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ఉపల దాా తము 

మార్డక టేవన్ అను అమ రకిా రచయిత వ్ాిసని “ది పిిన్స అెండ్ ది పాపర్డ” అను పసిదిిధగాెంచన ఒక్ 
క్థ ఉనిది. ఈ క్థలో, ఒక్ యువరాజు తన కోటలోనికన ఒక్ బిచుగాడనిి ఆహావనిసాత డు మరియు 
వినోదము కొరక్ు, వ్ారమ తమ దుస్ుత లను మారముక్ుెంటారమ. క్థ కొనసాగుతయెండగా, బిచుగాడు 
యువరాజుగా భావిెంపబడి, కోటలోనే ఉెంటూ, యువరాజు జీవితానిి గడుపుతాడు. అయితద, యువరాజు 
బిచుగానిగా భావిెంపబడి కోటలో నుెండి వ్ లుపలక్ు న టిరవ్యేబడతాడు. ఇపుపడు, కోటలో నుెండ ి
వ్ లుపలక్ు న టిరవ్యేబడతానని యువరాజు ముెందుగాన ేగహీ ెంచయుెంటే, బిచుగాడతిో దుస్ుత లు 
మారముకోడానికన ఖ్చుతెంగా అెంగరక్రిెంచదవ్ాడు కాదు. ఇటటవెంటి స్రళమ నై స్రదాలో పాలగగ ని అెంత 
కోలోపవడెం వ్ లక్టరలేని విష్యెం. 

మొదట ిశాతాబేపు కొలస్స పటరణములోని పరసిిాత్ర ఒక్ విధ్ెంగా “ది పిిన్స అెండ్ ది పాపర్డ” అను 
ఈ క్థను పల ల్వ ఉెంది. కొలస్స పటరణములోని క ైసై్తవులు అనయమత ఆరాధ్న కొరక్ు కరసీ్ుత లో వ్ారమ 
క్ల్వగియుని గొపప హక్ుకలను మారిపడ ిచదస్ుకొనునటటో  శోధెించబడా్ రమ. కాబటిర , అెందరకిన రాజుయి నై 
కరీస్ుత నెందు వ్ారమ అనుభవిెంచన అమోఘమ నై ధ్నమును మరియు రాజరకి్ ధ్నయతలను గూరిు కొలస్స 
పటరణ విశావస్ులక్ు జఞా పక్ము చదయుటక్ు పౌలు ఒక్ పత్రిక్ను వ్ాిశాడు. మరియు విగీహారాధ్న వలన 
క్లుగుతాయని వ్ారమ ఆశెంచు లాభములక్ు పిత్రగా ఈ ఆశీరావదములను విడచిప టటర ట తీవ ి
పరణిామాలక్ు దారతిీస్ుత ెంది అని అతడు వ్ారిని హచెురిెంచాడు. 

పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రకి్లు  అను మన పాఠయక్ీమములో ఇది ర ెండవ పాఠము. మరియు 
దీనికన మనము “పౌలు మరయిు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్” అని పేరమ ప టార ము. ఈ పాఠెంలో పౌలు 
కొలస్సయులక్ు వ్ాిసిన పాిమాణిక్ పత్రిక్ను మనెం అధ్యయనెం చదసాత ము. మనము 
చూడబో వుచునిటటో , పౌలు చరెసాలలో ఉనిపుపడు, తక్ుకవ ఆతీుయ జీవులను క ైసై్తవ ఆరాధ్నలో 
గౌరవిెంచాలని తలె్వపిన అబదధ  బో ధ్లక్ు స్పెందనగా అతడు కొలస్స స్ెంఘమునక్ు వ్ాిశాడు. పౌలు 
మరియు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ ప ై మన అధ్యయనెం మూడు భాగాలుగా విభజెంచబడుతయెంది: 
మొదటగిా, పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నపేథయమును పరిశీలన చదదాే ము. ర ెండవదిగా, 
కొలస్సయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క ఆక్ృత్ర మరియు విష్య స్ూచక్ను పరశిీలన చదదాే ము. మరియు 
మూడవదగిా, దాని ఆధ్ునిక్ అనువరతనము మీద దృషిరప డదాము. పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ 
యొక్క నపేథయమును మొదటగిా పరశిీలన చదదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

నపేథయము 

పౌలు, యిసే్ుకరసీ్ుత  యొక్క అప స్తలుడు, మరయిు పత్రిక్లు వ్ాియుట కరీస్ుత  పతి్రనిధిగా అతని 
అధకిారకి్ పరిచరయలో ఒక్ భాగెంగా ఉెంది. కాబటిర , పౌలు పత్రకి్లు కవేలెం అధికారకి్మ నై బో ధ్నల 
సేక్రణలు మాతిమ ేకాదు. బదులుగా, అవి వయకనతగతమ నైవి మరియు కాపరి గుణముగలవి, అవి 
స్ెంఘముల పటో మరయిు పాఠక్ుల పటో అతడు క్ల్వగయిుని పేమి మరయిు శీదధ  దావరా 
పేిరపేిెంచబడనివిగా ఉనాియి. ఈ భావనలో, పౌలు పత్రిక్లు “స్ెందరపుచతమ ైనవి”గా క్ూడా ఉనాియి. 
అనగా, ఒక్ నిరిేష్రమ ైన స్మయెంలో, నిరిేష్రమ నై సా్లములో, నిరిేష్రమ నై విష్యాలను గూరిు చరిుెంచుట 
కొరక్ు అవి వ్ాియబడనివి. కాబటిర , పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ను మనెం అధ్యయనెం 
చదయుచుెండగా, ఈ పత్రిక్ను వ్ాియుటక్ు పౌలును పేరిేపిెంచన స్ెందరుమును గూరిు తలెుస్ుకోవడెం 
చాలా పాిముఖ్యెం. మనము ఈ విధ్మ నై పిశిలను అడగాల్వ: “”కొలస్సయులు ఎలాెంట ిస్మస్యలను 
ఎదురొకనాిరమ?” మరయిు “వ్ారికన వ్ాియునటటో  పౌలును ఏమి పురకిొల్వపెంది?” 

పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును ర ెండు దశిలోో  పరిశీలన చదదాే ము: 
మొదటగిా, కొలస్స స్ెంఘముతో మరయిు స్ెంఘములోని వయక్ుత లతో అతనిక్ుని స్ెంబెంధ్మును గూరిు 
కొనిి విష్యాలను పిసాత విెంచుదాము. మరియు ర ెండవదగిా, కొలస్సలో పౌలుక్ు ఆెందోళన క్ల్వగిెంచన 
కొనిి స్మస్యలను గూరిు మనెం పరిశీలన చదదాే ము. కొలస్సయులతో పౌలు క్ల్వగియుని స్ెంబెంధాలను 
గూరిు చరిుస్ూత  ఆరెంభిెంచుదాము. 

స్ెంబెంధాలు 
పిత్ర కొలస్స క ైైస్తవునితో పౌలుక్ు ఒకే విధ్మ ైన స్ెంబెంధ్ము లేదు, కాబటిర  మొదటగిా 

స్ెంఘముతో అతడు క్ల్వగియుని స్ెంబెంధ్మును, తరమవ్ాత, నిరిేష్ర వయక్ుత లతో అతడు క్ల్వగయిుని 
స్ెంబెంధ్మును పరిశీలన చదదాే ము. కొలస్స స్ెంఘముతో అతడు క్ల్వగియుని స్ెంబెంధ్ము మొదటగిా 
పరశిీల్వదాే ము. 

స్ెంఘము 
కొలస్స పటరణము ఆసియలోని రపమా పాిెంతములోని ఫ్ుై గయి అనే పాిెంతములో ఉెంది. ఇది ప దే 

మరియు జనాదరణ ప ెందని పటరణమ నై లవ్ొదిక్యక్ు తూరమపన ల ైక్స్ లోయలో ఉెంది. కొలస్స 
పటరణము చనిదగిాను, ఆనాటి రాజకరయ, ఆరిధక్ పమిాణాల పికారెం, పౌలు యొక్క పాిమాణిక్ పత్రిక్లు 
అెందుకోవడానికన అది తక్ుకవ పాిముఖ్యత గల పటరణముగా ఉెంది. పౌలు, కొలస్స స్ెంఘమును ఎనిడూ 
దరిిెంచలేదు, అయినపపటికర అతడు దాని యి డల లోతెనై శదీధ  చూపిెంచాడు. కొలస్సయులక్ు  2:1లో 
అతని మాటలను  వినెండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మీ కొరక్ును, లవ్ొదకి్య వ్ార ికొరక్ును, శరరర రరత్రగా నా ముఖ్ము 
చూడనివ్ారెందరకిొరక్ును ననేు ఎెంతగా పల రాడుచునాినో మీరమ 
తలె్వసకిొనగపరమచునాిను (కొలస్సయులక్ు 2:1). 

ఇపుపడు, పౌలు తన యొక్క ర ెండవ మరయిు మూడవ మిష్నరర యాతలిో ఫ్ుై గయి గుెండా 
పియాణెం చదశాడు, కాని కొనిి కారణముల వలన కొలస్స స్ెంఘమును దరిిెంచలేక్పల యాడు. బహుశా, 
కొలస్స పటరణములో స్ెంఘము సాా పిెంచబడక్ మునుపే అతడు అక్కడక్ు వ్ ళో్లయుెండవచుు. లేక్ అతడు 
పటరణమును దరిిెంచనపుపడు, దానిలోని కరసీ్ుత  అనుచరమలను క్లుస్ుకొనే అవకాశము 
దొరకినయుెండక్పల వచుు. అతడు అస్లు కొలస్స పటరణమునే దరిిెంచలేదు అన ేవిష్యెం క్ూడా సాధ్యమే. 
ఏదదమ నైా, ఈ విశావస్ులలో చాలామెందనిి వయకనతగతెంగా పౌలు యి రగిి యుెండలేదు. 

అయినపపటికర, పౌలు వ్ారకిన వ్ాిసని పత్రకి్లో నుెండి అదద విధ్ెంగా కొలస్సలో నివసిెంచన 
ఫిలేమోనుక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లో నుెండ ికొలస్సయులతో అతడు క్ల్వగయిుని స్ెంబెంధ్మును గూరిు కొనిి 
విష్యాలు మనెం నరేముకోగలుగుతాము. మొదటగిా, తన యొక్క కొలస్స సేిహ తయల ైన ఎపఫ్ాి, 
ఫిలేమోను, ఒనేసమిు మరయిు తన స్ెందదశక్ుడెనై తయకనక్ు వెంటి పిత్రనిధ్ుల దావరా కొలస్సయులతో 
పరపక్ష స్ెంబెంధ్ెం క్ల్వగియునాిడని మనెం చదువుతాము. ర ెండవదగిా, వ్ారమ ముఖ్ాముఖగా 
క్లుస్ుకోనపపటకిర, పౌలు మరయిు కొలస్సయులు ఒక్రతిో ఒక్రమ స్ెంభాషిెంచుక్ునాిరమ. ఉదాహరణక్ు, 
ఎపఫ్ాి కొలస్సయుల యొక్క నివ్దేనలను పౌలు యొదేక్ు తీస్ుక్ువచాుడు. మరయిు పౌలు 
కొలస్సలోని స్ెంఘముక్ు క్నీస్ెం ఒక్ పత్రిక్ను పెంపిెంచాడు, అదదదనగా కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని కొీతత  
నిబెంధ్న పత్రకి్. మూడవదగిా, పౌలు మరియు కొలస్సయులు ఒక్రికొక్రమ పరచిరయ చదస్ుక్ునాిరమ. 
ఉదాహరణక్ు, పౌలు వ్ార ిపక్షమున చరెసాలలో శమీన ెందుటతో పాటటగా, కొలస్సయుల కొరక్ు 
పితదయక్ెంగా పాిరిాెంచాడు. కొలస్సయులక్ు 1:9లో అతడు ఈ విధ్ెంగా వ్ాిశాడు: 

అెందుచదత ఈ స్ెంగత్ర వినిన నాటనుెండ ిమమేును మీ నిమితతము పాిరాన 
చదయుట మానక్, మీరమ స్ెంపూరణ జఞా నమును ఆతు స్ెంబెంధ్మ నై 
వివ్కే్ముగనులవ్ారమను, ఆయన చతతమును పూరణముగా గీహ ెంచవల నని, 
దదవుని బత్రమాలు చునాిము (కొలస్సయులక్ు 1:9). 

పౌలు నిరెంతరెం కొలస్సయుల కొరక్ు పతిదయక్ెంగా పాిరిాస్ూత , వ్ారికన పియోజనెం క్ల్వగిెంచద 
ఆశీరావదముల నిమితతెం దదవుని బత్రమాలాడు. 

కొలస్సయులు క్ూడా పౌలుక్ు పరిచరయ చదశారమ. పౌలు చెరసాలలో ఉనిపుపడు కొలస్సవ్ార నై 
ఎపఫ్ాి మరయిు ఒనసేిము అతనిని దరిిెంచారమ అని పౌలు కొలస్సయులక్ు మరియు ఫిలేమోనుక్ు 
వ్ాిసిన పత్రకి్ల దావరా మనెం చదువుతాము. మరియు కొలస్సయులు, పౌలు యొదేక్ు స్ెందదశక్ులను 
పెంపిెంచారమ గనుక్ వ్ారమ అతని నిమితతము క్ూడా పాిరిాెంచారమ అని భావిెంచుట స్మెంజస్మే. 
స్ెంక్ుచతెంగా చెపాపలెంటే, పౌలు చాలామెంది కొలస్సయులను వయకనతగతెంగా యి రగనపపటకిర, వ్ారమ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

ఒక్రికొక్రమ ఆపాయయత మరయిు అనుబెంధానిి పెంచుక్ునాిరమ, వ్ారి స్ెంబెంధానిి 
ధ్ృడపరచుక్ునాిరమ. 

మీరమ కొలసస్ పత్రకి్ను చదువుట ఆరెంభిెంచనపుపడు, అతడు వ్ార ియి డల 
క్ల్వగయిుని పేమి వ్ ెంటన ేస్పష్రమవుతయెంద.ి ఇపుపడు, అతడు వ్ారనిి గూరుి 
అనకే్ విష్యములు వినాిడు, కొనిి స్మసాయతుక్మ నై విష్యములు, అతడు 
పత్రకి్లో తరమవ్ాత స్ెంబో ధెించన స్మస్యల నుెండ ిదనీిని మనము 
తలెుస్ుకోవచుు. అయితద ... అతడు వ్ార ిఓరమిి, వ్ార ినిజఞయితీ మరయిు 
విశావస్ములో ఎదుగుదలను బటిర  క్ృతజాతలు తలె్వపాడు, మరయిు తరమవ్ాత 
వ్ారమ ఓరమిిని మరయిు స్హనమును కొనసాగెించాలని వ్ార ికొరక్ు పాిరిాెంచాడు. 
తరమవ్ాత, అతడు మరయిు వ్ారమ స్ువ్ారత శకనతలో పాలుపెంచుకొనుచునాిరమ 
మరయిు దదవుడు వ్ారనిి చీక్ట ిరాజయములో నుెండ ివ్ లుగు రాజయములోనికన 
నడపిెించాడు అను నిశుయతను తలెుపుతూ ఆ అభివ్ాదము ముగుస్ుత ెంద.ి 
అతడు అక్కడ ర ెండు సారమో  “మన” అను పదమును ఉపయోగసిాత డు. కాబటిర , 
అతడు స్మస్యలను గూరుి మాటాో డుట ఆరెంభిెంచుటక్ు ముెందద, వ్ారనిి 
స్ుత త్రసాత డు మరయిు వ్ార ికొరక్ు పాిరిాసాత డు. కాబటిర , వ్ార ియి డల అతడు 
క్ల్వగయిుెండని గొపప ఆపాయయతతో పౌలు వ్ారతిో మాటాో డుతయనాిడు అని 
స్పష్రమవుతయెంద.ి మరయిు నడేు స్ెంఘములో మనము స్మస్యలను 
పరషి్కరెించుటక్ు, మరయిు స్మస్యలను మనము పెంచుకొను పేమి మరయిు 
ఒక్ర ియి డల ఒక్రమ క్ల్వగయిుెండు స్మరపణ దృషార ా పరషి్కరెించాల్వ అనుటక్ు 
ఇద ిమెంచ మాదరిగిా ఉనిద.ి  

— ర వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో  

కొలస్స స్ెంఘముతో పౌలు యొక్క స్ెంబెంధ్ స్వభావ్ానిి పరశిీల్వెంచాము గనుక్, కొలస్స 
స్ెంఘములోని నిరిేష్ర వయక్ుత లతో అతనిక్ుని స్ెంబెంధ్మును ఇపుపడు పరశిీల్వదాే ము. 

వయక్ుత లు 
కొలస్సలో పౌలుక్ు అనేక్మెంది సేిహ తయలు ఉనాిరమ. వీరమ అతనితో పరచియముని వయక్ుత లు 

మాతిమ ేకాదుగాని వయకనతగత సేి హ తయలు క్ూడా, వీరిలో చాలామెంది పౌలుతో క్లసి స్ువ్ారత పరచిరయలో 
పనిచదశారమ. అలాట ిముగుగ రమ సేిహ తయలు ఫలిేమోను, అపిీయక్ు, అరిపిుప అనువ్ారమ. ఫలిేమోను 1-
2లోని పౌలు మాటలను వినెండి, ఇవి ఆ పత్రిక్క్ు అభివెందనముగా ఉనివి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మా పియిుడును జతపనివ్ాడున నై ఫలిేమోనుక్ును మన స్హో దరయిి నై 
అపిీ యక్ును, తోడ ియోధ్ుడెనై అరిిపుపనక్ును, నీ యిెంట ఉని 
స్ెంఘమునక్ును (ఫలిేమోనుక్ు 1-2). 

క్నీస్ెం ఫలిేమోను అయినా పౌలుక్ు స్నిిహ త సేిహ తయనిగా ఉనాిడు. అపిీ య అను స్త రని 
గూరిున పౌలు పిసాత వన, ఆమ ను గూరిు క్ూడా అతనికన బాగుగా తలెుస్ు అని స్ూచస్ుత ెంది. ఆమ  
ఫిలేమోను యిెంట ఉని స్ెంఘములో స్భుయరాలు, బహుశా అతని భారయ కావచుు అని చాలామెంద ి
పెండతియలు నముుతారమ. అరిపిుప స్ెంఘములో ఒక్ హో దా ఉని వయకనత గనుక్, అతనిని గూరిున పౌలు 
పరచియెం గౌరవపదిెంగా ఉెంద.ి అయితద ఆయన క్ూడా, ఫలిేమోను యిెంట ఉని స్ెంఘములో 
భాగమని, బహుశా ఆయన క్ుమారమడు అని చపెుపట సాధ్యమే. 

కొలస్స పటరణములోని పౌలు యొక్క మరొక్ సేిహ తయడు ఎపఫ్ాి. పౌలు ఎపఫ్ాిను గూరుి మా 
పిియుడెనై తోడదిాస్ుడు అని స్ూచెంచాడు, మరయిు ఎపఫ్ాి నముక్మ ైన కరసీ్ుత  పరిచారక్ుడు అని 
చెపాపడు. పౌలు తన పత్రకి్ను కొలస్స స్ెంఘముక్ు పెంపనిపుపడు ఎపఫ్ాి అతనితో క్ూడా చరెసాలలో 
ఉనాిడు. పౌలు సేిహ తయడెనై ఒనసేమిు క్ూడా కొలస్స పటరణస్ుత డద. ఒనసేిము ఒక్ బానిస్, ఇతడు 
ఫిలేమోను నుెండి పారిపల యిన తరమవ్ాత పౌలు కొరక్ు వ్ దకాడు మరియు చెరసాలలో పౌలుక్ు పరిచరయ 
చదస్ూత  జీవితానిి గడిపాడు. 

పౌలు సేి హ తయలు చాలామెంది ఫిలేమోనుతో ఏదొక్ విధ్ెంగా స్ెంబెంధ్ెం క్ల్వగయిునిటటో  
క్నిపసి్ుత ెంది. అయితద, వ్ారమ ఒక్రతిో ఒక్రమ క్ల్వగియుని స్ెంబెంధాలు ఏమ నైపపటికర, పౌలు కొలస్స 
స్ెంఘముతో క్ల్వగియుని స్ెంబెంధ్ము క్ెంట ేఈ సేిహ తయలతో క్ల్వగయిుని స్ెంబెంధ్మే 
స్నిిహ తమ ైనది అని స్పష్రమౌతయెంది. అయితద అతడు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ చూపనిటటో గా, ఈ 
సేిహ తయలతో అతనిక్ుని స్ెంబెంధాలు కొలస్సలో ఉని విశావస్ులెందర ియి డల పేిమను ప ెంచాయి అని 
స్పష్రమౌతయెంది. కాబటిర , సాధారణముగా మాటాో డితద, కొలస్స స్ెంఘముతో పౌలు చాలా తక్ుకవ వయకనతగత 
స్ెంబెంధ్ము క్ల్వగయిునాిడు, కాని దానిలోని అనేక్మెంద ిస్భుయలను గూరిు అతడు చాలా లోతయగా 
మరియు వయకనతగతముగా ఆలోచెంచాడు. మరియు వ్ారతిో అతడు క్ల్వగయిుని లోతెనై సేి హముల వలన 
వ్ార ిస్ెంఘము కొరక్ు అతడు బలమ నై భావనలు క్ల్వగయిునాిడు. 

కొలస్సయులతో సాధారణముగా మరియు విశరష్ముగా కొెందర ివయక్ుత లతో పౌలు స్ెంబెంధ్ముల 
నేపథయమును ఇపపటి వరక్ు పరశిీలన చదశాము కాబటిర , ఇపుపడు పౌలుక్ు ఆెందోళన చెెందెించన 
కొలస్సయలోని కొనిి స్మస్యలను చూచుటక్ు సిదధముగా ఉనాిము. కొలస్సయులు ఎలాెంటి 
స్మస్యలను ఎదురొకనాిరమ? చెరసాల నుెండి పత్రిక్ వ్ాియడానికన పౌలును ఏమి పేరిేపిెంచనది? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

కొలసస్లోని స్మస్యలు 
పౌలు చరెసాలలో ఉనిపుపడు, కొలస్స పటరణస్ుత డెనై ఎపఫ్ాి అను వయకనత అతనిని స్ెందరిిెంచాడు. 

మరియు కొలస్స పటరణములోని స్ెంఘముతో స్హా ల ైక్స్ లోయలోని స్ెంఘాలక్ు అపాయముగా మారని 
కొనిి అబదధ  బో ధ్లను గూరుి ఎపఫ్ాి పౌలుతో చెపాపడు. కాబటిర , ఈ అబదధ బో ధ్నల నుెండ ిస్ెంఘమును 
కాపాడుటక్ు, పౌలు కొలస్సయులక్ు పత్రిక్ను వ్ాిశాడు. 

