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ఉపల దాా తము 

ఒక్టిక్ంటే ఎక్ుకవ దదశములలో నివసించన పజిలు కొీతత  సంసకృతయలను అలవ్ాటట 
చదసుకొనుటలో ఎంత క్ష్రమౌతయందో  నాక్ు చాలాసారమో  చెపాపరమ. పిత్ర దదశానికన స ంత పదధతయలు, 
చటరములు మరియు విలువలు ఉంటాయి. మరయిు ఒక్ దదశములో  సర నైద ిమరొక్ దదశములో 
సరయిి ైనదగిా ఉండనవసరము లేదు. వ్ాయపారవ్తేతలు, పరాయటక్ులు మరియు మిష్నరరలు క్ూడా వ్ారమ 
సందరిించుచుని నూతన దదశము యొక్క పదధతయలను నేరముకొనుటక్ు చాలా సమయం 
కేటాయించవలసియుంటటంది. క ైైసతవ జీవితము విష్యంలో క్ూడా అనకే్ విధాలుగా ఇదద వ్ాసతవమ ై ఉంది. 
మనందరమూ కరసీుత క్ు వ్ లుపల, ఆయన రాజయముక్ు వ్ేరమగా జనిుంచాము. మనలో చాలామంది 
అంధ్కార రాజయము యొక్క పదధతయలను నేరముకొని, వ్ాటిని అనుసరసిూత  అనకే్ సంవతిరాలు గడిపాము.  
మరియు మనము నూతన దదశము, మన నూతన రాజయము — అనగా కరసీుత లో వ్ లుగు రాజయము — 
యొక్క మారగముల పికారము నడచుటక్ు పయిత్రించుచుండగా ఇద ిఅనేక్ సవ్ాళోక్ు దారతిీసుత ంది. 

ఈ సవ్ాలు కొీతతదదమీ కాదు. ఎఫెసు పటరణములో క్ూడా, కరీసుత  రాజయమునక్ు తగని విధ్ముగా 
ఎలా జీవించాలో మొదటి తరము క ైైసతవులక్ు నేరపించవలస ివచుంది. అనేక్మంద ిక ైసైతవులు 
అనయమతముల నుండి రక్ింపబడా్ రమ. వ్ారమ కరీసుత ను విశవసంిచక్ మునుపు సాతాను యొక్క 
మారగములను అనుసరించుటలో ఎక్ుకవ సమయం గడిపారమ, మరియు వ్ారమ అలోచంచు, భావించు 
మరియు పివరితంచు విధానములను మారముకోవడం వ్ారికన క్ష్రమ నైది. కాబటిర , అప సతలుడెనై పౌలు 
ఎఫసెీయులక్ు తన పత్రిక్ను వ్ాిసినపుపడు, అతడు కరసీుత నందు దదవుని రాజయములో జీవితము యొక్క 
ఒక్ గొపప విశవ చతిమును చతీిక్రిసూత  ఈ సవ్ాలును సూటగిా చరుించాడు. 

పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రకి్లు అను మన పాఠయక్ీమములో ఇద ిమూడవ పాఠము, మరయిు 
దీనికన “పౌలు మరయిు ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్” అను పేరమ పటెార ము. ఈ పాఠములో, పౌలు 
ఎఫసెులోని సంఘముక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ను మనం పరిశీల్వసాత ము,  ముఖ్యముగా దదవుని రాజయమును ఎలా 
నిరిుంచాల్వ, ఎలా నిరవహ ంచాల్వ మరయిు అందులో ఎలా వరిాలాో ల్వ అను విష్యములను క ైసైతవులక్ు 
బో ధించుటక్ు తన పత్రిక్ను అతడు రూపుదిదిేన మారగముల మీద మనము దృషిరపడెతాము. పౌలు 
ఎఫసెీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ మీద మన చరు మూడు భాగములుగా విభాగించబడుతయంద.ి మొదటగిా, 
ఈ పత్రకి్ యొక్క నపేథయమును పరిశీలనచదదాే ము. ర ండవదగిా, దాని ఆక్ృత్ర మరియు విష్యసూచక్ను 
అనేవషించుదము. మరియు మూడవదగిా, దాని ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును పరిశీలన చదదాే ము. పౌలు 
ఎఫసెీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ యొక్క నపేథయమును మొదటగిా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నపేథయము 

సంఘమునక్ు అధికారకి్మ నై బో ధ్నను మరయిు నాయక్తవమును అందించుటక్ు కరసీుత  
పౌలును అప సతలునిగా పిలచాడు. మరియు చెరసాలలో నుండి పత్రకి్లను వ్ాియుట దావరా కొంత వరక్ు 
పౌలు ఈ పనిని చదశాడు. అయితద పౌలు కవేలము మంచ సదిాధ ంతమును వ్ాయపించాలని లేదా 
పారంపరాయచారము కొరక్ు వీటనిి నమోదుచదయాలని మాతమి ేకోరలేదు. అనిిటి క్ంట ేముఖ్యముగా, 
కొనిి సంఘములు ఎదురొకనుచుని సవ్ాళోక్ు అతడు తన బో ధ్నలను అనువరితంచాడు. అతని పత్రకి్లు 
కాపరి సంబంధ్మ ైనవిగాను, శదీధ  వహ ంచదవిగాను ఉనివి, మరియు మొదటి శతాబేములో సంఘము 
ఎదురొకనుచుని సమసయలను గూరుి అవి నరేమగా మాటాో డదవిగా ఉనాియి. అనగా పౌలు ఎఫెసయీులక్ు 
వ్ాిసిన పత్రకి్ను మనము అధ్యయనము చదయునపుపడు, ఇటటవంటి పిశిలను అడుగుతూ 
ఆరంభించుట సహాయక్రముగా ఉంటటంది, “ఈ పత్రకి్ ఎవరికన వ్ాియబడింద?ి” మరయిు “జీవితములో 
వ్ారమ ఎటటవంట ిముఖ్యమ నై సమసయలను ఎదురొకనుచునాిరమ?” ఇటటవంట ిపిశిలక్ు సమాధానము 
తెలుసుకొనుట పౌలు బో ధ్నలను మరి ఎక్ుకవగా అరాం చదసుకొనుటలో మనక్ు సహాయపడతయంది. 

పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును పరిశీల్వంచుచుండగా, మనము మూడు 
విష్యముల మీద దృషిరపడెదాము: మొదటగిా, పత్రిక్ యొక్క పౌలు గీంథక్రతృతవమును చూదాే ము. 
ర ండవదగిా, వ్ాసతవిక్ శరీతలను గురితంచుదాము. మరియు మూడవదిగా, పౌలు వ్ారకిన వ్ాియుటక్ుగల 
ఉదదేశయమును చూదాే ము. ఎఫసెీ పత్రకి్ యొక్క పౌలు గీంథక్రతృతవమును చూసూత  ఆరంభిదాే ము. 

గీంథక్రతృతవము 
వ్ాసతవ్ానికన పౌలు ఈ పత్రకి్ను వ్ాియలేదు అని అనకే్మంది ఆధ్ునిక్ పండితయలు చెబుతారమ. 

బదులుగా, పౌలు యొక్క వ్ారసతవమును కొనసాగించుటక్ు మరియు అతని బో ధ్లను కొీతత  
మారగములలో అనువరితంచుటక్ు పౌలు శిష్యయలలో ఒక్డు ఎఫసెీ పత్రకి్ను వ్ాిశాడు అని వ్ారమ వ్ాదించారమ. 
ఈ కారణము చదత, ఎఫసెీ పత్రకి్ను “డూయటెరప-ప ల ైన్” అని క్ూడా పలిుసాత రమ. అయితద ఈ 
అభిపాియమును త్రరసకరించుటక్ు అనకే్ కారణాలు ఉనాియి. అనిిటి క్ంటే ముఖ్యముగా, దీనిని పౌలు 
వ్ాిశాడు అని సవయంగా పత్రకి్ సలెవిసుత ంది. 

ఎఫసెీయులక్ు 1:1లోని మాటలను వినండి: 

దదవుని చతతమువలన కరీసుత యిసేు అప సతలుడెనై పౌలు ఎఫసెులోనుని 
పరశిుదుధ లుక్ు...శుభమని చపెపి వ్ాి యునద ి(ఎఫసెయీులక్ు 1:1). 

ఇపుపడు, తమ పత్రిక్ల కొరక్ు మానయతను సంపాదించుటక్ు ఆదమి సంఘములో ఇతర పరోేతో 
కొందరమ అబదధ  బో ధ్క్ులు నకనలీ పత్రకి్లను వ్ాిసని మాట నిజమే. అయితద, ఒక్ పత్రకి్ నకనలీద ిఅని 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సంఘము గహీ ంచనటోయితద, వ్ారమ దానిని త్రరసకరించదవ్ారమ. 2 థెసిలొనీక్యులక్ు 2:1-4లో ఈ 
విష్యమును గూరుి పౌలు ఏమి బో ధించాడో  వినండి: 

సహో దరమలారా, ... ఆతు వలనన నైను, మాటవలనన నైను, మా యొదేనుండ ి
వచునదని చపెపిన పత్రకి్వలనన నైను, ఎవడెనైను చపెపినయి డల మీరమ తవరపడ ి
చంచలమనసుకలు కాక్ుండవల ననియు, బదెరక్ుండవల ననియు... 
ఏవిధ్ముగాన నైను ఎవడును మిముును మోసపరచ నియయక్ుడ ి(2 
థసెిలొనీక్యులక్ు 2:1-4). 

పౌలు సవయంగా మారమపేరమను ఉపయోగించుటను త్రరసకరంిచుట వ్ లుగులో, ఎఫసెీ పత్రిక్ మీద 
తన పరేమను వ్ాిసుకొని పౌలు శరీయోభిలాష్యలలో లేక్ విదాయరమా లలో ఒక్రమ పౌలు బో ధ్లన ేవయత్రరకేనంచుట 
సాధ్యము కాదు. అంతదగాక్, ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ సదిాధ ంతము మరయిు భాష్ ర ంటలిోను పౌలు 
యొక్క ఇతర పత్రకి్లను పల ల్వ ఉంది. పతిదయక్ముగా కొలసీియులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ విష్యములో 
సంబంధాలు చాలా బలముగా ఉనాియి. బహుశా పౌలు ఈ ర ంటిని ఇంచుమించు ఒకే సమయంలో 
వ్ాిశాడు గనుక్ ఇద ిమనలను ఆశురయపరచక్ూడదు. ఈ సంబంధాలు చాలా బలమ ైనవి గనుక్ పత్రకి్లో 
పౌలు తన పరేమను పిసాత వించక్పలయినపపటికర, సంఘము దనీిని వ్ేర వరకి నైా ఆపాదించందని ఊహ ంచుట 
చాలా క్ష్రంగా ఉంటటంది. 

