యభాగములనిిటలిో మనం చూసాత ము. 

మూడవదగిా, పకి్టించుట మర్శయు పాిర్శాంచుటతో పాటటగా, ఇతరమల కొరక్ు శీమను 
అనుభవించుట క్ూడా చెరసాలలో అతడు చదస్టని పర్శచరయలో భాగముగా ఉనిదని పౌలు సంఘమునక్ు 
వాిస్టిన పత్రకి్లు సూచసాత యి.  
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శమీన ందుట 
ఇపుపడు, శమీ అనగా క్ష్రము, పర్శచరయ కాదు. అయితద శీమ యొక్క లక్షయము మర్శయు ఫలము 

సువారత పకి్టన దావర్ా దదవుని ర్ాజయ వాయపిత  అయినపుపడు, శమీ అనదేి క ైసైతవ పర్శచరయ యొక్క ఒక్ 
రూపంగా భావించబడుతయంది. 

క ైైసతవులు ఎలోపుపడు శమీలపాల ైనారమ, మర్శయు యిసేు త్రర్శగశ వచుునంత వరక్ు 
శీమలపాలౌతయంటారమ. బెైబిలు దీనిని గూర్శు మనక్ు ధృవీక్ర్శసుత ంది. ఇపుపడు, దీని అరాం క ైసైతవులంతా 
సమానంగా శీమపడతారమ లేదా పౌలు వల  శీమపడతారమ అని కాదు. కాని యిసేు తన పనిని 
ముగశంచడానికన త్రర్శగశ వచదువరక్ు, భూమిమీద తన ర్ాజయమును పూర్శత చదస్టవేరక్ు, ఆయన శతయివులు 
ఆయనతో పల ర్ాడుతారని దదవుడు నిర్ేేశంచాడు. అంట ేయిసేు యొక్క పజిలు శమీపడుతూ ఉంటారని 
దీని అరాం. అయితద పౌలు జీవితం ఒక్ విష్యమును రమజువుచదసుత ంది: మన శమీలు వయరాము కాదు. 
విరమదధంగా చెపాపలంటే, మన శమీ సంఘమును ఆశీరవదసిుత ంది. మన శీమ సువారతక్ు సాక్షయమిసుత ంది. 
మన శీమ సంఘము సావసాయముగా ప ందు మహిమను ప ంచుతయంది. 

సువారత కొరక్ు అనుభవించద శమీలు శకనతవంతమ ైన మర్శయు ఉదదేశయపూరవక్మ నై పర్శచరయను 
సూచసాత యి. ముఖ్యముగా, ఇది సువారత సతాయనికన త్రరమగులేని సాక్షయమ ై ఉంది. ఇందును బటిరయి ే
సాధారణంగా విశావసం కొరక్ు చనిపలయిే క ైసైతవులను “అమరవీరమలు” లేదా “హతసాక్షులు” అని మనం 
పిలుసాత ము. పౌలు శమీలు సువారత పిక్టించడానికన అవకాశములను క్ల్వగశంచన అనేక్ మార్ాగ లను 
ఇపపటికే మనం చూశాము. అయితద సువారత పిక్టించుటక్ు ఇవి ఇతరమలను క్ూడా పల ి తిహించాయి. 
ఫిల్వప్పయులక్ు 1:14లో పౌలు మాటాో డని మాటలు వినండి: 

మర్శయు సహో దరమల నై వార్శలో ఎక్ుకవమంద ినా బంధక్ముల మూలముగా 
పభిువునందు స్టిార విశావసము గలవార్ ,ై నిరుయముగా దదవుని వాక్యము 
బో ధంిచుటక్ు మర్శ విశరష్ ధెరైయము తచెుుకొనిర్శ (ఫలి్వపప్యులక్ు 1:14). 

పౌలు చరెసాలలో వయేబడుట సువారత పకి్టంిచుటక్ు ఫలి్వపప్యులక్ు 
ధెరైయమును క్ల్వగశంచంద,ి ఎందుక్ంట ేఅతడు ఫలి్వపప్ పటరణములో 
మొటరమొదటసిార్శ చరెసాలలో ప టరబడా్ డు. మర్శయు అతడు చరెసాలలో 
ఉనిపుపడు, వారమ పాిర్శాంచుట మర్శయు పాటలు పాడుట ఆరంభించారమ. దనీిని 
గూర్శు మీరమ ఒక్ క్షణం ఊహంిచాల్వ. చరెసాల ఒక్ చీక్ట ిసాలము చరెసాల చాలా 
చీక్టగిా ఉంటటంద,ి దానిలో ఎలాంట ిదపీము ఉండదు కాని వారమ పాడుచునాిరమ 
మర్శయు దదవుని సుత త్రంచుచునాిరమ, మర్శయు అక్కడ ఉని పజిలు 
వినుచునాిరమ. దదవుడు అదుుతమ నై ర్రత్రలో వార్శ మధయ కారయము చదస్టని 
తరమవాత, వారమ పార్శపల క్ుండా అక్కడద ఉనాిరమ కాబటిర  చరెసాల నాయక్ుడు 
రక్షణ ప ందుతాడు. మర్శయు చరెసాలలో ఉని పజిలు మర్శయు చుటటర పకి్కల 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాింతములో ఉని పజిలందరమ రక్షణప ందారమ. ఇపుపడు, చరెసాలలో 
ఉనిపుపడు క్ూడా పౌలు సువారత పకి్టంిచుటను ఆపలేదు, మర్శయు చరెసాల 
బయటక్ు వచున తరమవాత క్ూడా ఆపలేదు అని తలెుసుకొనుట, మర్శయు 
చరెసాల ఒక్ వయకనత సువారతను పకి్టంిచుటక్ు ఆటంక్మును క్ల్వగశంచలేదు అని 
తలెుసుకొనుట ఫలి్వపప్యులక్ు ఎంతో పల ి తాిహమును క్ల్వగశంచంద.ి కాబటిర , అదద 
ధెరైయం. అద ిఒక్ సాక్షయము... శమీప ందుటక్ు, బంధంిపబడుటక్ు ఇష్రపడని 
వయకనతని, అయినపపటకిర సువారత పటో నముక్ముగా ఉండుటక్ు నిరణయించుకొనిన 
వయకనతని ఎవర్ నైా ఒక్ గురమవుగా అనుక్ర్శంచుటక్ు ఇష్రపడతారమ. వార్శ చరెసాల 
వలన వారమ నిజముగా పల ి తిహంిచబడ,ి సువారత నుండ ిఏవిధముగాను 
దార్శతపపిపల లేదు. 

— పాసరర్డ జానిన్ ఒని 

ర్ ండవదగిా, శీమలు ఇతరమలక్ు పియోజనమును చదక్ూరముతాయి గనుక్ మనము శీమను ఒక్ 
పర్శచరయగా పర్శగణ ంచవచుు. ఎందుక్ంటే, యిేసు పాపుల కొరక్ు శీమపడెను, మర్శయు మనలను 
రక్షించడానికన ఆయన మరణ ంచాడు. ఇతరమల నిమితతము శమీన ందుట దావర్ా కరసుత  మాదరి్శని 
అనుసర్శంచాలని లేఖ్నము బో ధిసుత ంది. విశావసులముగా, ఇతరమల పియోజనము కొరక్ు మనము 
క్ష్రములను మర్శయు మరణమును క్ూడా ఎదుర్ొకనుటక్ు వ నుకాడక్ూడదు. మర్శయు ఈ కారణము 
కొరక్ు శమీలను అనుభవించువార్శ పటో మనము క్ృతజఞత క్ల్వగశయుండాల్వ. 1 యోహాను 3:16లో 
అప సతలుడెనై యోహాను ఇలా వాిశాడు: 

ఆయన మన నిమితతము తన పాిణముప టెరను గనుక్దనీివలన పేమి యిటెిరదని 
తలె్వస్టకిొనుచునాిము. మనము క్ూడ సహో దరమల నిమితతము మన 
పాిణములను ప టర బదుధ లమ  ైయునాిము (1 యోహాను 3:16). 

పౌలు దనీిని నమాుడు. ఇంతక్ుముందు మనం చూచనటటో గా, అలా చదయుట వలన సువారత 
వాయపితచెందతిద, అతడు చెరసాలక్ు వ ళలో టక్ు ఇష్రపడా్ డు మర్శయు మరణ ంచుటక్ు క్ూడా ఇష్రపడా్ డు. 
ఇతరమల నిమితతము శమీన ందుటను తాను అంగరక్ర్శంచన విధమును గూర్శు ఎఫ స్ట్యులక్ు 3:13లో 
మనం చదువుతాము: 

కాబటిర  మీ నిమితతమ  ైనాక్ు వచున శమీలను చూచ మీరమ అధెరైయపడవదేని 
వడేుకొనుచునాిను, ఇవి మీక్ు మహమిక్రముల యైునివి (ఎఫ స్టయ్ులక్ు 
3:13). 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు మొదటి పాఠము: పౌలు నిరబంధం 

-26- 

వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇక్కడ పౌలు చపెపే విష్యం ఏమిటంటే, ఆయన యొక్క నిరబంధము కొీతత  పదిదశాలోో  మర్శయు 
కొీతత  పిజలక్ు సువారతను పిక్టంిచడానికన అనుమత్రంచంది, తదావర్ా అనేక్ులను కరసీుత యందు 
విశావసములోకన నడపిసిుత ంది. సువారత విసతర్శంచబడనిపుపడు మర్శయు సంఘము అభివృదిధ  
చెందనిపుపడు, విశావసులందరమ ప ందుకొనే మహిమను ఇది ప ంచుతయంది. 

మూడవదగిా, అతని శీమలు సవయంగా కరీసుత  శమీలక్ు కొనసాగశంపులు అని పౌలు పత్రకి్లు 
వ లోడచిదసుత నాియి. కొలసియులక్ు 1:24లో, తన శీమను గూర్శు అనిిటిక్ంటే గొపప పకి్టన పౌలు 
చదశాడు: 

ఇపుపడు మీకొరక్ు ననేు అనుభవించుచుని శీమల యందు సంతోషంిచుచు, 
సంఘము అను ఆయన శర్రరము కొరక్ు కరీసుత  పడనిపాటోలో కొదువ నై 
వాటయిందు నా వంతయ నా శర్రరమందు సంపూరణము చదయుచునాిను 
(కొలసియులక్ు 1:24). 

కొలసియులక్ు 1లో, కరసీుత  యొక్క సంపూరణ సమృదిధని పౌలు బలముగా ఉదాా టించాడు. కాబటిర , 
కరీసుత  పడని పాటోలో “కొదువ నైవి” అని అతడు చెపపినపుపడు, దీని అరాం కరసీుత  మరణము మనలను 
రక్షించుటక్ు సర్శపల లేదు అని కాదు, లేదా విశావసులు కరసీుత  మరణముక్ు తమ స ంత యోగయతను 
జోడించుక్ుంటారని క్ూడా పౌలు ఉదదేశం కాదు. దనీికన బదులుగా, యిసేు యొక్క కారయము 
ముగశంచబడలేదనదేి పౌలు ఉదదేశమ ైయునిది. 