కొలస్సలో ఉని అబదధ  బో ధ్లనిిట ిగూరుి మనక్ు వివరములనీి తలె్వయవుగాని, పౌలు పత్రిక్ 
అనకే్ విష్యములను తలె్వయజేస్ుత ెంది. మొదటగిా, కొలస్స స్ెంఘములోని అబదధ బో ధ్న క ైైస్తవయమును 
గరీక్ు తతవశాస్త రముతో మిళ్లతెం చదసనిటటో  క్నిపసి్ుత ెంది. ర ెండవదిగా, అది ఎక్ుకవగా యూదుల 
ధ్రుశాస్త రము మీద ఆధారతిమ నైది. మూడవదగిా, పూజెంచవలసని మరయిు శాత్రెంపజయేవలసని అనకే్ 
ఆతీుయ జీవులు ఉనాియని అద ిఉదాా టిెంచెంది. గరకీ్ు తతవశాస్త రముక్ు స్ెంబెంధిెంచన ఈ బో ధ్నలోని 
అెంశాలను మొదటగిా చూదాే ము. 

గరకీ్ు తతవశాస్త రము 
మొదట ిశతాబేపు మధ్యదర పపిెంచములో, మతపరమ నై మరియు జఞా నస్ెంబెంధ్మ నై ఆలోచన 

మధ్య ప దే తదడా ఉెండదద ికాదు. తతీల్వతెంగా, “తతవశాస్త రము” అను పదెం సాధారణెంగా క్షుద ిమతాలక్ు, 
పితదయక్ెంగా మతపరమ నై సాెంపదిాయాల మీద ఆధారపడిన వ్ాటికన అనువరితెంచబడనిది. చాలాసారమో , ఈ 
సాెంపదిాయాలు పతిదయక్మ నై మరాులు మరియు ఆచారాలను అదద విధ్ెంగా రహస్య జఞా నెం మరయిు 
వివ్కే్మును క్ల్వగయిుెండదవి. విచారక్రెంగా, ఈ క్షుద ితతవశాసాత ీ లలో కొనిి కొలస్స స్ెంఘములోనికన 
పివ్శేెంచాయి. 

కొలస్స. 2:1-4లో ఇటిర  క్షుది తతవశాస్త రములను బటిర  పౌలు చెెందిన ఆెందోళనను మనము 
చూడవచుు: 

... స్ెంపూరణ గీహ ెంపుయొక్క స్క్ల శైవరయము క్ల్వగనివ్ార ,ై దదవుని 
మరుమ యైుని కరీస్ుత ను, స్పష్రముగా తలె్వసకిొనివ్ార ,ై తమ హృదయములలో 
ఆదరణప ెందవల నని వ్ారెందర ికొరక్ు పల రాడుచునాిను. బుదిధ  జఞా నముల స్రవ 
స్ెంపదలు ఆయనయెందద గుపతముల యైునివి. ఎవడెనైను చక్కని మాటలచదత 
మిముును మోస్పరచక్ుెండునటటో  ఈ స్ెంగత్ర చపెుపచునాిను (కొలస్సయులక్ు 
2:1-4). 

కొలస్సయులు మరుమును, బుదిధ  మరియు జఞా నమును, విలువగా భావిెంచారని ఇక్కడ పౌలు 
మాటలు స్ూచస్ుత నాియి, ఇవనీి గరకీ్ు తతవశాస్త రెం మరయిు మతముక్ు సాధ్రణెంగా విలువ్ నైవిగా 
ఉనాియి. కాబటిర , కొలస్స స్ెంఘములో ఈ విలువలను పిక్టిెంచుచుని అబదధ బో ధ్క్ుల వ్ాదనలక్ు 
పిత్రస్పెందనగా, నిజమ నై మరుము, బుదిధ  మరయిు జఞా నము అనయమతాలలో కాక్ కరసీ్ుత లోన ే
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

క్నిపిసాత యని పౌలు ఉదాా టిెంచాడు. తరమవ్ాత, కొలస్సయులక్ు 2:8లో, అనయమత తతవజఞా నమును తన 
గుర ిఅని పౌలు స్పష్రెంగా గురితెంచాడు మరయిు దానిని అనిశుతపరెంగా ఖ్ెండిెంచాడు: 

ఆయనను అనుస్రెింపక్ మనుష్యయల పారెంపరాయచారమును, అనగా ఈ 
లోక్స్ెంబెంధ్మ నై మూలపాఠములను అనుస్రెించ మోస్క్రమ నై నిరరాక్ తతవ 
జఞా నముచదత మిముును చరెపటటర కొని పల వువ్ాడవెడెనై ఉెండునమేో అని జఞగీతతగా 
ఉెండుడ ి(కొలస్సయులక్ు 2:8).  

ఇక్కడ, పౌలు అబదధ  బో ధ్ను “మోస్క్రమ నై నిరరాక్ తతవజఞా నము” అని పలిచాడు. మనము 
చూచనటటో గా, సాధారణ గరీక్ు వ్ాడుక్లో తతవశాస్త రెం అను పదెం సాెంపిదాయాల మీద ఆధారమ నై 
మతపరమ ైన ఊహలను స్ూచస్ుత ెంది, కాని స్ెంపూరణ మేధోపరమ ైన లేదా హతేయబదధమ ైన 
అధ్యయనమును కాదు. కొలసస్ పటరణములోని అబదధ  బో ధ్క్ులు గరీక్ు మతము మరయిు క్షుది 
మారిుక్వ్ాదము మీద ఆధారతిమ నై నముకాలక్ు మరయిు ఆచారాలక్ు ఆక్రిషతయల ైయాయరని ఈ 
వచనాలు బలముగా స్ూచస్ుత నాియి. వ్ారమ స్ెంఘములో అమోదెం ప ెందడానికన, బహుశా 
క ైైస్తవయములోని కొనిి మూలపాఠములను అెంగరక్రిెంచారమ. అయితద వ్ారమ స్పష్రెంగా అప స్తలులు 
బో ధిెంచనటటో గా క ైైస్తవయమును హతయత కోలేదు, లేక్పల తద వ్ార ివయవసా్క్ు ఆధారముగా క్షుది 
సాెంపదిాయముల మీద ఆధారపడదవ్ారమ కాదు.  

కొలసస్. 2:8లో, పౌలు సాధ్రణెంగా తతవశాస్త రమును వయత్రరకేనెంచుచునాిడు 
అనిపసి్ుత ెంద,ి కాని ఇక్కడ చదయబడని వ్ాయఖ్య యొక్క అరాము అద ికాదు. 
“తతవశాస్త రముతో జఞగీతతపడుడ”ి అని అతడు చపెుపట లేదుగాని “ఆ తతవముతో” 
జఞగీతత  వహ ెంచుడ ిఅని చబెుతయనాిడు; అనగా, కొలస్సయులు నివ్ారెించవలసని 
ఒక్ పతిదయక్మ నై తతవశాస్త రమును గూరుి అతడు మాటాో డుచునాిడు. మరయిు 
ఈ తతవమున ేపెండతియలు కొలసస్ అబదధ బో ధ్ అని పలిుసాత రమ, ఈ అబదధ  బో ధ్ 
కొలసస్ పత్రకి్లో క్నిపసి్ుత ెంద ిమరయిు పౌలు దనీిని ఖ్ెండెించుచునాిడు. ఈ 
అబదధ  బో ధ్లో, కొలస్సయులు కరీస్ుత ను దదవునితో స్హవ్ాస్మునక్ు మారగముగా, 
లేక్ దదవునితో స్రయిి నై స్ెంబెంధ్మును క్ల్వగయిుెండుటక్ు మారగముగా తక్ుకవ 
చదస,ి ఆయనక్ు బదులుగా ఆతీుయ శక్ుత లక్ు, ఆచార అలవ్ాటోక్ు ... బహుశా 
మారుిక్ అనుభవ్ాలక్ు ఎక్ుకవ సాా యినిచాురమ. కాబటిర , పౌలు “ఆ 
తతవజఞా నముతో జఞగీతతపడుడ”ి అని చపెపినపుపడు, అతడు “కరీస్ుత ను చనిబుచుు 
విష్యముల” నుెండ ిజఞగీతతపడుడ ిఅని చపెుపచుెండవచుు. యిసే్ు స్మస్త  
అధకిారమునక్ు మరయిు పరపిాలనక్ు శరస్ుస అయుయనాిడు. మీక్ు దదవుడు 
కావ్ాలనుక్ుెంట,ే మీరమ యిసే్ును ప ెందుకోవ్ాల్వ. కాబటిర , ఆయన నుెండ ిమీ 
దృషిరని మళో్లెంచు విష్యములతో జఞగీతత .  
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

— డా. అల న్ హల ర ెర్డగ 

కొలస్స స్ెంఘములో అబదధ  బో ధ్క్ులు వ్ాదిెంచన అనయమత తతవజఞా నములో స్నాయస్తవ 
(మునివృత్రత ) అెంశాలు క్ూడా ఉనాియి. స్నాయస్ెం అనగా: 

శారరరక్ ఆనెందమును నివ్ారెించుటక్ు స్రకిాని మారగము అని అరాెం. 

స్ుఖ్ము అన తై్రక్మ నైద ిఅనే తపుప ఆలోచన మీద ఇది ఆధారితమ ైనది, మరయిు కొనిిసారమో  
శరరరమును గాయపరచుకొనుటక్ు క్ూడా ఇద ిదారతిీస్ుత ెంది. కొలస్సయులక్ు 2:20-23లో పౌలు 
ఇటటవెంట ిస్నాయస్తవమును ఖ్ెండిెంచాడు: 

మీరమ కరీస్ుత తోక్ూడ లోక్ము యొక్క మూలపాఠముల విష్యమ  ై
మృత్రప ెందనివ్ార తైద ... మనుష్యయల ఆజాలను పదధతయలను అనుస్రెించ “చదత 
పటటర కొనవదుే , రమచచూడవదుే , ముటరవదుే ” అను విధ్ులక్ు మీరమ 
లోబడనలే? ... అటిరవి సవేచాారాధ్న విష్యములోను వినయ విష్యములోను, 
దదహశక్ష విష్యములోను జఞా న రూపక్మ నైవని యి ెంచబడుచునివ్గేాని, 
శరరరచేాా నిగీహ విష్యములో ఏమాతమిును ఎనిిక్ చదయదగనివి కావు 
(కొలస్సయులక్ు 2:20-23). 

ఈ వ్ాక్యభాగము స్ూచెంచుచునిటటో , క్నీస్ెం ర ెండు కారణముల వలన పౌలు కొలస్సలోని 
స్నాయస్ుల అలవ్ాటోను ఖ్ెండిెంచాడు. మొదటిగా, వ్ార ిస్నాయస్ము “లోక్ము యొక్క మూలపాఠముల” 
మీద ఆధారపడియునిది. ఈ పాఠెంలో తరమవ్ాత మనెం చూడబో వుచునిటటో గా, ఈ భాష్ ఆతీుయ 
జీవులు మరయిు దదవ్ాదూత శక్ుత లను స్ూచస్ుత ెంది. ర ెండవదిగా, “శరరరచేాానిగీహమునక్ు” ఎలాెంటి 
విలువ లేదు. స్నాయస్ము పాపమును నిరపధిెంచుటక్ు ఎవరకిర శకనతని అనుగహీ ెంచలేదు కాబటిర , దాని 
వలన పియోజనము ఏమియు లేదు. కొలస్స విశావస్ులక్ు జఞా నమును మరియు బలమును అెందజసేే 
స్ెంఘ బో ధ్నలను అబదధ బో ధ్క్ులు గరకీ్ు మతపరమ నై పారెంపరాయచారములతో మిళ్లతెం చదయడానికన 
పియత్రిెంచారమ. అయితద వ్ాస్తవ్ానికన, వ్ారమ పతి్రపాదిెంచన జఞా నము అబదధము, మరయిు వ్ారి 
ఆచారములు విలువలేనివి అయుయనివి. 

కొలస్సయలో గరీక్ు తతవశాస్త రమునక్ు స్ెంబెంధిెంచన స్మస్యలతో పాటట, యూదా ధ్రుశాస్త రము 
మీద ఆధారపడిన అనేక్ అలవ్ాటోను క్ూడా అబదధ  బో ధ్క్ులు పకి్టిెంచారమ. అయితద యూదుల 
ధ్రుశాస్త రమును వ్ారమ అరాెం చదస్ుక్ుని విధానెం మరయిు వ్ారమ ఉపయోగిెంచన విధానెం సాెంపదిాయ 
యూదా మతముక్ు మరియు స్ర నై క ైైస్తవ ఆచారాలక్ు భినిెంగా ఉెంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

యూదుల ధ్రుశాస్త రము 
మునుపటి పాఠములో మనము చూసనిటటో , పౌలు మోషే ధ్రుశాస్త రములో ఉని విలువలను 

ఎత్రతపటటర క్ునాిడు. స్ువ్ారత నిమితతము అనకే్ సాెంపదిాయ యూదుల పదధతయలను అెంగరక్రిెంచడానికన 
మరియు వ్ాటిలో పాలుప ెందడానికన అతడు స్ుముఖ్త చూపాడు. కాబటిర , కొలస్సలోని అబదధ బో ధ్క్ులు 
ధ్రుశాస్త రమును పాిమాణిక్ముగా ఉపయోగిెంచయుెంటే, పౌలు వ్ారనిి విమరిిెంచదవ్ాడు కాదు. అబదధ 
బో ధ్క్ులు యూదుల బో ధ్నలను మరయిు పదధతయలను అవినీత్ర మారాగ లోో  ఉపయోగిెంచుచునాిరని 
అతని విమరినలు స్ూచస్ుత నాియి. కొలస్సయులక్ు 2:16లో పౌలు అబదధ  బో ధ్క్ులు 
దురివనియోగపరచన అనకే్ యూదుల పదధతయలను గూరిు పిసాత విెంచాడు: 

కాబటిర  అనిపానముల విష్యములోన నైను, పెండుగ అమావ్ాస్య 
విశాీ ెంత్రదనిము అనువ్ాట ివిష్యములోన నైను, మీక్ు తీరమప తీరు న వనికనని 
అవకాశమియయక్ుడ ి(కొలస్సయులక్ు 2:16). 

స్పష్రముగా, కొలస్సలో ఉని అబదధ  బో ధ్క్ులు పాత నిబెంధ్న ధ్రుశాస్త రమున ేమిెంచన కొనిి 
పరెంపరలను ఉదాా టిెంచారమ. వీటిలో యూదుల కాయల ెండర్డ ను పతిదయక్ముగా అనుస్రిెంచుట, మతపరమ ైన 
పెండుగలు, అమావ్ాస్య వ్ేడుక్లు, విశాీెంత్ర దినము, అదద విధ్ెంగా ఆహార నియమాలు ఉనాియి. 
అయితద మోషే ధ్రుశాస్త రము స్ూచెంచన విధ్ముగా వ్ారమ ఈ పాత నిబెంధ్న నియమములను 
ఆచరిెంచలేదు. అప స్తలులు వ్ాటిని అనువరితెంచన విధానములో క్ూడా వ్ాటిని వ్ారమ అనువరితెంచలేదు. 
విరమదధెంగా, వ్ారి ఆచారములు పాత నిబెంధ్న ధ్రుశాస్త రమును వకరీక్రిెంచాయని మరయిు వ్ాటిని 
అనుస్రిెంచన వ్ార ియొక్క శాశవత విధిని పిమాదెంలో పడవ్సే్ుత నాియని పౌలు పిక్టిెంచాడు. 
కొలస్సయులక్ు 2:17, 18లో అతడు ఇలా వ్ాిశాడు: 

ఇవి రాబో వువ్ాట ిఛాయయిగేాని నిజ స్వరూపము కరీస్ుత లో ఉనిద.ి అత్ర 
వినయాస్క్ుత డె ైదదవదూతారాధ్నయెందు ఇచాక్ల్వగ ి... వ్ాడవెడును మీ 
బహుమానమును అపహరెింపనియయక్ుడ ి(కొలస్సయులక్ు 2:17-18). 

మోషే ధ్రుశాస్త రము పవితి దనిములను దదవదూతారాధ్నతో కాక్ దదవుని ఆరాధ్నతోనే 
అనుస్ెంధానెం చదస్ుత ెంది. మరయిు ఇది ఆహార నియమాలను మానవతవముక్ు లేదా స్నాయస్తవముక్ు 
మాధ్యమెంగా చూడలేదు గాని దదవుని పితదయక్ పజిలుగా పతిదయక్ముగా ఉెండుటక్ు స్ూచనగా ఉెంది. 
అయితద, అబదధ  బో ధ్క్ులు ఈ నియమాలను క్లుషతిెం చదసి, విగీహారాధ్నలోను మరయిు అనయ 
స్నాయస్తవములోనూ ఉపయోగిెంచారమ. 

కొలసస్లో ఉని అబదధ  బో ధ్క్ులు యూదా ధ్రుశాస్త రము మరయిు స్నాయస్ 
ఆచారములలో ఉని చని చని విష్యముల మీద, అనగా, శరరరమును 
త్రరస్కరెించన లేక్ శరరరమునక్ు కొనిి అెందక్ుెండా చదసని ఆచారముల మీద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

దృషిరప టిరన యూదా నాయయవ్ాదమును మిళ్లతము చదస,ి రక్షణ కొరక్ు కరీస్ుత తో 
పాటట ఈ నియమములు మరయిు ష్రతయలను పాటెించుట క్ూడా అవస్రము 
అనిటటో  కరీస్ుత నెందు విశావస్మునక్ు వీటనిి అదనముగా చదరాురమ. మరయిు 
“ఇలా చదయెండ”ి మరయిు “ఇలా చదయక్ెండ”ి అను ఈ పటిరక్, మరయిు 
విశరష్ముగా శరరరమును త్రరస్కరెించుట మరయిు మిగలి్వన సామానయ 
విష్యములు చటరవిరమదధమ నైవి కావు, అను విధ్ముగా అత్ర-నాయయవ్ాదమును 
అబదధ  బో ధ్క్ులు ఎక్ుకవగా బో ధెించారమ. 

— డా. ర వ. జమ్ మాప ోస్ 

కొలస్సయులక్ు 2:11-12లో, పౌలు అబదధ  బో ధ్క్ులు దురివనియోగెం చదసిన యూదుల 
నియమాల జఞబితాలో స్ునిత్రని క్ూడా చదరాుడు. 

మీరమను, కరీస్ుత  స్ునిత్రయెందు, శరరరచేాలతోక్ూడని స్వభావమును విస్రిజెంచ 
ఆయనయెందు చదతయలతో చదయబడని స్ునిత్ర ప ెందతి్రర.ి మీరమ బాపితస్ుమెందు 
ఆయనతోక్ూడ పాత్రప టరబడనివ్ార  ై... ఆయనతోక్ూడ లేచత్రర ి(కొలసస్. 2:11-
12). 

స్పష్రెంగా చెపాపలెంటే, కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు క ైసై్తవ స్ునిత్ర యొక్క ఒక్ రక్మును 
చాటటతయనాిరమ. కాబటిర , పౌలు కొలస్సయులక్ు బో ధిెంచవల నని స్ునిత్రని క ైసై్తవ బాపితస్ుముతో 
అనుస్ెంధానపరచ, వ్ారమ బాపితస్ుము ప ెందారమ గనుక్ స్ునిత్ర ప ెందవలసని అవస్రత లేదు అని 
చెపాపడు. 

క్ుో పత ెంగా, కొలస్సయలో, మోష ేధ్రుశాస్త రమును దూషిెంచుటక్ు విరపధ్ముగా పౌలు వ్ాిశాడు. 
అతడు స్వయెంగా ధ్రుశాస్త రమునక్ు విరపధ్ముగా వ్ాియలేదు. మరపచపట, మోష ేధ్రుశాస్త రము క ైసై్తవ 
న ైత్రక్తక్ు మరయిు ఆచారముక్ు స్ర ైన మూలాధారమని మరియు దదవునిని గూరిు అనేక్మ ైన స్తయ 
విష్యాలను ఇది మనక్ు బో ధిస్ుత ెందని పౌలు ధ్ృవీక్రిెంచాడు. అయితద ఇక్కడ కొలస్సలో, అబదధ 
బో ధ్క్ుల యొక్క నిరిేష్ర బో ధ్లు మరియు ఆచారములను త్రరస్కరిెంచుట మీద దృషిరప టార డు, మరియు 
ధ్రుశాస్త రములో పతిదయక్మ నై నియమాలను వ్ారమ పాడుచదసని విధానమును ఖ్ెండిెంచాడు. ఈ 
భిష్రతవములను స్ెంఘము త్రరస్కరిెంచాలని కోరాడు. 

యూదుల ధ్రుశాస్త రము మీద ఆధారితమ నై ఆచారములను మరియు గరీక్ు తతవజఞా నమును 
ఉపయోగిెంచుటతో పాటటగా, కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు దదవదూతారాధ్నను పల ి తసహ ెంచ, ఆ శక్ుత లను 
పూజెంచమని, శాెంత్రెంపజయేమని క ైైస్తవులను పేిరపేిెంచుచు స్మస్యలను స్ృషిరెంచారమ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

ఆతీుయ జీవులు 
కొలస్స స్ెంఘము ఆతీుయ శక్ుత లను ఆరాధిెంచనది అను విష్యమును క్నీస్ెం మూడు 

మారాగ లోో  స్పష్రెం చదయవచుు: మొదటగిా, దదవదూతారాధ్నను గూరుి పౌలు వ్ాిశాడు. ర ెండవదగిా, 
అధకిారమలు మరియు పాలక్ులను గూరిున విష్యమును అతడు చరుిెంచాడు. మరయిు మూడవదగిా, 
ఈ లోక్స్ెంబెంధ్మ ైన మూలపాఠములను గూరిున స్మస్యలను అతడు చరుిెంచాడు. 
దదవదూతారాధ్నను గూరిున విష్యమును మొదటిగా పరశిీలన చదదాే ము. 

దదవదూతలు. బెైబిలు పికారెం, దదవదూతలు దదవుని సవేక్ులు, మరయిు తన స్ృషిర  కొరక్ు 
దదవుడు క్ల్వగియుని పణిాళ్లక్లో వ్ారమ ఎలోపుపడూ పాిముఖ్యమ ైన పాతిను పల షిెంచారమ. దదవుడు వ్ారకిన 
అనకే్ బాధ్యతలను అపపగిెంచాడు, ఆతు స్ెంబెంధ్మ నై యుదధము, జఞతీయ రాజకరయాలను పభిావితెం 
చదయుట, తన పజిలక్ు స్ెందదశము అెందిెంచుట, విశావస్ుల యొక్క భూస్ెంబెంధ్మ నై అవస్రతలను 
తీరముట. మరయిు ఆదమి స్ెంఘము ఈ పాతలిను గూరిున అవగాహన క్ల్వగియుెంది. హెబ్రయిులక్ు 
1:14లో మనము ఇలా చదువుతాము: 

వీరెందరమ రక్షణయను సావసా్ాము ప ెందబో వువ్ారకిన పరచిారము చదయుటక  ై
పెంపబడని పరచిారక్ుల నై ఆతులు కారా? (హబె్రయిులక్ు 1:14). 