చవరిగా, అప సతలుల కారయములు 19-21 పికారం, పౌలు ఎఫసెులో సంఘమును సాా పించాడు, 
మరియు ర ండు సంవతిరములపాటట అతడు అక్కడ నివసించాడు. ఆ తరమవ్ాత క్ూడా, సంఘములోని 
పెదేలతో సనిిహ త సంబంధ్మును కొనసాగించాడు. ఈ కారణముల వలన, ఎఫసెయీులు పౌలు పేరమ 
ఉని ఒక్ నకనలీ పత్రకి్ను గురితంచక్పల వుట ఊహ ంచలేని విష్యముగా ఉంది. అదదవిధ్ంగా, ఆరంభ 
సంఘము అటటవంటి పమిుఖ్మ ైన అప సతలుని నుండి అటటవంట ిపమిుఖ్మ ైన సంఘముక్ు పంపిన 
నకనలీ పత్రిక్ను నకనలీదిగా పరగిణ ంచక్పల వుట క్ూడా ఊహ ంచరానిదిగా ఉంది. ఇవి మరియు ఇతర 
కారణముల వలన, ఎఫసెీ పత్రకి్ను పౌలు వ్ాియలేదు అను పిత్రపాదనను క్ూడా మనము 
త్రరసకరించాల్వ. 

కొనిి అంశములలో వ్ారమ కొంత భినితవమును చూసాత రమ కాబటిర  అనకే్మంద ి
ఎఫసె ీపత్రకి్ యొక్క గీంథక్రతృతవమును వివ్ాదసిాత రమ. రపమా పత్రకి్ మరయిు 
గలతీయులక్ు వ్ాి సని పత్రకి్ను పౌలు వ్ాి శాడు అని అందరమ నముుతారమ. ఆ 
పత్రకి్లు విశావసము దావరా నీత్రమంతయలుగా తీరుబడుట మరయిు దానివంట ి
ఇతర విష్యములను గూరుి మాటాో డతాయి.  దనీిని మనము ఎఫసె ీపత్రకి్లో 
చూడము. రపమా పత్రకి్లో అద ిపాిముఖ్యమ యైుండని విధ్ముగాన ే
పాిముఖ్యమ నైదగిా ఉంట,ే పౌలు దానిని ఎఫసె ీపత్రకి్లో క్ూడా 
చదరుియుండదవ్ాడద... ఈ పత్రకి్లలో మరొక్ కారణము క్ూడా ఉనిద,ి మరయిు 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

అద ినిజముగా సహాయక్రముగా ఉంటటంద ిఅని ననేు భావించుచునాిను, ఈ 
పత్రకి్లలో చాలా వరక్ు సవయంగా చదతయలతో వ్ాి యబడనివి లేక్ చపెపి 
వ్ాి యించబడనివి మరయిు ఒక్ సహాయక్ుని దావరా వ్ాి యబడనివి... ననేు 
ఎఫసె ీపత్రకి్ కొరక్ు ఒక్ సహాయక్ుని ఉపయోగంిచ, ర ండు థసెిలొనీక్ పత్రకి్లను 
సవయంగా నా చదతయలతో వ్ాి స,ి రపమా పత్రకి్ కొరక్ు మరొక్ సహాయక్ుని 
ఉపయోగంిచన యి డల, వ్ాయక్రణము, పదజాలము, మొదలగు విష్యములలో 
కొంత భినితవము ఉంటటంద.ి  ఈ పత్రకి్లలో ఒక్దానికన ఒక్ట ివిరపధ్ముగా ఉని 
ఒక్క విష్యము క్ూడా లేదు. 

— డా. జోసెఫ్ డి. ఫాయంటని్ 

పౌలు యొక్క గీంథక్రతృతవమును చూశాము గనుక్, ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ యొక్క 
వ్ాసతవిక్ శరీతలను ఇపుపడు మనం చూదాే ము. 

శరీ తలు 
పౌలు యొక్క శరీతలను ర ండు భాగములుగా పరిశీల్వదాే ము, మొదటగిా పాిధ్మిక్ శరీతలను, 

అనగా ఎఫసెులోని సంఘమును, తరమవ్ాత, దివతీయ శరతలిను, ముఖ్యముగా ల ైక్స్ లోయలోని 
సంఘములను చూదాే ము. పౌలు యొక్క పాిధ్మిక్ శరీతలుగా ఎఫెస ీసంఘమును మొదటగిా 
చూదాే ము. 

పాిధ్మిక్ శరీతలు 
ఎఫసెీయులక్ు 1:1లోని మాటలను మరపసార ిచూదాే ము: 

దదవుని చతతమువలన కరీసుత యిసేు అప సతలుడెనై పౌలు ఎఫసెులోనుని 
పరశిుదుధ లుక్ు...శుభమని చపెపి వ్ాి యునద ి(ఎఫసెయీులక్ు 1:1). 

ఈ పత్రకి్లోని పరిచయములో, పౌలు ఎఫసెుిలో ఉని సంఘమును తన శరతలిుగా గురితంచాడు. 
ఎఫసెు ఆసయిాలోని రపమా పాింతమునక్ు రాజధానిగా ఉంది, ఇది దాదాపు చని ఆసియా అని 
పిలువబడద ఆధ్ునిక్ పాింతముగా ఉంది. మొదటి శతాబేములో, ఇద ిరపమా సామాాజయములో అతయంత 
జనాభా క్ల్వగయిుండి, ముఖ్యమ ైన నగరాలోో  ఒక్టగిా ఉంటూ, తూరమప మరియు పశిుమ పపించముల 
మధ్య పవి్శేదావరంగా పనిచదసింది. భౌగపళపరంగా చూసేత , ఇది మియాండర్డ నదకిన ఉతతరాన ఉని ఎజియన్ 
సముది తీరంలో ఉంది. 

ఇపుపడు, ఈ పత్రిక్ వ్ాసతవంగా ఎఫసెయీులక్ు పంపబడినది కాదు అని కొందరమ పండతియలు 
నముుతయనాిరని మనం పిసాత వించాల్వ. ఈ అభిపాియమునక్ు అతయంత బలమ నై ఆధారము ఏమనగా, 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఐదు పాిముఖ్యమ ైన గరకీ్ు పతియలలో ఆరంభ వచనములో “ఎఫసెులో” అను మాట లేదు. బదులుగా, ఈ 
పితయలలో ఇలా వ్ాియబడయిునిది, “కరసీుత యిేసునందు నముక్మ నై పరశిుదుధ లక్ు.” ఇది వ్ాసతవముగా 
ఉండగా, అనకే్ పతియలలో “ఎఫసెులో” అను మాట ఉంది, మరయిు తెల్వసని ఏ పతియలోను వ్రేే శరీతలను 
గూరిు పరేొకనబడలేదు. కాబటిర , ఈ కారణముల చదత, ఎఫసెులోని సంఘమువ్ారమ పిధానమ ైన శరీతలుగా 
ఉనాిరమ అని ఎక్ుకవమంద ివ్ాయఖ్ాయతలు సముత్రసాత రమ. 

పౌలు ఈ పత్రిక్ను ఎఫసెులో ఉని క ైసైతవుల కొరక్ు వ్ాిశాడు అను దృకోకణమునక్ు 
మదేతయనిచుుటక్ు అనకే్ అంతరగత మరయిు బాహయ ఉదాహరణలు ఉనాియి. ఒక్వ్ పైున, పత్రకి్ యొక్క 
అంతరగత అంశములలోని అనకే్ విష్యాలు ఎఫసెులో ఉని సంఘము ఎదురొకనుచుని సవ్ాళోను 
చక్కగా ఉదదేశించ మాటాో డతాయి. మొదటిగా, పౌలు ఎఫెసులో ఉనిపుపడు, అతడు అర తమీ దదవి 
అరాధిక్ులతోను మరియు ఇతర క్షుది ఆచారములను పాటించువ్ారతిోను వివ్ాదించాడు అని అప సతలుల 
కారయములు 19వ అధాయయము మనక్ు తెల్వయజేసుత ంది. అలాగే, ఎఫసెీ. 5:11లో క ైైసతవులు  “నిష్ీలమ నై 
అంధ్కార కనయీలలో పాలుపంచుకొనక్ూడదు” అని పౌలు వ్ాిశాడు — ఇది అనయ విగహీారాధ్న 
ఆచారములను సూచసుత ంది. మరియు ఎఫసెీ. 6:12లో, క ైైసతవులు “పసిుత త అంధ్కారసంబంధ్ులగు లోక్ 
నాథులతోను, ఆకాశమండలమందుని దురాతుల సమూహములతోను పల రాడుచునాిరమ” అని అతడు 
బో ధించాడు. 

ర ండవదగిా, ఎఫసెు పటరణము అర తమీ దదవి యొక్క “పల ష్క్దార”ిగా పరిగణ ంచబడింది, మరయిు 
అర తమీ దదవి ఎఫసెు పటరణమును ఆసయిా పాింతములోన ే“మహ మక్రమ ైన” పటరణముగా చదసింద ిఅని 
పురావసుత  పరిశరధ్నల దావరా మనక్ు తలెుసు. ఇందువలనే, ఎఫసెీ. 5:27-29లో, ఎక రెఫల  (ἐκτρέφω), 
అనగా “పల షించుట” లేక్ “పెంచుట” అని అరాము, మరియు ఎనా్ కోిస్ (ἔνδοξος), అనగా 
“ఘనపరచుట” లేక్ “మహ మపరచుట” అని అరాము, అను గరీక్ు పదములను ఉపయోగించ పౌలు కరసీుత  
మరియు ఆయన సంఘమునక్ు మధ్య ఉని సంబంధ్మును వరిిసాత డు. ఇవి మరయిు ఇతర 
వివరములు ఎఫసెులోని సంఘము యొక్క పరసిిాత్రని చక్కగా వరిిసాత యి.  

మరొక్ వ్ ైపున, పౌలు ఈ పత్రిక్ను ఎఫసెీయులక్ు పంపాడు అను బాహయ ఆధారమును 
అనకే్మంది ఆదమి సంఘ పతిరమలు ఇచాురమ. ఉదాహరణక్ు, అల గ జండిియవ్ాడెనై క ోమ ంతయ, ర ండవ 
శతాబేము చవరపో  వ్ాిసూత , తన రచనయి నై ద ిఇనటి్క్రర్డ, 5వ అధాయయములో ఈ మాటలు వ్ాిశాడు: 

ఎఫసెయీులక్ు వ్ాి సూత , [పౌలు] పశిాిరాక్ముగా ఉని అంశమును సపష్రంగా 
వివరసిూత , ఈ కనీంద ివిధ్ముగా మాటాో డాడు: 

ఎఫసెీయులక్ు 4:13-15లోని వ్ాక్యభాగము అంతటి తరమవ్ాత ఈ ముందుమాటను క ోమ ంతయ 
వ్ాిశాడు. అదదవిధ్ంగా, మూడవ శతాబేము ఆరంభములో వ్ాిసిన తరెమత లుో , తన రచనయి నై ఎగ న స్ర 
మారిియన్, 5వ పుసతక్ము, 17వ అధాయయములో ఇలా వ్ాిశాడు: 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సంఘము యొక్క నిజమ నై సాంపదిాయములో ఇద ిమనక్ు ఉంద,ి అదదమనగా 
ఈ పత్రకి్ ఎఫసెయీులక్ు పంపబడంిద ికాని లవ్ొదకి్యక్ు కాదు. 