కరీసుత  శీమలలో కొరతగా ఉని విష్యములను నింపుటను గూర్శు అప సతలుడెనై 
పౌలు మాటాో డాడు, అనగా శష్యర్శక్ము యొక్క వ లను మనము 
వినయముగాను, ఆనందముగాను భర్శంచాల్వ. ఆదమి సంఘమును గూర్శు 
చాలాసారమో  ఇలా పకి్టంిచబడంిద,ి వార్శ సాక్షయము యొక్క బలము ఎంత అంట ే
వారమ చక్కగా మరణ ంచారమ, వార్శ అంత్రమ క్టటర బాటట ఈ లోక్ము యిడెల 
కాదుగాని దదవుని యిడెల అని చూపు విధముగా వారమ శీమను అనుభవించారమ, 
మర్శయు దనీి వలన, వారమ భూమి మీద గొపప పయిోజనమును చదక్ూర్ాురమ... 
కాబటిర , ఫలి్వపప్. 2లో పౌలు స్ట లవిచుుచునిటటో  కరీసుత  యిసేునక్ు క్ల్వగశన అదద 
మనసుి మనము క్ూడా క్ల్వగశయునాిము, కాబటిర  మనము ఆయన శీమలలో 
పాలుపంచుక్ుంట,ే ఆయన పునరమతాా నము మర్శయు ఆయన మహమిలో క్ూడా 
పాలుపంచుక్ుంటాము. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డఫ  
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు మరణ ంచ పరలోక్ముక్ు అర్పణమ మైపుపడు, చెడు మీద  గటిర  దబెబకొటార డు, మర్శయు 
దయయపు శతృవులప  ైచదస్టని యుదధములో సమరావంతంగా గ ల్వచాడు. అయితద సాతాను శక్ుత లు కరీసుత  
మర్శయు ఆయన ర్ాజయముక్ు వయత్రర్కే్ంగా న ముదిగా యుదధమును కొనసాగశంచుచునివి అని పౌలు 
గీహించాడు. యిేసు మహిమలో త్రర్శగశవచుు వరక్ు తన విర్పధులను సంపూరణముగాను, 
సమూలముగాను నాశనము చదయలేదు, కాబటిర  ఆ సమయము వరక్ు సంఘము పపించములో దదవుని 
ర్ాజయమును వాయపింపజేయుచుండగా శమీలను అనుభవించాల్వ. మర్శయు యిసేు మనలను పియిముగా 
పేిమించుచునాిడు గనుక్, మర్శయు ఆయన విశావసులందర్శతో ఐక్యంగా ఉనాిడు గనుక్, మనం 
శీమన ందినపుపడు ఆయన క్ూడా శీమన ందుతాడు. వాసతవిక్ అరాంలో చెపాపలంటే, సంఘము యొక్క 
బాధ కరసీుత  బాధయిెైయునిది. 

పౌలు దమసుక మారగంలో మారమమనసుి ప ందనిపుపడు సవయంగా యిసేు పౌలుక్ు చెపపిన 
విష్యం ఇదద. అపుపడు సౌలుగా పలిువబడుతయని పౌలు క ైసైతవులను హింస్టించ వార్శని చరెసాలలో 
పడవసే్టి మర్శయు వార్శ మరణం కొరక్ు ఎదురమచూసుత నాిడు. అయితద దమసుకలో ఉని క ైసైతవులను 
అర్ సుర  చదయుటక్ు దమసుక మారగంలో వ ళలో చుండగా, యిేసు ఆ మారగమందు అతనిని ఎదుర్ొకని, నేలను 
పడవసే్టి, సతయమును అతనికన బయలుపరచాడు. యిసేు మర్శయు పౌలుక్ు మధయ జర్శగశన సంభాష్ణలో 
కొంత భాగం అప సతలుల కారయములు 9:5లో నమోదుచదయబడింది: 

పభిువా, నీవ వడవని [సౌలు] అతడడుగగా  ఆయన “ననేు నీవు 
హంిస్టంిచుచుని యిసేును” అని చపె పను (అప సతలుల కారయములు 9:5). 

విశావసులను హింస్టించుట సవయంగా కరసీుత ను హింస్టించుటయిే అని యిసేు పౌలుక్ు సపష్రము 
చదశాడు. కాబటిర , ఒక్ విశావస్ట ిశమీను అనుభవించనపుపడు, యిేసు క్ూడా శీమపడతాడు. కరీసుత  
ఉనితముగా హచెుంపబడనిపపటికర, తన శర్రరమ నై సంఘముతో ఆయన త్రర్శగశవచుు వరక్ు శమీను 
అనుభవిసాత డు. అయితద ఆయన శీమలను అనుభవించుట ముగశస్టనిపుపడు, తన శతృవులను 
సమూలనంగా నిరూులను చదస్టి, సంఘమును మహమిపరమసాత డు. నియమించబడని ఆ శమీను 
న రవేరము విష్యములో కరీసుత ను స్టేవించుట పౌలు ధనయతగా భావించాడు. 

పౌలు పకి్టించాడని, పాిర్శాంచాడని, మర్శయు అప సతలుడుగా శీమలను అనుభవించాడని 
సూచంచుటతో పాటటగా, చెరసాలలో ఉనిపుపడు శకనతవంతమ నై రచనా పర్శచరయలో నిమగిమయాయడని 
క్ూడా పౌలు పత్రిక్లు సపష్రం చదసుత నాియి. 

రచన 
పౌలు నిరబంధములో ఉనిపుపడు అతని యొక్క రచనా పర్శచరయ కొీతత  నిబంధనలోని 

కొలసియులక్ు, ఎఫ స్ట్యులక్ు, ఫలి్వపప్యులక్ు మర్శయు ఫిలేమోనుక్ు వాిస్టని పత్రకి్ల దావర్ా 
నిరూపించబడింది. పౌలు ఈ పత్రిక్ల దావర్ా సంఘాలక్ు మర్శయు వయక్ుత లక్ు తగశన పర్శచరయను 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అందించగల్వగాడు. మర్శయు ఈ పత్రిక్లు మన కొరక్ు కొీతత  నిబంధనలో భదపిరచబడనివి గనుక్, గత 
ర్ ండువేల సంవతిర్ాలుగా పౌలు పర్శచరయ పపించమంతటా అభివృదిధ  చెందుతయంది.  

తన యొక్క బాంధవయమును కొనసాగశంచుచుని సంఘాలక్ు మర్శయు వయక్ుత లక్ు చదస్టిన గొపప 
పర్శచరయను పౌలు పత్రిక్లు వ లోడిపరమసాత యి. వార్శ పర్శస్టిాతయలను గూర్శు మర్శయు వయకనతగతంగా వార్శని 
గూర్శు చాలా విష్యాలు అతనికన తలెుసు. మర్శయు తతీల్వతంగా, వయకనతగత మర్శయు వదేాంతపరమ నై 
తన పేకి్షక్ులక్ు సంబంధించన అనకే్ నిర్శేష్ర సమసయలను పౌలు పర్శష్కర్శంచగల్వగాడు. ఆయన 
కొంతమందిని వయకనతగతంగా పేరోతో హెచుర్శంచాడు. అతడు పయిాణ ంచలేనపపటకిర, పౌలు పర్శచరయ తాను 
పత్రకి్లు వాిస్టని సంఘాలు మర్శయు వయక్ుత ల యొక్క నిర్శేష్ర పర్శస్టిాతయలక్ు అనుగుణంగా 
రూప ందించబడినవి. 

ఉదాహరణక్ు, గమనించండి, ఫిల్వప్పయులక్ు వాిస్టని పత్రిక్లో యువొదియ, సుంటటకే అను 
ఇదేరమ స్ట్త రలక్ు ఒక్ర్శకొక్రమ ఏక్మనసుిగలవార్  ైఉండుడని ఉపదదశంచుట దావర్ా పౌలు కాపర్శ పర్శచరయలో 
నిమగిమయాయడు. ఈ స్ట్త రలు పౌలుక్ు తలె్వస్టినవారమ, అతనితో క్ూడా క్లస్ట ిపనిచదస్టనివారమ, కాని 
ఒక్ర్శకొక్రమ విభదేించన వార్శగా ఉనాిరమ. వార్శ యిడెల పౌలుక్ు ఉని శదీధ  వయకనతగతమ నైది మర్శయు 
పిియమ ైనది, మర్శయు వార్శ సమసయక్ు అతడు ఇచున పర్శషాకరం మృదువ ైనది. ఈ స్ట్త రలను గూర్శు అతని 
మాటలను మనము ఫలి్వప్ప 4:2-3లో చదువుతాము: 

పభిువునందు ఏక్మనసుిగలవార్  ైయుండుడని యువొదయిను, సుంటటకనేు 
బత్రమాలుకొనుచునాిను... [వారమ] సువారతపనిలో నాతోక్ూడ 
పయిాసపడనివారమ గనుక్ వార్శకన సహాయము చదయుమని నినుి 
వడేుకొనుచునాిను (ఫలి్వపప్. 4:2-3). 

ఇదద విధంగా, విశావసుల మధయ సమాధానం ఉండాలని ఫలిేమోను పత్రిక్లో క్ూడా పౌలు 
బత్రమాలుక్ునాిడు. అక్కడ తన కొలస్ట్ి యజమానుడెనై ఫిలేమోను యొదే నుండ ిపార్శపల యిన 
ఒనసే్టమిు అను పరేమగల దాసుని పక్షమున అతడు వడేుక్ునాిడు. వాసతవంగా చెపాపలంటే, ఫిలేమోను 
పత్రకి్ మొతతం ఒనసే్టిము యిెడల దయ చూపించుమని ఫలిేమోనుక్ు విజాఞ పన చదయుటకే అంకనతం 
చదయబడింది. 

తన యజమానుని యొదే నుండి పార్శపల యిన తరమవాత, ఫలిేమోను స్టేి హతియడెనై, పౌలును 
ఒనసే్టమిు వ దకాడు. మర్శయు పౌలు పర్శచరయలో, ఒనేస్టమిు క ైైసతవునిగా మార్ాడు. అంతదకాక్, ఒనసే్టిము 
పౌలు చెంతనే ఉండ ినిరబంధములో అతనిక్ు పర్శచరయ చదశాడు. కాబటిర , ఒనేస్టమిు మర్శయు ఫలిేమోనుక్ు 
పౌలు చదస్టని పర్శచరయ అతయంత వయకనతగతమ నైదిగా ఉనిది. మర్శయు వార్శ కాపర్శగా, వార్శ స్టేిహితయనిగా, 
వార్శని సమాధానపరచుటక్ు అతడు పియతిము చదశాడు. 