దదవదూతలు నిజముగా “పరచిారము చదయు ఆతులు,” మరయిు వ్ారి యొక్క పరిచారమును 
గురితెంచుట పాిముఖ్యమ ైన విష్యము. అయితద కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ుల ఆలోచన పకిారెం, 
దదవదూతలు కేవలెం పరచిారక్ులు మాతిమ ేకాదు. వ్ారమ సారవత్రకి్ శక్ుత లు, మరయిు వ్ారి క్షుది 
పూజలను  చదసని వ్ారకిన, మొొకనకనవ్ారికన మరాుతుక్ బో ధ్నలను బయలుపరచన దదవ్ోక్ుత ల ైయునాిరమ.  
పౌలు 2:18లో కొలస్సలోని ఈ ఆచారాలను స్ూటిగా ఖ్ెండిస్ూత  ఇలా వ్ాిశాడు; 

అత్ర వినయాస్క్ుత డె ైదదవదూతారాధ్నయెందు ఇచాక్ల్వగని, తాను చూచనవ్ాటనిి 
గూరుి గొపపగా చపెుపకొనుచు ... తన శరరరస్ెంబెంధ్మ నై మనస్ుసవలన ఊరక్ 
ఉప పెంగు ... వ్ాడవెడును మీ బహుమానమును అపహరెింపనియయక్ుడ ి
(కొలస్సయులక్ు 2:18). 

దదవదూతల యొదే నుెండి దరినములను ప ెందుక్ునాిమని అబదధ బో ధ్క్ులు చెపుపచునాిరమ, 
మరియు దీనిని ఆధారము చదస్ుకొని, ఈ విధ్మ ైన దరినాలు ప ెందుకొనాలెంట ేస్ర ైన ఆచారములను 
పూరితగా పాటిెంచాలని ఇతరమలను పల ి తసహ ెంచారమ. మనక్ు స్పష్రముగా తెల్వయదుగాని, బహుశ అబదధ  
బో ధ్క్ులు నిజముగాన ేదరినములను ప ెందుక్ునాిరమ, కాని ఇవి దదవుని యొక్క పరిశుదధమ నై దూతల 
నుెండ ివచునవి కాదుగాని దురాతుల దావర క్ల్వగినవి అయుయెండవచుు. అదద స్మయములో, వ్ారమ 
స్వయెం-పేరిిత లేదా మతయత -పదారాా ల వలన పరవశమ ై ఉెండవచుు. లేక్ వ్ారమ కవేలెం 
అబదధములాడువ్ారమ కావచుు. ఏదదమ నైా, దదవదూతల శకనతని మరియు పిభావమును గూరిున ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

అత్రశయోకనతక్రమ నై దృక్పథెం పాిచీన పపిెంచెంలో అసాధారణమ ైన విష్యెం కాదు. కొెంతమెంది యూదా 
బో ధ్క్ులు దదవదూతలను గూరిు ఇలాెంటి ఆలోచనలనే క్ల్వగయిుెండరిి అని కొనిి మృత స్ముద ిపతియల 
నుెండ ిమనము క్నుగొనవచుు. మరియు కొనిి గరకీ్ు తతావలు వ్ాట ియొక్క దదవ్ోక్ుత లను మరియు 
జోత్రష్య శక్ుత లను గూరుి ఇటటవెంట ివిష్యాలను బో ధిెంచదవిగా ఉనాియి. విచారక్రెంగా, కొలస్స 
క ైైస్తవులక్ు ఈ ఆలోచనను గూరిున అవగాహన ఉనిెందున వ్ారమ అబదధ బో ధ్నలను స్హతేయక్మ నైవిగా 
భావిెంచ, ఈ అబదధ  సిదాధ ెంతములక్ు కొలస్స స్ెంఘములో సాా నమును క్ల్వపెంచారమ. 

కొలసస్ స్ెంఘ విశావస్ులు దదవదూతలు మరయిు ఆతీుయ జీవులను గూరుి 
వినినపుపడు, అద ివ్ారకిన చాలా స్మెంజస్మ నై విష్యముగా అనిపెించెంద ి... 
ఎెందుక్ెంట ేఅద ివ్ార ిగరీక్ు నముక్ వయవసా్క్ు, వ్ార ిపూరవపు దదవతారాధ్నక్ు 
పల ల్వక్ క్ల్వగయిునిద.ి అద ివ్ార ిస్ెంస్కృత్రలో లోతయగా నాటబడయిునిద.ి 
కాబటిర , మీ ప ెంపక్మునక్ు, లేక్ మీరమ ఎదుగుతయని దనిములక్ు పల ల్వక్ 
క్ల్వగయిుని ఏదో ఒక్ విష్యమును ఒక్ వయకనత మీక్ు తలె్వయజసేనిపుపడు, దాని 
పటో మీక్ు ఆపాయయత ఉెంటటెంద.ి అపుపడు మీక్ు ఒక్ స్ెంబెంధ్ బిెందువు 
ఉెంటటెంద.ి అయితద దానిలో ఉని అపాయము ఏమిటెంట,ే కవేలెం మీతో 
స్ెంబెంధ్మును బలపరచుకొనుటక్ు మాతమి ేననేు మీక్ు తలె్వసని ఒక్ 
విష్యమును ఉపయోగెించన యి డల, దానిని తపుపగా క్ూడా 
ఉపయోగెించవచుు, ఎెందుక్ెంట ేఅద ిస్తయము మీద సిారపరచబడలేదు. 
ఇెందువలన,ే కరీస్ుత ను అధకిారములనిిట ిక్ెంట ేప గైా, ఆతీుయ శక్ుత లనిిట ిక్ెంట ే
ప గైా హచెుెంచుట దావరా పౌలు స్పష్రముగా మాటాో డాడు, మరయిు కరీస్ుత  దావరా 
మాతమి ేస్మస్తమును స్ృజెంచబడనివి మరయిు స్మస్తము ఆయనక్ు 
మాతమి ేచెెందయిునివి మరయిు మన ఉనికన ఆయనలో సిారపరచబడయిునిద ి
అని తలె్వపాడు. 

— పాస్రర్డ జఞనసన్ ఒని 

దదవదూతారాధ్నను గూరిు పౌలు మాటాో డని పతియక్ష స్ూచనలను ఇపపటవిరక్ు మనెం 
చూశాము, గనుక్ ఇపుపడు పధిానులను మరయిు అధికారమలను గూరిు చరిుెంచుటక్ు మనెం సిదధముగా 
ఉనాిము. 

పధిానులు మరయిు అధకిారమలు. మొదట ిశతాబేపు పరభిాష్లో, “పభిుతావలు” మరియు 
“అధకిారాలు” అన ేపదాలు దదవదూతల వెంటి ఆకాశమెండలమెందుని ఆతుల స్మూహములక్ు, లేక్ 
దయయములక్ు క్ూడా ఉపయోగిెంచదవ్ారమ. మనెం చూచనటటో గా, కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు ఆతులను 
మరియు ఇతర ఆతీుయ జీవులను ఆరాధిెంచమని విశావస్ులను పల ి తసహ ెంచారమ. అయితద, పౌలు ఈ 
అబదధ  బో ధ్నక్ు స్పెందిస్ూత  పరలోక్ము మరయిు భూలోక్ములో ఉని పతి్ర పభిుతవము మరయిు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

అధకిారము మీద కరసీ్ుత  యొక్క ఆధపితయమును న కనక చెపాపడు. కొలస్సయులక్ు 1:16లో యిేస్ు యొక్క 
ఆధపితయమును గూరిు ఆయన ఇలా వ్ాిశాడు: 

ఏలయనగా ఆకాశమెందునివియు భూమియెందునివియు, దృశయమ నైవిగాని, 
అదృశయమ నైవిగాని, అవి సెింహాస్నముల నైను పభిుతవముల నైను పధిానుల నైను 
అధకిారముల నైను, స్రవమును ఆయనయెందు స్ృజెంపబడనెు, స్రవమును 
ఆయన దావరాను ఆయనను బటిరయు స్ృజెంపబడనెు (కొలస్సయులక్ు 1:16). 

ఇక్కడ పౌలు సిెంహాస్నములను, పిభుతవములను, పధిానులను అధకిారములను గూరిు 
మాటాో డుతయనాిడు. “సిెంహాస్నములు” మరియు “పభిుతవములు” గరీక్ు పద రూపముల ైన తోినోస్ 
(θρόνος) మరియు క్ురియోటేస్ (κυριότης) అను పదములను అనువదిసాత యి. ఈ 
ర ెండు పదాలు సాధారణెంగా మానవ రాజులను మరియు ఇతర భూస్ెంబెంధ్మ నై పాలక్ులను 
స్ూచసాత యి, కాని అవి ఆతీుయ  జీవులను క్ూడా స్ూచసాత యి. “పిధానులు” మరియు “అధకిారమలు,” 
గరీక్ు పదాల ైన ఆరేక (ἀρχή) మరయిు ఎక్ుససయి (ἐξουσία)ను అనువదిసాత యి, ఇవి 
సాధారణెంగా దదవ్ాదూతలు మరియు దురాతుల వెంట ిఅదృశయ శక్ుత లను స్ూచసాత యి. 

కొలస్స పటరణములోని అబదధ  బో ధ్క్ుల దృషిరలో, దదవదూతలు మరియు దురాతుల 
అధకిారములు భూస్ెంబెంధ్మ నై మానవ పితయరమా ల క్ెంటే గొపపవి. అబదధ బో ధ్క్ులు దదవదూతల 
మరియు దురాతుల పభిుతావనిి గూరిు అత్రశయోకనతగా చెపాపరమ, కాబటిర  ఈ అదృశయ పధిానుల యొక్క 
కారయములు మరియు సామరాా ాలు వ్ాస్తవ్ానికన కవేలెం కరసీ్ుత క్ు చెెందినవిగా ఉనాియి.  పౌలు కరసీ్ుత ను 
స్ృషిరకన పభిువుగా స్నుిత్రస్ూత  వ్ారి యొక్క తపుపను ఎత్రత  చూపిెంచాడు. పౌలు ఆతు స్ెంబెంధ్మ నై 
మరియు భూస్ెంబెంధ్మ నై అధికారాలక్ు మధ్య వయతాయస్మును గురితెంచుటక్ు బదులుగా, ఆతు 
స్ెంబెంధ్మ నై మరయిు భూస్ెంబెంధ్మ ైన వ్ాటనిి భినిమ నైవిగా కాక్ుెండా స్మానమ నైవిగా 
స్ూచెంచాడు. అవి ర ెండు స్ృషిరెంచబడనివి, మరయిు కరసీ్ుత  క్ెంటే తక్ుకవ సాా యిలో ఉనివి.  అబదధ  
బో ధ్క్ులు ఉదాా టిెంచనటటో గా భూస్ెంబెంధ్మ నై దానిక్ెంట ేఆతు స్ెంబెంధ్మ నైద ిగొపపది అని వయతాయస్ెం 
చూపిెంచడెం కాదుగాని, అనిిటిమీద కరీస్ుత  ఆధపితయమును న కనక చెపపడెం నిజమ నై వయతాయస్ెం 
చూపిెంచడెం అవుతయెంది. మరలా, అతడు కొలస్సయులక్ు 1:16లో చెపపినటటో గా: 

ఏలయనగా ఆకాశమెందునివియు భూమియెందునివియు ...  స్రవమును 
ఆయనదావరాను ఆయననుబటిరయు స్ృజెంపబడనెు (కొలస్సయులక్ు 1:16). 

కరీస్ుత ను ఆరాధిెంచుట ఆతు స్ెంబెంధ్మ ైన అధికారాలను ఆరాధిెంచుటతో స్మానము అని అబదధ 
బో ధ్క్ులు భావిెంచారమ. అబదధ  బో ధ్క్ులు తాము ఆరాధిెంచద ఆతు స్ెంబెంధ్మ ైన జీవులను ఎలా 
భావిెంచనా, కవేలెం దురాతులు లేక్ దయయములు మాతిమే తమను ఆరాధిెంచడానికన 
అనుమత్రసాత యనదేి వ్ాస్తవెం అని పౌలు స్ూచెంచాడు. అటటవెంట ివిగీహారాధ్నలో దదవుని యొక్క 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

పరిశుదధ దదవదూతలక్ు భాగము లేదు. మరయిు ఆయన యొక్క శతృవులను ఆరాధిెంచుటక్ు కరీస్ుత  
అెంగరక్రిెంచడు. కొలస్సయులక్ు 2:15లో ఈ విష్యమును గూరిు పౌలు చరసి్ూత , ఇలా వ్ాిశాడు: 

ఆయన పధిానులను అధకిారమలను నిరాయుధ్ులనుగా చదస,ి సలిువచదత 
జయోతసవముతో వ్ారనిి పటిర  తచెు బాహాటముగా వ్డేుక్క్ు క్నుపరచనెు 
(కొలస్సయులక్ు 2:15). 

యిేస్ుకరసీ్ుత  సిలువ దావరా, దదవుడు ఆతు స్ెంబెంధ్మ ైన పధిానులను మరియు అధికారమలను 
నిరాయుధ్ులనుగా చదసి బాహాటముగా వ్డేుక్క్ు క్నుపరచాడు. 

లోక్ములో పల రాటము ఉనిదని మనెందరకిర తలెుస్ు, మెంచకన మరయిు చడెుక్ు 
మధ్య పల రాటము జరమగుతయెంద ిఅని మనక్ు తలెుస్ు... మన జీవితము 
వ్ాస్తవ్ానికన దదవునికన మరయిు ఆయనక్ు వయత్రరకే్ముగా నిలబడనివ్ారకిన మధ్య 
జరమగు సారవత్రకి్ యుదధము యొక్క నపేథయములో జరమగుతయెంద:ి పధిానులు 
మరయిు అధకిారమలు, అధకిారములు, దుష్ర శక్ుత లు, ఈ లోక్ములో పనిచదయు 
అెంధ్కార శక్ుత లు... ఈ భావన కవేలెం పాత నిబెంధ్నలో మాతమి ేక్నిపెించదు; 
యిసే్ు భూమి మీదకిన త్రరగి ివచునపుపడు ఈ ఆలోచన కొీ తత  నిబెంధ్నలో క్ూడా 
స్ెంపూరణతలోనికన వస్ుత ెంద.ి మరయిు యిసే్ు, ఆశురయక్రమ నై రరత్రలో, అెంత్రమ 
యోధ్ుడెయైునాిడు, ఎెందుక్ెంట ేఆయన యూదా భూమిని ఆకీ్మిెంచుకొనిన 
రపమీయులతో యుదధము చదయడు, కాని వ్ాస్తవ్ానికన, యిసే్ు మన నిజమ నై 
విరపధ్ులను ఓడెించుచునాిడు — సాతాను మరయిు పాపము మరయిు 
పాపము యొక్క శకనత మరయిు దాని అెంత్రమ పరణిామమ నై, మరణము. కాబటిర , 
1 కొరెింథ.ీ 15లో వయక్తపరచబడనిటటో  మరయిు కొలసస్ పత్రకి్లో పౌలు వరిణెంచనటటో  
యిసే్ు పాపము మరయిు మరణము యొక్క శకనతనెంతటనిి జయిెంచనపుపడు, 
స్వయెంగా సాతానును ఓడెించనపుపడు సారవత్రకి్ యుదధము ముఖ్యముగా 
దృషిరెంచబడుతయెంద ిఅని కొీ తత  నిబెంధ్న మాటాో డుతయనిటటో  మీరమ చూడవచుు. 

— ర వ. బిల్ బర్డి్ 

ఆతీుయ పధిానులు మరయిు అధకిారములు ఆతీుయ యుదధములో దదవుని వయత్రరకేనెంచారమ. 
వ్ారమ త్రరమగుబాటటదారమలు, దురాతులు, దదవుని విరపధ్ులు. వ్ారమ దయయములు, పరశిుదధ దూతలు 
కాదు. కాని యిేస్ుకరసీ్ుత  దావరా, దదవుడు యుదధము చదసే దురాతుల యొక్క సామరాామును కొలోగొటిర , 
ఓడిెంచ అవమానిెంచాడు. ఈ పతనమ ైన, శకనతలేని, ఓటమికన గుర నై దురాతులే కొలస్సలో అబదధ 
బో ధ్క్ులు ఆరాధిెంచుచుని ఆతు స్ెంబెంధ్మ ైన పధిానులు, వీరిని పౌలు “పధిానులు మరయిు 
అధకిారములు” అని స్ూచెంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

దదవదూతలు మరియు ఆతు స్ెంబెంధ్మ నై పధిానులు, అధకిారములను గూరిున పౌలు చరును 
ఇపపటివరక్ు మనెం పరిశీల్వెంచాము, గనుక్ ఈ లోక్స్ెంబెంధ్మ ైన మూలపాఠములను గూరిు పౌలు 
మాటాో డిన విధానమును చూచుటక్ు ఇపుపడు సదిధెంగా ఉనాిము. మునుపు మనెం చపెిపనటటో గా, ఇది, 
ఆతు స్ెంబెంధ్మ నై జీవులను స్ూచెంచుటక్ు ఉపయోగిెంచబడిన మరొక్ పదస్మూహము అయుయనిది. 

మూలపాఠములు. మొదట ిశతాబేములో, “మూలపాఠములు” అని అనువదిెంచదగని షలర యికనయ 
( ιχεστο ῖα) అను గరకీ్ు పదము సాధారణెంగా నక్షతాిలు మరయిు గీహాలక్ు స్ెంబెంధిెంచన 
దదవతలు మరియు ఆతు స్ెంబెంధ్మ నై శక్ుత లను స్ూచస్ుత ెంద.ి షలర యికనయ అను పదము భౌత్రక్పరమ నై 
మూలకాలను స్ూచెంచుటక్ు క్ూడా ఉపయోగిెంచబడిెంది: భూమి, గాల్వ, అగిి మరియు నీరమ. ఈ 
మూలపాఠములు లేదా మూలకాలు స్త రలు మరియు పురమష్యల యొక్క విధిని పభిావితెం చదసాత యని 
మరియు నియెంత్రిసాత యని భావిెంచారమ. పౌలు స్పష్రముగా షలర యికనయ అను పదమును గలతీయులక్ు 
4:8-9లో ఈ విధ్ముగాన ేఉపయోగిెంచాడు: 

ఆ కాలమెందెతైద మీరమ దదవుని ఎరమగనివ్ార ,ై నిజమునక్ు దదవుళలో  కానివ్ారకిన 
దాస్ుల  ైయుెంటరి ిగాని ..., బలహనీమ నైవియు నిష్ పయిోజనమ నైవియున నై 
మూల పాఠముల తటటర  మరల త్రరమగనలే? మునుపటవిల  మరల వ్ాటకిన 
దాస్ుల యైుెండ గపరనలే? (గలతీయులక్ు 4:8-9). 

ఇక్కడ, “మూల పాఠములు” అను పదము గరీక్ు పదమ ైన షలర యికనయ ను అనువదసి్ుత ెంది, 
మరియు “సావభావిక్ెంగా దదవతలు కానివ్ారిని” ఇది స్ూచస్ుత ెంది. అనగా, అనయ దదవతలుగా 
పరగిణిెంచబడుతయని దయాయలను స్ూచస్ుత ెంది. షలర యికనయ అను పదము యొక్క ఇదద అరాెం 
కొలస్సయులక్ు 2:8లో క్ూడా ఉదదేశెంచబడిెంది. అక్కడ ఆయన ఈ మూల పాఠములను ఖ్ెండిెంచాడు: 

ఆయనను అనుస్రెింపక్ మనుష్యయల పారెంపరాయచారమును, అనగా ఈ 
లోక్స్ెంబెంధ్మ నై మూలపాఠములను అనుస్రెించ మోస్క్రమ నై నిరరాక్ తతవ 
జఞా నముచదత మిముును చరెపటటర కొని పల వువ్ాడవెడెనై ఉెండునమేో అని జఞగీతతగా 
ఉెండుడ ి(కొలస్సయులక్ు 2:8).  

ఈ “మూలపాఠములు” లేదా షలర యికనయ అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క తతవ జఞా నమునక్ు ఆధారము 
అయుయనిద ిఅని పౌలు స్ూచెంచాడు. మరపమాటలోో , అబదధ  బో ధ్క్ుల యొక్క మత 
పారెంపరాయచారాలను త్రరస్కరెించాల్వ, ఎెందుక్ెంట ేఅవి అబదధ  దదవతలను నివ్దేిసాత యి. మూలపాఠములు 
మరియు ఆతీుయ శక్ుత లను గూరిున ఇవ్ ేఆలోచనలను నిబెంధ్నల మధ్య కాలములో మరయిు 
మొదట ిశతాబేములో, ముఖ్యముగా పాలస్తనా బయట కొనిి యూదామత శాఖ్లు క్ల్వగయిుెండనివి. ఈ 
అబదధ  యూదా నముక్ములు పౌలు దనిములలో కొలస్సలో పితయక్షమ ైన అబదధ  బో ధ్క్ు రెంగమును 
సిదధము చదశాయి. క్ుో పత ెంగా, కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు యూదుల నాయయవయవసా్, అనయ మతము, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మరియు క ైైస్తవయమును మిళ్లతము చదసనిటటో , మరియు సాధారణెంగా మూల పాఠములు లేదా 
షలర యికనయ గా పలిువబడద ఈ జోయత్రష్య లేదా విశవ పిధానుల ఆరాధ్నను పల ి తసహ ెంచనటటో  తెలుస్ుత ెంది. 

కొలస్సయులక్ు పౌలు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును ఇపపటవిరక్ు మనెం పరశిీల్వెంచాము 
గనుక్, మనము మన యొక్క ర ెండవ అెంశమును చూదాే ము: పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ 
యొక్క ఆక్ృత్ర మరియు విష్య స్ూచక్. 

ఆక్ృత్ర & విష్య స్ూచక్ 

ఇెంతక్ు ముెందు మనము చూసనిటటో , మొదటి శతాబేములో కొలస్సలో ఉని స్ెంఘము కొనిి 
తీవమి నై స్వ్ాళోను ఎదురొకనిది. ఇతర స్ెంఘాల వల , వ్ారమ ఎనిడూ అప స్ుత లతవ శక్షణను 
ప ెందలేదు. స్ెంఘము దెవైజనుల దావరా సాా పిెంచబడినను, అద ిఅప స్తలుల యొక్క వ్దేాెంతము మీద 
నాటబడలేదు. ఇది కొలస్స క ైసై్తవులను ముఖ్యెంగా అబదధ బో ధ్నక్ు గురచిదసిెంది. కాబటిర , అబదధ 
బో ధ్క్ులు యూదా మతము మరియు అనయమత విగీహారాధ్న యొక్క దురాురగతతో వ్ారి మీద దాడి 
చదయుట పాిరెంభిెంచనపుపడు, స్తయము మరియు అబదధము మధ్య వయతాయస్ము క్నుగొనుట వ్ారికన 
క్ష్రమయియెంది. జఞా నయుక్తముగా, స్ెంఘములో కొెందరమ వ్ార ిస్మస్యను గురితెంచ, పౌలు స్హాయమును 
కోరారమ. మరయిు కొలస్సయులక్ు పత్రిక్ వ్ాిస్ూత  పౌలు స్పెందిెంచాడు. 

పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ నాలుగు పధిాన భాగాలుగా విభజెంచబడుతయెంది. 
• 1:1-2లోని అభివెందనము; 
• 1:3-14లో క్ృతజాత పల ి తాసహములు మరయిు విజఞా పన; 
• 1:15-4:6లో క ైసై్తవయము యొక్క శరీష్ఠ తవము మీద దృషిరప టటర  ముఖ్య భాగము; మరియు 
• 4:7-18లో చవరి శుభవచనాలు 

1:1-2లో ఉని క్ుో పత  అభివెందనమును మొదట చూదాే ము. 

అభివెందనెం (1:1-2) 
అభివెందనెం అప స్తలుడెనై పౌలును ఈ పత్రకి్ యొక్క అధకిారిక్మ నై రచయితగా గురితస్ుత ెంది 

మరియు ఈ పత్రకి్ పౌలు యొక్క శష్యయడెైన త్రమోత్ర దావరా క్ూడా వ్ాియబడిెంద ిఅని చబెుతయెంది. 
అయితద పౌలు మాతమిే పత్రిక్ మీద స్ెంతక్ెం చదశాడు గనుక్ అతడద పాిధ్మిక్ రచయిత అని 
స్పష్రమౌతయెంది. అభివెందనెంలో ఆశీరావదముగా పనిచదసే ఒక్ చని దవీ్ న వ్ాక్యెం క్ూడా ఉెంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

పలి తాసహములు (1:3-14) 
క్ృతజాత మరయిు విజఞా పనను గూరుిన పల ి తాసహము 1:3-14లో క్నిపిస్ుత ెంది, అటట తరమవ్ాత 

కొలస్సయులను గూరిు ఎపఫ్ి దావరా పౌలు అెందుక్ుని నివ్దేన గూరిు చరిుస్ుత ెంది. కొలస్సయలోని 
స్ెంఘమును ఎపఫ్ాి సాా పిెంచాడు. పౌలు యొక్క నిరబెంధ్ స్మయెంలో ఇతడు పౌలుతో క్ూడా స్మయెం 
గడపినిటటో  మీరమ జఞా పక్ెం చదస్ుక్ుెంటారమ. పౌలును దరిిెంచదటపుపడు, విశావస్ము మరియు పేిమ గల్వగని 
అప స్తలునికన కొలస్స విశావస్ులను గూరిు ఎపఫ్ి తలె్వయజశేాడు మరియు ఇదేరూ క్ూడా కొలస్స 
స్ెంఘమును గూరిు పాిరానలో కొెంత స్మయెం గడిపారమ. కాబటిర , పౌలు వ్ారికన పత్రకి్ను వ్ాిసినపుపడు, 
వ్ారమ క్ల్వగయిుని విశావస్మును గూరుి, రక్షణను గూరిు యి లోపుపడు దదవునికన క్ృతజఞా తాస్ుత తయలు 
చెలో్వెంచుచునాినని చెపాపడు. మరియు దదవుడు వ్ారిని దవీిెంచునటటో  మరి ముఖ్యముగా ఆతు 
స్ెంబెంధ్మ నై వివ్ేక్ము క్ల్వగిెంచ, పతి్ర స్తాకరయములో స్ఫ్లము చదయుటక్ు వ్ారిని బలపరచునటటో  
నిరెంతరెం పాిరిాెంచుచునాినని వ్ారకిన తలె్వయజేశాడు. 

చవర ిశుభవచనాలు (4:7-18) 
ఇపుపడు, పత్రకి్ యొక్క ముఖ్య భాగమును చూచుటక్ు ముెందు, కొలస్స పత్రకి్ యొక్క చవరి 

భాగమును మనము పరగిణిదాే ము. 4:7-18లోని కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ యొక్క చవర ి
భాగములో, చరెసాలలో అతనితో పాటట ఉని అనేక్ుల నుెండి క్ూడా పౌలు కొలస్సయులక్ు 
శుభవచనాలు పెంపాడు. తయకనక్ు మరయిు ఒనసేిము స్ెంరక్షణలో పౌలు ఈ పత్రకి్ను పెంపాడని 
ముగిెంపు మాటలు స్ూచసాత యి. తయకనక్ు ఎఫ సయ్ులక్ు పత్రిక్ను అెందిెంచాడు, మరియు ఒనసేమిు 
ఫిలేమోను పత్రిక్ను అెందిెంచాడు. మూడు పత్రకి్లు – కొలస్సయులక్ు, ఎఫ సయ్ులక్ు మరియు 
ఫిలేమోనుక్ు – ఇెంచుమిెంచు ఒక ేస్మయెంలో వ్ాియబడి పెంపబడా్ యని ఇది స్ూచస్ుత ెంద.ి 
ముగిెంపులో లవ్ొదకి్యలోని స్ెంఘముక్ు రాసిన లేఖ్ గూరుి క్ూడా పిసాత విెంచబడిెంది మరియు ఆ 
పత్రకి్ను కొలస్సయులు చదువమని, తమ లేఖ్ను లవ్ొదిక్య స్ెంఘము వ్ారతిో క్ూడా పెంచుకొనుమని 
అతడు హచెురిెంచాడు. పతిదయక్ పరసిిాతయలలో పితదయక్ వయక్ుత లక్ు పౌలు ఈ పత్రిక్లను వ్ాిసనిపపటకిర, అవి 
వ్ేరేవరమ శోీతలక్ు క్ూడా వరితెంపజేయాలని అతడు ఉదదేశెంచనటటో  ఇది మనక్ు తెల్వయజేస్ుత ెంది. 

తన పత్రకి్ పలువురమ శోీ తలక్ు అనువరితెంచబడాలని పౌలు ఉదదేశెంచాడు అని 
మనము చపెపవచుు. మొదటగిా, విష్యముల యొక్క సారవత్రకి్తను చూడెండ.ి  
అనగా, కొలసస్లో కొనిి పతిదయక్మ నై స్మస్యలు, అనగా స్ృషిరలో పధి్మ 
ఫ్లముగా కరీస్ుత  యొక్క శరషీ్ఠ త, మృతయలలో నుెండ ిలేచన మొదటవి్ాడు, మన 
విశావస్మును మన స ెంత స్ెంస్కృత్రతో మిళ్లతము చదయు ధోరణ ిలేక్ శోధ్న, 
జఞతీయ నపేథయము, భరతలు మరయిు భారయలు మరయిు క్ుటటెంబాలు ఒక్రతిో 
ఒక్రమ ఎలా నడుచుకోవ్ాల్వ అను గృహ స్ెంబెంధ్ విష్యములు ఉనిపపటకిర, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

ఇవనీి సారవత్రకి్ అనువరతన క్ల్వగని విష్యములు అని, పౌలు ఈ సారవత్రకి్ 
విష్యములను గూరుి మాటాో డదలచాడు అని మనము చపెపవచుు. అయితద 
పత్రకి్ యొక్క ముగెింపులో అతడు “మీరమ ఈ పత్రకి్ను చదవిిన తరమవ్ాత, ఇతర 
స్ెంఘములతో క్ూడా పెంచుకోెండ”ి అని చపెుపట దావరా ఇద ిమరెింత 
స్పష్రమవుతయెంద.ి మరొక్ మాటలో, మీరమ చదవిిన తరమవ్ాత దనీిని ఇతరమలక్ు 
ఇవవెండ.ి కాబటిర , పౌలు తన ఉదదేశయములను కొలసస్ పత్రకి్ యొక్క ముగెింపులో 
స్పష్రము చదయుచునాిడు, కాబటిర  ఈ పత్రకి్ మరయిు లేఖ్నములలో మనక్ు 
అెందుబాటటలో ఉని ఇతర పత్రకి్లు పలు స్ెంఘముల మధ్య త్రరగిాయి కాబటిర  
మనము వ్ాటనిి వ్ార ిమధ్య త్రరగిని పత్రకి్లు అని పలిువవచుు. 

— ర వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో  

పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క ముఖ్య భాగము 1:15లో ఆరెంభమ ై 4:6 వరక్ు 
వ్ాయపిెంచెంది. ఇది కొలస్స స్ెంఘమును ఇబబెందపి టిరన ముఖ్యమ నై స్మస్యను గూరిు స్ూటిగా 
మాటాో డుతయెంది — వ్ార ిస్ెంఘములోనికన పవి్ేశెంచన అబదధ  బో ధ్ల మధ్య క ైసై్తవయము యొక్క 
శరీష్ఠ తవమును పటటర కొనియుెండు విష్యములో వ్ారమ విఫ్లమగుట. 

క ైసై్తవయము యొక్క శరషీ్ఠ తవము (1:15–4:6) 
క ైైస్తవయము యొక్క శరషీ్ఠ తవమును గూరిు పౌలు చదయు చరును నాలుగు ముఖ్య భాగములుగా 

విభాగిెంచవచుు: మొదటిగా, 1:15-20లో స్వయెంగా కరీస్ుత  యొక్క శరషీ్ఠ తవము; ర ెండవదిగా, 1:21-2:5లో 
కరీస్ుత  పరచిారక్ుల యొక్క శరషీ్ఠ తవము; మూడవదిగా, 2:6-23లో కరీస్ుత నెందు రక్షణ యొక్క శరషీ్ఠ తవము; 
మరియు నాలగవదిగా, 3:1-4:6లో అబదధ  బో ధ్క్ుల యొక్క మారగముల క్ెంట ేఉనితముగా క ైసై్తవ 
జీవనము యొక్క శరషీ్ఠ తవము. స్వయెంగా కరీస్ుత  యొక్క శరీష్ఠ తవముతో ఆరెంభిెంచ, వీటిలో పతి్ర భాగమును 
మనము క్ుో పత ెంగా చూదాే ము. 

కరసీ్ుత  యొక్క శరషీ్ఠ తవము (1:15-20) 
అబదధ బో ధ్క్ులు ఆకాశమెండలమెందుని శక్ుత లను, ఆతీుయ శక్ుత లను ఆరాధిెంచుమని కొలస్స 

స్ెంఘముక్ు బో ధిెంచుటక్ు పయిత్రిస్ుత నాిరమ. క్ఠనిమ నై జీవనము ఆతీుయ శక్ుత లను 
శాెంత్రపజేస్ుత ెందని మరియు ఈ అబదధ దదవతల నుెండి కొెంత పియోజనెం ప ెందుతామని వ్ారమ భావిెంచారమ 
గనుక్ స్నాయస్ జీవన విధానానిి పల ి తసహ ెంచారమ. కాబటిర , ఈ భయెంక్రమ ైన అబదధ దదవతలను యిేస్ు 
కరీస్ుత తో వయతాయస్పరచుట దావర పౌలు ఈ అబదధ బో ధ్లను ఖ్ెండిెంచుట ఆరెంభిెంచాడు. కరసీ్ుత  
స్ృషిరయెంతటకిన రాజు మరియు స్క్ల స్ెంపూరణత, అధికారము గలవ్ాడని పౌలు ఉదాా టిెంచాడు. దీనిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మిెంచ, లోక్ము యొక్క మూలపాఠములు రక్షణాశీరావదములను అెందిెంచుటలో సామరాాము 
లేనివిగాను మరయిు ఘనతక్ు అనరహమ నైవిగాను ఉనాియని పౌలు బో ధిెంచాడు. 

కొలస్స. 1:15-20లో, కరీస్ుత  శరషీ్ఠ తవములోని క్నీస్ెం ఆరమ ముఖ్యమ నై కోణములను గూరిు పౌలు 
మాటాో డాడు. ఈ వివరములు చాలామటటర క్ు కొలస్సలోని అబదధ బో ధ్లక్ు పూరితగా వయత్రరేక్ముగా 
ఉనివి. ఈ వివరముల మధ్య, 15వ వచనములో పౌలు కరసీ్ుత  దదవుని స్వరూపము అని తలె్వపాడు, 15వ 
వచనములోనే స్రవస్ృషిరకన ఆదసి్ెంభుతూడు అని, 16వ వచనములో స్ృషిరకన కారక్ుడు అని, 18వ 
వచనములో అదివతీయ పిభువు అని, 19వ వచనములో శరరరధారయిి నై దదవుడు అని, మరియు 20వ 
వచనములో దదవునికన మరయిు మానవ్ాళ్లకన మధ్య ఉని ఏక కై్ స్మాధానక్రత అని తలె్వపాడు. కరీస్ుత ను 
గూరిున ఈ వరణనలను ఒకొక్కటిగా క్ుో పత ెంగా చూదాే ము. 

దదవుని స్వరూపము (1:15). మొదటగిా, కరీస్ుత  అదృశయదదవుని స్వరూప ిఅని చెపుపచు పౌలు 
ఆరెంభిెంచాడు. ఈ వరణన అబదధ బో ధ్క్ులు ఘనపరచన ఆతీుయ శక్ుత లక్ు కరసీ్ుత ను పూరితగా 
భినిమ నైవ్ానిగా చూపుతయెంది. కొలస్సయులక్ు 1:15-16లో యిేస్ు గూరిు పౌలు ఎలా వరిణెంచాడో  
వినెండి: 

ఆయన అదృశయదదవుని స్వరూపయిి  ైస్రవస్ృషిరకన ఆదసి్ెంభూతయడె ైయునాిడు ...  
స్రవమును ఆయనదావరాను ఆయననుబటిరయు స్ృజెంపబడనెు 
(కొలస్సయులక్ు 1:15, 16). 

మానవులెందరమ దదవుని స్వరూపులు అని లేఖ్నాలు చాలాసారమో  మాటాో డుతయనిపపటికర, ఇక్కడ 
పౌలు మనస్ుసలో స్ృషిరయెంతటి మీద యిసే్ు యొక్క శకనత మరియు అధికారముక్ు స్ెంబెంధెించన ఒక్ 
పితదయక్మ ైన విష్యెం ఉెంది. “దదవుని స్వరూపము” అను వయకరతక్రణమును పౌలు ఉపయోగెించనపుపడు, 
కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు ఉపయోగిెంచన విధానము అతని మనస్ులో ఉెంది, దీనిని వ్ారమ గరీక్ు 
తతవజఞా నెం నుెండి ప ెందుక్ునాిరమ. 

పౌలు దనిములలోని కొనిి గరీక్ు తతవ జఞా నములలో, స్వయెంగా విశవమ ేదదవుని స్వరూపము 
అని పరగిణిెంచదవ్ారమ. విశవము దదవుని యొక్క అతయయనితమ నై పిక్టన అని, మరియు దాని పకి్టన 
దావరా పజిలు జఞా నమును మరియు వివ్ేక్మును ప ెందుకోగలరని ఈ ఆలోచన తెల్వయజేస్ుత ెంది. ఈ 
ఆలోచనను కరీ. పూ. నాలగవ శతాబేములో వ్ాియబడిన పేోటో యొక్క త్రమయుస్ అను రచన కాలము 
నుెండద మనము ప ెందుక్ుెంటాము. మరియు కరీ.శ. ర ెండు మరియు మూడవ శతాబేములక్ు చెెందిన 
మూడిెంతలు గొపపవ్ాడెైన హెరుేస్ దదవతను గూరుిన జోా సిత క్ రచనలలో క్ూడా చూసాత ము. కాబటిర , అబదధ  
బో ధ్క్ులు గీహాలు మరియు మూలపాఠములను దదవుని స్వరూపముగా చూస్ుత ెండగా, పౌలు కరసీ్ుత ను 
దదవుని స్వరూపముగా చూపిెంచాడు. అతడు గరకీ్ు తతవ జఞా న పదమ నై “దదవుని స్వరూపము”ను కరీస్ుత  
దదవుని ఉనితమ నై పితయక్షత అని — మరయిు అబదధ  బో ధ్క్ులు ఆరాధిెంచు దయయములు కారని — 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

చూపుటక్ు ఉపయోగిెంచాడు. దదవుని ఉనితమ నై జఞా నము మరియు బుదిధ  కొరక్ు విశావస్ులు కరసీ్ుత  
వ్ ైపుక్ు చూడాల్వ. 

స్రవస్ృషిరకన ఆదసి్ెంభూతయడు (1:15). ర ెండవదగిా, పౌలు కరసీ్ుత ను స్రవస్ృషిరకన ఆదసి్ెంభూతయడు 
అని వరిణెంచాడు. మునుపటి వల నే, పౌలు అబదధ  బో ధ్క్ులను త్రరస్కరిెంచుటక్ు చాలా జఞగతీతగా పదాలను 
ఎనుిక్ునాిడు. కరసీ్ుత ను గూరుి కొలస్సయులక్ు 1:15-16లో అతడు ఏమి వ్ాిశాడో  మరపసారి వినెండి: 

ఆయన అదృశయదదవుని స్వరూపయిి ై స్రవస్ృషిరకన ఆదసి్ెంభూతయడె ైయునాిడు ...  
స్రవమును ఆయనదావరాను ఆయననుబటిరయు స్ృజెంపబడనెు 
(కొలస్సయులక్ు 1:15, 16). 

పలి టోటోకోస్ (πρωτότοκος) అను గరీక్ు పదము, ఇక్కడ “ఆదిస్ెంభూతయడు” అని 
అనువదిెంచబడిెంది, ఇది తరచుగా జనన క్మీము కాక్ుెండా ఆధపితయమును మరియు అధకిారమును 
స్ూచస్ుత ెంది. పాిచీన పపిెంచెంలో, క్ుటటెంబెంలో జేయష్రక్ుమారమడు అనగా మొదటిగా జనిుెంచన వయకనత అని 
మాతిమ ేకాదు. బదులుగా, జేయష్యర డు అనగా గొపప వ్ారస్తవ హక్ుకలను క్ల్వగినవ్ాడు. తన తెండి ి
మరణము తరమవ్ాత క్ుటటెంబమును నడపిిెంచువ్ాడు. ఉదాహరణక్ు, అక్కలు ఉనిపపటికర క్ూడా ప దే 
మగపిలోవ్ాడు “జేయష్యర డు”గా పరిగణిెంచబడా్ డు. అెంతదకాక్ుెండ, ప దే క్ుమారమడు కొనిి కారణాల వలన 
తన సాా నము నుెండి తొలగిెంచబడనిటెలో తద, చనివ్ాడు జేయష్యర డుగా పరగిణిెంచబడతాడు. 

ఇపుపడు, పపిెంచెం స్ృషిరెంచబడక్ముెందద కరసీ్ుత  వ్ాస్తవ్ానికన “జనిుెంచాడని” స్ూచెంచడానికన 
“ఆదసి్ెంభూతయడు” అను పదమును కొనిి పమిుఖ్ మతారాధ్నలు అపారాెం చదస్ుత క్ునాిరని మనెం 
స్ూచెంచాల్వ. అనగా, కరసీ్ుత  ఒక్ స్ృష్రము అయుయనాిడు అని, మరియు తెండియిి నై దదవునితో సారములో 
ఒక్డు కాడు అని, అధికారము మరయిు శకనత విష్యములో తెండితిో స్మానుడు కాడు అని వ్ారమ 
నమాురమ. అయితద పౌలు, “ఆదిస్ెంభూతయడు” అను కరసీ్ుత  యొక్క సాా యిని స్ృషిరయెంతట ిమీద ఆయన 
అధకిారెం మరియు శరషీ్ఠ తవముతో పల లాుడు, మరియు యిసే్ు ఉనికనలో లేని స్మయమును గూరిు 
పిసాత విెంచలేదు. 

కరీస్ుత  స్రవస్ృషిరకన ఆదసి్ెంభూతయడు అని పౌలు చపెిపనపుపడు, కరసీ్ుత  తెండియిొక్క జనుహక్ుకను 
క్ల్వగియునాిడు అని అరామిస్ుత ెంది కాని, ఇతరమలెందరిక్ెంటే ముెందు స్ృషిరెంచబడా్ డు అని కాదు. కరసీ్ుత  
స్ృషిరలో భాగమని పౌలు చపెపలేదుగాని, స్ృషిరకన పిభువు అని చెపాపడు. కొలస్స పటరణములో ఉని అబదధ  
బో ధ్క్ుల యొక్క అబదధ దదవతలక్ు ఏ ఒక్కరకిర ఆశీరావదములను అనుగీహ ెంచు శకనత లేక్ అధికారము 
లేదు అని స్పష్రము చదయుటక్ు అతడు దీనిని ఉదాా టిెంచాడు. కరసీ్ుత , మరియు కరసీ్ుత  మాతమి ే
ఆదసి్ెంభూతయడు, దదవుని ఆశీరావదములనిిటిని వ్ారస్తవెంగా ప ెందనివ్ాడు మరియు ఆయన మాతమిే 
వ్ాటిని ఇతరమలక్ు ఇవవగలడు. 

స్ృషిరకన కారక్ుడు (1:16). మూడవదగిా, కరీస్ుత  స్ృషిరకన కారక్ుడు, మరయిు దదవుడు ఆయన 
దావరానే విశవమును స్ృషిరెంచాడు అని పౌలు చెపాపడు. యూదుల మారుిక్ సదిాధ ెంతము పాిముఖ్యమ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

పాతలిను – బెైబిలు దదవదూతలను గాక్ దదవునిని మరియు కరీస్ుత ను స్ూచెంచద పాతలిును – చాలాసారమో  
స్ృషిరలోని దదవదూతలక్ు ఆపాదిెంచెంది. మరియు గరకీ్ు తతవశాస్త రములో, మూల పాఠములు మరియు 
ఇతర జోయత్రష్య శక్ుత లక్ు సాధారణెంగా ఇలాటి పాతలిు కటేాయిెంచబడినవి. అయితద కరీస్ుత  మాతిమ ేస్ృషిరకన 
కారక్ుడు అని పౌలు ఉదాా టిెంచాడు. ఆయన స్ృషిరక్రత, మరయిు ఈ మిగిల్వన అధకిారములనీి ఆయన 
క్ెంటే తక్ుకవగాను, మరియు ఆయనక్ు లోబడునవిగాను ఉనివి. కొలస్సయులక్ు 1:16లో అతడు ఏమి 
వ్ాిశాడో వినెండి: 

ఏలయనగా ఆకాశమెందునివియు భూమియెందునివియు, దృశయమ నైవిగాని, 
అదృశయమ నైవిగాని, అవి సెింహాస్నముల నైను పభిుతవముల నైను పధిానుల నైను 
అధకిారముల నైను, స్రవమును ఆయనయెందు స్ృజెంపబడనెు, స్రవమును 
ఆయన దావరాను ఆయనను బటిరయు స్ృజెంపబడనెు (కొలస్సయులక్ు 1:16). 