తెరమత లుో  పకిారం, ఆ కాలానికన ముందుని సంఘము యొక్క పూరిత సాంపిదాయము ఈ పత్రకి్ 
ఎఫసెీయులక్ు పంపబడనిదని ధ్ృవీక్రించంది. ఈ విష్యములో ఆదమి సంఘము యొక్క ఏ సాక్షయము 
క్ూడా తరెమత లుో క్ు విరమదధంగా లేదు. ఈ పత్రకి్ పౌలు లవ్ొదకి్యక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ క్ూడా కాదు అని తెరమత లుో  
సపష్రము చదశాడు — ఇది కొలసీి. 4:16లో పిసాత వించబడిన పత్రకి్. ఈ ర ండు పత్రకి్లు ఒక్టే 
పత్రకి్ల ైయుండుట సాధ్యమ నైిపపటికర, ఇది నిజము కాక్పల వచుు.  ఏది ఏమ నైా, ఈ పత్రకి్ను ఎఫసెులో 
ఉని సంఘమువ్ారమ చదువుటక్ు పౌలు ఉదదేశించయునాిడు అని నముుటక్ు ఆదిమ సంఘ పతిరమల 
యొక్క ఈ మాటలు బలమ నై బాహయ ఆధారమును అందిసాత యి. 

ఎఫసెులో ఉని సంఘమువ్ారమ పౌలు యొక్క పాిధ్మిక్ శరీతలు అయుయనాిరమ అని మనము 
చూశాము, కాని అతనికన దివతీయ శరీతలు క్ూడా ఉనాిరమ అని గురితంచుట చాలా పాిముఖ్యమ ైయునిది. 
ఈ శరీతలలో ల ైక్స్ లోయలో ఉండిన అనేక్ సంఘములు భాగమ ైయునివి. 

దవితీయ శరీతలు 
మనము ఇంతక్ు ముందద పిసాత వించనటటో , అనకే్ ఆదమి పతియలలో ఆరంభ వచనములో 

“ఎఫసెులో” అను మాటలు క్నిపించవు. అయితద పౌలు ఈ పత్రిక్ను ఎఫసెులో ఉని సంఘమునక్ు 
వ్ాిసియుండలేదు అని చపెుపటక్ు బదులుగా, పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసినపుపడు అతడు విసత ృతమ నై 
శరీతలను ఉదదేశించయునాిడు అని ఈ పతియలు సూచంచుచుండవచుు. ఈ విసత ృత శరీతలలో ల ైక్స్ 
లోయలోని అనకే్ సంఘములు భాగమ ైయునివి అని అనేక్మంది పండితయలు సముత్రసాత రమ. 

మొదట ిశతాబేములో ల ైక్స్ లోయ అని పలిువబడినదానిలో అనకే్ సంఘాలు అభివృదిధ  
చెందాయి. ఉదాహరణక్ు, కొలసీి మరియు లవ్ొదిక్య పటరణములలో సంఘాలు ఉనాియని మనక్ు 
తెలుసు మరయిు హ యి రాప ల్వ లో క్ూడా సంఘము ఉనిదనుటక్ు మంచ కారణం ఉంద.ి పౌలు 
ఎఫసెీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్లో ఈ సంఘములను గూరుి పిసాత వించక్పలయినపపటికర, పౌలు వ్ాిసుత ండగా 
వ్ారనిి గూరిు క్ూడా ఆలోచంచాడు అనుటక్ు మంచ కారణం ఉంది. 

దివతీయ శరీతలుగా పౌలు ల ైక్స్ లోయలో ఉని అనేక్ సంఘములను తన మనసుిలో 
క్ల్వగియుండనిాడు అనుటక్ు క్నీసం ర ండు పధిానమ నై కారణాలు ఉనాియి: మొదటగిా, పౌలు 
పరచియములేని శరీతలక్ు వ్ాిశాడను ఆధారము, మరయిు ర ండవదగిా, ల ైక్ల ైక్స్ లోయలో ఉని 
సంఘములక్ు ఈ పత్రిక్ యొక్క ఔచతయము. పౌలు శరీతలు అతనికన తలె్వయదు అని సూచంచు కొనిి 
వివరాలను మొదటగిా చూదాే ము. 

పరచియములేని శరీ తలు. ఎఫసెీయులక్ు 1:15, 16లోని పౌలు మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పభిువ్ నై యిసేునందల్వ మీ విశావసమునుగూరుియు, పరశిుదుధ లందరయిి డల 
మీరమ చూపుచుని విశావసమును గూరుియు, ననేు వినినపపటనిుండ.ి.. 
(ఎఫసెయీులక్ు 1:15).         

సపష్రంగా, అతని శరీతలలోని అనేక్ుల యొక్క విశావసమును అతడు పితయక్షంగా చూడలేదుగాని, 
కేవలం “వినాిడు” అంతద. ఎఫసెీయులక్ు 3:2-3లోని అతని మాటలు ఇదద విష్యమును సూచసాత యి. 

మీకొరక్ు నాక్నుగీహ ంపబడని దదవుని క్ృపవిష్యమ నై యిరేాపటటను గూరుి 
మీరమ వినియునాిరమ. ఎటోనగా కరీసుత  మరుము దదవదరినమువలన నాక్ు 
తలె్వయపరచబడనిదను సంగత్రనిగూరుి మునుపు సంక్పేముగా వ్ాి సతి్రని 
(ఎఫసెయీులక్ు 3:2-3). 

ఇంతక్ు ముందు మనము పసిాత వించనటటో , పౌలు ఎఫసెులో ఉని విశావసులక్ు సవయంగా 
బో ధించాడు. అతడు వ్ారికన బో ధించుటవలో కాదుగాని, ఈ పత్రిక్లోని ఆరంభ అధాయయములలో అతడు 
దానిని గూరుి వ్ాిశాడు కాబటిర  తన శరీతలక్ు తన సువ్ారతను గూరిు తలెుసు అని పౌలు వ్ాయఖ్ాయనించాడు. 
అతడు వ్ాియుచుండగా పౌలు ఎఫసెీయులను మాతిమగేాక్ ఇతరమలను గూరుి క్ూడా ఆలోచంచాడు అని 
ఈ పదములు బలముగా సూచసాత యి. 

పౌలు అనేక్మ ైన అపరచితయలక్ు వ్ాిశాడు అని చపెుపటక్ు మరొక్ సూచన ఏమనగా అతని 
పత్రకి్లో ఎటటవంటి వయకనతగత పసిాత వన లేదు. అతని యొక్క ఇతర పాిమాణ క్ పత్రిక్లనిిటలిో, ఇటటవంటి 
విష్యాలను పిసాత వించుట దావరా అతని శరీతలు అతనికన వయకనతగతముగా తలెుసు అనిటటో  సూచంచాడు: 
తన శరీతలలో తనక్ు తలె్వసని వయక్ుత ల యొక్క పరేమో ; కొందరమ నిరిేష్ర వయక్ుత లక్ు శుభములు చెపుపట; తన 
శరీతలతో తాను గడపిని సమయమును పిసాత వించుట; “సహో దరమలు,” వంటి సుపరచిత పదములను 
ఉపయోగసిూత , శరీతలను సూచంచుట; అతని శరీతలపటో అతనిక్ుని పేమి వయకరతక్రణలు; మరయిు అతని 
శరీతలక్ు తననుతాను “ఆతీుయ తండిి”గా వయక్తపరచుకొనుట. వ్ాసతవ్ానికన, పౌలు ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసిన 
పత్రకి్ మాతిమ ేఅతని వయకనతగత సూచనలు లేని ఏక కై్ పాిమాణ క్ గీంథములోని పత్రిక్గా ఉంది. మరియు 
ఎఫసెులోని సంఘముతో అతనికన చాలా సనిిహ త సంబంధ్ము ఉనిపపటికర క్ూడా అతడు వయకనతగత 
పిసాత వనలు చదయలేదు. పౌలు తన పత్రకి్ను ఎఫెసులోని సంఘముతో ఆరంభించ, తనక్ు పరచియము 
లేని వివిధ్ సంఘాలక్ు పంపించుట కొనసాగించాలని కోరాడని ఈ లక్షణము బలముగా సూచసుత ంది. 

పౌలు శరీతలలో తనక్ు పరచియములేని సంఘములు క్ూడా ఉనాియని చూశాము గనుక్, 
అతడు కొలసీి, లవ్ొదకి్య మరియు హ యి రాప ల్వతో సహా ల ైక్స్ లోయలోని సంఘములక్ు క్ూడా 
వ్ాిశాడని సూచంచు ఆధారమును పరశిరధించుటక్ు ఇపుపడు సిదధముగా ఉనాిము. 

ఔచతయము. ల ైక్స్  లోయక్ు సంబంధించన ఒక్ సూచన పౌలు సేి హ తయడెనై తయకనక్ులో 
క్నిపసిుత ంది. ఎఫసెీయులక్ు 6:21, 22 కొలసియులక్ు 4:7, 8 పికారం,  
తయకనక్ు పౌలు కొరక్ు క్నీసం ర ండు పత్రకి్లను చదరవ్శేాడు — ఒక్టి ఎఫసెులో ఉని సంఘముక్ు 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

మరియ ఇంకొక్టి కొలసీిలో  ఉని సంఘముక్ు. మరయిు బహుశా వీటిని ఒకే పియాణములో అతడు 
చదరవ్సేియుంటాడు. అంతదగాక్, మనము ఇంతక్ు ముందు పసిాత వించనటటో , పౌలు లవ్ొదకి్య 
సంఘముక్ు క్ూడా ఒక్ పత్రిక్ను వ్ాిశాడు. లవ్ొదిక్యక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ దొరక్లేదు, కాని కొలసీి. 
4:16లో పౌలు దానిని గూరుి పిసాత వించాడు: 

ఈ పత్రకి్ మీరమ చదవిించుకొనిన తరమవ్ాత లవ్ొదకి్య వ్ార ిసంఘములోను 
చదవిించుడ;ి లవ్ొదకి్యక్ు వ్ాి స ిపంపని పత్రకి్ను మీరమను చదవిించుకొనుడ ి
(కొలసీి . 4:16). 

ఈ వచనము నుండి, పౌలు కొలసీియులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్తో పాటట, లవ్ొదిక్యక్ు వ్ాిసని 
పత్రకి్ను క్ూడా తయకనక్ు చదరవ్శేాడు అని మనము తారికక్ముగా ఊహ ంచవచుు. ర ండు సంఘములు 
ర ండు పత్రిక్లను చదవి్లేా చూచుటక్ు ఇద ిఉతతమమ నై పదధత్రగా ఉంది. కాబటిర , ఈ ఇతర సంఘములు 
చదువుట కొరక్ు క్ూడా తయకనక్ు ఎఫసెీ పత్రకి్ యొక్క కాపలీను తీసుక్ువ్ ళాో డని క్ూడా మనము 
తారికక్ముగా ఊహ ంచవచుు. 

ల ైక్స్ లోయలోని సంఘములు ఎఫసెీ పత్రకి్ను చదవ్ాలని పౌలు ఆశించడానికన మరొక్ కారణం 
ఏమిటంటే, పౌలు చరెసాలలో ఉని కాలములో ఈ సంఘములను గూరిు ఎక్ుకవగా ఆలోచంచదవ్ాడు. 
కొలసియులక్ు 2:1లో అతడు చపెిపన మాటలు  వినండి: 

మీ కొరక్ును, లవ్ొదకి్య వ్ార ికొరక్ును, శరరర రరత్రగా నా ముఖ్ము 
చూడనివ్ారందరకిొరక్ును ననేు ఎంతగా పల రాడుచునాినో మీరమ 
తలె్వసకిొనగపరమచునాిను (కొలసియులక్ు 2:1). 