ఫలిేమోను పత్రకి్ చాలా ఆసకనతక్రమ నైదగిా ఉనిద.ి తన బానిసను 
విడచిప టరమని పౌలు ఫలిేమోనును చక్కగా అడుగుతయనిటటో  అనిపసిుత ంద.ి 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు మొదటి పాఠము: పౌలు నిరబంధం 

-29- 

వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవానికన, అప సతలునిగా తన అధకిారమును ఉపయోగశంచుటక్ు క్ూడా అతడు 
పయిత్రించుటలేదు... మర్శయు దనీంతటలిో ఫలిేమోను తన మర్ాయదను 
కాపాడుకొని, మంచవానిగా క్నిపంిచునటటో  అతడు అనుమత్ర ఇసుత నాిడు. 
అయితద మీరమ ఫలిేమోనును దగగరగా చదవిితద, క్నీసం ననేు చదవిినపుపడు, ఒక్ 
వయకనత ఫలిేమోనుతో మాటాో డుతూ, ఫలిేమోను జీవితములో సవయంగా పౌలు 
చదస్టని క్ృషనిి గూర్శు చబెుతయనిటటో  ననేు చూసాత ను. అతడు ఒక్ ఆతీుయ తండి ి
వంటవిాడు. తరమవాత అతడు అంటాడు క్దా, “ఇలా చదయమని ననేు నినుి 
ఆజాఞ పంిచదలచుట లేదు, కాని ఒక్ జతపనివానిగా, లేక్ ఒక్ స్టేి హతియనిగా నాక్ు 
సహాయము చదయుటక్ు ఇలా చదయమని చబెుతయనాిను,” మర్శయు 
ఒనసే్టమిులో క్ల్వగశన ఒక్ పాిముఖ్యమ నై మారమపను, మర్శయు అతడు ఇపుపడు 
ఒక్ సహో దరమడెనై విధానమును అతడు చూపుచునాిడు; అతడు ఒక్ బానిస 
క్ంట ేపాిముఖ్యమ నైవాడు, మర్శయు పౌలుక్ు ఎంతో పయిోజనకార్శ. తరమవాత 
చవర్శకన అతడు ఇలా అంటాడు, “నా కొరక్ు సాలము స్టదిధము చదయుము. ననేు 
అక్కడకిన వసుత నాిను.” 

— డా. జోస్ట ఫ్ డి. ఫనిరన్ 

సంఘమంతటిలో ఉనిటటవంటి వేదాంతపరమ ైన సమసయలను గూర్శు క్ూడా పౌలు తన పత్రిక్లోో  
సూచంచాడు, కాపర్శవల  మృదువుగా అధకిార్శక్మ నై అప సతలతవ ఉపదదశమును అందించాడు. కరీసుత  
యొక్క అధికార్శక్ పిత్రనిధగిా అతడు బో ధనా పర్శచరయ చరెసాలలో క్షణీ ంచపల లేదు. బదులుగా, ఈ 
సమయంలో క్ూడా సతయము యొక్క అమోఘమ నై పితయక్షతలను అతడు వ లోడిచదశాడు మర్శయు ఈ 
పత్రకి్ల దావర్ా ఆ సతయమును సంఘముక్ు అనువర్శతంచాడు. 

మనము ఇంతక్ుముందు చూస్టినటటో గా, నిరబంధ సమయంలో క్ూడా పౌలు చురమక్ుగా పర్శచరయ 
చదస్టనిటటో  అప సతలుల కారయములు మర్శయు పౌలు పత్రిక్లు ర్ ండూ సూచసుత నాియి. సువారత 
పిక్టించడానికన మర్శయు పర్శశుదుధ లక్ు మాదరి్శగా ఉండడానికన దదవుడు చరెసాలను ఒక్ అవకాశంగా 
ఇచాుడని అతనికన తలెుసు. మర్శయు ఈ జాఞ నము చదత పేరి్పేించబడి, పిక్టన, పాిరాన, శమీలు మర్శయు 
రచన అన ేబలమ ైన పర్శచరయను అతడు నిరవహించాడు, మర్శయు దీని దావర్ా యిేసుకరసీుత  అప సతలునిగా 
తన విధులననిిటిని నముక్ంగా నిరవర్శతంచాడు. 

పౌలు నిరబంధము యొక్క నపేథయమును మర్శయు నిరబంధములో అతని పర్శచరయను 
ఇపపటివరక్ు మనము వివర్శంచాము గనుక్, ఇపుపడు నిరబంధములో అతడు వాిస్టిన పత్రకి్ల యొక్క 
వేదాంతపరమ ైన ఐక్యతను చూచుటక్ు స్టిదధంగా ఉనాిము. ఈ భాగములో, చెరసాల పత్రిక్లు పంచుకొన ే
స్టిదాధ ంతపరమ ైన అంశాలను విశదకీ్ర్శంచ, పౌలు యొక్క విసత ృత వేదాంతశాసత రములో అవి ఏవిదంగా 
సర్శపల తాయో చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వదేాంతపరమ నై ఐక్యత 

పౌలు చరెసాల నుండి వాిస్టిన పత్రకి్లు కొనిి పాిముఖ్యమ నై స్టిదాధ ంత్రక్ పునాదులను 
క్ల్వగశయునివని చపెపనవసరము లేదు. అత్ర పాిథమిక్ంగా, ఇవనీి ఒకే సువారతను ధృవీక్ర్శసాత యి. 
అయితద మనక్ు తలె్వస్టిన విధముగానే, క ైసైతవ సువారత అనకే్ కోణములు క్ల్వగశనది. కాబటిర , పౌలు చరెసాల 
నుండ ివాిస్టని పత్రిక్లు పౌలు చెరసాలలో ఉని కాలములో వయకనతగతముగా అతనికన పాిముఖ్యమ నై 
మర్శయు ఆ చెరసాల పత్రిక్లను మొటరమొదటిసార్శ ప ందుకొనిన వార్శకన పాిముఖ్యమ నై సువారతలోని అనేక్ 
విష్యముల దావర్ా పౌలు చరెసాల పత్రకి్లు ఐక్యపరచబడనివి అని గహిీంచుట పాిముఖ్యమ ైయునిది. 

చెరసాల పత్రిక్ల యొక్క వేదాంత ఐక్యతను గూర్శున మన సంభాష్ణ, ఈ పత్రకి్లలో పౌలు 
మరలా మరలా పిసాత వించన దగగర సంబంధముగల బో ధల మీద దృషిరప డుతయంది. మొదటిగా, యిసేు 
కరీసుత  సృషిరకన ర్ాజు అను స్టదిాధ ంతమును చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, యిేసు ర్ాజర్శక్ములో ఒక్ 
పాిముఖ్యమ నై అంశమును, అనగా ఆయన ర్ాజర్శక్ములో కరసీుత తో విశావసుల యొక్క ఐక్యత మీద 
దృషిరప డదాము. మర్శయు మూడవదిగా, ఈ ర్ ండు స్టిదాధ ంతములు న తై్రక్ జీవనము యొక్క అవసరతల 
మీద దృషిరప డతాయి అని చూదాే ము. యిసేు కరసీుత  సృషిరకన ర్ాజు అని పౌలు చదస్టని బో ధను మొదటగిా 
చూదాే ము. 

సృషిరకన ర్ాజు 
సృషిరప  ైకరసీుత  ర్ాజతవమును గూర్శున పౌలు ఉదాా టన పౌలు వాిస్టిన ఇతర రచనలోో  క్ంటే క్ూడా 

చెరసాల పత్రిక్లోో  ఎక్ుకవగా క్నిపసిుత ంది. ఈ పత్రిక్లలో తరచుగా క్నిపించు కరసీుత  ర్ాజర్శక్ములోని 
మూడు కోణములను మనము పర్శగణ దాే ము. ఆయన బలము మర్శయు అధకిారముతో సహా, కరీసుత  
సారవభౌమతవము; ఆయన మహిమ మర్శయు గౌరవము, మర్ాయద, మర్శయు ఆర్ాధనను ప ందు 
యోగయతతో పాటటగా, ఆయన గౌరవము; మర్శయు భూమి మీద తన ర్ాజయమును న రవేరముట కొరక్ు 
త్రర్శగశ ర్ావాలని ఆయన క్ల్వగశయుని సంక్లపము.  కరసీుత  ర్ాజ సారవభౌమతవమును చూచుట దావర్ా 
ఆరంభించుదాము. 

సారవభౌమతవము 
కరీసుత  సారవభౌముడు అని మనం చపెిపనపుపడు, ఆయన చతతమును న రవేరుడానికన అధికారం 

గలవాడు మర్శయు సమరమా డు, మర్శయు ఆయనక్ు చటరబదధమ ైన అధికారం మర్శయు ఆ విధంగా చదస్టే 
హక్ుక ఉందని అరాం. పాిచీన పిపంచంలో, ర్ాజులు మర్శయు చక్ీవరమత లు తమ దదశాలలోని స్ట ైనిక్దళాలను 
అజాఞ పించదవారమ, వారమ కోర్శనద ిన రవరే్ేు శకనత వార్శకన ఇచదువారమ. వార్శ దదశాల చటార లు తమ యొక్క 
పాలనను మర్శయు పాలనా హక్ుకను క్ూడా అంగరక్ర్శంచాయి, అంటే వారమ కోర్శనది న రవరేుగల 
అధకిారం క్ూడా వార్శకన ఉంది. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌలు మాటల పకిారం, యిసేు పరలోక్ముక్ు ఆర్పహణమ ైనపుపడు, తండిియిెనై దదవుడు 
సృషిరయంతటపి  ైఈ విధమ నై సారవభౌమాధకిారమును ఆయనక్ు ఇచాుడు. యిసేు చాలా శకనతవంతయడు 
మర్శయు అధకిారం గలవాడు గనుక్, వారమ భూమిమీద ఉనాి లేదా ఆతీుయ ర్ాజయంలో ఉనాి, ఆయన 
సారవభౌమాధకిారం ఇతర ర్ాజులందర్శకన మర్శయు చక్వీరమత లందర్శకన క్ూడా వాయపించంది. ఎఫ స్ట్యులక్ు 
1:20-22లో తండిి కరీసుత క్ు అనుగీహించన సారవభౌమాధికారమును పౌలు ఈ విధంగా వివర్శంచాడు: 

[తండి]ి ఆ బలాత్రశయముచదత కరీసుత ను మృతయలలోనుండ ిలేప,ి సమసతమ నై 
ఆధపితయముక్ంటనెు అధకిారముక్ంటనెు శకనతక్ంటనెు పభిుతవముక్ంటనెు, ఈ 
యుగమునందుమాతమి ేగాక్ ర్ాబో వు యుగమునందును పరేమప ందని పతి్ర 
నామముక్ంటనెు, ఎంతో హచెుుగా పరలోక్మునందు ఆయనను తన 
క్ుడపిారివమున [తండి]ి క్ూరముండబటెటర కొనియునాిడు (ఎఫ స్టయ్ులక్ు 1:20-
22). 