మునుపు మనెం చూచనటటో గా, “పధిానులు” మరియు “అధికారాలు” అను పదాలు అబదధ  
బో ధ్క్ులు ఆరాధిెంచద దయయముల వెంటి ఆతీుయ శక్ుత లను స్ూచెంచుచునివి. మరయిు పౌలు మాటల 
పికారెం, ఈ పధిానులు మరయిు అధకిారాలనిియు కరీస్ుత క్ు లోబడినవిగా ఉనాియి. స్ృషిరకన కారక్ుడుగా 
కరీస్ుత  యొక్క పాిధానయత, అత్రగొపప ఆతీుయ శక్ుత లతో స్హా, స్ృషిరలోని పతి్రదాని మీద ఆయనను 
శరీష్ఠమ ైనవ్ానిగా చదసిెంది. 

అదవితీయ పభిువు (1:18). నాలగవదగిా, దదవుడు కరసీ్ుత ను స్ెంఘముక్ు శరస్ుసగా ఉెంచాడు 
గనుక్ ఆయన శరస్ుసగా ఉనాిడు అని పౌలు ఉదాా టిెంచాడు. కొలస్సయులక్ు  1:18లో పౌలు మాటాో డని 
మాటలు వినెండి: 

స్ెంఘము అను శరరరమునక్ు ఆయన ేశరస్ుస; ఆయనక్ు అనిిటలిో 
పాిముఖ్యము క్లుగు నిమితతము, ఆయన ఆదయిి యైుెండ ిమృతయలలోనుెండి 
లేచుటలో ఆదసి్ెంభూతయడాయి ను (కొలస్సయులక్ు  1:18). 

స్ృషిరక్రతగా ఉెండుటతో పాటటగా, కరసీ్ుత  స్ెంఘమునక్ు శరస్ుసగా ఉనాిడు అని మరయిు 
“మృతయలలో నుెండి లేచుటక్ు ఆదసి్ెంభూతయడెై”యునాిడు అని పౌలు వివరిెంచాడు. మరొక్ మాటలో, 
ఆయన కొీతత  మానవ్ాళ్ల అయిన స్ెంఘమునక్ు మరియు కరసీ్ుత తో క్ూడా నూతన జీవమునులోనికన 
లేపబడనివ్ారెందరికన పభిువు అయుయనాిడు. “ఆయనక్ు అనిిటలిో పాిముఖ్యము క్లుగు నిమితతము” 
కరీస్ుత  పాత స్ృషిర  మరియు కొీతత  స్ృషిరకన శరస్ుస అయుయనాిడు. కొలస్స స్ెంఘమును పభిావితము 
చదయుట ఆరెంభిెంచన అబదధ బో ధ్క్ులక్ు భినిముగా, కరసీ్ుత  యొక్క ఉనితమ ైన పభిుతవము మరియు 
అనిి విష్యముల మీద ఆయన మహ మగల సారవభౌమతవమును నిరాక్రిెంచు పతి్రద ి
అబదధమ యైునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

శరరరధారయిి నై దదవుడు (1:19). ఐదవదగిా, కరీస్ుత  శరరరధారయిి నై దదవుడు అని పౌలు 
వివరిెంచాడు. గరీక్ు అనయమతావ్ాదెం మరియు యూదుల మారిుక్వ్ాదెం యొక్క పధిానులు మరయిు 
అధకిారాలు చదసిన పిక్టనలనిిటకి్ెంటే ఈ పిముఖ్ పిక్టన అధగిమిస్ుత ెంది. కొలస్సయులక్ు  1:19-
20లోని పౌలు మాటలను వినెండి: 

ఆయనయెందు స్రవస్ెంపూరణత నివసెింపవల ననియు ... తెండి ిఅభీష్రమాయి ను 
(కొలసస్. 1:19-20) 

పౌలు స్పష్రము చదసనిటటో , కరీస్ుత  శరరరధారయిి ైనను — అనగా నిజముగా నరమడు అయినను — 
దదవుని పూరణత ఆయనలో నివసిెంచుచునిది, కాబటిర కరసీ్ుత  ఉనితమ నై దదవుని యొక్క శరరరరూపి 
అయుయనాిడు. కొలస్స పటరణములో ఉని అబదధ బో ధ్క్ులు ఆతులను, లేక్ పధిానులను మరియు 
అధకిారమలను మొొక్ుకటక్ు పలిుపునిచాురమ, ఎెందుక్ెంటే ఈ ఆతులక్ు మానవ విష్యముల మీద 
బలమ నై పిభావము ఉనిది అని భావిెంచబడిెంది. మరయిు స్పష్రముగా, కొలస్స స్ెంఘములో క్నీస్ెం 
కొెంతమెందెైనా ఈ బో ధ్నక్ు లోబడా్ రమ అని తెలుస్ుత ెంది. అయితద దదవుని యొక్క స్రవస్ెంపూరణత 
యిేస్ుకరసీ్ుత లో నివ్ాస్ము చదస్ుత ెంది అని పౌలు బో ధిెంచాడు. కరసీ్ుత  విశవమును స్ృజెంచన దదవుని యొక్క 
నరావతారము అయుయనాిడు, మరయిు పజిలెందరూ క్ూడా ఆయనను పిభువుగా గురితెంచాల్వ. ఇద ి
అబదధ  బో ధ్క్ులు ఆరాధిెంచద తక్ుకవ ఆతీుయ జీవుల క్ెంటే కరసీ్ుత ను గొపపగా చదస్ుత ెంది. 

ఏక కై్ స్మాధానక్రత (1:20). చవరిగా, దదవునికన మరయిు పతనమ నై పాపపు లోక్మునక్ు మధ్య 
ఆయన ఏక ైక్ స్మాధానక్రత అని చబెుతూ పౌలు కరీస్ుత ను ఘనపరచాడు. కొలస్సయులక్ు 1:19-20లో 
కరీస్ుత ను గూరుిన ఈ స్తయమును పౌలు వివరిెంచాడు. 

ఆయన సలిువరక్తముచదత స్ెంధచిదస,ి ఆయనదావరా స్మస్తమును, అవి 
భూలోక్మెందునివ్ నైను పరలోక్మెందునివ్ నైను, వ్ాటనినిిటనిి 
ఆయనదావరా తనతో స్మాధానపరచుకొన వల ననియు తెండి ిఅభీష్రమాయి ను 
(కొలస్సయులక్ు 1:19-20). 

యిేస్ు దావరా “స్మస్తమును తనతో స్మాధానపరచుకొనవల ననునది” దదవుని 
పిణాళ్లక్యి ైయునిది. అనగా, “సిలువ రక్తము దావరా” యిసే్ు కరసీ్ుత  మాతిమ ేదదవునికన మరయిు 
పతనమ ైన లోక్మునక్ు మధ్య స్మాధానమును క్ల్వగిెంచగలడు. ఫ్ల్వతెంగా, కరసీ్ుత  మహ మలో 
త్రరగిివచుునపుపడు, ఆయన తన శాెంత్ర “భూమి మీద లేక్ ఆకాశము మీద” ఉని స్మస్తమునక్ు 
క్ల్వగిసాత డు. 

మనము పరశిుదధ  దదవునితో ఎలా స్మాధానపడగలము, మరయిు ఆయన 
ఎదుట నీత్రమెంతయలుగా ఎలా తీరుబడగలము? కరీస్ుత నెందు ఆయన కవేలెం 
పరాయి మూడవ వయకనత కాదు. ఆయన అెందరలిో మరొక్డు కాదు. ఆయన దెవై-
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మానవుడు, దదవుని స ెంత నీత్ర అవస్రతలను తన మీద వ్సే్ుకొని, మన 
సాా నములో నిలువబడ,ి మన పతి్రనిధగిా వ్ ళో్ల, మన కొరక్ు మరణెించన 
త్రతివములో ర ెండవ పురమష్మూరిత, తదావరా ఆయన మన పాపమును మోయుట 
దావరా, తనలో తన స ెంత నీత్ర అవస్రతలను న రవ్రేముట దావరా, ఆయన మన 
కొరక్ు నిలబడుతయనాిడు కాబటిర  ఆయనను నముు మనము 
క్షమిెంచబడతాము. ఆయన మన నిబెంధ్న శరస్ుసగా నిల్వచయునాిడు. తన 
మరణము, తన  పునరమతాా నము దావరా సాధ్యమ నై స్మస్తము తరమవ్ాత 
మనక్ు అనువరితెంచబడుతయెంద.ి తదావరా మనము ఆయనతో క్ల్వస ి
మరణసిాత ము. మనము ఆయనతో లేపబడతాము. మన ఋణము 
తీరుబడుతయెంద,ి మరయిు తెండి ిఎదుట నీత్రమెంతయలుగా తీరుబడ ి
విశావస్ముతో మనము నిలువబడగలుగుతాము. 

— డా. స్రఫ న్ జ . వ్ లోెం 

మన దృషిరకోణములో నుెండి, కొలస్సలో ఉని అబదధ  బో ధ్క్ులు బలహనీమ నై శక్ుత లను 
ఆరాధిెంచుటక్ు పలిుపును ప ెందారమ. కొలస్సయులు ఈ బో ధ్క్ు లోబడుట అెంటే, కరసీ్ుత క్ు మాతిమ ే
చెెందని మహ మను మరయిు అధకిారమును తగిగెంచుట లేక్ దొెంగలి్వెంచుట అవుతయెంది. తయదక్ు, పౌలు 
అబదధ  బో ధ్క్ులను హళేన చదస,ి వ్ారమ కొలస్స క ైైస్తవులను కరసీ్ుత  నుెండ ిదూరముగా నడిపిెంచుచునాిరమ 
అని హచెురిెంచాడు. పౌలు పిక్టిెంచన స్ువ్ారత, లేక్ శుభవ్ారత ఏమిటెంటే, దదవుడు స్రవస్ృషిరని 
పాపములేని, స్హజమ ైన మరయిు శాశవతముగా ఆశీరవదిెంచబడని సిాత్రకన పునరమదధరిెంచుచునాిడు. 
మరియు ఆయన దీనిని యిసే్ుకరీస్ుత  దావరా, మరయిు యిసే్ుకరీస్ుత  దావరామాతిమే చదయుచునాిడు. 
యిేస్ు దావరా మాతమిే పాపములు క్షమిెంచబడతాయి మరియు దదవుని క్ృప అనుగహీ ెంచబడుతయెంది. 
అబదధ  బో ధ్క్ులు ఆరాధిెంచద శకనతహనీమ నై చని ఆతులను గూరిు చెంత్రెంచవలసని అవస్రత ఏమాతిము 
లేదు. దదవునిని చదరమకొన ేమరయిు ఆయన శాశవత ఆశీరావదములను ప ెందుకొన ేమారగెం యిేస్ులో 
ఉచతెంగా లభిస్ుత ెంది. 

క్నీస్ెం ఆరమ మారగములలో, కరసీ్ుత  అబదధ  బో ధ్క్ులు ఆరాధిెంచు పధిానులు మరియు 
అధకిారముల మీద శరషీ్ఠ త క్ల్వగియునాిడు అని పౌలు బో ధెించాడు. కరసీ్ుత , కరీస్ుత  మాతమిే, దదవుని 
స్వరూపమ యైునాిడు, స్రవస్ృషిరకన ఆదిస్ెంభూతయడు, స్ృషిరకన కారక్ుడు, అదివతీయ పభిువు, దదవుని 
శరరరధారి, మరియు ఏక ైక్ స్మాధానక్రత అయుయనాిడు. కొలస్సలో అబదధ  బో ధ్క్ులు దదవతలు అని 
పిలచు అనిిట ిక్ెంటే ఆయన శరీష్యర డు. 

ఆతీుయ శక్ుత ల మీద కరసీ్ుత  యొక్క శరషీ్ఠ తను క్నుపరచు క ైసై్తవయము యొక్క శరీష్ఠ త మీద 
దృషిరప టిరన పిముట, పౌలు ర ెండవ అెంశమును గూరుి మాటాో డాడు: కొలస్స. 1:21-2:5లో కరసీ్ుత  
పరచిారక్ుల యొక్క శరీష్ఠ తవము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

కరసీ్ుత  పరచిారక్ుల యొక్క శరషీ్ఠ తవము (1:21-2:5) 
పిభావవెంతముగా, కరీస్ుత  అబదధ దదవతల క్ెంటే స్రవశరషీ్ఠ తవెం గలవ్ాడు గనుక్, కరసీ్ుత  పరచిారక్ులు 

క్ూడా అబదధ  దదవతలను సేవిెంచద వ్ారిక్ెంటే శరషీ్యఠ లు అని పౌలు వ్ాదిెంచాడు. పౌలు యొక్క వ్ాదన ఐదు 
ముఖ్య ఆలోచనలను పిసాత విస్ుత ెంది: 1:21-23 మరయిు 2:5లో క ైసై్తవ స్ువ్ారత దావరా సాధిెంచబడని 
స్మాధానము; 1:24లో పౌలు యొక్క వయకనతగత నిసావరాత; 1:25లో పౌలు యొక్క దెైవిక్ ఆజా; 1:25-28 
మరియు 2:2-4లో స్ువ్ారతలో అెందిెంచబడని పితయక్షత; మరయిు 1:29-2:1లో కరీస్ుత  పరచిారక్ుల 
యొక్క సాధికారత.  

స్మాధానము (1:21-23; 2:5). మొదటగిా, స్ువ్ారత దావరా కొలస్సయులు అపపటిక ే
అనుభవిెంచన స్మాధానము మీద దృషిరప టటర ట దావరా కరసీ్ుత  పరచిారక్ుల యొక్క శరీష్ఠ తవము మీద పౌలు 
దృషిరప టటర ట ఆరెంభిెంచాడు. కొలస్స. 1:22, 23లో మనము చదువునటటో : 

తన స్నిిధనిి పరశిుదుధ లుగాను నిరపే ష్యలుగాను నిరపరాధ్ులుగాను 
నిలువబటెటర టక్ు ఆయన మాెంస్యుక్తమ నై దదహమెందు మరణమువలన 
ఇపుపడు మిముును స్మాధానపరచనెు ... మీరమ వినిటిరయు … ఈ 
స్ువ్ారతవలన … పౌలను ననేు ఆ స్ువ్ారతక్ు పరచిారక్ుడన తై్రని (కొలస్సయులక్ు 
1:22-23). 

ఈ వ్ాక్యభాగములో, పౌలు స్పష్రముగా కరసీ్ుత  మరయిు కొలసస్ విశావస్ులను దదవునితో 
స్మాధానపరచుటక్ు కరసీ్ుత  చదసిన కారయమును ఉదాా టిెంచాడు. అయితద కరసీ్ుత  పరచిారక్ునిగా అతని నుెండి 
“వ్ారమ వినిన స్ువ్ారత” దావరా వ్ారమ ప ెందిన కరసీ్ుత  ఆశీరావదముల వ్ పైుక్ు క్ూడా వ్ారి దృషిరని 
ఆక్రిషెంచాడు. కొలస్సలో ఉని అబదధ  బో ధ్క్ులు ఈ మాధ్యమాల దావరా దయయములను శాెంత్రెంపజసేి 
దదవునితో స్మాధానపడమని పిజలను పల ి తసహ ెంచారమ. అయితద వ్ాస్తవెంగా చెపాపలెంటే, వ్ారమ 
“స్ువ్ారత”గా పిల్వచదదానికన రక్ిెంచద శకనత ఏమాతమిు లేదు గనుక్ స్మాధానమును ప ెందలేక్పలయారమ. 
విరమదధెంగా, కొలస్స విశావస్ులు పౌలు వెంట ిదదవుని పరచిారక్ులు పిక్టిెంచన స్తయస్ువ్ారత దావరా 
నిజమ నై స్మాధానమును అపపటిక ేఅనుభవిెంచారమ. వ్ారమ క్షమిెంచబడి మరయిు కరసీ్ుత  నీత్రవస్త రము 
ధ్రిెంచుకొని దదవుని యి దుట నిలువబడా్ రమ. పౌలు మాటలలో నమిుక్ యుెంచ అబదధ బో ధ్లను 
త్రరస్కరిెంచునటటో  ఇది వ్ారిని పల ి తసహ ెంచెంది. 

నిసావరాత (1:24). ర ెండవదగిా, పౌలు తన వయకనతగత నిసావరాత, స్ెంఘము కొరక్ు అతడు 
నిసావరాముగా అనుభవిెంచన శమీలను గూరుి మాటాో డుట దావరా స్ువ్ారత పరిచరయను కొనియాడాడు. 
కొలస్సయులక్ు 1:24లో అతడు ఈ విధ్ముగా వ్ాిశాడు: 

కరీస్ుత  పడనిపాటోలో కొదువ్ నై వ్ాటయిెందు నా వెంతయ నా శరరరమెందు 
స్ెంపూరణము చదయుచునాిను (కొలస్సయులక్ు 1:24). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మునుపటి పాఠములో మనము చూసనిటటో , పౌలు శమీలు, ముఖ్యముగా చెరసాల 
అనుభవము, స్ెంఘమునక్ు పియోజనమును చదక్ూరుిెంది. అద ిస్ువ్ారతక్ు ఒక్ బలమ ైన సాక్షయము 
అెందిెంచెంది, స్ెంఘమును పేిరపేిెంచెంది, మరియు కరసీ్ుత  యొక్క శమీలను పరిపూరణము చదసిెంది. 
విరమదధెంగా చెపాపలెంటే, కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు నిరబెంధిెంచబడలేదు లేదా హ ెంసిెంచబడలేదు. 
స్ెంఘము పక్షమున శమీను అనుభవిెంచుటక్ు స్ుముఖ్త చూపుట దావరా, కరసీ్ుత  యొక్క నిజమ నై 
పరచిారక్ులను నమాుల్వ మరయిు అనుస్రిెంచాల్వ అని పౌలు స్పష్రము చదసాడు. 

ఆజా (1:25). మూడవదిగా, పౌలు తన యొక్క దెైవ ఆజాను గూరిు మాటాో డాడు. కొలస్సలో 
స్వయెంగా నియమిెంపబడని అబదధ  బో ధ్క్ుల వల కాక్ుెండ, పౌలు స్వయెంగా పభిువు దావరా 
అప స్తలునిగా నియమిెంచబడా్ డు. కొలస్సయులక్ు 1:25లో పౌలు తన యొక్క నియామక్మును గూరిు 
వివరిెంచాడు. 

దదవుని వ్ాక్యమును స్ెంపూరణముగా పకి్టెించుటక్ు, మీ నిమితతము నాక్ు 
అపపగెింపబడని దదవుని యిరేాపటట పకిారము, ననేు ఆ స్ెంఘమునక్ు 
పరచిారక్ుడన తై్రని (కొలస్సయులక్ు 1:25). 

ఇక్కడ మనము చూచుచునిటటో , “దదవుని యిరేాపటట పికారము” పౌలు అప స్తలునిగా 
సేవిెంచాడు. అతడు దదవుని వ్ాక్యము పకి్టిెంచాడుగాని, తన స ెంత మాటలను కాదు. అతని యొక్క 
చనితనెంలో, పౌలు స్ెంఘమును బహుగా హ ెంసిెంచాడు. అయితద పునరమతాా నుడెనై పభిువ్ నై యిేస్ు 
పౌలును దరిిెంచ, అతనిని మారాుడు. ఈ స్మయెంలో, యిసే్ు పౌలును తన అప స్తలునిగా 
నియమిెంచాడు, మరియు యిసే్ు పక్ాన మాటాో డుటక్ు అతనికన అధకిారమును అనుగీహ ెంచాడు. అనగా 
పౌలు యొక్క అధకిారము కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ుల క్ెంటే చాలా గొపపదని అరాెం. కొలస్స. 2:8లో 
పౌలు తన బో ధ్నలను అబదధ బో ధ్నతో ఈ విధ్ముగా వయతాయస్పరచాడు. 

ఆయనను అనుస్రెింపక్ మనుష్యయల పారెంపరాయచారమును, అనగా ఈ 
లోక్స్ెంబెంధ్మ నై మూలపాఠములను అనుస్రెించ మోస్క్రమ నై నిరరాక్ తతవ 
జఞా నముచదత మిముును చరెపటటర కొని పల వువ్ాడవెడెనై ఉెండునమేో అని జఞగీతతగా 
ఉెండుడ ి(కొలస్సయులక్ు 2:8).  

అబదధ బో ధ్క్ులు “మనుష్యయల పారెంపరాయచారము,” అనగా ఈ లోక్స్ెంబెంధ్మ ైన 
“మూలపాఠముల” మీద ఆధారపడియుని వయరామ నై మోస్పూరతి బో ధ్నలను కొలస్సయుల యొదేక్ు 
తీస్ుకొనివచాురమ. దీనికన భినిముగా, అతడు వ్ారకిన కరీస్ుత  మీద ఆధారపడు దదవుని స్తయమును 
బో ధిెంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

పతియక్షత (1:25-28; 2:2-4). నాలగవదగిా, తాను ప ెందుకొనిన పితయక్షత అబదధ బో ధ్క్ులు 
ఉదాా టిెంచన దాని క్ెంటే ఉనితమ నైది అని పౌలు గురమత  చదశాడు. ఉదాహరణక్ు, కొలస్సయులక్ు 
2:4లోని పౌలు మాటలను వినెండి: 

ఎవడెనైను చక్కని మాటలచదత మిముును మోస్పరచక్ుెండునటటో  ఈ స్ెంగత్రని 
చపెుపచునాిను (కొలస్సయులక్ు 2:4). 

అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క మాటలు విశావస్ులను భమిపరచాయని పౌలు వివరిెంచాడు. దీనికన 
వయతాయస్ముగా, తన మాటలు స్తయమును వ్ లోడిచదసాత యి, అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క మోస్క్రమ నై 
మాటల నుెండ ిక ైసై్తవులను తపిపసాత యి. వ్ాస్తవెంగా చెపాపలెంటే, గలతీయులక్ు 1:15-18 పికారెం, పౌలు 
అరేబియా ఎడారలిో మూడు స్ెంవతసరాలు గడిపాడు మరియు దమస్ుకలో దదవుని పతియక్షతలు 
ప ెందుక్ునాిడు. అయితద, అబదధ  బో ధ్క్ులు, మానవుల దావరా అెందిెంచబడని పారెంపరాయచారాల మీద 
ఆధారపడా్ రమ. కాబటిర , అబదధ  బో ధ్క్ుల క్ెంటే పౌలు పతియక్షతలు శరషీ్ఠమ నైవి. 