కొలసీి పటరణములో ఉని అబదధ బో ధ్క్ుల విష్యములో పౌలు క్లవరపడా్ డు, మరయిు 
ఇటటవంట ిసమసయలే సపష్రంగా లవ్ొదకి్యలోను, మరియు బహుశా ఆ పాింతములో ఉని ఇతర 
సంఘములలో క్ూడా ఉనివని అతడు తలంచాడు. ఉదాహరణక్ు, కొలసియులక్ు 4:12-13లో 
హ యి రాప ల్వలోని సంఘమును గూరుి పిసాత విసూత , పౌలు ఇలా వ్ాిశాడు: 

ఎపఫాి … ఇతడు మీకొరక్ును, లవ్ొదకి్యవ్ార ికొరక్ును, హ యి రాప ల్వ 
వ్ారకిొరక్ును బహు పయిాసపడుచునాి[డు]... (కొలసీి . 4:12-13). 

హ యి రాప ల్వ మరయిు లవ్ొదకినయను గూరిు పౌలు పిసాత వించుట, ఎపఫాి పౌలుతో నివసించుటక్ు 
అయిేయ ఖ్రములను ల ైక్స్ లోయలో ఉని అనేక్ సంఘములు భరించుచుండవచుు అని సూచసుత ంది. 
దీని వలన ఎఫఫాిను చూసనిపుపడలెాో  తాను పాిత్రనిధ్యము వహ ంచన సంఘములను అతడు తరచుగా 
జాా పక్ము చదసవే్ాడు. ల ైక్స్ లోయలోని సంఘములపటో పౌలు చూపిన శదీధ , ఎఫసెీ సంఘమునక్ు తాను 
వ్ాిసిన పత్రకి్ దావరా వ్ారకిన పరచిరయ చదస ేఅవకాశమును అతడు తృణీక్రించలేదని, పతిదయక్ముగా 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

తయకనక్ుతో పాటట పత్రకి్ యొక్క మరొక్ కాపీని ఇచు పంపించవలసనిపపటికర క్ూడా అతడు అవకాశమును 
విడచిపటెరలేదు అని సూచసుత ంది. 

ఎఫసెీ పత్రకి్ ల ైక్స్ లోయలోని సంఘముల కొరక్ు ఉదదేశించబడింద ిఅని ఆలోచంచునటటో  
మనలను పేిరపేించవలసిన మూడవ విష్యం ఏమిటంటే, పౌలు ఎఫెసయీులక్ు మరయిు 
కొలసియులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ ఇలాంటి సమసయలనే చరుిసుత ంది. కాబటిర , ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్ 
ల ైక్స్ లోయలోని సంఘములక్ు ఔచతయముగలది మరియు తగనిది అని చెపపడం సర నై విష్యం. 
ఉదాహరణ కొరక్ు మనం ఒక్దానిని మాతిం పిసాత విదాే ము. మునుపటి పాఠంలో మనము చూచనటటో గా, 
కొలసియులు దూతలను మరియు దయయములను ఆరాధించ పూజించద అబదధ  పవిక్తలతో పల రాడారమ. 
విశవమంతటిమీద మరియు ముఖ్యంగా దయయముల మీద యిేసుకరసీుత  యొక్క గొపపతనమును 
ఉదాా టించుట దావరా పౌలు వ్ారి యొక్క తపుపడు బో ధ్లను ఎదురించాడు. ఉదాహరణక్ు, 
కొలసియులక్ు 1:16లో పౌలు యిసేును గూరిు ఈ మాటలలో వివరించాడు: 

ఏలయనగా ఆకాశమందునివియు భూమియందునివియు, దృశయమ నైవిగాని, 
అదృశయమ నైవిగాని, అవి సంిహాసనముల నైను పభిుతవముల నైను పధిానుల నైను 
అధకిారముల నైను, సరవమును ఆయనయందు సృజింపబడనెు, సరవమును 
ఆయన దావరాను ఆయనను బటిరయు సృజింపబడనెు (కొలసియులక్ు 1:16). 

ఇపుపడు, ఎఫెసీ. 1:20-22లో పౌలు కరసీుత ను వరిించన విధానముతో దీనిని పల లుండి: 

కరీసుత ను...సమసతమ నై ఆధపితయముక్ంటనెు అధకిారముక్ంటనెు శకనతక్ంటనెు 
పభిుతవముక్ంటనెు...పతి్ర నామముక్ంటనెు హచెుుగా 
[క్ూరముండబటెటర కొనియునాిడు] మరయిు సమసతమును ఆయన 
పాదములకనీంద ఉంచ, సమసతముపెనైి ఆయనను సంఘమునక్ు శిరసుిగా 
నియమించనెు (ఎఫసెయీులక్ు 1:20-22). 

ఈ వ్ాక్యభాగములో, మనం ఇంతక్ుముందద చదివిన కొలసీి పత్రకి్లోని మొదటి అధాయయములో 
ఉని వ్ాక్యభాగమువల నే, పౌలు గరకీ్ు పదముల ైన ఆరేక (ἀρχή) మరయిు ఎక్ుిసియ ను (ἐξουσία) 
ఉపయోగించాడు, అవి ఇక్కడ “ఆధపితయము” మరయిు “అధకిారము” అని అనువదించబడనివి. ఈ 
ర ండు పదాలు పధిానముగా ఆతీుయ జీవులను సూచసాత యి. మానవ నాయక్ులను లేదా దదవదూతలు 
మరియు దయయములవంట ిఆతీుయ జీవులను సూచంచు క్ురియోటసే్ (κυριότης) అను గరీక్ు 
పదమును క్ూడా అతడు ఇక్కడ పునరావృతం చదశాడు, అనగా “పిభుతవము” అని అరాము. 

కొలసీి పత్రిక్లో పిసాత వించక్పల యినపపటకిర, ఇక్కడ పౌలు గరకీ్ు పదమ ైన దునామిస్ ను 
(δύναμις) క్ూడా ఉపయోగించాడు, అది ఇక్కడ “శకనత” అని అనువదించబడినది. దునామిస్ అను 
పదము చాలాసారమో  “బలము” లేదా “సామరాయము”ను సూచంచుటక్ు ఉపయోగించబడుచునిపపటకిర, 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

మొదట ిశతాబేపు యూదా మతము ఈ పదమును దదవునికన వయత్రరకే్ముగా పల రాడు సాతాను పక్షమున 
ఉని దయయములక్ు ఉపయోగించంది. మనము ఇక్కడ చూచుచునిటటో , ర ండు పత్రిక్లలోను, ఆతీుయ 
జీవులతో సహా, సమసతము మీద యిేసు యొక్క ఔనితయమును ఉదాటించుట దావరా పౌలు 
సంఘములోని సమసయలను ఉదదేశించ మాటాో డాడు. పౌలు దూతగా తయకనక్ు యొక్క పాతి, ల ైక్స్ 
లోయలోనుని సంఘములపటో పౌలుక్ుని పితదయక్మ నై శదీధ , మరయిు ఎఫసెయీులక్ు, కొలసియులక్ు 
మధ్యనుని సారూపయ అంశాలు, పౌలు ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసుత నిపుపడు అతని మనసులో ల ైక్స్ 
లోయలోని సంఘములు క్ూడా ఉనాియని సూచసుత నాియి. 

ఎఫసెీ పత్రకి్ యొక్క పౌలు గీంథక్రతృతవమును మరయిు  పౌలు యొక్క వ్ాసతవిక్ శరీతలలో 
ఎఫసెు సంఘము మరయిు  ల ైక్స్ లోయలోని సంఘములు ర ండూ ఉనాియని మనము చూశాము 
గనుక్, అతడు ఈ పత్రకి్ను వ్ాియుటక్ుగల ఉదదేశయమును చూచుటక్ు ఇపుపడు సదిధంగా ఉనాిము. 
పౌలు ఈ పత్రిక్ను ఎందుక్ు పంపాలని ఆశించాడు? 

ఉదదేశయము 
సాధారణంగా, పౌలు పతియక్షంగా లేదా వయకనతగతంగా యి రగిని సాా నిక్ పజిల యొక్క నిరిేష్ర 

సమసయలను పరషి్కరించడానికన పత్రిక్లను వ్ాిసేవ్ాడు. అయితద ఎఫసెులో అతడు కొంత భినిమ ైన పని 
చదశాడు. వివిధ్ పాింతాలోో  ఉని వివిధ్ సంఘముల యొక్క సమసయలక్ు పతి్రసపందనగా అతడు వ్ాిశాడు, 
వీరలిో చాలామందిని అతడు ఎపుపడు క్లవలేదు. కాబటిర , ఈ సంఘములలోని సమసయలతో 
వయవహరించుట పౌలు ఈ పత్రకి్ వ్ాియుటక్ుగల ముఖ్య ఉదదేశయముగా ఉంది. 

పౌలు ఉదదేశయమును గూరుిన మన చరు ర ండు భాగములుగా విభాగించబడింది: మొదటిగా, 
పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లో దదవుని రాజయము అను అంశమును చూదాే ము. ర ండవదగిా, 
దదవుని రాజయమును గూరుి సంఘము ఎదురొకనుచుని అనకే్మ నై సవ్ాళోను పౌలు ఎలా చరుించాడో  
చూదాే ము. దదవుని రాజయము అను అంశమును గూరిు మొదటగిా చూదాే ము. 

దదవుని రాజయము 
అనకే్మంది క ైైసతవులు దదవుని రాజయము అను వయకరతక్రణను సమాంతర సువ్ారతలతో 

అనుసంధానం చదశారమ: మతతయి, మారమక మరయిు లూకా. అయితద దదవుని రాజయము అను అంశము 
పాత నిబంధ్నలో మరయిు యిేసు యొక్క బో ధ్నలలో చాలా పాిముఖ్యమ ైనదిగా ఉనిద ికాబటిర , అది 
పౌలుక్ు క్ూడా అంతద పాిముఖ్యమ ైనదగిా ఉనిది. అతడు తన పత్రకి్లలో దదవుని రాజయమును గూరిు 
పదహారమమారమలు సూచంచాడు, మరయిు రాజయ సంబంధ్మ నై ఇతర పదాలను తరచు ఉపయోగించాడు. 
అతని యుగాంతశాసత రము — అంతయదనిములను గూరిున బో ధ్ — అతని వ్ేదాంతశాసత రమునక్ు 
కేందిముగా ఉనిద ిఅని పౌలు వ్ాిసని అనకే్ పత్రిక్ల నుండ ిమనము తలెుసుకొనవచుు. కరసీుత  చరతినిు 
గొపప ముగింపుక్ు తసెుత నాిడని పౌలు అరాం చదసుక్ునాిడు, ఇద ిఆయన యొక్క భూలోక్ పరచిరయతో 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఆరంభమ ై, సంఘ యుగములో కొనసాగించబడి, చవరకిన కరసీుత  యొక్క జయోతివ రాక్డలో 
న రవ్ేరమపలోనికన వసుత ంది. 