ఇపుపడు, యిసేు కరసీుత  సారవభౌమాధికారముతో సృషిరయంతటనిి పాల్వంచుచునాిడు. మర్శయు 
ఆయన సారవభౌమతవము కవేలం పరలోక్ సాలములక్ు మాతిమే పర్శమితము కాలేదు. ఆయన 
భూమిని క్ూడా పాల్వంచుచునాిడు. మతతయి 28:18లో యిసేు ఈ విధంగా పిక్టించాడు: 

పరలోక్మందును భూమిమీదను నాక్ు సర్ావధకిారము ఇయయబడయిునిద ి
(మతతయి 28:18). 

చెరసాలలో ఉనిపుపడు కరసీుత  యొక్క సారవభౌమతవము పౌలునక్ు పాిముఖ్యమ నైదిగా ఉండినది 
అను విష్యము ఆశురయమును క్ల్వగశసుత ందా? కరసీుత  యిసేు సృషిరయావతయత ను పాల్వంచుచునాిడు. 
ఆయన భూసంబంధమ నై పిభుతావలు మర్శయు దదశాలను పాల్వంచుచునాిడు, మర్శయు పతి్ర 
దదవదూతను మర్శయు దయయమును క్ూడా పాల్వంచుచునాిడు. సపష్రంగా చెపాపలంటే, సృషిరలోని పతి్రదీ 
ఆయనక్ు విధదయత చూపించవలస్టని ర్రత్రలో చూపించుటలేదు. మర్శయు ఆయనక్ు నచున విధముగా 
ఆయన చతతమునక్ు లోబడుటక్ు విధదయతను ఆజాఞ పించు మర్శయు శకనతని ఉపయోగశంచు హక్ుకను 
తండి ియిసేుక్ు అనుగీహించాడు. తాను పేమిించువార్శని దవీించు, మర్శయు తన విర్పధులను నాశనము 
చదయు సంపూరణ హక్ుక మర్శయు అధకిారము యిసేుక్ు ఇవవబడనివి. సువారతలోని ఈ కోణము పౌలు 
శీమపడుచుండగా అతని బలమునక్ు మూలముగా ఉండినది, మర్శయు తాను వాిస్టిన చరెసాల 
పత్రకి్లలో అతడు దీనిని ధెైరయముగా పకి్టించాడు. 

సృషిరకన ర్ాజుగా కరసీుత  యొక్క సారవభౌమతవమును ఉదాా టించుటతో పాటటగా,  పౌలు కరసీుత  యొక్క 
గౌరవమును గూర్శు, అనగా మర్ాయదను, అనుక్రణను, ఆర్ాధనను కోరమ ఆయన మహిమ మర్శయు 
విలువను గూర్శు క్ూడా మాటాో డాడు. 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గౌరవము 
కరీసుత  పర్శపూరమణ డు, పర్శశుదుధ డు మర్శయు నీత్రమంతయడు గనుక్ గౌరవించబడుటక్ు యోగుయడు 

అని పౌలు చరెసాలలో ఉండగా మరలా మరలా ఉదాా టించాడు. ఆయన ఉనితాధికారము గలవాడు, 
మర్శయు ఆ అధకిారమును నాయయముగా మర్శయు నీత్రగా అమలుచదసాత డు గనుక్ 
గౌరవించబడుతయనాిడు. మర్శయు ఆయన సృషిరక్రత మర్శయు విశవమును కొనసాగశంచువాడు గనుక్ 
గౌరవించబడుతయనాిడు. యిేసు ఘనతక్ు అరమహ డు అని చపెపడానికన వందలాద ికారణములను మనం 
సులభంగా చపెపవచుు. అయితద యిేసు గౌరవముక్ు మర్శయు సుత త్రకన పాతయిడు అని చపెపడానికన పౌలు 
యొక్క చరెసాల పత్రిక్లలో ఇవవబడని ఒక్ గొపప కారణము ఏమిటంటే ఆయన దెవైతవముగలవాడు. 
యిేసు దదవుడు, మర్శయు ఎనలేని అతయయనిత గౌరవానికన దదవుడు అరమహ డు. 

సంఘములో కొంతమంది అబదధ  బో ధక్ులు యిసేు ఎంత పతిదయక్మ నైవాడఫ  గుర్శతంచలేదు కాబటిర , 
ఈ పత్రకి్లలో యిసేు గౌరవమును పౌలు బహుగా ఉదాా టించవలస్టవిచుంది. సపష్రంగా చెపాపలంటే, అబదధ  
బో ధక్ులు దదవదూతలు మర్శయు ఆతుల ఆర్ాధనను సంఘంలో పివశేప టార రమ. కరసీుత  యొక్క పతిదయక్తను 
మర్శయు బహు గొపపదనమును న కనక చపెుపట దావర్ా పౌలు ఈ అబదధ బో ధనలను త్రరసకర్శంచాడు. 
కొలసియులక్ు 1:16-17లో కరసీుత ను ఇతర ఆతీుయ జీవులతో విభేదించన విధానమును వినండి: 

ఏలయనగా ఆకాశమందునివియు భూమియందునివియు, దృశయమ నైవిగాని, 
అదృశయమ నైవిగాని, అవి స్టంిహాసనముల నైను పభిుతవముల నైను పధిానుల నైను 
అధకిారముల నైను, సరవమును ఆయనయందు సృజంపబడనెు, సరవమును 
ఆయన దావర్ాను ఆయననుబటిరయు సృజంపబడనెు. ఆయన అనిిటకి్ంట ె
ముందుగా ఉనివాడు; ఆయన ేసమసతమునక్ు ఆధారభూతయడు 
(కొలసియులక్ు 1:16-17). 

ఈ వాక్యభాగము సూచంచుచునటటో , ఉనికనలో ఉని సమసతమునక్ు — అనగా అబదధ  బో ధక్ులు 
గౌరవించన దదవదూతలు మర్శయు ఆతులక్ు క్ూడా — యిసేు సృషిరక్రత గనుక్ ఆయనక్ు 
అతయయనితమ నై గౌరవమును ఇవవవలస్టయిునిది. ఆతీుయ లోక్ంలో మర్శయు భూమి మీద ఇతర 
పాలక్ులు క్ల్వగశన సాా నములను క్ూడా ఆయనే సాా పించాడు. మర్శయు భూమిమీద పాల్వంచువార్శని 
మర్శయు ఆతీుయ లోక్ంలో అధికారం క్ల్వగశన దూతలు మర్శయు దయయములతో సహా ఇతర పాలక్ులను 
సృషిరంచన వాడు క్ూడా ఆయనే. 

కొలస్ట్ి . 1:15 మర్శయు తరమవాత వచనములలో, పండతియలు కొలస్ట్ి  పత్రకి్లోని 
“కరీసుత  కరరతన” అని పలిచుదానిలోని ఒక్ భాగమును మనము చూసాత ము. 
మర్శయు సరవసృషిర  మీద కరీసుత  యొక్క ఆధపితయమును గూర్శున అసాధారణమ నై 
చతమిును, అనగా ఆయన అనిిటకిన ప నై ఉనాిడు అని సమసతము ఆయన 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధకిారము కనీంద ఉనిద ిఅని మర్శయు ఆయన అనిిటకిన కంేదమి యైునాిడని, 
మర్శయు అంతదగాక్, దదవుడు సమసతమును ఆయన దావర్ా సృజంచాడు అని 
మర్శయు యిసేు సమసతమును నడపిసిాత డు అని మనము చూసాత ము. కాబటిర , 
ఇక్కడ మర్శయు ఉదాహరణక్ు ఎఫ స్ట.్ 1 వంట ిఇతర చపటో ఇవవబడని చతమిు, 
సారవత్రకి్ కరీసుత ను గూర్శు మనక్ు ఒక్ చతమిును ఇసుత ంద,ి లోక్ము కొరక్ు 
ఆయన పాిముఖ్యత ఎంతో విలువ నై ఆయన జననము, మరణము, మర్శయు 
పునరమతాా నమును మించనదగిా ఉనిద,ి మర్శయు ఆయన సృషిరయందు దదవుని 
పతి్రనిధగిా ఉనాిడు, సృషిరని కొనసాగశంచువానిగా ఉనాిడు, మర్శయు సరవసృషిరకన 
ఆయన పభిువుగా ఉనాిడు, కాబటిర  సమసతము వాట ిముగశంపును, వాట ి
లక్షయమును, వాట ిన రవరేమపను ఆయనలో క్ల్వగశయునివి.  

— డా. కాన ్టంటెలరన్ కాంప బల్ 

కరీసుత  సారవభౌమతవము మర్శయు గౌరవము దృషార య ర్ాజుగా కరసీుత ను గూర్శు మాటాో డుటతో పాటట, 
తన ర్ాజయమును సంపూర్శత చదయడానికన భూలోక్ముక్ు త్రర్శగశర్ావాలనే కరసీుత  సంక్లాపనిి క్ూడా పౌలు 
న కనక చెపాపడు. 

సంక్లపము 
కరీసుత  ర్ాక్డను గూర్శున పౌలు దృక్పథమును అరాం చదసుకోవాలంటే, అంతయదినములను గూర్శున 

అతని బో ధన — యుగాంతశాసత రము — సాంపిదాయ యూదుల అంతయదనిముల అభిపాియము నుండ ి
వచుందని మనం జాఞ పక్ం చదసుకోవాల్వ. పౌలు కాలములోని సాంపదిాయ యూదుల వదేాంతశాసత రంలో, 
లేఖ్నము మానవాళి యొక్క ర్ ండు పధిాన యుగాలను తెల్వయజసేుత ంది అని భావించారమ. కరీసుత  ర్ాక్క్ు 
ముందు, లోక్ము “పసిుత త యుగము”లో ఉంద ి—  ఇద ిపాపము, మరణము మర్శయు అవినీత్ర అను 
పదాలతో వర్శణంచబడింది. ఈ పసిుత త యుగము తరమవాత, “ర్ాబో వు యుగము” వసుత ంది, బెబైిలు దనీిని 
“దదవుని ర్ాజయము” మర్శయు “పరలోక్ ర్ాజయము” అని సంబో ధిసుత ంది. 