ఇపుపడు, పౌలు పతియక్షతలు దదవుని నుెండ ివచాుయను విష్యెం పాిముఖ్యమ యైునిది, 
మరియు అవి కొలస్సలోని అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క బో ధ్నల వెంట ిమానవ ఆవిష్కరణలు కాదు. అయితద 
మరి ముఖ్యెంగా, పౌలు యొక్క పతియక్షతలలోని విష్యములు కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్లు క్ెంట ేగొపపవి. 
కొలస్స స్ెంఘముక్ు అతడు వ్ాిసని పత్రకి్లో, పౌలు తన పితయక్షతలను, దదవుడు తనక్ు బయలుపరచన 
“మరుములు”గా మరియు “బుదిధ  జఞా నముల స్ెంపదగా” వివరిెంచాడు. మరియు పౌలు ఈ స్ెంపదను తన 
వదేనే ఉెంచుకోలేదు – అది అతడు పకి్టిెంచన స్ువ్ారత. అవి దదవునితో స్మాధానపరచు మరియు 
ఆయన రాజయెంలో పాలగగ నుటను గూరుిన స్తాయలు, ఇవి  కరీస్ుత  బల్వయాగము మీద ఆధారపడినవి 
మరియు, విశావస్ము దావరా ప ెందుక్ునివిగా ఉనాియి. అబదధ బో ధ్క్ులు అెందిెంచన దానిక్ెంట ేఈ 
పిక్టన ఉతతమమ నైది. 

సాధకిారత (1:29-2:1). ఐదవదిగా, కరసీ్ుత  పరిచారక్ుల యొక్క శరీష్ఠమ నై సాధికారతను గూరుి 
పౌలు వ్ాిశాడు, దదవుడు తన పరచిారక్ులక్ు శకనత నిచాుడు అని చెపాపడు. పౌలు తన స ెంత శకనత దావరా 
శీమిెంచలేదు. బదులుగా, కరసీ్ుత  అప స్తలునిగా సేవిెంచుటక్ు మరియు శీమపడుటక్ు దదవుడు అతనిని 
బలపరచాడు. పరశిుదాధ తు పౌలుక్ు అమోఘమ నై వరములను అనుగీహ ెంచాడు, మరియు 
మాటాో డుటక్ు మాటలను మరయిు ఆ మాటలు పలుక్ుటక్ు అవకాశములను అనుగీహ ెంచాడు. 
మరియు అతని సాక్షయమును నిరాా రిెంచుటక్ు అతనికన ఆశురయకారయములను ఆయన ఇచాుడు, తదావరా 
పౌలు భూమి మీద దదవుని రాజయమును వ్ాయపిెంపజేయగల్వగాడు. కొలస్సయులక్ు 1:29లో పౌలు ఈ 
విధ్ెంగా వ్ాిశాడు: 

అెందు నిమితతము నాలో బలముగా, కారయసదిిధక్లుగజయేు ఆయన కనీయాశకనతని 
బటిర  ననేు పల రాడుచు పయిాస్పడుచునాిను (కొలస్సయులక్ు 1:29). 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు ర ెండవ పాఠము: పౌలు మరియు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ 

-27- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

పౌలు యొక్క అధకిారము, పదాలు మరయిు శకనత దదవుని నుెండి క్ల్వగినవి. మరయిు కొలసస్లోని 
అబదధ  బో ధ్క్ులతో పల లుదగనివి కావు. వ్ార ిపరిచరయ మరయిు వ్ారి స్ెందదశెం శకనతలేనివి మరియు అరాెం 
లేవినిగా ఉనాియి. 

స్ెంగీహెంగా చెపాపెంటే, క ైసై్తవ స్ువ్ారత దావరా, వ్ారి నిసావరాత దావరా, దెవైిక్ నియామక్ెం దావరా, 
వ్ారమ ప ెందిన పతియక్షత దావరా, పరిశుదాధ తయుని దావరా సాధికారత దావరా, కరసీ్ుత  పరచిారక్ుల యొక్క 
శరీష్ఠ తవమును గూరుి పౌలు ఉదాా టిెంచుటను మనెం చూశాము. 

కరసీ్ుత లో రక్షణ యొక్క శరషీ్ఠ తవము (2:6-23) 
స్వయెంగా కరీస్ుత  యొక్క శరీష్ఠ తవమును మరయిు ఆయన పరచిారక్ుల యొక్క శరషీ్ఠ తవమును 

ఉదాా టిెంచన తరమవ్ాత, 2:6-23లో కరీస్ుత నెందు రక్షణ యొక్క శరషీ్ఠ తవమును ఉదాా టసి్ూత  పౌలు 
కొనసాగిెంచాడు. కరసీ్ుత లో రక్షణ యొక్క శరషీ్ఠ తవమును గూరిు పౌలు చదసని చరు ర ెండు పధిాన భాగాలుగా 
విభజెంచబడిెంది: 2:6-15లో కరసీ్ుత తో ఐక్యతగల జీవితము కొరక్ు అతడు అరపిెంచన స్ుత తయలు, మరయిు 
2:16-23లో దయయపు శక్ుత ల ఆధనీములో జీవిెంచుటను అతడు ఖ్ెండిెంచుట. కరీస్ుత తో ఐక్యతగల 
జీవితమును మొదటిగా పరగిణిదాే ము. 

కరీస్ుత నెందు జీవితము (2:6-15).  కరసీ్ుత తో ఐక్యత దావరా క్లుగు రక్షణలోని క్నీస్ెం మూడు 
లాభములను పౌలు వరిణెంచాడు. 2:6-10లో కరీస్ుత  యొక్క మెంచ మరియు ఉతదతజపరచు పభిుతవముతో 
అతడు ఆరెంభిెంచాడు. ఈ వచనాలలో, కరీస్ుత  మన పభిువు గనుక్, ఆయనలో మనెం వితతబడి, 
నిరిుెంచబడి, బలపరచబడా్ ము గనుక్ మనెం ఆయనక్ు క్ృతజాులమ ై ఉెంటాము అని పౌలు స్ూచెంచాడు. 
అబదధ  బో ధ్క్ులను అనుస్రిెంచువ్ారమ వ్ారమ ఆరాధిెంచద ఆతీుయ శక్ుత ల బెంధ్కాలలో ఉనాిరమ, కాని కరసీ్ుత  
ఆధనీములో ఉనివ్ారమ ఆయనతో క్ూడా పాల్వెంచు అధకిారెం క్ల్వగయిునాిరమ. కొలస్సయులక్ు 2:9-
10లో పౌలు ఈ విధ్ెంగా వ్ాిశాడు: 

ఏలయనగా దదవతవముయొక్క స్రవపరపిూరణత శరరరముగా కరీస్ుత నెందు 
నివసెించుచునిద;ి మరయిు ఆయనయెందు మీరమను స్ెంపూరమణ ల యైునాిరమ; 
ఆయన స్మస్త  పధిానులక్ును అధకిారమలక్ును శరస సైయునాిడు 
(కొలస్సయులక్ు 2:9-10). 

కరీస్ుత క్ు “స్మస్త పధిానులు మరియు అధికారమల”ప ై దెవైిక్ అధికారము ఉనిది, మరియు 
ఆయన అనుచరమలు క్ూడా “ఆయనయెందు స్ెంపూరమణ ల ైయునాిరమ.” మరయిు విశావస్ులు కరసీ్ుత తో 
ఐక్యపరచబడా్ రమ గనుక్ వ్ారమ దెైవిక్ అధకిారములో పాల్వభాగస్ుత లు. 

ర ెండవదగిా, 2:11-13లో,  మనము కరసీ్ుత తో ఐక్యముగా ఉనాిము గనుక్ విశావస్ులు ఆతీుయ 
శకనతని క్ల్వగయిునాిరమ అని క్ూడా పౌలు పిసాత విెంచాడు. కొలసస్ 2:12లో పౌలు వ్ాిసిన మాటలను 
వినెండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మీరమ బాపితస్ుమెందు ఆయనతో క్ూడ పాత్రప టరబడనివ్ార  ైఆయనను 
మృతయలలోనుెండ ిలేపని దదవుని పభిావమెందు విశవసెించుట దావరా 
ఆయనతోక్ూడ లేచత్రర ి(కొలస్సయులక్ు 2:12). 

మనెం కరసీ్ుత తో ఐక్యపరచబడా్ ము గనుక్, మనక్ు క్షమాపణను అనుగీహ ెంచు కరీస్ుత  మరణములో 
మాతిమ ేపాల్వభాగస్ుత లు కాముగాని, మన ఆతులను పునరమజీజవపరచు కరసీ్ుత  పునరమతాా నము మరియు 
జీవములో క్ూడా పాల్వభాగస్ుత లమ యైునాిము. 

కరీస్ుత తో మన పునరమతాా నము మనము మన జీవితములను జీవిెంచు విధానము 
మీద గొపప పభిావమును చూపుతయెంద ిఅని పౌలు స లవిచుుచునాిడు. 
మనమిక్ పాపపు బానిస్తవము కనీెంద ఉెండముగాని, రపమా. 6 పకిారెం, నీత్రకన 
బానిస్లమ యైునాిము. కరీస్ుత  మృతయలలో నుెండ ిత్రరగిలిేచయునాిడు గనుక్, 
మనము ఆయనతో క్ూడా స్మాధచిదయబడయిునాిము ... మరయిు ఆయన 
నూతన జీవములోనికన లేపబడని విధ్ముగాన ేఇపుపడు మనము 
లేచయునాిము. కాబటిర , పౌలు ఇలా స లవిచుుచునాిడు ... అనగా మనము 
క ైసై్తవులము కాక్ముెందు జీవిెంచన విధానము, దదవుని ఘనపరచని మరయిు 
దదవుని స్ెంతోష్పరచని మన పాత జీవన విధానము, ఇపుపడు, పకి్కన 
ప టరబడెింద,ి మరయిు యిసే్ు మరణములో నుెండ ిత్రరగిలిేచన విధ్ముగాన ే
మనము నూతన పునరమతాా న జీవితములోనికన త్రరగిలిేచుట ఆరెంభిెంచాము. 

— డా. ఫ్ాిెంక్స థెయిలాున్ 

మూడవదగిా, కొలస్స. 2:13-15లో, విశావస్ులు కరసీ్ుత తో క్ూడా ఐక్యత క్ల్వగయిునాిరమ కాబటిర , 
మనము పాప క్షమాపణను ప ెందుతాము మరయిు మన వయకనతగత రక్షణను స్ెంపాదిెంచుకొనుటక్ు 
పియత్రిెంచుట నుెండ ిస్వతెంతయిలమ ైయునాిము. కొలస్సయులక్ు 2:13-14లో అతడు వ్ాిసిన మాటలు 
వినెండి: 

దదవుడు ... మనక్ు విరపధ్ముగాను నుెండని పతమిును మకే్ులతో సలిువక్ు 
కొటిర , ... మన అపరాధ్ములననిిటనిి క్షమిెంచనెు (కొలస్సయులక్ు 2:13-14). 

దదవుని ధ్రుశాస్త రము పతనమ నై మానవ్ాళ్లని మరణపాతయిలుగా ఖ్ెండసి్ుత ెంది. కాని కరసీ్ుత నెందు 
విశావస్ముెంచు పతి్రవ్ారమ ఆయన మరణము దావరా కరసీ్ుత తో ఐక్యపరచబడతారమ కాబటిర , ధ్రుశాస్త రము 
ఆశెంచన మరణమును ఇపపటకిే మనము మరణిెంచయునాిము. శక్ావిధ ినుెండి ఇపుపడు మనెం 
విడపిిెంచబడునటటో  ఆయన మన శక్షను అనుభవిెంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

దయయపు శక్ుత ల ఆధనీములో జీవితము (2:16-23). కరసీ్ుత నెందు జీవితమునక్ు క్లుగు 
ఆశీరావదముల వ్ లుగులో, 2:16-23లో దయయపు శక్ుత ల ఆధీనములో జీవిెంచు జీవితమును 
ఖ్ెండిెంచుట దావరా కరీస్ుత నెందు రక్షణ యొక్క శరీష్ఠ తను పౌలు ఉదాా టిెంచాడు. ఈ లోక్ములో ఉని 
దయయపు శక్ుత లను అనుస్రిెంచాలని అబదధ  బో ధ్క్ులు కొలసస్లో ఉని విశావస్ులక్ు పలిుపునిచాురమ. 
అయితద ఈ శక్ుత లక్ు లోబడద జీవితాలు కేవలెం ఈ దుష్ర జీవుల యొక్క క్ూీ రమ నై ఆధనీములో 
ఉెంటాయి. ఇది తీరమపక్ు మాతమిే నడపిిెంచదుగాని, కరసీ్ుత  అనుగీహ ెంచు ఆశీరావదములను కోలోపవునటటో  
క్ూడా చదస్ుత ెంది. అెంతదగాక్, కరసీ్ుత తో ఐక్యత ఆతీుయ బలమును అనుగీహ స్ుత ెంది. అయితద కరీస్ుత  నుెండి 
దయయపు శక్ుత ల వ్ పైుక్ు త్రరమగు పతి్ర ఒక్కరమ కరసీ్ుత  నుెండ ిఎడబాటటను మరియు ఆతీుయ బలహీనతను 
అనుభవిసాత రమ. కొలస్సయులక్ు 2:29లో పౌలు ఈ విధ్ెంగా వ్ాిశాడు: 

ఆ శరస్ుస మూలముగా స్రవశరరరము కరళోచదతను నరముల చదతను పల షెింపబడ ి
అతయక్బడనిదె,ై దదవునివలన క్లుగు వృదిధతో అభివృదిధ  ప ెందుచునిద ి
(కొలస్సయులక్ు 2:19) 

అదనముగా, కరసీ్ుత తో ఐక్యత క్షమాపణను అనుగహీ ెంచ, ఒక్ వయకనతని ధ్రుశాస్త రము యొక్క 
శక్ావిధ ినుెండి స్వతెంతయిలను చదస్ుత ెందగిాని, దయయపు శక్ుత ల బో ధ్నల వ్ పైుక్ు త్రరమగుట 
కొలస్సయులను స్నాయస్తవము అను మోస్ములోనికన నడిపెించెంది. కొలస్సయులక్ు 2:23లో 
అటటవెంటి స్నాయస్తవము యొక్క నిష్ీలతను గూరిు పౌలు వ్ాయఖ్ాయనిెంచాడు: 

అటిరవి సవేచాారాధ్న విష్యములోను వినయ విష్యములోను, దదహశక్ష 
విష్యములోను జఞా నరూపక్మ నైవని యి ెంచబడుచునివ్గేాని, శరరరచేాానిగీహ 
విష్యములో ఏమాతమిును ఎనిిక్ చదయదగనివి కావు (కొలస్సయులక్ు 
2:23). 

కొలస్సయులలో క్నీస్ెం కొెంతమెందిని, అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క అబదధ  దదవతలక్ు లోబడుట 
కేవలెం “దదహశక్ష మరయిు శరరరేచాానిగహీము”లోనికన మాతమిే నడపిిెంచాయి. పాపమునక్ు విరపధ్ముగా 
పల రాడుటక్ు ఇద ినిష్ ర్యోజనముగా ఉనిది. అటటవెంటి క్ఠనిమ నై జీవనెం ఆశీరావదములను 
క్లుగజసే్ుత ెంద ిఅని భావిెంచనపపటికర, దయయములక్ు ఎవరనిీ ఆశీరవదిెంచద శకనత లేదు. విరమదధెంగా 
చెపాపలెంటే, కరసీ్ుత లో ఐక్యత బెంధ్క్ములో నుెండి విడుదల క్ల్వగిెంచెంది, మరయిు విశావస ిమీద ఉని 
పాపపు శకనతని నాశనెం చదసిెంది. 

కరీస్ుత తో ఐక్యతగల జీవితమును దయయపు శక్ుత ల ఆధనీములో జీవిెంచు జీవితముతో 
వయతాయస్పరచుట దావరా, నిజమ ైన క ైసై్తవ స్ువ్ారతలో వయక్తపరచబడని రక్షణ కొలస్సలో అబదధ  బో ధ్క్ులు 
అెందిెంచన రక్షణ క్ెంటే ఉనితమ ైనదిగా ఉనిద ిఅని పౌలు క్నుపరచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

చవరిగా, కరసీ్ుత  మరయిు ఆయన పరచిారక్ుల యొక్క శరీష్ఠ తవము గూరిు, మరయిు కరసీ్ుత  స్ువ్ారత 
అనుగీహ ెంచు రక్షణను గూరిు చరుిెంచన తరమవ్ాత, కొలస్సయులక్ు 3:1-4:6లోని క ైసై్తవ జీవనము 
యొక్క శరషీ్ఠ తవమును గూరిు పౌలు చరిుెంచాడు. ఈ భాగములో, అబదధ  బో ధ్క్ులు బో ధిెంచద జీవనశ లై్వ 
క్ెంటే క ైసై్తవ జీవనశ లై్వ చాలా న తై్రక్మ ైనదని పౌలు వివరిెంచాడు. 

క ైసై్తవ జీవనము యొక్క శరషీ్ఠ తవము (3:1-4:6) 
కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు న ైత్రక్ెంగా జీవిెంచుట పటో చాల శదీధ  చూపనివ్ారగిా ఉనాిరమ. 

అనిిటిక్ెంటే, శరరరేచాలక్ు దూరెంగా ఉెండడమే క్ఠనిమ నై వ్ారి జీవనము యొక్క లక్షయమ  ైఉెంది. ఈ 
కారణము చదత, వ్ారి న తై్రక్ పాిమాణిక్తలు లేక్ లక్షయములు కొలస్సలోని క ైైస్తవ స్ెంఘమునక్ు 
ఆక్రషనీయముగా అనిపిెంచాయి. అయితద ఒక్ స్మస్య ఉనిది. స్రళెంగా చెపాపలెంటే, స్నాయస్తవెం లేక్ 
శరరరేచాానిగహీము పనిచదయదు. స్తయమమేిటెంటే, పతనమ నై మానవులక్ు పాపమును ఎదరిిెంచద శకనత 
లేదు. కాబటిర , పాపమును నివ్ారిెంచడానికన ఎెంత క్ష్రపడనిా, ఎలోపుపడు మనెం ఓడిపల తాము. 
న ైత్రక్ముగా జీవిెంచుటక్ు, దదవుడు మనక్ు అనుగహీ ెంచన న తై్రక్ పాిమాణిక్తలక్ు విధదయత చూపుటక్ు, 
మనము మన క్ెంటే బలమ నై ఒక్దాని మీద ఆధారపడవలసయిునిది. 

కొనిి మారాగ లలో, క ైైస్తవ జీవనశ ైల్వని గూరిున పౌలు యొక్క బో ధ్న, అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క 
బో ధ్నను పతి్రబిెంబిస్ుత ెంది. వ్ాస్తవ్ానికన, భూస్ెంబెంధ్మ ైన వ్ాటిమీద కాక్ుెండ పరస్ెంబెంధ్, ఆతు 
స్ెంబెంధ్మ నై వ్ాటిమీద మనస్ుస ప టార లని క్ూడా పౌలు చపెాపడు. కొలస్సయులక్ు 3:2లో అతని 
మాటలను వినెండి: 

ప నైుని వ్ాటమిీదనగేాని, భూస్ెంబెంధ్మ నైవ్ాటమిీద మనస్ుస ప టటర కొనక్ుడ ి
(కొలస్సయులక్ు 3:2). 

పౌలు ఆలోచన పికారెం, భూస్ెంబెంధ్మ ైన విష్యాలక్ెంటే పరస్ెంబెంధ్, ఆతీుయ స్ెంబెంధ్మ ైన 
విష్యాల మీద మనెం మనస్ుస ప టార ల్వ. ఈ దృక్పథానిి శరరరేచాానిగహీమును గూరుి బో ధిెంచద 
బో ధ్క్ులు క్ూడా క్ల్వగియునాిరమ. అలాగే, శరరరచేాానిగీహమును బో ధిెంచద బో ధ్క్ుల వల , పౌలు క్ూడా 
శరరరేచాలను గూరుి బలెంగా బో ధిెంచాడు. ఉదాహరణక్ు, కొలస్సయులక్ు 3:5లో, పౌలు ఈ విధ్ెంగా 
వ్ాిశాడు: 

భూమిమీదనుని మీ అవయవములను, అనగా జఞరతవమును, అపవితతిను, 
కామాతయరతను, దురాశను, విగీహారాధ్నయి నై ధ్నాపకే్షను చెంపవి్యేుడ ి
(కొలస్సయులక్ు 3:5).  

శరరరేచాలు చడ్ెవి అని చపెుపచు పౌలు క్ూడా అబదధ బో ధ్క్ుల బో ధ్నను అెంగరక్రిెంచాడు. 
అయితద, పౌలు చదసని బో ధ్నలలో కొనిి అబదధ  బో ధ్క్ుల బో ధ్లను పల ల్వనవిగా ఉనిపపటికర, పాపమును 
ఎలా నివ్ారిెంచాల్వ మరయిు అనేక్ ఇతర విష్యముల విష్యములో అతడు అస్ముత్ర వయక్తపరచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మరియు వ్ారమ పకి్టిెంచన విష్యములలో ఉని హాస్యమును అతడు ఎత్రత  చూపాడు. ఉదాహరణక్ు, 
కొలస్సలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు పరలోక్ స్ెంబెంధ్మ ైన విష్యముల పటో భకనత క్ల్వగియుెండాలని 
పిలుపునిచునపపటకిర, ఆ లక్షయమును సాధిెంచుటక్ు వ్ారమ తరచుగా భూస్ెంబెంధ్మ నై విష్యముల 
మీద దృషిరప టార రమ అని పౌలు గురమత చదశాడు. వ్ారి ఉపదదశములను గూరిు ఇలా మాటాో డుతూ కొలస్స. 
2:21లో పౌలు అబదధ  బో ధ్క్ుల ఉపదదశములను వ్ కనకరిెంచన విధానమును వినెండి: 

పటటర కొనవదుే ! రమచచూడవదుే ! ముటరవదుే ! (కొలస్సయులక్ు 2:21). 