అతని తోటి యూదుల వల , చరితలిో కరసీుత  యొక్క అతయయనితమ నై భూమిక్ను గూరిు “రాబో వు 
యుగము,” అనగా కరసీుత నందు దదవుడు చవర ిఆశీరావదములను మరయిు శాపములను క్ుమురించు 
సమయము దృషార య పౌలు మాటాో డాడు. అయితద రాబో వు యుగమును గూరుి యిేసు మరయిు సువ్ారత 
రచయితలు మటాో డనిపుపడు, వ్ారమ దానిని దదవుని రాజయమును గూరిున పదాలలో వివరించారమ. దదవుని 
రాజయము పరలోక్ంలో ఉని విధ్ముగానే భూమిమీద క్ూడా పితయక్షపరచబడు సమయముగా వ్ారమ 
దీనిని గూరుి మాటాో డారమ. అవును, పౌలు క్ూడా దీనిని నమాుడు. ఈ దృకోకణములో, పౌలు 
ఆలోచనలలో దదవుని రాజయము యొక్క పాిముఖ్యతను అత్రగా వరిించడం క్ష్రంగా ఉంటటంది. వ్ాసతవ్ానికన, 
పౌలు సేి హ తయడు మరయిు అతని పయిాణ సహచరమడెనై లూకా పికారం, పౌలు అప సుత లతవ పరిచరయలో 
దదవుని రాజయమును గూరుిన బో ధ్న పిధానమ నైదిగా ఉంది. అప సతలుల కారయములు 28:30-31లో 
లూకా మాటాో డిన మాటలు వినండి: 

పౌలు ర ండు సంవతిరములు పూరితగా తన అదెే  యింట కాపురముండ.ి..దదవుని 
రాజయమునుగూరుి పకి్టంిచుచు, పభిువ్ నై యిసేు కరీసుత నుగూరుిన సంగతయలు 
బో ధంిచుచు ఉండనెు (అప సతలుల కారయములు 28:30-31). 

పౌలు చరెసాలలో ఉనిపుపడు చదసినదానిని ఈ వ్ాక్యభాగము వరిిసుత ంది — బహుశా 
ఎఫసెీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ క్ూడా అదద సమయంలో అదద సాలములో వ్ాియబడింది. మరయిు అక్కడ 
లూకా పౌలు పరచిరయను గూరుి ఎలా వివరించాడో  గమనించండి.  పౌలు “సువ్ారత” పిక్టించాడు అని 
చెపపక్ుండా పౌలు “దదవుని రాజయమును” గూరుి పిక్టించాడు అని లూకా చెపాపడు. 

ఆధ్ునిక్ సంఘములో, పజిలు ఎలోపుపడూ “సువ్ారత” లేదా “సువరతమానము”ను ఒక్ వయకనత 
యొక్క పాప క్షమాపణ మరయిు నితయజీవ వ్ాగాే నము వంటి వ్ాటితో అనుసంధానిసాత రమ. మరియు ఇవి 
మన నిరరక్షణక్ు అదుుతమ ైన కోణాలుగా ఉనాియి. అయితద కొీతత  నిబంధ్నలో, సువ్ారత యిసేు 
వయకనతగతముగా కొందరి కొరక్ు చదయు కారయముల క్ంటే చాలా గొపపదెయైునిది. దాని పరిమాణము 
సారవత్రకి్మ యైునిది. అద ిదదవుని రాజయము యొక్క రాక్డను గూరిున శుభవ్ారత అయుయనిది. మన 
రాజ నై యిసేు తన విరపధ్ులందరినీ ఓడించుటక్ు, పాపమును మరయిు మరణమును జయించుటక్ు తన 
శకనతని మరియు అధికారమును ఉపయోగించుచునాిడు అని పౌలు పకి్టించాడు. ఆయన సమసతమును 
నూతనముగా చదసూత , ఆయనయందు నమిుక్యుంచువ్ారనిి ఆయన త్రరిగవిచునపుపడు నూతన సృషిరకన 
వ్ారసులనుగా చదయుచునాిడు. అందువలనే, యిసేు మరయిు సువ్ారత రచయితలు ఎలోపుపడు “దదవుని 
రాజయ” సువ్ారతను లేక్ శుభవ్ారతను గూరుి మాటాో డదవ్ారమ. దదవుని రాజయమును గూరిు ఎఫసెీయులక్ు 
పౌలు ఉపదదశించనపుపడు, ఆయన వ్ారకిన సువ్ారతను గూరుిన ఈ విసత ృతమ నై, మహ మక్రమ ైన 
చతమిును అందించుచునాిడు. 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

కొందరమ పజిలు పౌలు రచనలను చూసనిపుపడు, దదవుని రాజయమును 
వ్ాసతవమ నైదగిా పౌలు సూటగిా మాటాో డలేదు కాబటిర , వ్దేాంత సదిాధ ంతము 
పౌలుక్ు అంత పాిముఖ్యమ నైద ికాదు అని నిరాా రంిచారమ. అయితద యిసేు 
పునరమతాా నము వ్ లుగులో పౌలు దదవుని రాజయము యొక్క భాష్ను తీసుకొని, 
దదవుని రాజయము అను వ్ాసతవిక్తను మరయిు ఆలోచనను పూరితగా నూతనమ నై 
విధానముగా అనువరితంచుచునాిడు మరయిు పకి్టంిచుచునాిడు అన ేఒక్ 
తీవమి నై అపారాము ఉనిద,ి కాని అతడు యిసేు ఉదదేశించన విధ్ముగాన ేదదవుని 
రాజయమును గూరుి చాలా సిారముగా మాటాో డతాడు... యిసేుకరీసుత నందు, 
పతిదయక్ముగా పునరమతాా నములో, యి హో వ్ా తాను వ్ాగాే నము చదసనిదానిని 
న రవ్రేుియునాిడు మరయిు ఆయన తన పజిల యొదేక్ు వచుయునాిడు, 
రక్షణను తచెుయునాిడు, మరయిు ఇపుపడు యిసేు కరీసుత నందు 
సమసతమునక్ు పభిువుగా పకి్టంిచబడనివ్ాడు ఉనాిడు... కాబటిర  సువ్ారతలలో 
మనక్ు క్నిపంిచు దదవుని రాజయ భాష్క్ు భినిమ నై విధ్ములుగా అతడు దానిని 
గూరుి మాటాో డుచునిను, దదవుని రాజయము అనునద ిపౌలు వ్దేాంతశాసత రములో 
చాలా పాిముఖ్యమ నై ఆలోచనగా ఉనిద.ి 

— డా. సీరవ్ బలో క్స మోర్డ 

పౌలు ఎఫెస ీపత్రకి్లో పతిదయక్ంగా కొనిిసారమో  మాతిమే దదవుని రాజయమును గూరుి చపెిపనపపటికర, 
అతడు దానిని తరచుగా పిసాత వించాడు. చాలాసారమో , పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు రాజయమును మరయిు 
సమకాలీన రపమా సామాాజయమును జాా పక్ం చదయు అంశములను సపష్రముగా పిసాత వించాడు. క ైైసతవ 
సువ్ారత రాజయము యొక్క విజయమును గూరుినది, పతిదయక్ముగా, కరసీుత నందు దదవుని రాజయము యొక్క 
విజయమునక్ు సంబంధించనది అని తన పాఠక్ులక్ు జాా పక్ము చదయుటక్ు అతడు ఇలా చదశాడు. 

ఎఫసెీ పత్రకి్లో దదవుని రాజయము వ్ ైపుక్ు పౌలు దృషిరని ఆక్రిషంచన ఆరమ విధానములను మనము 
పరగిణ దాే ము. మొదటగిా, ఎఫసెీ. 2:12, 19లో వ్ార ిరాజయ పౌరతవమును పరగిణ ంచుటక్ు పౌలు తన 
శరీతలక్ు పలిుపునిచాుడు.  

పౌరతవము. పాత నిబంధ్న గంీథములో దదవుని పిజలు ఒక్ రాజయముగా, పతిదయక్ంగా ఇశాీయిేలు 
రాజయముగా యిరేపరచబడా్ రమ. దదవుడు వ్ారి రాజుగా ఉనాిడు మరయిు పతి్ర ఇశాీయిలేీయుడు ఆ 
రాజయములో పౌరమనిగా ఉనాిడు. అదద విధ్ముగా, పౌలు దనిములలో, రపమా సామాాజయములో 
పౌరతవము చాలా ఉనితముగా పరిగణ ంచబడదది. ఈ కారణముల చదత, పౌలు క ైైసతవులను గూరిు 
“పౌరమలు” అని పిసాత వించనపుపడు, రాజయము లేక్ సామాా జయములో, అనగా కరసీుత నందు దదవుని 
రాజయములో వ్ారి పౌరతవమును గూరిు అతడు మాటాో డుతయనాిడు అని అతని శరీతలు అరాము 
చదసుక్ునాిరమ.  
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సావసాయం. ఎఫెసయీులక్ు 1:14, 18, అదదవిధ్ంగా 5:5లో పౌలు పిసాత వించన సావసాయం అను 
అంశము విష్యములో క్ూడా ఇదద వ్ాసతవమ ై ఉంది. పాత నిబంధ్నలో, ఇశాీయిేలు రాజయములోని 
పౌరమలక్ు మాతిమ ేవ్ాగాే న భూమిలో సావసాయం ఇవవబడదది. మరియు రపమా సామాా జయంలో, పౌరమలక్ు  
మాతిమ ేసావసాయం ఇవవబడదది. ర ండు సందరుములలోను, వ్ారసతవ హక్ుకలు కవేలం రాజయ పౌరమలక్ు 
మాతిమ ేఅందుబాటటలో ఉనాియి. ఈ కారణము చదత, కరసీుత  అనుచరమలుగా మన సావసాయమును పౌలు 
సపష్రముగా కరసీుత నందు దదవుని రాజయముతో అనుసంధానం చదశాడు. 

సెనైయములో సవేచదయుట. మరయిు ఎఫసెీయులక్ు 6:10-18లో పౌలు పిసాత వించన సెనైయములో 
చదయు సేవను గమనించండి.  పాిచీన లోక్ములో, యుదధము రాజయములు అను అంశముతో దగగర 
సంబంధ్ము క్ల్వగయిుండదది అని చపెపనవసరములేదు. పాత నిబంధ్నలో, రాజాయనికన చెందని పురమష్ 
పౌరమలు అందరమ ఇశాీయిలేు సెైనయంలో పనిచదయవలసి ఉండనెు. మరియు రపమా సామాా జయంలో, పౌరమలు 
సెైనయములో సేవ చదయవలస ిఉండదది. కాబటిర , క ైైసతవులు ఆతీుయ పల రాటములో పాలుపంచుకోవ్ాల్వ అని 
పౌలు ఉదాా టించనపుపడు, కరసీుత నందు దదవుని రాజయములో పౌరమలుగా వ్ారమ అలా చదశారమ అని అతడు 
సూచంచాడు. 