విర్శవిగా ఉనికనలో ఉండని యూదుల నముక్ముల పకిారం, ర్ాబో వు యుగము మ స్ట్ియ లేక్ 
కరీసుత  వచునపుపడు ఒకేసార్శ వసుత ంది. అయితద పౌలు మర్శయు ఇతర కొీతత  నిబంధన రచయితల పకిారం, 
ఈ సాంపదిాయ యూదుల అభిపాియం పూర్శతగా ఖ్చుతమ నైద ికాదు అని యిసేు వ లోడించాడు. ర్ాబో వు 
యుగము పసిుత త యుగము యొక్క సాా నమును తీసుక్ుంటటంది, కాని ఒకేసార్శ కాదు. బదులుగా, 
కొంతకాలం పాటట ఒక ేసమయంలో ఈ ర్ ండు యుగాలు అత్రవాయపిత  క్ల్వగశఉంటాయి, ఇది కరసీుత  యొక్క 
భూలోక్ పర్శచరయ నుండ ిమొదలౌతయంది — దీనిని మనం దదవుని ర్ాజయ “ఆరంభము” అని పలిుసాత ము — 
మర్శయు ఇద ికరసీుత  ర్ాక్డ లేదా ర్ ండవ ర్ాక్డ వరక్ు వాయపసిుత ంది — దీనిని మనం దదవుని ర్ాజయము 
యొక్క “న రవరేమప” అని పలిుసాత ము. ఆవిష్కృతము మర్శయు సంపూరణతక్ు మధయగల కాలమును 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు మొదటి పాఠము: పౌలు నిరబంధం 

-34- 

వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ర్ాజయ కొనసాగశంపు కాలము అని మనం పలిుసాత ము. ఈ మధయకాల యుగమే పౌలు కాలములో 
సంఘము ఉనికనలో ఉని యుగము, మర్శయు నడేు క్ూడా ఇదద కొనసాగుతయంది. 

యుగాంతశాసత రము లేక్ అంతయదినములను గూర్శు అతడు క్ల్వగశయుని దృకోకణమును పౌలు 
తరచుగా గురమత చదశాడు, ఎందుక్ంటే ఒక్ ఖ్ దైీగా అతడు ఎదుర్ొకనిన సమసయలను అది వివర్శంచంది, 
మర్శయు అతడు చెరసాల నుండి వాిస్టిన అనేక్ సంఘములలోని సమసయలను గూర్శు క్ూడా అద ి
మాటాో డింది. పాపము, మరణము మర్శయు అవినీత్రతో నిండయిుని ఈ పసిుత త యుగము పూర్శతగా 
నిరూుల్వంచబడలేదు. అందుచదతన ేవిశావసులు ఇపపటికర శమీలను అనుభవిసుత నాిరమ ఏదిఏమ ైనా, 
భవిష్యతయత లో ఒక్ దనిమున అవిశావసులక్ు అంత్రమ తీరమపనిచుుటక్ు మర్శయు విశావసులందర్శకర 
ఆశీర్ావదాములను ఇచుుటక్ు యిసేు త్రర్శగశవసాత డు. అపపటి వరక్ు, యిసేు ఖ్చుతంగా త్రర్శగశవసాత డని 
విశావసులు నిర్రక్షణ క్ల్వగశయుండాల్వ. 

ఇపుపడు, యిసేు పరలోక్ము నుండ ిర్ాజుగా పాల్వంచుచునాిడు. అయితద ఆయన దీనితో 
సంతృపితగా లేడు. ఆయన ఇపుపడు పరలోక్ంలో పాల్వంచుచునిటేో  సృషిరలోని పతి్రదానిని క్ూడా పూర్శతగా 
మర్శయు మహిమానివతంగా పాల్వంచాలని ఆయన కోరమచునాిడు. ఆయన శతృవులందర్శని శక్షించ 
పూర్శతగా నాశనం చదస్టి, నూతన సృషిరలో విశావసులందర్శని ఆశీరవదించద వరక్ు సంతృపిత  చెందడు. మర్శయు 
ఆయన ర్ాజయమును భూలోక్మంతటికర వాయపించుట దావర్ా దీనిని చదయాలని ఆశంచుచునాిడు. 
సృషిరయంతటనిీ పాల్వంచుట కరసీుత  పణిాళిక్ అని పౌలుక్ు తలెుసు గనుక్, తన ర్ాజయమును 
సంపూరణపరచుటక్ు కరసీుత  నిశుయించుక్ునాిడని పౌలు న కనక చెపాపడు. ఇందువలనే అతడు 
విశావసులక్ు భవిష్యత సావసాయము ఉంటటంద ిమర్శయు కరసీుత  త్రర్శగశవచునపుపడు వారమ గొపప 
పిత్రఫలమును ప ందుతారమ అని  వాిశాడు. ఉదాహరణక్ు, ఎఫ స్టయ్ులక్ు 1:13-14లో ఆయన వాిస్టని 
మాటలు గమనించండి: 

వాగాే నము చదయబడని ఆతుచదత ముదింిపబడతి్రర్శ. ఈ ఆతు మన 
సావసాయమునక్ు సంచక్రమవుగా ఉనాిడు (ఎఫ స్టయ్ులక్ు 1:13-14). 

మన భవిష్యత సావసాయముక్ు హామీ ఉందని పౌలు న కనక చెపాపడు – దదవుడు వాగాే నం చదశాడు 
మర్శయు ఆయన మనసును మారముకొనడు. తతీల్వతంగా, ర్ాజయము ముగశంపులో మన సావసాయమును 
ఇచుుటక్ు యిేసు ఖ్చుతంగా త్రర్శగశవసాత డు. మర్శయు ఫలి్వప్పయులక్ు 3:20-21లో కరసీుత  ర్ాక్డను 
గూర్శు ఈ పదాలోో  పౌలు వాిశాడు: 

మన పౌరస్టిాత్ర పరలోక్మునందునిద;ి అక్కడనుండ ిపభిువ నై యిసేుకరీసుత  అను 
రక్షక్ుని నిమితతము క్నిప టటర కొనియునాిము ... ఆయన మన దనీశర్రరమును 
తన మహమిగల శర్రరమునక్ు సమరూపముగలదానిగా మారమును 
(ఫలి్వపప్యులక్ు 3:20-21) 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత  తన భూలోక్ ర్ాజయమును సంపూరణపరచుటక్ు వచునపుపడు, కొీతత , మహిమశర్రరములు 
మన సావసాయములో భాగంగా ఉంటాయి. తాను అనుభవించన శీమల కాలములో పౌలు సవయంగా ఈ 
నిర్రక్షణను పటటర కొనియునాిడు. పౌలు ఈ సావసాయమును గూర్శు గొపప నిశుయతతో చబెుతయనాిడు 
ఎందుక్ంటే యిసేు త్రర్శగశవసాత నని వాగాే నం చదశాడని, మర్శయు ఆ వాగాే నానిి న రవేరుడానికన యిసేు 
నిశుయించుక్ునాిడని అతనికన తెలుసు. తాను వాిస్టని చరెసాల పత్రిక్లనిిటలిో, సృషిరకన ర్ాజుగా పౌలు 
కరీసుత  వ పైుక్ు దృషిరని ఆక్ర్శషంచాడు, మర్శయు అతడు కరసీుత  యొక్క ర్ాజర్శక్ సారవభౌమతవము, గౌరవము 
మర్శయు సంక్లపము మీద తన బో ధలక్ు మూలర్ాళలో గా ఆధారపడా్ డు. ఈ అంశాలు ఈ పత్రకి్లోో  పదద 
పదద క్నిపిసాత యి, మర్శయు కొలసియులక్ు, ఎఫ స్ట్యులక్ు మర్శయు ఫలి్వపప్యులక్ు పౌలు వాిస్టని 
అనకే్ ఉపదదశాలక్ు ఇవి ఆధారంగా ఉనాియి. 

యిేసు కరసీుత  సృషిరకన ర్ాజు అను స్టదిాధ ంతమును ఇపపటి వరక్ు మనము చూశాము గనుక్,  
చెరసాల పత్రిక్ల యొక్క వేదాంతశాసత ర ఐక్యతను, అనగా ర్ాజర్శక్ములో కరసీుత తో విశావసుల యొక్క ఐక్యత 
మీద దృషిరప టటర  ర్ ండవ బో ధనను ఇపుపడు మనము చూడవలస్టయిునిది. యిేసుతో మన ఐక్యత 
మనతో ఆయన ఆశీర్ావదములను పంచుకొనుటక్ు కారణమవుతయంది. 

కరీసుత తో ఐక్యత 

కరీసుత తో ఐక్యత కరలక్మ నై కొీ తత  నిబంధన సతయము అయుయనిద,ి ముఖ్యముగా 
యోహాను సువారత మర్శయు పౌలు వాి స్టని పత్రకి్లలో ఉదాా టంిచబడనిద.ి కాబటిర , 
యోహాను 14:6లో, “ననే ేజీవమును” అని యిసేు స్ట లవిచాుడు. మర్శయు 
యోహాను 3:16లో, “వానియందు విశావసముంచు పతి్రవాడును 
నితయజీవముప ందు[ను]” అని మనము చదువుతాము. మర్శయు యోహాను 
3:16లో, యిసేు కవేలం విశావసమునక్ు క్రత మాతమి ేకాదుగాని, ఆయన 
విశావసము దొరమక్ు సాలము అయుయనాిడు, మనము ఆయనను నముుతాము, 
దాి క్షవలో్వలో తీగ ల వల  మనము ఆయనయందు నాటబడయిునాిము. కాబటిర , 
ఆయన జీవము అయుయనిటోయితద, నాక్ు జీవము అవసరమ యైుంట,ే ననేు 
ఆయనతో ఐక్యపరచబడయిుండాల్వ. 

— డా. నాక్సి ఛదంబోిన్ 

పౌలు ఆలోచన పికారం, యిసేును మనం నమిునపుపడు, మనం దదవుని దృషిరలో ఆయనతో ఒక్ 
రహసయమ నై, ఆతీుయ మారగంలో ఐక్యపరచబడతాము. మర్శయు మనము యిేసుతో ఐక్యత 
క్ల్వగశయునాిము కాబటిర , ఆయన వల న ేమనము క్ూడా పరలోక్ములో నిర్పే ష్యలుగా 
పర్శగణ ంచబడతాము. అంతదగాక్, మనము కరసీుత తో ఐక్యపరచబడయిునాిము కాబటిర , ఆయన 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పునరమతాా న మహిమలో క్ూడా మనము పాలుపంచుక్ుంటాము. కరసీుత  ర్ాజతవములో వారమ క్ూడా 
పాలుపంచుక్ుంటారని పౌలు తన పాఠక్ులను చరెసాల పత్రిక్ల దావర్ా పల ి తిహించుచుండగా ఈ 
అంశమును పదద పదద పసిుత త్రంచాడు. కరసీుత  ర్ాజయంలో విశావసులు పాలుపంచుక్ుంటారమ గనుక్, కరసీుత  
ర్ాజయం యొక్క పసిుత త కొనసాగశంపులో ఆశీర్ావదములు ప ందుతారమ మర్శయు ర్ాజయము ముగశంపులో 
ఇంకా గొపప ఆశీర్ావదములు ప ందుటక్ు ఆసకనత క్ల్వగశయునాిరమ అని అతడు చాలాసారమో  సూచంచాడు. 
ఉదాహరణక్ు, కొలసియులక్ు 3:1-4లో, పౌలు ఈ విధంగా వాిశాడు: 

మీరమ కరీసుత తోక్ూడ లేపబడనివార్ తైద ప నైుని వాటని ేవ దక్ుడ,ి అక్కడ కరీసుత  
దదవుని క్ుడపిారివమున క్ూరముండయిునాిడు ... ఏలయనగా మీరమ 
మృత్రప ందతి్రర్శ, మీ జీవము కరీసుత తోక్ూడ దదవునియందు దాచబడయిునిద.ి 
మనక్ు జీవమ యైుని కరీసుత  పతియక్షమ నైపుపడు మీరమను ఆయనతోక్ూడ 
మహమియందు పతియక్షపరచబడుదురమ (కొలసియులక్ు 3:1-4). 