స్నాయస్ులు ఆతు స్ెంబెంధ్మ నై విష్యాలను స్ూచస్ుత నిటటో  పేరొకనినపపటికర, వ్ార ిబో ధ్నలు 
భూస్ెంబెంధ్మ ైన విష్యాల మీద దృషిరప టార యి. స్నాయస్ులు వ్ార ియొక్క స్నాయస్తవ పదధతయలలో 
మునిగ ితదలుతయనిటటో  క్నిపిస్ుత నిపటికర, నిజముగా పరస్ెంబెంధ్మ ైన, ఆతు స్ెంబెంధ్మ ైన విష్యాలను 
న కనక చెపపే విష్యెంలో తపిపపల యారమ. వ్ారి లక్షయము ఆతుస్ెంబెంధ్మ ైనపపటకిర, వ్ార ిపయితాిలనీి 
భూస్ెంబెంధ్మ ైన విష్యాలలో మునిగిపల యాయి. దీనికన భినిముగా, ఆతీుయ పాిముఖ్యతగల 
విష్యముల మీద విశావస్ులు దృషిరప టిర  వ్ాటి కొరక్ు క్నిప టటర కొను మారగమును పౌలు బో ధెించాడు. 
వ్ారమ తమ భూస్ెంబెంధ్మ ైన పాపములను నివ్ారిెంచవచుు, గాని ఆ లక్షయమును ఎలా సాధిెంచాలో 
అతడు వ్ారికన నరేాపడు. కొలస్సయులక్ు  3:9-11లో అతడు పల్వకనన మాటలు వినెండి: 

ఏలయనగా పాిచీన స్వభావమును దాని కనీయలతో క్ూడ మీరమ పరతియజెంచ, 
జఞా నము క్లుగు నిమితతము దానిని స్ృషిరెంచనవ్ాని పల ల్వక్ చొపుపన నూతన 
పరచబడుచుని నవీన స్వభావమును ధ్రెించుకొనియునాిరమ (కొలస్సయులక్ు 
3:9-11) 

న ైత్రక్ జీవనముక్ు తాళపు చవెి ఇదద అని పౌలు వివరిెంచాడు: విశావస్ులు కరసీ్ుత లో 
ఐక్యపరచబడా్ రమ – కరసీ్ుత  “అెందరలిో” ఉనాిడు. మరయిు కరసీ్ుత తో ఈ ఐక్యత దావరా, మనము మన 
“పాిచీన స్వభావమును” ఒక్ వస్త రము వల  తీసివ్సేి, “నవీన స్వభావమును” ధ్రిెంచుకొనియునాిము, 
అనగా “నూతనపరచబడా్ ము.” కొలస్సలో ఉని అబదధ  బో ధ్క్ులు నిజమ నై విశావస్ులు కారమ. వ్ారమ 
ధ్రిెంచుకొనుటక్ు ఒక్ నూతన స్వభావము లేదు. వ్ారమ స్ువ్ారతను నమునెందున కరసీ్ుత తో 
ఐక్యపరచబడలేదు. వ్ారికన నవీన స్వభావములు లేవు, మరయిు వ్ారమ దదవుని దావరా 
పునరమదధరిెంచబడలేదు. తతీల్వతెంగా, పాపమును నివ్ారిెంచాలని వ్ారి పియతాిలనీి 
విఫ్లమయాయయి. అయితద, విశావస్ులు, కరసీ్ుత తో ఐక్యపరచబడినెందున దదవుని యొక్క న తై్రక్ 
పిమాణాలక్ు విధదయత చూపే శకనత ప ెందారమ. కాని పౌలు ఈ ఆలోచనతో ముగిెంచలేదు. బదులుగా, 
విశావస్ులు నవీన స్వభావమును ధ్రిెంచుకొనినపుపడు విశావస్ులు జీవిెంచగల కొనిి ఆచరణాతుక్ 
మారగములను గూరిు క్ూడా అతడు కొనిి స్ూచనలు ఇచాుడు. కొలస్సయులక్ు 3:12లో అతడు 
ఇచున హచెురిక్లను వినెండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

కాగా, దదవునిచదత ఏరపరచబడనివ్ారమను పరశిుదుధ లును పియిులున నైవ్ారకిన 
తగనిటటో , మీరమ జఞల్వగల మనస్ుసను, దయాళలతవమును, వినయమును, 
సాత్రవక్మును, దరాీశాెంతమును ధ్రెించుకొనుడ ి(కొలస్సయులక్ు 3:12). 

క్ఠనిమ నై, అపాయక్రమ ైన శరరరచేాానిగీహముతో క్ూడిన స్నాయస్తవమును పాటిెంచుట 
దావరాగాక్, దయ, క్నిక్రము, వినయము, స్హనము మరయిు సాతీవక్ము అను పరలోక్, ఆతీుయ 
స్ుగుణములను ఉదాా టిెంచుట దావరా న తై్రక్ జీవనములో విశావస్ులు సాఫ్లయత ప ెందగలరమ. అబదధ 
దదవతల యొక్క కోరకి్లను తీరముటక్ు పియత్రిెంచుటక్ు బదులుగా జీవితము యొక్క ఈ విష్యముల 
మీద మనము దృషిరప టరవలసయిునిది. న ైత్రక్ జీవనము జీవిెంచుటక్ు పౌలు యొక్క వూయహము అబదధ 
బో ధ్క్ులు అమలుచదసని వ్ాటకి్ెంటే ర ెండు ముఖ్యమ నై మారాగ లలో శరషీ్ఠమ నైదగిా ఉెంది: మొదటగిా, ఇది 
మన స్వశకనత మీద గాక్ దదవుని మీద ఆధారపడుతయెంది గనుక్ పిభావవెంతమ నైది. ర ెండవదగిా, పాపము 
మరియు భూస్ెంబెంధ్మ నై విష్యాల మీద గాక్ సానుక్ూల మరయిు ఆతీుయ విలువలప  ైదృషిర  
ప డుతయెంద ిగనుక్ ఇద ిపభిావెంతమ నైది. మరియు తయదక్ు పౌలు వూయహము పనిచదసిెంది. పాపముక్ు 
వయత్రరకే్ెంగా పల రాడలేని స్నాయస్తవ ఆచారాలవల  గాక్, పౌలు పదధత్ర న ైత్రక్ జీవనమును సాధ్యపరచనదగిా 
ఉనిది. 

పరశిుదాధ తు విశావస ియొక్క జీవితములో నివ్ాస్ము చదసాత డు అనునద ికొీ తత  
నిబెంధ్నలోని గొపప స్తయములలో ఒక్టెయైునిద.ి మీయెందు కరీస్ుత , కరీస్ుత  మీలో 
నివసెించుటను గూరుి పౌలు స్ువ్ారత పకి్టెించుచుని ఒక్ అతయెంత అమోఘమ నై 
వ్ాక్యభాగమును ననేు గమనిెంచాను. ఇతర స్ెందరుములలో కరీస్ుత  ఆతు 
విశావసలిో జీవిెంచుటను గూరుి అతడు మాటాో డాడు ... మరయిు దనీికన అనకే్ 
అెంతరాువములు ఉనివి. మనము ఎనిడును ఒెంటరవి్ారము కాము, మనలో 
ఎలోపుపడూ ఏదో ఒక్ట ిఉనిద,ి అద ిమనలో నివసెించుచుని కరీస్ుత . మనము 
ఎనిడును స్ెంపూరణముగా శకనతహనీులము కాము. పునరమతాా నుడెనై కరీస్ుత  శకనత, 
అనగా ఆయన ఆతు మనలో నివసెించుచునాిడు. మనము ఎనిడును ఆతు 
ఫ్లము లేనివ్ారము కాము — ఆతు ఫ్లము మనలో నుెండ ిఫ్ల్వెంచ 
ఎదుగుతయెంద.ి మరయిు ఆ పరవిరతన శకనత మనలో ఉనిద,ి మరయిు క ైసై్తవ 
జీవితమును జీవిెంచుటక్ు మనము మన స ెంత శకనత మీద ఆధారపడవలసని పని 
లేదు; అదద పరశిుదాధ తు దావర కరీస్ుత  మనక్ు అనుగీహ ెంచు బలమును 
ఉపయోగెించుట దావరా మనము దనీిని చదయగలము. 

— డా. పట్ర్డ వ్ాలకర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని ఈ క్ుో పత  పత్రకి్ దావరా, పౌలు తన పత్రకి్ను అబదధ  బో ధ్క్ుల 
యొక్క విగీహారాధ్నతో క్ూడని అబదధ బో ధ్లను మరియు నీత్రని అనేవషిెంచుటక్ు అనుస్రెించు 
పిభావరహ తమ నై మారగములను గూరిు మాటాో డుటక్ు రూప ెందిెంచాడు అని మనము చూడవచుు. 
దీనికన భినిముగా, పౌలు కొలస్స విశావస్ులను దవీిెంచ, వ్ారిని పల ి తసహ ెంచ, క ైైస్తవయము యొక్క 
శరీష్ఠ తవమును పకి్టిెంచాడు. పభిువుగాను, రాజుగాను అతడు కరసీ్ుత ను స్మరిాెంచ, కరీస్ుత  పరచిారక్ుల 
యొక్క శరషీ్ఠ తవమును తెల్వయపరచాడు. కరసీ్ుత లో రక్షణక్ు సాటిలేని విలువను మరయిు క ైసై్తవ జీవనము 
దావర పాపముప ై విజయెం సాధిెంచుటను గూరిు క్ూడా అతడు పిక్టిెంచాడు. పతి్ర విష్యెంలో, అబదధ  
బో ధ్క్ులు వ్ాగాే నెం చదసనిదానిని కవేలెం కరసీ్ుత  మాతమిే ఇవవగలడని స్పష్రెం చదశాడు. 

పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును, ఆక్ృత్ర మరయిు విష్యస్ూచక్ను 
ఇెంతవరక్ు మనెం పరశిీల్వెంచాము గనుక్, ఇపపడు మన మూడవ అెంశమును పరశిీల్వదాే ము: పౌలు 
కొలస్సయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క ఆధ్ునిక్ అనువరతనము. ఆధ్ునిక్ క ైసై్తవులముగా మనము పౌలు 
కొలస్సయులక్ు బో ధిెంచన విష్యములను మన జీవితములక్ు ఏ విధ్ముగా అనువరితెంచుకోగలము? 

ఆధ్ునిక్ అనువరతనము  

పౌలు బో ధ్నలను మన ఆధ్ునిక్ జీవితములక్ు అనువరితెంచుకొనుటక్ు అనకే్ స్రయిి ైన 
మారగములు ఉనిపపటికర, పౌలు కొలస్సయులక్ు తాను వ్ాిసిన పత్రకి్లో ఉదాా టిెంచన ర ెండు రక్ముల 
అనువరతనములను మనము ఇక్కడ ఉదాా టదిాే ము. మొదటగిా, కేవలెం కరీస్ుత క్ు మాతిమే విధదయులుగా 
ఉెండు అవస్రతను మనము పరగిణదిాే ము. మరయిు ర ెండవదగిా, అనుదనిము ఆతీుయ విష్యముల 
మీద దృషిరప టరట యొక్క విలువను మనము చూదాే ము. కవేలెం కరసీ్ుత క్ు మాతమిే విధదయత 
చూపిెంచవలసిన అవస్రతను మొదటగిా చూస్ూత  ఆరెంభిదాే ము. 

కరీస్ుత క్ు విధదయత 
కొలస్స స్ెంఘములో, అబదధ  బో ధ్క్ులు కరసీ్ుత  ఆరాధ్నను ఇతర ఆతీుయ శక్ుత ల యొక్క 

ఆరాధ్నతో మిళ్లతెం చదయమని విశావస్ులను పల ి తాసహ ెంచారమ. ఈ ఇతర ఆతీుయ శక్ుత లు 
దయయములుగా పిసాత విెంచబడనపపటికర, వ్ాస్తవ్ానికన వ్ారమ క్ల్వగయిుని ఏ శకనతయి నైా, వ్ారి ఆరాధిక్ులక్ు 
క్ల్వగిన ఏ పియోజనమ నైా, దయాయలక్ు స్ెంబెంధిెంచనదద. కాబటిర , అయితద ఈ శక్ుత లు దయాయల ైనా, లేదా 
మూలపాఠముల ైనా లేదా దదవదూతల ైనా, కొలస్సయులు వ్ారిని ఆరాధిెంచయుెండక్ూడదు. 

విచారక్రముగా, మొదటి శతాబేము యొక్క సామాజక్ వ్ాతావరణము మిగిల్వన శక్ుత లెందర ిమీద 
కరీస్ుత  యొక్క ఔనితయమును గురితెంచుట కొలస్సయులక్ు క్ష్రతరము చదసిెంది. మొదట ిశతాబేములో, 
రపమా సామాొ జయములో బహుదదవతారాధ్న ఎెంతో పిఖ్ాయత్రగాెంచెంది. అనగా, బహుమెంది దదవతలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మరియు ఆతీుయ శక్ుత లు ఉనాిరని పజిలు నమాురమ. మరియు ఎక్ుకవ పటరణములు, నగరములు 
మరియు పల ో లు అనేక్ దదవతల ఉనికనని అధకిారిక్ముగా గురితెంచాయి మరియు అనకే్ దదవతల యొక్క 
ఆరాధ్నను పల ి తసహ ెంచాయి. ఆ స్మయములో రపమా సామాొ జయములోని అనకే్మెంది పజిలక్ు, 
పాిముఖ్యమ నై దదవతల ైన దుయపత్ర వెంటవి్ారనిి ఆరాధిెంచుట స్హజమే, కాని అనేక్ ఇతర సాా నిక్ 
దదవతలను మరియు మరినిి గృహదదవతలను క్ూడా వ్ారమ ఆరాధిెంచదవ్ారమ. కాబటిర , ఆదమి క ైసై్తవులు 
క్ూడా ఇతర దదవతలను ఆరాధెించాలని వ్ార ిమీద ఎెంతో సామాజక్ ఒత్రతడి ఉెండదది. 

వ్ాస్తవ్ానికన, మొదటి శతాబేెంలో క ైైస్తవులు అనయదదవతలను గురితెంచ వ్ారిని ఆరాధిెంచుటక్ు 
త్రరస్కరిెంచారమ గనుక్ రపమా సామాొజయెం క ైసై్తవులను హ ెంసిెంచుట ఆరెంభిెంచెంది. ముఖ్యముగా క్రవు, 
రపగములు, మరయిు ఆరిాక్ లోటట పరసిిాతయలు సామాొజయములో ఎదుర నైపుపడు క ైైస్తవులు దదవతలక్ు 
కోపము పుటిరెంచుచునాిరని పిజలు వ్ారిని నిెందిెంచదవ్ారమ. ఇపుపడు, చాలా వరక్ు, క ైసై్తవులు కరసీ్ుత ను 
పూజెంచుట మానివ్యేాలని రపమా అధికారమలు కోరలేదుగాని — ఈయన ఎక్ుకవ భదతిను క్ల్వగిెంచన 
మరొక్ దదవుడు అని భావిెంచారమ — వ్ారమ రపమీయుల దదవతలను క్ూడా ఆరాధిెంచాలని చపెాపరమ. 
మొదట ిశతాబేపు రపమీయుల దృషిరకోణములో నుెండి, అనేక్ దదవతలను ఆరాధిెంచుటయిే 
జఞా నయుక్తమ నై పనిగా ఉెండదద.ి అయితద కరసీ్ుత  మాతిెం ఆయనకే విధదయత చూపాలని, ఆయనన ే
ఆరాధిెంచాలని కోరాడు. స్త ర పురమష్యలు కరసీ్ుత ను సవేిెంచనపుపడు, వ్ారమ మర ిదదనిని ఆరాధిెంచగల్వగవే్ారమ 
కాదు. అెందువలనే కొలస్సయులు కరసీ్ుత నెందు తాము క్ల్వగయిుెండని విశావస్ములో నిలక్డగా 
ఉెండాలని పౌలు న కనక చెపాపడు. కొలస్సయులక్ు 1:22-23లో అతడు ఇలా వ్ాిశాడు: 

తన స్నిిధనిి పరశిుదుధ లుగాను నిరపే ష్యలుగాను నిరపరాధ్ులుగాను 
నిలువబటెటర టక్ు [కరీస్ుత ] మాెంస్యుక్తమ నై దదహమెందు మరణమువలన 
ఇపుపడు మిముును స్మాధానపరచనెు - పునాదమిీద క్టరబడనివ్ార  ైసిారముగా 
ఉెండ,ి ఈ స్ువ్ారతవలన క్లుగు నిరరక్షణనుెండ ితొలగపిల క్, విశావస్మెందు 
నిల్వచయుెండనియి డల ఇద ిమీక్ు క్లుగును (కొలస్సయులక్ు 1:22-23). 

మనెం కరసీ్ుత క్ు నముక్ముగా ఉెండక్పల తద, మనెం నిజముగా దదవునితో స్మాధానపరచబడలేదని 
రమజువు చదసాత ము. మరయిు మనెం దదవునితో స్మాధానపరచబడపల తద, స్ువ్ారతలో ఉని నిరరక్షణలో 
మనెం పాలుప ెందుకోలేము. స్ులువ్ నై మాటలలో, స్ృషిర  యొక్క స్రపవనితమ నై రాజుగా మనము 
కరీస్ుత క్ు మాతిమే నముక్ముగా ఉెండక్పల తద, మనము రక్షణప ెందలేము. కరసీ్ుత  యి డల మనము చూపు 
విధదయత క్ల్వగిన భకనత యొక్క రక్ము చాలా పాిముఖ్యమ యైునిది. 

మన ఆధ్ునిక్ పిపెంచము ఎలోపుపడు ఆరాధిెంచుటక్ు అనయదదవతలను పతి్రపాదిస్ూత , కరీస్ుత  పటో 
మనక్ుని విధదయతను స్వ్ాలు చదస్ుత ెంది. తూరమప మతముల ైన చెనైాలోని మూడు శాస్త రయ మతాలలో 
ఒక్టెనై టావ్ొయిజెం; భారతదదశెంలోని ఆధిపతయ మతమ నై హ ెందూమతెం; మరియు జపాన్ యొక్క 
సాెంపదిాయ మతమ నై షినోర  మతములో బహుదదవతారాధ్నను మనము క్నుగొనవచుు. మరయిు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

పాశాుతయ లోక్ములో, మనము సాతానువ్ాదము మరియు భూతవ్ దైయము వెంట ిఅనేక్ రక్ముల 
“ఆతీుయత”ను చూసాత ము, మరియు సాెంపదిాయిక్ తూరమప మతములు ఇపుపడు 
సాధారణమ ైపల యాయి. అదద స్మయములో, ఆధ్ునిక్ స్మాజములలో, దదవుని మీద మరయిు కరీస్ుత  
మీద ఉని విశావస్ము అెంతటిని విడిచప టరమని క ైసై్తవుల మీద తరచుగా ఒత్రతడి క్లుగుతయెంటటెంది. 
క ైైస్తవ మతెం చాలాసారమో , వ్ జైఞా నిక్ శాస్త రము యొక్క పరశిీలనలో నిలువబడలేని ఆదిమ అనాగరకి్ 
నముక్ముగా ఎగతాళ్ల చదయబడుతయెంది. ఎక్ుకవ విదయనభయసెించనవ్ార ిమధ్య ఇది ఎక్ుకవగా 
పిచల్వతమ ైయునిది. 

ఇతర స్ెందరాులలో, ఆధ్ునిక్ స్మాజెం యొక్క తాత్రవక్ సాపకే్షవ్ాదెం మతస్హనెం మీద 
బలమ నై పటటర దలక్ు దారతిీస్ుత ెంది. తతీల్వతెంగా, స్తయము మరియు రక్షణను గూరిున పతిదయక్మ నై 
వ్ాదనలనీి ఖ్ెండిెంచబడా్ యి. క సై్తవులను చాలాసారమో  అహెంకారము మరయిు సామరస్యలేమిగలవ్ారని 
నిెందిెంచదవ్ారమ మరియు క ైసై్తవయమ ైనా, లేక్ ఇతర మతమ నైా ఏదో  ఒక్దానిని అనుస్రిెంచునటటో  
ఇతరమలను పల ి తసహ ెంచమని స్మాజము వ్ారిని ఒత్రతడి చదసదేి. అయితద ఒత్రతడులనీి స్ెంఘము వ్ లుపల 
నుెండ ిమాతిమే రావు.  ఉదాహరణక్ు, లేఖ్నము యొక్క అధకిారము పటో తమ స్మరపణ నుెండ ి
వ్ ైదొలగిన స్ెంఘములలో, స్త ర దదవత రూపముప ెందిన “జఞా నము” లేక్ సల ఫయిను పిజలు ఆరాధిెంచదవ్ారమ. 
క ైైస్తవులని చపెుపకొనువ్ార ిమధ్య క్ూడా, మతములనీి — అనగా కరీస్ుత ను త్రరస్కరిెంచు మతములు 
క్ూడా — రక్షణ ప ెందుటక్ు అరహమ నై మతములే అని బో ధిెంచు బో ధ్క్ులను క్నుగొనుట 
స్రవసాధారణమ ైన విష్యముగా ఉెండదది. 

వ్ాస్తవ్ానికన నటేి మన పరసిిాతయలు మొదటి శతాబేపు కొలస్స పిజల పరిసిాతయల క్ెంటే భినిమ ైనవి 
ఏమి కావు. ఏదో ఒక్ విధ్ముగా, కరసీ్ుత  యి డల మాతమిే విధదయత చూపు మన ధోరణ ినుెండి 
రాజీపడుటక్ు మనము ఒత్రతడనిి ఎదురొకెంటాము. ఈ ఒత్రతళలో  ఇతర మతములను మరయిు దదవతలను 
అరహమ నైవిగా అెంగరక్రిెంచుట లేక్ ఈ ఇతర విశావస్ముల యొక్క బో ధ్లను మన క ైసై్తవ విశావస్ముతో 
క్లగలుపునటటో గాను ఉెండవచుు. ఈ ఒత్రతళలో  మన పభిుతవము నుెండి, మన విశవవిదాయలయాలు 
మరియు పాఠశాలల నుెండి, మన ప రమగువ్ారమ మరయిు సేిహ తయల నుెండి, మన క్ుటటెంబముల 
నుెండి, లేక్ కొనిిసారమో , మన స ెంత స్ెంఘ నాయక్ుల నుెండి ఎదురవవవచుు. అయితద నిజమ నై క ైైస్తవ 
విశావస్ము, యిసే్ు పకి్టిెంచన మరయిు పౌలు బో ధిెంచన విశావస్ము క్ల్వగియుెండుటక్ు కరసీ్ుత  పటో 
మనము క్ల్వగియుని ఏక కై్ భకనత బలముగా ఉెండాలని పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ స్పష్రము 
చదస్ుత ెంది. లోక్ము మనక్ు అపాయమును తలప టిరనపుపడు క్ూడా, కరసీ్ుత  మాతమిే ఆరాధ్నక్ు 
యోగుయడు అని, మరయిు ఆయనలో మాతిమ ేనితయ రక్షణ ఉనిద ిఅని మనము ఉదాా టిెంచాల్వ. కవేలెం 
కరీస్ుత  యి డల మాతిమే విధదయతలో సిారెంగా ఉెండాల్వ. 

కరీస్ుత క్ు మాతిమే విధదయత క్ల్వగియుెండుటతో పాటటగా, పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ 
ర ెండవ రక్మ ైన ఆధ్ునిక్ అనువరతనము కొరక్ు క్ూడా పలిుపునిస్ుత ెంది: మన జీవితములలో 
అనుదనిము ఆతీుయ విష్యముల మీద దృషిరప టటర ట యొక్క విలువ. భూస్ెంబెంధ్మ నై విష్యముల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

మీద దృషిరప టటర ట కొెంత విలువను క్ల్వగిెంచునపపటికర, మన హృదయములను పరస్ెంబెంధ్మ ైన, 
ఆతీుయ విష్యముల మీద నిలుపుట దావరా క ైైస్తవ జీవితమును మనము ఆశీయిెంచనపుపడు 
మనము గొపప మేలును ప ెందుతాము. 