కరీసుత తో మన ఐక్యత దావర్ా, మనం కరసీుత  మరణముతో ఐక్యపరచబడతి్రమి కాబటిర  మనము 
ఆయనతో క్ూడా మరణ ంచాము. కరసీుత  యొక్క పునరమతాా నము మర్శయు జీవములో మనం ఐక్యముగా 
ఉనాిము గనుక్ ఆయనతో క్ూడా మనం లేపబడా్ ము. కరీసుత  యొక్క ఆర్పహణము మర్శయు 
ర్ాజతవములో క్ూడా మనం ఐక్యముగా ఉనాిము గనుక్ ఆయన మహమిలో వచునపుపడు ఆయనతో 
క్ూడా మనం పాల్వసాత ము. ఎఫ స్ట్యులక్ు 2:6-7లో పౌలు ఇలా వాిశాడు: 

కరీసుత యిసేునందు ఆయన మనక్ు చదస్టని ఉపకారము దావర్ా అతయధకి్మ నై తన 
క్ృపా మహదెశైవరయమును ర్ాబో వు యుగములలో క్నుపరచునిమితతము, 
కరీసుత యిసేునందు మనలను ఆయనతోక్ూడ లేప,ి పరలోక్మందు ఆయనతోక్ూడ 
క్ూరముండబటెెరను (ఎఫ స్టయ్ులక్ు 2:6-7). 

పౌలు మాటల పకిారం, ఇపుపడు క్ూడా మనం “పరలోక్ సాలములలో” కరీసుత తో క్ూరమునాిము, 
సృషిరయంతటపి  ైఆయన పసిుత తము చదసుత ని ర్ాజతవములో ఆయనతో ఐక్యంగా ఉనాిము. ఫల్వతంగా, 
పిసుత తము మన పసిుత త భూలోక్ పర్శస్టిాతయలను మనము అనుభవించుచునిపపటికర, ఆయన ఘనత 
మర్శయు ఆయన ఆశీర్ావదములలో మనము పాలుపంచుకొనుచునాిము. మర్శయు యిసేు 
త్రర్శగశవచునపుపడు, ర్ాబో వు లోక్ములో మన ఆశీర్ావదములు పర్శమాణమునక్ు మించన విధముగా 
వృదిధ  చెందుతాయి. శమీలు వంటి విష్యములక్ు తగశన దృషిరకోణమును ఇచుుటక్ు కరీసుత తో మన 
ఐక్యతను గూర్శు క్ూడా పౌలు మాటాో డాడు. కరసీుత  అనుచరమలు ఒంటర్శగా లేక్ వయరాముగా శమీను 
అనుభవించరమ అని సపష్రము చదయుటక్ు అతడు కరసీుత తో ఐక్యతను గూర్శు మాటోడాడు. ఇద ిపౌలుక్ు 
మాతిమగేాక్, అతని పాఠక్ులక్ు క్ూడా వర్శతసుత ంది.  కొలసియులక్ు 1:24లో అతని మాటలు వినండి: 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇపుపడు మీకొరక్ు ననేు అనుభవించుచుని శీమల యందు సంతోషంిచుచు, 
సంఘము అను ఆయన శర్రరము కొరక్ు కరీసుత  పడనిపాటోలో కొదువ నై 
వాటయిందు నా వంతయ నా శర్రరమందు సంపూరణము చదయుచునాిను 
(కొలసియులక్ు 1:24). 

క ైైసతవ జీవితము క్ష్రముతో క్ూడినది, మర్శయు గొపప శీమలను క్ల్వగశయుంటటంది. మన ర్ాజు 
పరలోక్ంలో పాల్వంచుచునినూ, ఆయన తన శతృవులందర్శని నిరూుల్వంచలేదు, మర్శయు ఆ శతృవులు 
తరచూ తమ బలగాలను మనక్ు విర్పధముగా ఉపయోగశసుత నాిరమ. అయితద మనం కరీసుత  కొరక్ు శీమలను 
అనుభవిసుత నపుపడు, కరీసుత తో మన ఐక్యత కరీసుత  మనతో శీమన ందుచునాిడు మర్శయు సానుభూత్ర 
చూపసిుత నాిడు అని నిర్ాధ ర్శంచు సతయములో పౌలు ఓదారమపన ందాడు. ర్ాజ నై కరసీుత తో మన ఐక్యత దావర్ా 
మన శీమలు సంఘముక్ు పయిోజనక్రముగా ఉంటాయి అని తలెుసుకొనుటలో క్ూడా పౌలు 
ఓదారమపన ందాడు. చవర్శగా, మన శీమలు కరీసుత  నియమించన శీమలను పూర్శతచదసాత యి, మర్శయు మన 
ర్ాజు యొక్క విజయవంతమ నై ర్ాక్డక్ు వదేిక్గా నిలుసాత యి అని అతడు బో ధించాడు. ఇటటవంట ి
కారణాలవలో, పౌలు యొక్క చరెసాల పత్రకి్లు సాధారణంగా కరీసుత తో మన ఐక్యత అనే అంశముప  ై
దృషిరప టార యి. పౌలు మాటల పికారం, సృషిరకన ర్ాజ నై కరీసుత తో మన ఐక్యత మన రక్షణలో గొపప 
విశావసముక్ు, క్షార లోో  గొపప పల ి తాిహముక్ు మర్శయు భవిష్యతయత  కొరక్ు గొపప నిర్రక్షణక్ు ఆధారంగా 
ఉంది. 

సృషిరకన ర్ాజుగా కరసీుత  మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా, ఆయన ర్ాజతవములో కరీసుత తో విశావసుల యొక్క 
ఐక్యత మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా పౌలు చెరసాల పత్రకి్క్ు వదేాంతపరముగా ఐక్యత క్ల్వగశయుని 
విధానమును మనము పర్శశీల్వంచాము కాబటిర , ఈ పత్రకి్లను ఐక్యపరచు మూడవ లక్షణమును 
చూచుటక్ు ఇపుపడు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: కరీసుత  ర్ాజతవము మర్శయు ఆయనతో మన 
ఐక్యతలో నాటబడియుని న ైత్రక్ జీవనము యొక్క అవసరత. 

న తై్రక్ జీవనము 
పౌలు పత్రకి్ల యిడెల అవగాహన ఉనివార్శకన అప సతలుడెనై పౌలు స్టిదాధ ంతపరమ ైన విష్యాలు 

పిసాత వించనటటో గాన ేన తై్రక్ జీవనమును గూర్శున విష్యాలను బో ధించుటక్ు క్ూడా ఎక్ుకవ సమయం 
కేటాయించాడని తెలుసుత ంది. వాసతవంగా చెపాపలంటే, స్టదిాధ ంతపరమ నై అంశమును పర్శచయం చదస్టని 
పిత్రసార్శ, విశావసులు ఆ స్టిదాధ ంతమును తమ జీవతాలక్ు ఎలా అనువర్శతంచుకోవాలో వివర్శంచాడు. అతడు 
సర్శయిెైన ఆలోచన లేక్ స్టదిాధ ంతములను గూర్శు మాతిమే బో ధించలేదు; అతడు సర్శయిెనై పివరతన 
మర్శయు భావనలను ఉదాా టించాడు. మన భావోదదవగాలను మర్శయు పివరతనను మార్ుే మార్ాగ లోో  
స్టిదాధ ంతము మన జీవితాలక్ు అనువర్శతంచబడక్పల తద ఉపయోగంలేదు అని చెపపడానికన క్ూడా పౌలు 
సందదహించలేదు. 1 కొర్శంథీయులక్ు 13:2లో దనీిని ఉదదేశంచ పౌలు మాటాో డిన మాటలు వినండి: 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పవిచంచు క్ృపావరము క్ల్వగశ మరుములనిియు జాఞ నమంతయు 
ఎర్శగశనవాడన నైను, కొండలను ప క్ల్వంపగల పర్శపూరణ విశావసముగలవాడన నైను, 
పేమిలేనివాడన తైద ననేు వయరమా డను (1 కొర్శంథయీులక్ు 13:2). 

పౌలు బో ధించనటటో , మనము మరుములనిిటిని అరాము చదసుకొనినను, దదవుని గూర్శు సమసత  
జాఞ నమును లేక్ పర్శపూరణ అవగాహనను క్ల్వగశయునాి, అది చాలదు.  మంచ స్టిదాధ ంతమును — లేక్ 
పర్శపూరణ స్టదిాధ ంతమును — క్ల్వగశయునాి ఆ స్టదిాధ ంతము మన జీవితములను మారుక్పల తద ఎందుక్ు 
పనికనర్ాదు. దానిలో పేిమ లేనియిెడల, కరీసుత క్ు విధదయత చూపు విధముగా న తై్రక్ జీవితమును అద ి
క్ల్వగశంచక్పల తద, దానికన ఎలాంట ివిలువ ఉండదు. 

పౌలు చరెసాల పత్రిక్లు చాలావరక్ు న తై్రక్ జీవనానికన పాిధానయత ఇవవడం మనక్ు ఆశురయం 
క్ల్వగశంచదు. మర్ొక్ వ ైపు, కరసీుత  ర్ాజు కాబటిర  మనము కరసీుత క్ు విధదయత చూపబదుధ ల ైయునాిము. 
మర్ొక్ వ ైపున, మనము కరసీుత తో ఐక్యపరచబడయిునాిము కాబటిర మనము కరసీుత క్ు విధదయత 
చూపబదుధ లమ ైయునాిము. కరీసుత  యొక్క ర్ాజతవము నుండి వచదు న తై్రక్ జీవన బాధయతను మొదటగిా 
చూదాే ము. 

ర్ాజుగా కరసీుత  
మనము ఇంతక్ు ముందు పసిాత వించనటటో , కరసీుత  ర్ాజ ైయునాిడు కాబటిర ఆయన 

సారవభౌముడెైయునాిడు. అనగా మన నుండి విధదయతను కోర్ే చటరబదధమ నై అధకిారం ఆయనక్ు ఉంది. 
అంటే ఆయనక్ు విధదయత చూపించద చటరబదధమ నై బాధయత మనక్ు ఉందని అరాం. మర్శయు మునుపు 
మనం చపెిపనటటో గా, కరీసుత  సంపూరణ నీత్రమంతయడు మర్శయు నాయయమ నై ర్ాజు. దీని అరాం, ఆయన 
తీరమపలు మర్శయు ఆజఞలు సంపూరణంగా న తై్రక్మ నైవి, కాబటిర ఆయనక్ు విధదయత చూపించవలస్టని న తై్రక్ 
బాధయతను మనం క్ల్వగశయునాిము. కరీసుత  సారవభౌముడు మర్శయు నాయయవంతయడెనై ర్ాజు గనుక్, 
ఆయన ఆజాఞ పించు సమసతమును పాటించుటక్ు మనము బదుధ లమ ైయునాిము. ఫలి్వప్ప. 2:9-12లో ఈ 
మాటలను వాిసూత , పౌలు ఈ దృషిరకోణమును అందించాడు: 

పరలోక్మందునివార్శలో గాని, భూమిమీద ఉనివార్శలో గాని, భూమి కనీంద 
ఉనివార్శలో గాని, పతి్రవాని మోకాలును యిసేునామమున వంగునటటో ను... 
కాగా నా పియిులార్ా, మీర్ లోపుపడును విధదయుల యైుని 
పకిారము...భయముతోను వణక్ుతోను మీ స ంతరక్షణను కొనసాగశంచుకొనుడ ి
(ఫలి్వపప్యులక్ు 2:9-12). 

పరలోక్ముమందు, భూమిమీద మర్శయు భూమి కనీంద ఉనివాటనిిటకిర యిేసు పాలక్ుడు 
మర్శయు పిభువ యైునాిడు. ఆయన సృషిరకన ర్ాజు. మర్శయు కరసీుత  యొక్క ర్ాజతవమును ఆధారము 
చదసుకొని, కరీసుత క్ు విధదయులు క్ముని పౌలు ఫలి్వపప్యులను హెచుర్శంచాడు. మనము ఇంతక్ు ముందు 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూస్టనిటటో , కరసీుత  ర్ాజర్శక్ము ఆయనక్ు చెందవలస్టిన గౌరవమును వ లుగులోనికన తెసుత ంద.ి ఇదద 
విధముగా, క ైైసతవులు తమ ర్ాజు యొక్క గౌరవారాముగా పర్శశుదధ జీవితాలు గడపాలని పౌలు 
హెచుర్శంచాడు. కరసీుత  పర్శశుదుధ డు, నీత్రమంతయడు మర్శయు గౌరవింపదగశనవాడు. మర్శయు కరీసుత క్ు 
అరహమ నై గౌరవమునక్ు అనుగుణమ నై విధానములలో జీవించుటక్ు కరసీుత  అనుచరమలు 
బదుధ ల ైయునాిరమ. ఫిల్వపప్యులక్ు 1:27లో దనీిని గూర్శు పౌలు ఇలా వాిశాడు: 

మీరమ కరీసుత  సువారతక్ు తగశనటటో గా పవిర్శతంచుడ ి(ఫలి్వపప్యులక్ు 1:27). 

మర్శయు కొలసియులక్ు 1:10లో ఆయన తన పాఠక్ులను ఈ మాటలతో పల ి తిహించాడు: 

ఆయన చతతమును పూరణముగా గీహంిచనవారమన ,ై పతి్ర సతాకరయములో 
సఫలులగుచు, దదవుని విష్యమ నై జాఞ నమందు అభివృదిధ  ప ందుచు, అనిి 
విష్యములలో పభిువును సంతోష్ప టటర నటటో  మమేు మీ నిమితతము పాిరాన 
చదయుచునాిము (కొలసియులక్ు 1:10). 

తాను మర్శయు తన తోట ిక ైసైతవులు కరసీుత క్ు యోగయమ ైన, ఆయనను గౌరవించు మర్శయు 
ఆయనను సంతోష్పరచు జీవితములను జీవించాలని పౌలు ఎంతగానన కోర్ాడు. విశావసులు సత్రియలు 
చదయుట దావర్ా, అనగా, పభిువు ఆజఞలక్ు విధదయత చూపుట దావర్ా మాతిమే దీనిని సాధంిచగలరమ. 
తాను వాిస్టిన చరెసాల పత్రిక్లనిిటలిో, కరసీుత క్ు విధదయత చూపమని మర్శయు దదవుని ఆజఞలక్ు 
అనుగుణంగా ఆలోచంచమని, పివర్శతంచమని మర్శయు భావనలు క్ల్వగశయుండమని పౌలు తన శోీతలను 
ఉపదదశంచాడు. కరసీుత  ర్ాజర్శక్మును గుర్శతంచుటక్ు మర్శయు సృషిరకన ర్ాజుగా ఆయనక్ు ఘనతను 
తెచుుటక్ు ఇలా మనము చదయాలని అతడు మరలా మరలా ఉదాా టించాడు., 

కరీసుత  ర్ాజు గనుక్ క ైసైతవులు న తై్రక్ంగా జీవించాలని బో ధించుటతో పాటటగా, మనం కరీసుత తో ఐక్యంగా 
ఉనాిము గనుక్ ఆయన లక్షణాలు మర్శయు ఆజఞలక్ు తగశనటటో గా జీవించద బాధయత మనక్ు ఉందని 
పౌలు వివర్శంచాడు. 

కరసీుత తో ఐక్యత 

పర్శశుదాధ తు ఏమ యైునాిడఫ మర్శయు మన కొరక్ు ఏమి చదసుత యునాిడఫ వాట ి
దావర మనలను కరీసుత తో ఐక్యపరచయునాిడు ... మర్శయు మనము దదవుని 
నితయ క్ుమారమనితో ఐక్యత క్ల్వగశయునాిము గనుక్, ఇపుపడు మనము 
సజీవుడెనై దదవుని యొక్క దతతతయతీసుకొనబడని క్ుమారమలము మర్శయు 
క్ుమార్ తలమ యైునాిము మర్శయు ఆయన నితయ క్ుమారమడెనై యిసేుక్ు 
సహో దర్ర సహో దరమలముగా ఉనాిము. ఇద ిసర్శపల తయంద,ి కాని ఇంకా చాలా 
ఉనిద.ి యిసేు మన కొరక్ు చదస్టని దానిని మనక్ు అనువర్శతంచుట దావర్ా కరీసుత తో 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన ఐక్యత కారయమును క్ూడా పర్శస్టిాత్రక్నుగుణంగా మనక్ు అనువర్శతసాత డు. 
మనము పాపము కొరక్ు మరణ ంచుట మర్శయు నీత్ర కొరక్ు త్రర్శగశలేచుటను 
గూర్శు మాటాో డుతూ, దనీిని గూర్శు పౌలు ర్పమా. 6లో మాటాో డతాడు. ఈ 
కోణము ఒక్ నూతన జీవన మారగమునక్ు దార్శతీసుత ంద ిఅని, మర్శయు మన 
జీవితాలలో బానిసతవము మర్శయు పాపపు ఆధపితయము నుండ ినూతన 
సావతంతయిమును క్ల్వగశసుత ంద ిఅని పౌలు చబెుతయనాిడు. మనము ఇక్ పాపము 
చదయము అని కాదుగాని, పాపమ ేమనము పభిువు అనిటటో  అద ిఇక్ మన 
మీద ఆధపితయమును చలెాయించదు.  అద ిమన పభిువు కాదు, మనము 
మరణ ంచయునాిము. మనము కరీసుత తో క్ూడా లేపబడతి్రమి, కాబటిర  ఆతు 
మనలో ఆయన జీవితకాల, నిశిబేమ నై, యిడెతగెని కారయమును కొనసాగశసూత , 
మనలను కరీసుత  సవరూపములోనికన మర్శ ఎక్ుకవగా మారముతాడు. 

— డా. డెనిిస్ ఇ. జానిన్ 

తాను వాిస్టిన చరెసాల పత్రిక్లలో, కరసీుత తో మన ఐక్యత క్నీసం మూడు కారణముల చదత 
మనలను న ైత్రక్ క ైైసతవ జీవనములోనికన నడిపసిుత ంది అని పౌలు వివర్శంచాడు. మొదటగిా, పౌలు 
చెరసాలలో నుండ ివాియుచుండగా, కరసీుత తో విశావసుల యొక్క ఐక్యత అనగా, పర్శశుదాధ తు దావర్ా 
దదవుడు మనలో కారయము చదసాత డు అని అరాము అయుయనిద.ి ఈ సమసాయతుక్ లోక్ములో మనము 
ఒంటర్శవారము కాము, మర్శయు మనలను మనము కాపాడుకొనుటక్ు లేక్ మన స ంత శకనతతో పనులను 
చదయుటక్ు మనము విడచిప టరబడలేదు. బదులుగా, మన ర్ాజు ఎదుట మనము క్ల్వగశయుని న తై్రక్ 
బాధయతలక్ు సమర్శపంచుకొనునటటో  మనలను బలపరచుటక్ు మర్శయు నడపిించుటక్ు దదవుడు 
మనయందు కారయములు చదసాత డు. ఫిల్వప్పయులక్ు 2:12-13లో ఈ విష్యాలను గూర్శు పౌలు 
మాటాో డిన మాటలు వినండి: 

భయముతోను వణక్ుతోను మీ స ంతరక్షణను కొనసాగశంచుకొనుడ.ి ఎందుక్నగా 
మీరమ ఇచఛయించుటక్ును కారయస్టదిిధ  క్లుగజసే్టకిొనుటక్ును, తన 
దయాసంక్లపము న రవరేమటక  ైమీలో కారయస్టదిిధ  క్లుగజయేువాడు దదవుడద 
(ఫలి్వపప్యులక్ు 2:12-13) 

ఈ వచనములు సూచంచుచునటటో , దదవుని పర్శచరయలో మన న తై్రక్ జీవనమును 
కొనసాగశంచునటటో  “పనులను చదయుటక్ు” మనము బాధయత క్ల్వగశయునాిము. అయితద మనము కరసీుత తో 
ఐక్యపరచబడియునాిము గనుక్, దదవుడు మనలో కారయములు చదసాత డు. మర్శయు పర్శశుదాధ తయుడు 
మన చతతమును క్దల్వంచ దదవుని యిడెల విధదయత క్నుపరచునటటో  చదసాత డు, తదావర్ా మనం సర్శయిెైన 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్రత్రలో, న ైత్రక్ంగా జీవిసాత ము. కొలసియులక్ు 3:5-10లో ఇటటవంటి విష్యం గుర్శంచ పౌలు 
మాటాో డుతయనాిడు: 

కావున భూమిమీదనుని మీ అవయవములను...చంప ివయేుడ ి... ఏలయనగా 
పాిచీన సవభావమును దాని కనీయలతో క్ూడ మీరమ పర్శతయజంచ, జాఞ నము క్లుగు 
నిమితతము దానిని సృషిరంచనవాని పల ల్వక్చొపుపన నూతన పరచబడుచుని 
నవీనసవభావమును ధర్శంచుకొనియునాిరమ (కొలసియులక్ు 3:5-10). 