ఆతీుయ దృషిర 
కరీస్ుత ను మనము విశవసిెంచనపుపడు, అదుుతములు జరమగుతాయి. దదవుని ఆతు కారయము 

దావరా, మనలో మన ఆతులు నూతనపరచబడతాయి. మనెం విశావస్ెంలోకన రాక్మునుపు, 
అెంతరెంగెంలో మనెం చచుత్రమి, దదవునికన సానుక్ూలెంగా స్పెందిెంచలేక్పల త్రమి. మనెం దదవునికన 
వయత్రరకే్ెంగా పాపెం చదస ిఆయన తీరమపక్ు అరమహ లము గనుక్నే ఆయన శతయివులము కాదుగాని, మనెం 
ఆయనను దదవషిెంచ ఆయనక్ు లోబడలేదు గనుక్ ఆయనక్ు శతయివులముగా ఉనాిము. అయితద 
దదవుడు మనలను ఎెంతో పేిమిెంచుచునాిడు కాబటిర , ఆయన శతయివులుగా మనము కొనసాగుటక్ు 
ఆయన అనుమత్రెంచక్, మన ఆతులను నూతనపరచుటక్ు పరిశుదాధ తును పెంపియునాిడు. ఈ 
జీవితములో మనము ఎనిడును పూరణతను చదరలేక్పల యినపపటికర, భూమి మీద మన 
జీవితకాలమెంతా వ్ాయపిెంచు అెంతరెంగ నూతనీక్రణ పికనయీలో మనము ఎలోపుపడూ 
కొనసాగుచునాిము. మరలా మరలా, మన పాపమును మనము ఒపుపకొని, మన పభిువుక్ు 
స్మరిపెంచుక్ుెంటాము. ఈ కారణము చదత, మన రక్షణ భూస్ెంబెంధ్మ నై వ్ాటిమీద ఆధారపడదుగాని, 
పునరమదధరిెంచబడిన మన ఆతుల యొక్క ఆతీుయ వ్ాస్తవిక్తల మీద మరయిు కరీస్ుత తో మన ఐక్యత 
మీద ఆధాపడి ఉెంటటెంది. మరయిు ఈ కారణము చదత, భూస్ెంబెంధ్మ ైన విష్యముల మీద తక్ుకవ 
దృషిరని మరయిు ఆతీుయ విష్యముల మీద ఎక్ుకవ దృషిరని ప టరమని పౌలు కొలస్సయులను 
పల ి తసహ ెంచుట నేడు మన కొరక్ు దదవుని వ్ాక్యమ ైయునిది. 

స్ెంఘము పరలోక్ విష్యముల మీద దృషిరప టటర నటటో  చదయుట అతడు తన 
పత్రకి్ను వ్ాి యుటలో ఒక్ పతిదయక్మ నై మలుపు మీద ఆధారపడయిుెంటటెంద.ి 
మీరమ కొలసస్ స్ెంఘమునక్ు అతడు వ్ాి సని విధానమును చూసని యి డల, 
మొదట అతడు వ్ారకిన శుభములు తలెుపుతాడు, వ్ార ిచుటూర  వ్ారమ 
గమనిెంచుచుని విష్యములను గూరుి, తతవములను గూరుి, మత 
ఆచారములను గూరుి వ్ాి సాత డు, తరమవ్ాత వ్ాటనిిటనిి అతడు కరీస్ుత  చదసని 
కారయముతో, వ్ారలిో కరీస్ుత  పూరిత చదసని కారయముతో అనుస్ెంధానము చదసాత డు.  
మరయిు స్మస్తమునక్ు ఆదసి్ెంభూతయడెనై కరీస్ుత ప  ైగుర ిఉెంచుట దావరా, ఈ 
నూతన జీవితమును జీవిెంచుటక్ు ఇపుపడు అతడు వ్ారనిి 
పల ి తసహ ెంచుచునాిడు. ఆయన మీద తమ క్నుిలనుెంచ వ్ారమ 
నూతనమ నైవ్ారగిా మారమప చెెందారమ. మరొక్ మాటలో, మీ క్నుిలు కరీస్ుత ప  ై
పరపిూరణముగా ఉెంట,ే అపుపడు మీరమ ఈ నూతన జీవితములో జీవిెంచునటటో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

పలి తసహ ెంచబడతారమ, ఎెందుక్ెంట ేభవిష్యత్ మహ మ ఉనిద,ి మనమెంతా 
వ్ ళలో చుని ఒక్ భవిష్యత్ సా్లము ఉనిద.ి 

— పాస్రర్డ జఞనసన్ ఒని 

విశావస్ములోనికన రాని వ్ారనిి గూరిు వ్దేాెంత విదాయరమా లు "పునరమదధరిెంచబడనివ్ారమ" అని 
చెబుతారమ. విరమదధెంగా, "పునరమదధరిెంచబడుట" అను పదము విశావస్ము గలవ్ారకిన వరితెంచబడుతయెంది. 
ఈ పదాలు ఒక్ వయకనత యొక్క ఆతీుయ లేదా పాిణ సిాత్రని గురితస్ుత ెంది. పునరమదధరిెంచబడక్పల వుట అనగా 
ఆతీుయెంగా చచుపల వుట, మరియు పునరమదధరిెంచబడుట అనగా ఆతీుయెంగా స్జీవెంగా బతియక్ుట. 
పునరమదధరిెంచబడని వ్ారమ పాపము వలన దదవుని ఉగతీలో ఉనాిరమ. అదద విధ్ెంగా, వ్ారకిన న ైత్రక్ 
సామరాాెం లేదు, అనగా దదవుడు న తై్రక్ెంగా పరశిుదధముగా ఎెంచన విష్యాలను వ్ారమ చదయలేరమ. 
క్ుో పత ెంగా, పునరమదధరిెంచబడనివ్ారమ రక్ిెంపబడలేదు, మరయిు వ్ారమ తమను తాము రక్ిెంచుకొనలేరమ. 

అయితద, పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్లో ఉదాా టిెంచనటటో , పునరమదధరణప ెందని పజిలెందరి 
జీవితములలో దదవుడు పాలుపెంచుక్ుెంటాడు. ఆయన ఆతు శకనత దావరా, వ్ారమ పునరమదధరెించబడని 
వ్ారమ. దదవుని ధ్రుశాస్త రము పకిారెం తమ పాపముల కొరక్ు మృత్రన ెందని కరీస్ుత తో ఐక్యపరచబడనిెందున 
వ్ారమ క్షమిెంచబడా్ రమ. అెంతదగాక్, పునరమదధరిెంచబడిన వ్ారి ఆతులు న తై్రక్ సామరాా ానిి మరియు న ైత్రక్ 
ఆశను క్ల్వగియుెంటాయి గనుక్ వ్ారమ దదవునికన లోబడతారమ, అదద విధ్ెంగా దదవునికన లోబడాలని ఆశసాత రమ. 
మన రక్షణ దదవుడు మనలో స్వయెంగా క్ల్వగిెంచు అెంతరెంగ ఆతీుయ మారమప మీద ఎెంత వరక్ు 
ఆధారపడుతయెందో అెంచనావ్యేుట అసాధ్యమ ైయునిది. పునరమదధరణ మనలను నూతన పిజలుగా 
చదస్ుత ెంది. మనము కవేలెం క్షమిెంచబడనలేేదు; మనము పరివరతన క్ూడా చెెందాము. కొలస్స. 2:13లో 
నిజమ నై విశావస్ులలో క్లుగు మారమపను పౌలు వరిణస్ూత , ఇలా వ్ాిశాడు: 

మరయిు అపరాధ్ముల వలనను, శరరరమెందు స్ునిత్రప ెందక్ 
యుెండుటవలనను, మీరమ మృతయల  ైయుెండగా, మన అపరాధ్ములననిిటనిి 
క్షమిెంచ, [కరీస్ుత ]తోక్ూడ మిముును జీవిెంపచదస ను (కొలస్సయులక్ు 2:13). 

ఒక్పుపడు మనెం పాపములో చచునవ్ారమగా ఉనాిము, అనగా మనెం దదవుని ఉగతీక్ు 
పాతయిలెంగా ఉనాిము. కాని దదవుడు మనలను స్జీవులుగా చదసి మన పాపములను క్షమిెంచాడు. 
మనక్ు ఏ విధ్మ ైన నిజమ నై న ైత్రక్ సామరాాత లేక్ ఆశ లేని విధ్ముగా ఒక్పుపడు మనము 
మరణిెంచయుెంటమిి. అయితద మరల, దదవుడు మనలను స్జీవులుగా చదశాడు. తతీల్వతెంగా, మెంచని 
కోరి మెంచని చదసే సామరాాెం ఇపుపడు మనక్ు ఉెంది. మనెం ఆతీుయెంగా చనిపలయినపుపడు — 
పునరమదధరణచెెందక్ మునుపు మరియు రాజ నై కరసీ్ుత తో ఐక్యపరచబడక్ మునుపు —  ఆతీుయ 
విష్యాల మీద లేదా “పరస్ెంబెంధ్మ ైన వ్ాటమిీద” మనస్ుస ప టిరనా అది నిష్ీలమే. అయితద మనము 
పిస్ుత తము పునరమదధరణచెెందయిునాిము గనుక్, మన జీవితములను ఒక్ నూతన దిశలలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

నడపిిెంచుటక్ు మనము పిలువబడతి్రమి. మన ఆతులు నూతనపరచబడినవి. భూస్ెంబెంధ్మ ైన 
విష్యముల మీద నుెండ ిపరస్ెంబెంధ్మ నై విష్యముల మీదకిన మన దృషిరని మళో్లెంచుట మన కొరక్ు 
అతయెంత పియోజనక్రమ నై విష్యమ ైయునిద ిఅని మనము గురితసాత ము. ఇెందుమూలముగానే 
కొలస్స. 3:1-2లో పౌలు కొలస్సయులక్ు ఈ ఉపదదశమునిచాుడు: 

మీరమ కరీస్ుత తోక్ూడ లేపబడనివ్ార తైద ప నైుని వ్ాటని ేవ్ దక్ుడ,ి అక్కడ కరీస్ుత  
దదవుని క్ుడపిారివమున క్ూరముెండయిునాిడు. ప నైుని వ్ాటమిీదనగేాని, 
భూస్ెంబెంధ్మ నైవ్ాటమిీద మనస్ుస ప టటర కొనక్ుడ ి(కొలస్సయులక్ు 3:1-2). 

మనెం ప నైుని కరీస్ుత  క్ుడిపారివమున క్ూరముెండియునాిము గనుక్, పరస్ెంబెంధ్మ ైన 
విష్యాల మీద మనెం మనస్ు ప టార ల్వ. కరసీ్ుత  ఈ విశవముప  ైనిజమ నై అధికారిగా ఉనాిడు అని ఇపుపడు 
మనక్ు తలెుస్ు. ఆయన స్మస్త  విష్యముల మీద నియెంతిణ క్ల్వగయిునాిడు అని ఇపుపడు మనక్ు 
తెలుస్ు.  పతి్ర ఆశీరావదమునక్ు ఆయన ఆధారము అయుయనాిడు అని మనక్ు తలెుస్ు. మరియు 
అనుదనిము మన జీవితములక్ు కావలసని బలమును మనము ఎక్కడ ప ెందుకొనుచునాిము అను 
విష్యమును ఈ జఞా నము మారువలసియునిది. 

ఇపుపడు, కొనిి స్ెందరాులలో, భూస్ెంబెంధ్మ నై వ్ాటిమీద కాక్ పరస్ెంబెంధ్మ నై వ్ాటిమీద 
దృషిరప టార లని పౌలు చపెిపనపుపడు, పరధాయనెం లేక్ుెండా పరలోక్ెం చదరమకోవడెం కొరక్ు మనెం స్హజ 
మానవ జీవనము నుెండ ివ్ దైొలగాలని పౌలు ఆశెంచనటటో  క ైసై్తవులు అపారాెం చదస్ుక్ునాిరమ. 
ఉదాహరణక్ు, కొెంతమెంది మధ్యకాల్వక్ శరరరేచాునిగీహ స్నాయస్ులు ఏకాెంతముగా సాధ్ువులుగా 
జీవిస్ూత , స్మాజము నుెండి స్ెంపూరణముగా దూరమ ైపల యివే్ారమ. కొెందరమ గుహలలో లేదా స్తెంభాల మీద 
చాలాకాలెం క్ూరమునాిరమ. ఇెంకొెందరమ తమ శరరరములక్ు హాని క్ల్వగిెంచుక్ునాిరమ. ఆతీుయెంగా 
ఎదుగుటక్ు ఉతతమమ నై మారగెం భౌత్రక్ లోక్ము నుెండి తపిపెంచుకోవడమ ేఅని వ్ారమ 
హృదయపూరవక్ెంగా భావిెంచారమ. కాని వ్ారమ ప రపాటటపడా్ రమ. వ్ాస్తవెంగా, కొనిి స్ెందరాులలో, 
కొలస్సలో అబదధ  బో ధ్క్ులు చదసిన తపుపలనే వ్ారమ క్ూడా చదశారమ. స్ుపిసదిధ  విదాయవ్ేతత , ఇపుపడు 
టటస్కగ ివిశవవిదాయలయెంగా పలిువబడద పాఠశాల సాా పక్ుడెనై బుక్ర్డ. టి. వ్ాషిెంగరన్, ఈ అమ రిక్న్ 
సామ తక్ు రచయితగా పరేమ ప ెందాడు:  

ఒక్ వయకనత గుెంటలో దగిక్ుెండా గుెంటలో ఉని వయకనతని పటటర కోలేడు. 

అనకే్ విధాలుగా, క ైసై్తవుల యొక్క అెంతరెంగ జీవితములను గూరిు పౌలు బో ధిెంచన మానవ 
స్ెంబెంధ్ములక్ు వ్ాషిెంగరన్ అనువరితెంచాడు. అనగా, మన పాపపు ఆశలను అణగదొిక్ుకకొనుటక్ు 
మనము మన శకనత అెంతటిని ఉపయోగసిేత , అపపటికర మనము మన పాపపు ఆశల మీద 
దృషిరప డుతయనాిము అని అరాము. విశావస్ులు తమ శారరరక్ పాపములను చెంపవి్ేయాలని పౌలు 
పల ి తసహ ెంచాడు. అయితద భూస్ెంబెంధ్మ ైన విష్యములలో మనము ఒక్ నూతన వ్ ఖై్రిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

అనువరితెంచుకోవ్ాలని మాతమి ేపౌలు చెపుపటలేదు. మనము మన దృషిరని భూస్ెంబెంధ్మ నై 
విష్యముల మీద నుెండ ిమన ఆతీుయ బలము మరియు శకనతకన మూలమ నై పరలోక్మెందుని మన 
రాజు మీదికన త్రిపాపలని క్ూడా దీని అరామ ైయునిది. అయితద పౌలు మనస్ులో ఉని ఆతు లేదా పర 
స్ెంబెంధ్మ నై విష్యాల దృషార ా మనెం పపిెంచెంలో పాలగగ నవలసని అవస్రత క్ూడా ఉెంది. 
కొలస్సయులక్ు  3:12-16లో  ఆయన మాటలు వినెండి: 

 ... మీరమ జఞల్వగల మనస్ుసను, దయాళలతవమును, వినయమును, 
సాత్రవక్మును, దరాీశాెంతమును ధ్రెించుకొనుడ ి... పభిువు మిముును 
క్షమిెంచనలాగున మీరమను క్షమిెంచుడ.ి వీటనిిటపి నై పరపిూరణతక్ు 
అనుబెంధ్మ నై పేమిను ధ్రెించుకొనుడ.ి కరీస్ుత  అనుగీహ ెంచు స్మాధానము మీ 
హృదయములలో ఏలుచుెండ నియుయడ;ి ఇెందుకొరక ేమీరొక్క శరరరముగా 
పలిువబడతి్రర;ి  మరయిు క్ృతజాుల  ైయుెండుడ ి... కరీస్ుత  వ్ాక్యము మీలో 
స్మృదిధగా నివసెింపనియుయడ.ి (కొలస్సయులక్ు 3:12-16). 

పరస్ెంబెంధ్మ నై మనస్ు అెంటే మనెం భూలోక్ములో ఉెండగన ేఆయన ఆశీరావదములు 
ప ెందుకొని, ఆయనవల  మరిఎక్ుకవగా మారమటక్ు పరలోక్ముక్ు ఆరపహణమ నై, కరసీ్ుత  మీద మనస్ు 
ప టటర ట అని అరాెం. పౌలు పరస్ెంబెంధ్మ ైన లేక్ ఆతీుయ అని పలిచద విష్యాలను గమనిెంచెండి. వ్ాటలిో 
ఎక్ుకవ భాగెం స్ెంక్రషణా స్దుగ ణాలు, పధి్మెంగా — మరయిు కొనిి స్ెందరాులలో — ఇతర పజిల 
యి డల వయక్తపరచద స్దుగ ణాలు అయుయనివి, అవ్ేవనగా, సామాజక్ నపేథయములో క్నిక్రెం, దయ, 
విధదయత, నమతొ, స్హనెం, క్షమాపణ, పేమి మరయిు స్మాధానెం. ఈ స్దుగ ణాలను పసి్ుత త పపిెంచెంలో 
పాలుప ెందద జీవితెం లేక్ుెండా అభయసిెంచలేము.  

మరియు వ్ాస్తవెంగా చెపాపలెంటే, కొలస్సయులక్ు 3:16-4:6లో, భూస్ెంబెంధ్మ నై స్ెంబెంధాలలో 
ఈ స్దుగ ణాలను విశావస్ులు ఏ విధ్ెంగా అనవయిెంచాలో పౌలు అనకే్ మారాగ లలో వివరిెంచాడు. 
ఉదాహరణక్ు, స్ెంగరతములతోను కరరతనలతోను ఆతుస్ెంబెంధ్మ ైన పదయములతోను ఒక్నికన ఒక్డు 
బో ధిెంచుచు, బుదిధ  చపెుపకోవ్ాలని అతడు వ్ాిశాడు. భారయలు తమ భరతలక్ు విధదయుల ైయుెండాలని 
చెపాపడు, మరయిు భరతలు తమ భారయలను పేిమిెంచాలని చపెాపడు. పలోిలు తమ తలో్వదెండుిల మాట 
వినాలని చెపాపడు, మరియు తలో్వదెండుిలు తమ పలోిలను పల ి తసహ ెంచాలని చెపాపడు. దాస్ులు 
విధదయుల ై ఫ్లభరతిెంగా ఉెండాలని ఆయన ఉపదదశెంచాడు మరియు మనెందరకిర యజమానుడుగా ఉని 
యిేస్ు ఆయన స్ెంఘము యి డల పవిరితెంచునటేో  యజమానులు క్ూడా తమ దాస్ుల యి డల 
పివరితెంచాలని ఉపదదశెంచాడు. అతడు స్ువ్ారత పకి్టిెంచునపుపడు దదవుడు అతనిని బలపరచునటటో  
పాిరిాెంచుమని కోరాడు. స్ువ్ారత పకి్టిెంచద అవకాశాలు వచునపుపడు కొలస్సయులు శదీధగా మరియు 
తెల్వవిగా ఉెండాలని అతడు ఆదదశెంచాడు. ఈ స్ూచనలనీి ఆతీుయ లేదా పరస్ెంబెంధ్మ నై విష్యాలక్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిల్ ను thirdmill.org నెందు స్ెందరిి ెంచెండి. 

స్ెంబెంధిెంచనవి. మరియు ఇెంకా అవి పసి్ుత త పిపెంచెంలో చురమక ైన పమిేయెం దావరా మాతమిే 
నిరవహ ెంచబడతాయి.  

పౌలు దృషిరలో, పరస్ెంబెంధ్మ నై లేక్ ఆతీుయ మనస్ుస క్ల్వగియుెండుట అెంటే పసి్ుత తము 
పరలోక్ము ఎెంత అదుుతముగా ఉనిదో  ధాయనిెంచుట, మరయిు పరలోక్ములో పాల్వెంచుచుని మన 
రాజ నై కరసీ్ుత  వ్ పైుక్ు మన జీవితములనిిటనిి త్రిపుపట అయుయనిది. ఇది కవేలెం బాహయ పవిరతనల మీద 
దృషిరప టటర ట మాతిమేగాక్, స్త్రిి యలు చదయుటక్ు కరసీ్ుత  మనలో పని చదయు విధానము మీద క్ూడా 
దృషిరప టటర ట అయుయనిది. అనగా ఇతరమలను పేమిిెంచడెం, క్షమిెంచడెం, దయ, క్నిక్రెం చూపిెంచడెం, 
మరియు విధదయత చూపడెం అయుయనిది. కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ మొదట ిశతాబేములోని 
కొలస్సయులక్ు పిలుపునిచునటేో , కరసీ్ుత ను మన రాజుగా గౌరవిెంచుటక్ు, పరలోక్ములో ఉని 
విధ్ముగా ఇపుపడు, ఇక్కడ, భూమి మీద దదవుని రాజయమును నిరిుెంచుటక్ు నేడు మనక్ు 
పిలుపునిస్ుత ెంది.  

ముగెింపు 

ఈ పాఠెంలో అప స్తలుడెైన పౌలును మరియు కొలస్స విశావస్ులతో ఆయన అనుబెంధ్మును 
మనెం క్షుణణెంగా పరశిీల్వెంచాము. పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును, అదద 
విధ్ెంగా దాని యొక్క ఆక్ృత్ర మరియు విష్య స్ూచక్ను మనెం పరిశీల్వెంచాము. చవరిగా, పౌలు 
కొలస్సయులక్ు చదసని బో ధ్నల యొక్క ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును చదయగల కొనిి మారగములను 
మనము చరుిెంచాము. 

పౌలు కొలస్సయులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లో నడేు మనక్ు చాలా ముఖ్యమ ైన పాఠములు ఉనాియి. 
ఇద ికరసీ్ుత  యొక్క శరషీ్ఠ తవమును గూరుి మరియు అప స్తలులను గూరిు మరియు వ్ార ిబో ధ్న పటో 
మనక్ుని ఆస్కనతని గూరిు బో ధిస్ుత ెంది. దదవుని రాజయములో మన పాతనిు గూరుి మరయిు ఇపుపడు 
మనెం అనుభవిెంచుచుని రక్షణానెందమును గూరిు ఇది వివరసి్ుత ెంది. మరియు పరలోక్ెంలో 
పాలుప ెందద పిజలుగా మరియు పరలోక్ విలువలను భువికన తీస్ుక్ురావడానికన పనిచదస ేవయక్ుత లుగా 
ఆతీుయ వ్ ైఖ్రితో జీవిెంచమని ఇది మనలను పల ి తసహ స్ుత ెంద.ి మన క ైసై్తవ జీవితములలో మనము 
ముెందుక్ు కొనసాగుచుెండగా, ఈ పత్రకి్లో పౌలు బో ధిెంచన పాఠములను జఞా పక్ము చదస్ుకొనుట 
పరలోక్ములోని గొపప రాజ నై యిేస్ును ఘనపరచునటటో  మనలను నడపిిస్ుత ెంది. మరయిు ఈ 
లోక్ములో ఆయన దావరా మరియు ఆయనయెందు నివసిెంచుటక్ుగాను మనలో ఒక్ లోతెనై 
పునరమదధరణ జరమగుతయెంది. 
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