మనము కరీసుత తో ఐక్యపరచబడయిునాిము కాబటిర , మన భూసంబంధమ నై సవభావమును 
విడచ, కరీసుత నందు నూతన సవభావమును ధర్శంచుకొనుటక్ు మనము పలిువబడయిునాిము. దదవుని 
సవరూపములముగా మనము జీవించు విధానములో జీవించుటక్ు “నవీన పురమష్యడు” 
నూతనపరచబడయిునాిడు. 

యిసేు కరీసుత తో మన ఐక్యత దావర్ా ఇపుపడు మనము ఏమి క్ల్వగశయునాిము 
అంట,ే కరీసుత క్ు అవును అని చపెుప, దదవుడు మన యిడెల క్ల్వగశయుని 
ఆకాంక్షలక్ు అవును అని చపెుప శకనతని క్ల్వగశయునాిము. ఇక్ ధరుశాసత రము 
మనలను ఖ్ండంిచదుగాని, జీవమునిచుు ఆతుయిెనై పునరమతాా నుడెనై కరీసుత లో 
న రవరేమపలోనికన వచున ఆతు క్ుముర్శంపు మర్శయు నూతన నిబంధన యొక్క 
న రవరేమప దావర్ా, మర్శయు కరీసుత నందు దదవునికన విధదయత చూపుటక్ు మనము 
బలమును ప ందాము, మనము శకనతని ప ందాము, పుర్శకొలపబడా్ ము. కాబటిర , 
కరీసుత తో మన ఐక్యత వాసతవానికన మనము ఆనందక్రమ నై విధదయతలో నడుచు 
విధానమును తలె్వయజసేుత ంద,ి మర్శయు మనము పాపము చదస్టనిపుపడు, తండి ి
ఎదుట మన పక్షమున నిలబడ ిమన కొరక్ు విజాఞ పన చదయు నాయయవాద ిమన 
కొరక్ు ఉనాిడు అని తలెుసుకొనియునాిము. అయితద వాసతవానికన, ఆ 
పశాుతాత పములో, మనము క్షమాపణను అనుభవించుచుండగా, యిసేు కరీసుత  
త్రర్శగశలేచాడు కాబటిర , మనము ఆయనతో త్రర్శగశలేచయునాిము కాబటిర , 
మర్ొక్సార్శ కనీయాతుక్ పునరమతాా న శకనతతో జీవించుటక్ు మనము 
బలపరచబడుతయనాిము. 

— డా. డదవిడ్ బి. గారిర్డ 

ర్ ండవదగిా, తన క్ుమారమనితో ఐక్యముగా ఉనివారందరూ పర్శశుదధముగా జీవించాలని దదవుడు 
ఆజాఞ పించాడు అని పౌలు ఉదాా టించాడు. అయితద, దదవుడు కవేలం దనీిని ఆజాఞ పించలేదు. మనము 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదయవలస్టని సత్రియలను ఆయన ముందుగాన ేనిరణయించాడు. ఎఫ స్టయ్ులక్ు 2:10లో పౌలు దనీిని 
గూర్శు వాిశాడు, అక్కడ అతడు ఇలా బో ధించాడు: 

వాటయిందు మనము నడుచుకొనవల నని దదవుడు ముందుగా స్టదిధపరచన 
సత కనీయలు చదయుటక ,ై మనము కరీసుత యిసేునందు సృషిఠ ంపబడనివారమ  ై
ఆయన చదస్టని పనియిెయైునాిము (ఎఫ స్టయ్ులక్ు 2:10). 

మనము “కరసీుత యిేసునందు సృషిఠ ంపబడనివారమ ై” ఉనాిము, అంట ేయిసేుకరసీుత తో ఐక్యత దావర్ా 
దదవుడు మనలను రక్షించాడు. మర్శయు ఆయన ఈ విధముగా చదయుటక్ు ఒక్ కారణం ఏమిటంట ే
మనము చదయవలస్టని సత్రయిలను ఆయన ముందుగాన ేనిరణయించాడు. 

మూడవదగిా, కరసీుత తో విశావసుల ఐక్యత అంటే, కరసీుత  దావర్ా మనము ఒక్ర్శతో ఒక్రము ఐక్యత 
క్ల్వగశయునాిము అని అరామని క్ూడా పౌలు ఉదాా టించాడు. కాబటిర  కరసీుత తో వయవహర్శంచనటేో , మన 
యిెడల ఒక్రమ ఎలా వయవహర్శంచాలని ఆశసాత మో అదద విధంగా ఇతరమలతో వయవహర్శంచాల్విన బాధయత 
మనక్ు ఉంది. ఎఫ స్ట్యులక్ు 4:25లో పౌలు ఈ విధంగా వాిశాడు: 

మనము ఒక్ర్శకొక్రము అవయవముల  ైయునాిము గనుక్ మీరమ 
అబదధమాడుట మాని పతి్రవాడును తన ప రమగువానితో సతయమ ేమాటలాడవల ను 
(ఎఫ స్టయ్ులక్ు 4:25). 

కరీసుత నందు మనము ఒక్ర్శతో ఒక్రము ఐక్యత క్ల్వగశయునాిము, మర్శయు ఈ ఐక్యత ఒక్ర్శతో 
ఒక్రమ మర్ాయదగా పివర్శతంచునటటో  మనలను బదుధ లనుగా చదసుత ంది. మనము ఒక్ర్శకన విర్పధముగా 
ఒక్రము పాపము చదయక్ూడదుగాని, అందర్శ పియోజనము కొరక్ు పని చదయవలస్టయిునిది. 
ఫిల్వప్పయులక్ు 2:1-3లో అతడు ఈ విధంగా వాిశాడు: 

కావున కరీసుత నందు ఏ హచెుర్శక్యిెనైను ... ఉనియిడెల... వినయమ నై 
మనసుిగలవార్  ైయొక్నిన క్డు తనక్ంట ెయోగుయడని యింెచుము 
(ఫలి్వపప్యులక్ు 2:1-3). 

కరీసుత తో మన ఐక్యత మనము న ైత్రక్ముగా జీవించుటక్ు మనలను బదుధ లనుగా చదసుత ంది 
మర్శయు మనలను బలపరమసుత ంది. మర్శయు మనమంతా ఎదుర్ొకను సంఘరషణల మధయ క్ూడా, ర్ాజ ైన 
కరీసుత  మన ముందుంచన పాిమాణ క్తక్ు అనుగుణంగా మనము జీవించగలుగుతాము. కరీసుత తో విశావసుల 
ఐక్యత మర్శయు న తై్రక్ంగా జీవించాల్విన మన బాధయతతో సహా సృషిరయంతటపి ై కరసీుత  యొక్క 
ర్ాజతవమును గూర్శు ఎనని అంశాలుని ఒక్ స్టిదాధ ంతము దావర పౌలు చరెసాల పత్రకి్లు వదేాంతపరంగా 
ఐక్యముగా ఉనాియని మనం చూసాత ము. ర్ానుని పాఠములోో  మనం చూడబో తయనిటటో గా, పౌలు 
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వీడియోలు, అధయయన మారగదర్శిలు,మర్శయు ఇతర నిధుల కొరక్ు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొక్క చరెసాల పత్రిక్లు ఇతర అనకే్ అంశాలను క్ూడా పంచుక్ుంటాయి. అయితద యిసేుకరసీుత  సృషిరకన 
ర్ాజు అనే స్టిదాధ ంతము ఈ అంశాలను ఐక్యపరచద ఒక్ అతయంత సామానయమ నై విష్యం అయుయనిది. 

ముగశంపు 

పౌలు వాిస్టని చరెసాల పత్రకి్లక్ు పర్శచయముగా ఉని ఈ పాఠములో, క ైసర్శయ మర్శయు 
ర్పమాలో పౌలు చెరసాల నిరుంధము యొక్క నపేథయమును మర్శయు ఈ పత్రకి్లక్ు దార్శతీస్టిన 
పర్శస్టిాతయలను మనము పర్శశీల్వంచాము.  చెరసాలలో, ఇతరమలతో ముఖ్ాముఖగాను మర్శయు తన 
పత్రకి్ల దావర్ాను పౌలు కొనసాగశంచన పర్శచరయను మనము విశదీక్ర్శంచాము. మర్శయు చవర్శగా, 
చెరసాలలో నుండ ిపౌలు వాిస్టని పత్రకి్లనిిటి యొక్క వేదాంతశాసత ర ఐక్యతను, ముఖ్యముగా యిసేు కరీసుత  
సృషిరకన ర్ాజు అను పౌలు యొక్క ధృడ నిశుయతలో నుండి అవి వ లువడని విధానమును మనము 
పర్శచయం చదశాము.  

భవిష్యత పాఠములలో, పౌలు వాిస్టిన చరెసాల పత్రిక్లనిిటిని మర్శంత దగగరగా పర్శశీలన 
చదదాే ము. మర్శయు అలా చదయునపుపడు, ఈ పాఠంలో చదివిన నపేథయమును మనసుిలో 
ఉంచుక్ుందాము. పౌలు అనుభవించన శమీలను మర్శయు చెరసాలలో అతడు చదస్టని పర్శచరయను 
తెలుసుకొనుట, కొలసియులక్ు, ఎఫ స్టయ్ులక్ు, మర్శయు ఫిల్వప్ప సంఘాలక్ు పత్రకి్లు వాియుటలో 
పౌలు ఉదదేశాలు మర్శయు లక్షయయలు ఏమిటో అరాం చదసుకొనుటక్ు సహాయపడుతయంది. మర్శయు ఈ 
పత్రకి్లను ఐక్యపరచద వదేాంతపరమ ైన అంశాలను అరాం చదసుకొనుట, ఈ సంఘాలక్ు పౌలు ఇచున 
పితదయక్ ఉపదదశాలను అరాం చదసుకొనుటక్ు సహాయపడతాయి. కరసీుత క్ు ఖ్ దైగీా పౌలు అనుభవించన శమీల 
అనుభవాలు, తను మొదట ిశతాబేములో వాిస్టని సంఘములక్ు ఉపదదశమును అందించుట కొరక్ు 
మాతిమ ేవాియబడలేదు. పౌలు యొక్క పర్శస్టిాతయలు, ఇతరమలక్ు పర్శచరయ చదయుటక్ు అతడు చదస్టని 
పియతిములు మర్శయు అతని హృదయమును ర్ేపని ముఖ్యమ నై అంశముల వ లుగులో మనము 
కొీతత  నిబంధనలోని ఈ భాగములను చదవిినపుపడు, అవి ఆధునిక్ లోక్ములో మన వయకనతగత జీవితాలక్ు 
మర్శయు సంఘములక్ు క్ూడా అనువర్శతంచబడతాయి అని క్ూడా మనము చూసాత ము. 
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