సృషిరని యిలేుట. అంతదగాక్, ఎఫెసీ. 1:20-2:6 వంటచిపటో పసిాత వించబడని సృషిర  మీద దదవుని 
పిజల యొక్క పరిపాలన క్ూడా కరసీుత నందు దదవుని రాజయముతో దగగరగా ముడిపడయిునిది. పాత 
నిబంధ్నలో, భూమి మీద వ్ార ిఆధిపతయమును విసతరింపజయేుట ఇశాీయిలేు క్ల్వగయిుండిన ముఖ్య 
లక్షయములలో ఒక్టెైయుండనిది. రపమా సామాా జయంలో క్ూడా ఇదద వ్ాసతవమ ై ఉంది. కాబటిర , సృషిరయంతట ి
మీద ఆధిపతయము చదయు సాా నములో విశావసులు కరసీుత తో క్ూడా క్ూరొునియునాిరమ అని పౌలు 
బో ధించనపుపడు, కరసీుత  రాజు అనియు, విశావసులు ఆయన రాజయములో పౌరమలు, అధికారమలనియు 
అతడు సూచంచాడు. 

పరేమలక్ు మూలము. ఎఫసెీ. 3:15లో, భూమి మీద ఉని పతి్ర క్ుటటంబము యొక్క పేరోక్ు 
దదవుడు మూలము అయుయనాిడు అని పౌలు వ్ాిసినపుపడు క్ూడా, కరసీుత  యొక్క విజయవంతమ నై 
రాజయము అను అంశము అతని మనసుిలో ఉండనిది. పాత నిబంధ్నలో దదవుని పజిలు ఆయన పరేమతో 
పిలువబడా్ రమ ఎందుక్ంటే వ్ారమ ఆయన రాజయములో భాగసుత లుగా ఉనాిరమ. ఉదాహరణక్ు, ఆమోసు 
9:11-12లోని మాటలు వినండ:ి 

పడపిలయిన దావీదు గుడారమును ఆ దనిమున ననేు లేవన త్రత ...ఎదోము 
శరష్మును నా నామము ధ్రంిచన అనయజనులనందరనిి నా జనులు 
సవతంత్రంిచుకొనునటటో  పూరవపురరత్రగా దానిని మరల క్టటర దును; ఈలాగు జర ి
గంిచు యి హో వ్ా వ్ాక్ుక ఇదద (ఆమోసు 9:11-12). 

పడిపలయిన దావీదు “గుడారము”ను లేవన తయత దును అని పిభువు చపెపినపుపడు దాని అరాం 
ఏమిటంటే, మానవ చరతిి యొక్క ముగింపులో భాగముగా దావీదు సంతానము యొక్క రాజతవములో 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఇశాీయిలేు రాజయమును ఆయన పునరిిమిసాత డు. కాబటిర , పాత నిబంధ్న పికారం, దదవుని 
పునరమదధరించబడిన రాజయము దావరా జయించబడు పిత్ర దదశము దదవుని పేరమను క్ల్వగియుంటటంది. 
ఎఫసెీ పత్రకి్ యొక్క నేపథయములో, పేరమ పటెటర  ఆచారమునక్ు క్ూడా రపమా సామాాజయముతో రాజయ 
సంబంధ్ము ఉనిది. పతిదయక్ముగా, రపమా సామాాజయము జయించన అనకే్మందికన సామాాజయములో 
పౌరతవము సహజముగా ఇవవబడదది. మరయిు పౌరతవము కొరక్ు వ్ారికన సహాయము చదసిన పరేమను 
లేక్ వ్ారికన పౌరతవమును ఇచున చక్ీవరిత పేరమను వ్ారమ పటెటర క్ునవే్ారమ. కాబటిర , పౌలు దదవుని పరేమను 
ప ందుకొనుటను గూరిు వ్ాిసుత నాిడు, ఎఫసెీయులు దీనిని కరసీుత నందు దదవుని రాజయములో 
భాగమగుటతో అనుసంధానము చదసుకొనియుండదవ్ారమ. 

రాయబార.ి చవరగిా, ఎఫసెీయులక్ు 6:20లో, పౌలు తననుగూరిు తాను దదవుని రాయబారగిా 
చెపుపక్ునాిడు. పాత నిబంధ్న మరియు రపమా సందరుము ర ంటిలోను, రాయబారి రాజుక్ు లేదా 
చక్వీరితకన ఒక్ అధకిారకి్మ నై పతి్రనిధిగా ఉనాిడు. కాబటిర , ఇక్కడ క్ూడా కరసీుత నందు దదవుని రాజయము 
పౌలు మనసుిలో ఉండనిది. ఇవి మరియు అనేక్ ఇతర మారగములలో, ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్లో 
పౌలు పిసాత వించన అనేక్ సమసయలు దదవుని రాజయమును గూరిు తాను క్ల్వగియుని నముక్ముతో 
సూటిగా ముడపిడి ఉనాియని పౌలు బయలుపరచాడు. 

ఎఫసెయీులక్ు వ్ాి సని పత్రకి్లో, పౌలు దదవుని రాజయము మీద దృషిరపటెటర టను 
మనము చూసాత ము. ఉదాహరణక్ు, దదవుని మంచ ఉదదేశయముల పకిారం వ్ారమ 
నితయతవములో కరీసుత  యొదేక్ు పలిువబడా్ రమ అని ఎఫసెయీులక్ు చబెుతూ 
అతడు పత్రకి్ను ఆరంభిసాత డు, మరయిు ఆ పలిుపులో, వ్ాసతవిక్ భావనలో, వ్ారమ 
కరీసుత  రాజయములోనికన పలిువబడా్ రమ. కరీసుత  మరణ ంచ, త్రరగిిలేచన తరమవ్ాత ఈ 
వ్ాసతవమును గూరుి మాటాో డుతూ, ఎఫసె ీ1లో పౌలు దనీిని అభివృదిధ  చదయుట 
ఆరంభించాడు ... ఆయన తండి ిక్ుడపిారివమునక్ు ఎతతబడనిాడు, మరయిు అద ి
చతాి తుక్మ నై రరత్రలో మనక్ు పాిముఖ్యమ నైదగిా ఉనిద,ి కాని వ్ాసతవిక్ 
భావనలో, ఈ రాజయమునక్ు రాజుగా సరవశకనత, సరావధకిారము ఆయనక్ు 
ఇవవబడనిద.ి.. తరమవ్ాత ఎఫసె.ీ 5లో దదవుని రాజయము, కరీసుత  రాజయము నీత్ర 
రాజయము అను వ్ాసతవమును గూరుి క్ూడా పౌలు మాటాో డుతయనాిడు. కాబటిర , 
కరీసుత క్ు వ్ లుపల ఉనివ్ారమ, అవినీత్రపరమలు, కరీసుత  ఎదుట మొకాళళూనుటక్ు 
మరయిు ఆయన రాజయమునక్ు, చతతమునక్ు అపపగంిచుకొనుటక్ు 
నిరాక్రంిచువ్ారమ, ఆయన రాజయములో భాగమ యైుండరమ, ఎందుక్ంట ేఆయన 
రాజయము నీత్ర రాజయము అయుయనిద.ి  

— డా. జయ్ హాల  
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఎఫసెీయులక్ు వ్ాియుట వ్ నుక్ పౌలు క్ల్వగయిుని ఉదదేశయములో దదవుని రాజయము మీద 
ఉదాా టన భాగమ ైయునిద ిఅని ఇపపట ివరక్ు మనము చూశాము కాబటిర , ఈ పత్రకి్లో పౌలు మాటాో డని 
దదవుని రాజయమునక్ు ఉని కొనిి విశరష్మ నై సవ్ాళోను చూచుటక్ు మనము సిదధముగా ఉనాిము. 

సవ్ాళలో  
ఎఫసెీ మరియు ల ైక్స్ లోయలోని సంఘములు ఎదురొకని అనకే్ సవ్ాళోను పౌలు 

పిసాత వించాడు, అయితద సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని మూడింటిని మాతిమ ేమనం చూదాే ము: 
“పాిచీన పురమష్యడు” లేక్ పిత్ర విశావసలిో ఉండు పాపపు సవభావము; యూదా క ైసైతవులు మరియు అనయ 
క ైైసతవుల మధ్య ఉని జాత్ర లేక్ తగెల క్లహములు; కరసీుత ను మరియు సంఘమును వయత్రరకేనంచు 
సాతాను, దయయపు శక్ుత లు. 

పాపపు సవభావము. మొదటగిా, పౌలు మన పాప సవభావము మరియు పాప అలవ్ాటోను 
గూరిు వ్ాిసనిపుపడు, అతడు రాజయ భాష్ను నివ్ేదించాడు, మరియు దదవుని రాజయము యొక్క పౌరమలక్ు 
పాపము గురమతయగా ఉండక్ూడదు అని బో ధించాడు. ఎఫసెయీులక్ు 5:5లో, పౌలు ఈ మాటలు 
వ్ాిసుత నాిడు: 

వయభిచారయిి నైను, అపవితయి డెనైను, విగీహారాధకి్ుడె ైయునిలోభియి నైను, 
కరీసుత యొక్కయు దదవునియొక్కయు రాజయమునక్ు హక్ుకదారమడు కాడు 
(ఎఫసెయీులక్ు 5:5). 

దదవుని రాజయములోని పౌరమలు కరసీుత క్ు విధదయత చూపుతారమ లేదా అవిధదయత చూపుతారమ. 
వ్ారమ తమ రాజుక్ు నముక్మ నై సేవ చదసూత  విధదయత చూపని యి డల, నూతన సృషిరలో వ్ారమ వ్ార ి
సావసాయములోని ఆశీరావదములను సవతంత్రించుక్ుంటారమ. కాని పౌరమడు కరసీుత ను త్రరసకరిసేత , రాజు మీద 
త్రరమగుబాటట చదసి ఆయన అనుగీహ ంచు రక్షణను ధకి్కరసిేత , కరసీుత  రాజయములో ఆ వయకనతకన సావసాయం 
ఉండదు. 

జాత్రపరమ నై ఉదికి్తతలు. ర ండవదగిా, మన పాపపు సవభావములోని సవ్ాళోను గూరిు 
మాటాో డుటతో పాటటగా, మొదటి శతాబేపు సంఘములో యూదులు మరయిు అనుయల మధ్య ఉని 
జాత్రపరమ నై లేక్ తెగల ఉదిిక్తతలను గూరుి మాటాో డుటక్ు పౌలు దదవుని రాజయము యొక్క 
రూపక్మును ఉపయోగించాడు. ఎఫసెీ 2:11-13లో అతని మాటలను వినండి: 

కాబటిర  మునుపు శరరరవిష్యములో అనయజనుల యైుండ,ి శరరరమందు చదత్రతో 
చదయబడని సునిత్ర గలవ్ారమ అనబడని వ్ారచిదత సునిత్రలేనివ్ారనబడని 
మీరమ... ఇశాీ యిలేుతో సహపౌరమలుకాక్, పరదదశులును, వ్ాగాే న నిబంధ్నలు 
లేని పరజనులును కరీసుత క్ు దూరసుా ల  ైయునాిరమ... ఇపుపడు కరీసుత యిసేునందు 
కరీసుత  రక్తమువలన సమీపసుా ల  ైయునాిరమ (ఎఫసెయీులక్ు 2:11-13). 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఇక్కడ, పౌలు సునిత్రలేని అనయజనులు కరీసుత లోకన రాక్ ముందు పరసిిాత్రని మరయిు కరీసుత ను 
సీవక్రించన తరమవ్ాత పరసిిాత్రతో పల లాుడు. మునుపు, వ్ారమ దదవుని రాజయములో పౌరమలుగాక్ 
“పరజనులు”గా ఉనాిరమ. అయితద ఒక్సారి ఈ అనుయలు కరసీుత నందు విశావసముంచన తరమవ్ాత, వ్ారమ 
ఆయన రాజయములో సంపూరి పౌరమలు అయాయరమ. అనయజనులు “వ్ాగాే న నిబంధ్నలులేని పరజనులుగా” 
ఉనాిరమ అని క్ూడా పౌలు చపెాపడు. 

పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నలు దదవుడు తన రాజయమును నిరవహ ంచుటక్ు చటరపరమ నై 
ఏరాపటటో గా ఉనాియి. ఒక్సార ిఅనుయలు కరసీుత  యిేసునందు “సమీపసుా ల ైనపుపడు,” కరసీుత నందు నూతన 
నిబంధ్నలో వ్ారమ ఇశాీయిలేు యొక్క జాతీయ నిబంధ్నల అధకిారము కనీందికన వచుయునాిరమ.  
ఫల్వతంగా, కరసీుత నందు దదవుని రాజయములోని నిబంధ్న ఆశీరావదములక్ు వ్ారమ హక్ుకదారమలు 
అయాయరమ. పౌరతవము మరయిు నిబంధ్నల విష్యములో సంఘము మీద పౌలు దృషిరపెటటర ట, పౌలు 
సంఘమును గూరిు దదవుని రాజయముగా మాటాో డుచునాిడు అని సూచసుత ంది. క్ుో పత ంగా, వ్ారిపుపడు 
అదద రాజయములో పౌరమలుగా ఉనాిరమ కాబటిర , యూదులు మరియు అనుయలు కొంతవరక్ు ఒక్రతిోనొక్రమ 
సమాధానపరచబడా్ రమ అని పౌలు సూచంచాడు. 

పౌలు ఎఫసెయీులక్ు వ్ాి సని పత్రకి్లో, అనకే్ సంసకృతయలు, ఎఫసె ీసంఘములో 
ఉని అనకే్మంద ిపజిల కారణంగా దదవుని రాజయము మీద పౌలు ఎంతో 
వూయహాతుక్ముగా దృషిరపటెార డు. ఇపుపడు, ఎఫసె ీ2లో అతడు 
బో ధంిచుచునిపుపడు, మనమిక్ అపరచితయలము కాము అని అతడు 
పకి్టంిచాడు. మరొక్ మాటలో, సంఘము ఇపుపడు విభినిమ నై సంసకృతయలు, 
జాతయలు, మరయిు నపేథయములు క్లుసుకొను సాలం అయియంద.ి ననేు 
న జైీరయిావ్ాడనిి, ననేు అమ రకిావ్ాడనిి, ననేు రపమీయుడను, ననేు 
యూదుడను అను మనసుితో మనమిక్ మనలను మనము గురితంచుకోవలసని 
లేక్ ఆలోచంచవలసని పనిలేదు. మనమంతా దదవుని రాజయములో 
ఒక్టవుతాము. మరయిు ఇద ికరీసుత  శరరరమును ఐక్యపరమసుత ంద.ి.. పౌలు 
సారాంశముగా పకి్టంిచన పకిారం, దదవుని రాజయములో పౌరమనిగా ఉండుట అంట ే
శరరర కనీయలను విడచ, కరీసుత  జీవమును ప ందుకొనుట అయుయనిద.ి మనలను 
మనము ఇపపట ివరక్ు నిరవచంచుకొనిన విష్యములను విడచ, పాిక్ృత్రక్ 
లోక్ములో మనము ఇపపట ివరక్ు విష్యములను చూసని దృషిరకోణమును 
విడచ, కరీసుత  దృషిరకోణమును ప ందుకొనుట అయుయనిద.ి మొదటగిా, ననేు 
పరలోక్మునక్ు చంెదనివ్ాడను అను గురితంపులో నాటబడ,ి పరలోక్మునక్ు 
చంెదనివ్ానిగా, ఏద ిఏమ నైపపటకిర, ఆ దృషిరకోణములో నుండద ననేు సమసతమును 
చూడవలసయిునిద.ి ననేు పపిధి్మముగా దదవుని బిడ్న యైునాిను, మరయిు 
సమసతము తరమవ్ాత సాా నములో ఉనిద.ి ఈ పునాద ిలేక్ుండా, మనము 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నిజముగా త్రరగి ిజనిుంచాము మరయిు కరీసుత ను మన పభిువు మరయిు 
రక్షక్ునిగా అంగరక్రంిచాము అను వ్ాసతవమును కోలోపతాము. 

— పాసరర్డ జానిన్ ఒని 

దయయపు శక్ుత లు. చవరిగా, విశావసుల యొక్క పాపపు సవభావము మరియు ఆదిమ 
సంఘములో జాత్ర మరియు తగెల ఉదిిక్తతలక్ు సంబంధించ పౌలు కవేలం రాజయ భాష్ను మాతిమ ే
ఉపయోగించలేదుగాని, ఎఫసెులో ఉని సంఘమును సవ్ాలు చదసని సాతాను, దయయపు శక్ుత ల 
విష్యమునక్ు కరసీుత నందు దదవుని రాజయము అను అంశమును క్ూడా పౌలు అనువరితంచాడు. 
మునుపటి పాఠములో మనము చూచనటటో గా, ల ైక్స్ లోయలో ఉని సంఘములను అబదధ  బో ధ్క్ులు 
క్లవరపరచారమ. పలు ఆతీుయ శక్ుత లను క ైసైతవులు ఆరాధంిచునటటో  వ్ారనిి పురకిొలుపటక్ు అబదధ 
బో ధ్క్ులు గరీక్ు మతము నుండి, యూదా ధ్రుశాసత రములోని కొనిి సరకిాని ఆలోచనల నుండి కొనిి 
విష్యములను ఉపయోగించారమ. దీనిలో సాతాను మరయిు దయయములు, అలాగే విశవములో ఉని 
కొనిి మౌల్వక్ విష్యములు భాగమ ైయునాియి: భూమి, గాల్వ, నీరమ మరియు నిపుప. పౌలు దదవుని 
రాజయమును గూరుిన అతని వ్దేాంతశాసత రముక్ు అనుసంధానంగా ఈ దయయములు మరయిు మౌల్వక్ 
విష్యములను గూరుి వరిించాడు. దీనిని గూరుి అతడచిుు సపష్రమ నై పకి్టన ఎఫసెయీులక్ు 2:1-2లో 
క్నిపసిుత ంది. 

అపరాధ్ములచదతను పాపములచదతను మీరమ చచునవ్ార  ైయుండగా, ఆయన 
మిముును కరీసుత తో క్ూడ బదికినంచనెు. మీరమ వ్ాటనిి చదయుచు, వ్ాయు మండల 
సంబంధ్మ నై అధపిత్రని, అనగా అవిధదయుల నై వ్ారనిి ఇపుపడు పేరిపేంిచు శకనతకన 
అధపిత్రని అనుసరంిచ, యిా పపించ ధ్రుముచొపుపన మునుపు నడుచుకొంటరి ి
(ఎఫసెయీులక్ు 2:!-2). 

వ్ారమ విశావసులగుటక్ు ముందు, ఎఫసెీయులు “వ్ాయు మండల సంబంధ్మ నై అధపిత్ర” 
పాల్వంచుచుని “పపించ ధ్రుము చొపుపన” నడుచుకొనిరి అని పౌలు తలె్వపాడు. మిగిల్వన లేఖ్నము 
అంతటిలో మనము చూచుచునిటటో , ఆ గొపప అధిపత్ర సవయంగా దురాతు అయిన సాతానే. 
నిరాశురయముగా, సాతాను మరియు దయయపు శక్ుత లు సంఘమును వయత్రరకేనసూత , కరసీుత నందు దదవుని 
రాజయముతో పల రాడతాయి అని పౌలు తరమవ్ాత తలె్వయపరచాడు. ఎఫెస ీ6:12లో అతని మాటలను 
వినండి: 

ఏలయనగా మనము పల రాడునద ిశరరరమలతో కాదుగాని పధిానులతోను, 
అధకిారమలతోను, పసిుత త అంధ్కారసంబంధ్ులగు లోక్ నాథులతోను, 
ఆకాశమండలమందుని దురాతుల సమూహములతోను పల రాడుచునాిము 
(ఎఫసెయీులక్ు 6:12). 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దదవుని రాజయముగా సంఘము అంధ్కార సంబంధ్మగు రాజయముతో సారవత్రకి్ యుదధము 
చదసుత ంది. అది పిజలు లేక్ “రక్తమాంసముల”తో యుదధము చదయుటలేదుగాని, సాతాను మరియు వ్ాని 
దయయపు శక్ుత లతో యుదధము చదసుత ంది.  ఎఫెసయీులు మరయిు ల ైక్స్ లోయలో ఉని సంఘములతో 
సహా పౌలు యొక్క వ్ాసతవిక్ శరీతలు వయకనతగత పాపము, జాత్ర ఉదికి్తతలు, దయయపు శక్ుత లు వంట ిపలు 
రక్ముల సమసయలను ఎదురొకనాిరమ. మరయిు ఈ సమసయలనిిటిని ఒక్ సామానయ అంశముతో 
అనుసంధానం చదయుట దావరా పౌలు ఈ సమసయలను పరిష్కరించుటక్ు పయిత్రించాడు. కరసీుత నందు 
దదవుని రాజయము అను సంపూరిమ నై, సారవత్రకి్ వ్ాసతవిక్త వ్ లుగులో వ్ాటనిి గూరిు అతడు మాటాో డాడు. 
అలా చదయుట దావరా, కరసీుత నందు దదవుడు సాధ్యపరచుచుని ఉనితమ నై చతమిును అతడు తన 
పాఠక్ులక్ు ఇచాుడు. 

ఎఫసెు మరయిు ల ైక్స్ లోయలో దదవుడు నూతనమ నై పజిలను సృషిరంచాడు. వ్ారమ ఇక్ తమ 
పాపపు సవభావములక్ు బానిసలుగా ఉండక్ుండుటక్ుగాను ఆయన రాజయములో ఆయన వ్ారకిన 
పౌరతవమును ఇచాుడు. ఆయన రాజయములో తోటి పౌరమలుగా ఒక్రతిో ఒక్రమ సామరసయముగా 
ఉండుటక్ుగాను ఆయన వ్ారనిి పలిచాడు మరియు బలపరచాడు. వ్ారి దయయపు విరపధ్ులపె ైవిజయము 
కొరక్ు ఆయన రాజయములోని పిజలుగా ఆయన వ్ారనిి బలపరచాడు. ఈ విధ్ములుగా దదవుని రాజయము 
అను అంశమును గూరిు మాటాో డుట దావరా, తాను పిక్టించన సువ్ారత వ్ పైుక్ు — అనగా కరసీుత నందు 
దదవుని రాజయము యొక్క విజయమును గూరుిన శుభవ్ారత వ్ ైపుక్ు — త్రరగిిరముని పౌలు ల ైక్స్ 
లోయలో ఉని సంఘములక్ు పలిుపునిచాుడు. 

పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును ఇపపటవిరక్ు మనం చూశాము గనుక్, 
పత్రకి్ యొక్క ఆక్ృత్ర మరయిు విష్యసూచక్ను చూచుటక్ు మనం ఇపుపడు సదిధముగా ఉనాిము. 
ఎఫసెీ మరియు ల ైక్స్ లోయలో ఉని సంఘములు ఎదురొకనుచుని సవ్ాళోను గూరుి మాటాో డుతూ 
పౌలు తన ఆలోచనలను ఏ విధ్ముగా తలె్వయపరచాడు? 

ఆక్ృత్ర & విష్యసూచక్ 

పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ ఐదు పధిాన భాగములుగా విభాగించబడుతయంది. అవి 
ఏవనగా: 

• 1:1, 2లో అభివందనం; 
• 1:3-14లో దదవుని సుత త్రంచుట;  
• 1:15-23లో ఎఫసెీయుల కొరక్ు పౌలు తరచు చదసని పాిరానను గూరుిన వివరణ; 
• 2:1-6:20లో వ్ లుగు రాజయము మరియు చీక్ట ిరాజయము మధ్య భినితవమును 

చూపించు పిధాన భాగము; 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

• మరియు 6:21-24లో అంత్రమ అభివ్ాదములు. 

అభివందనం (1:1, 2) 
మొదటగిా, పౌలు వ్ాిసని అనకే్ పత్రకి్ల వల నే, ఈ పత్రిక్ను అప సతలుడెనై పౌలు వ్ాిశాడు అని 

1:1, 2లో ఉని అభివందనం తెల్వయజేసుత ంది. “దదవుని చతతమువలన” అతడు తన అప సుత లతవమును 
ప ందుక్ునాిడు అని క్ూడా అది నివ్దేిసుత ంది. దదవుని చతతమును గూరుి ఈ సూచన పౌలును దదవుని 
యొక్క అధికారకి్మ నై పిత్రనిధగిా గురితసుత ంది తదావరా పౌలు మాటలు దెవై అధకిారముగలవిగా ఉనివి. 
ఈ అభివందనం ఒక్ ఆశీరావద రూపములో పాిమాణ క్ శుభముతో ముగుసుత ంది.  

సుత త్ర (1:3-14) 
దదవుని సుత త్రంచు భాగము 1:3-14లో క్నిపసిుత ంది. పౌలు పత్రకి్లలో కవేలము ఈ పాిమాణ క్ 

గీంథ పత్రిక్లో మాతిమ ేఅభివందనం తరమవ్ాత దదవుని సుత త్రంచుటను గూరుిన భాగము ఉంది. 
సాధారణంగా పౌలు తన అభివందనము తరమవ్ాత వయకనతగత సూచన లేదా శుభవచనము తలెుపుతాడు. 
అయితద మనం ఇపపటిక ేచూచనటటో గా, ఎఫసెీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్లో ఏ విధ్మ నై వయకనతగత సూచనలు 
లేవు. 

పౌలు వయకనతగత సూచనలను ఎందుక్ు ఇవవలేదో  క్ూడా మనక్ు ఖ్చుతంగా తలె్వయదు. బహుశా, 
వివిధ్ సంఘములక్ు పంపబడద పత్రిక్లో సుత త్రని గూరిున భాగము మంచగా ఉంటటంద ిఅని అతడు 
భావించయుంటాడు. లేదా తరమవ్ాత భాగములో కొనసాగే సదిాధ ంతపరమ నై విష్యాలక్ు ఇది పునాదగిా 
ఉండాలని క్ూడా అతడు భావించయుంటాడు. కొందరమ ఈ భాగమును మొదటి మూడు 
అధాయయములలో విసతరించయుని పాిరానక్ు ఆరంభముగా చూశారమ. మరికొందరమ పాిచీన పపించంలో 
అధకిారకి్మ నై రచనలలో రాజుక్ు సుత తయలు చలోె్వంచుట సరవసాధారణమ ైన విష్యము అని 
తెల్వయపరచారమ. చాలా వరక్ు, ఇక్కడ మనము పిసాత వించన క్నీసం కొనిి కారణములతో సహా, పౌలు 
ఈ పత్రకి్ను ఈ విధ్ముగా వ్ాియటానికన వ్ నుక్ ఉని కారణాలు సంకనోష్రమ నైవిగా ఉనాియి. 

పౌలు ఈ సుత త్ర భాగమును ఎందుక్ు వ్ాిశాడో  క్నుగొనడం క్ష్రమ ైనపపటికర, దానిలోని 
విష్యాలను గమనించడం మాతిం సులభముగా ఉనిది. ఉదాహరణక్ు, ఈ వచనములు తండిి, 
క్ుమారమడు, మరయిు పరశిుదాధ తు యొక్క కారయమును సపష్రముగా ఘనపరచుచునివి కాబటిర దీనిలో 
బలమ నై త్రితవ సదిాధ ంతము క్నబడుతయంది. 7వ వచనములో యిేసుకరసీుత  యొక్క పాియశిుతతము దావరా 
రక్షణ; 9వ వచనములో సువ్ారత మరుమును గూరిున పతియక్షత; లేదా 11-14 వచనములలో 
పరిశుదాధ తయుని వరముల దావరా నిరాా రించబడిన భవిష్యత్ మహ మ యొక్క వ్ాగాే నమును క్ూడా పౌలు 
ఉదాా టించాడు. ఈ ఆలోచనలనిి ఉదాా టించదగినవిగా ఉనివి, అయితద దీని క్ంటే ఉనితమ నై, 
సంగీహమ ైన మరొక్ గురి ఉనిది. ఈ గురి కేవలం ఈ విష్యములనిిటిని ఐక్యపరచుట మాతిమేగాక్, 
మహ మపరచుటలోని అనేక్ ఇతర వివరములను క్ూడా వివరిసుత ంది. నిరాశురయముగా, ఈ గొపప గుర ి
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దదవుని రాజయము అయుయనిద.ి 1:4, 5 వంటి చపటో పౌలు చదసని సుత త్రలో ఈ రాజయ గురిని మనము 
చూసాత ము. ఉదాహరణక్ు, 4 మరియు 5వ వచనములో, దదవుని యొక్క సారవభౌమ అధకిారమును బటిర 
పౌలు దదవునిని మహ మపరచుచు, కొందరమ వయక్ుత లు తన పజిలుగా ఉండుటక్ు దదవుడు ఏరాపటట 
చదసుకొనిన విధానమును బటిర  ఆయనను సుత త్రంచాడు. 9, 10 వచనములలో, సమసతమును కరసీుత  
ఆధనీములోకన తెచుు సృషిరయంతటమిీద దదవుని యొక్క సారవభౌమతవమును బటిర  క్ూడా పౌలు 
దదవునిని సుత త్రంచాడు. అంతదకాక్, 5-7 వచనములలో, దదవుడు తన పజిల యి డల క్ల్వగయిుని 
దయను బటిర  పౌలు ఆయనను సుత త్రంచాడు. 

పాత నిబంధ్న మరియు కొీతత  నిబంధ్న కాలములలో మానవ రాజులు, వ్ార ిపజిలక్ు వ్ారమ 
అనకే్ విధ్ములుగా చూపని దయను బటిర  పశింసలను ప ందారమ.  మరియు పాత నిబంధ్న అంతటిలో, 
ఆయన చదసని గొపప దయాక్ృతములను బటిర  ఇశాీయిలేునక్ు రాజుగా దదవుడు సుత త్రంచబడా్ డు. కాబటిర , 
తన పజిల పటో దదవుడు చూపని అనకే్ రాజరకి్ దెైవక్ృతములను బటిర పౌలు దదవుని యొక్క రాజరకి్ 
సారవభౌమతవమును సుత త్రంచుట ఆశురయము క్ల్వగించదు. పతిదయక్ముగా, తన పిజలను 
దతతతయతీసుకొనుట దావరా, విమోచంచుట దావరా, క్షమించుట దావరా దదవుడు తన క్నిక్రమును 
క్నుపరచన విధానమును పౌలు ఉదాా టించాడు. మరయిు 14వ వచనములో కరీసుత లో మనక్ుని 
సావసాయమును బటిర  పౌలు దదవునిని సుత త్రంచాడు. ఈ పాఠములో ఇంతక్ుముందు మనము చూసనిటటో , 
5:5లో పౌలు మన సావసాయమును “కరసీుత యొక్కయు దదవునియొక్కయు రాజయమునక్ు హక్ుక”గా 
గురితంచాడు కాబటిర  సావసాయం అను అంశము దదవుని రాజయమునక్ు సంబంధించనదిగా ఉనిది. ఈ 
విధ్ములుగా, దదవుని రాజయము యొక్క మహతవము మరయిు ఎఫసెీయులు ఎదురొకనిన సవ్ాళో పటో 
అద ిక్ల్వగయిుండిన ఔచతయము దావరా పౌలు ఎంతగా ఆక్రిషతయడు అయాయడు అంటే, రాజ నై దదవుని 
సుత త్రంచుట దావరా ఒక్ విసతరించబడని మహ మను చలోె్వంచుచు అతడు తన పత్రిక్ అంతటనిి 
ఆరంభించాడు. 

పరచియ అభివందనం మరయిు సుత త్ర తరమవ్ాత, ఎఫెసీ. 1:15-23లో ఉని తదుపరి భాగం, 
పౌలు వ్ారిని గూరిు తరచుగా పాిరిాంచుచునాిడు అని అతడు తన పాఠక్ులక్ు ఇచున నిశుయతను 
గూరిునది అయుయనిది. 

పాిరాన (1:15-23) 

పౌలు పత్రకి్లను చదువునపుపడు మీరమ గమనించగల ఒక్ విష్యం ఏమిటంట,ే 
తన పాఠక్ుల కొరక్ు, తాను వ్ాి యుచుని పజిల కొరక్ు పాిరిాంచుచునాిడు అని 
అతడు పసిాత వించుటను మనము చూసాత ము. మరయిు పౌలు పరచిరయలో పాిరాన 
ఒక్ పాిముఖ్యమ నై భాగముగా ఉనిద ికాబటిర  మీరమ దనీిని చూసాత రమ... పౌలు 
దనీిని గురితసాత డు, మరయిు జీవితమంతటకిన, పరచిరయ అంతటకిన ఈ ఆతీుయ 
కోణము ఉనిద ిఅని గీహ సాత డు. మన పల రాటము రక్త మాంసములతో కాదుగాని, 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఆకాశమండలములలో ఉని దురాతు శక్ుత లతో అయుయనిద.ి.. వ్ాక్యమును 
పకి్టంిచుట, సువ్ారతను పకి్టంిచుట, మరయిు పాిరాన, వీటనిి ఎదుగుదలను 
తచెుుటక్ు మరయిు భూదగింతముల వరక్ు సువ్ారతను వ్ాయపంిపజయేుటక్ు, 
మరయిు కరీసుత నందు విశావసముంచు పజిలను ఉపయోగంిచుకొనుటక్ు దదవుడు 
ఈ మాధ్యమాలను ఉపయోగసిాత డు. కాబటిర , ఉదాహరణక్ు, ఎఫసె.ీ 1:15-19 వంట ి
చపటో, పౌలు తన పాఠక్ుల కొరక్ు పాిరిాంచుచునాిడు మరయిు కరీసుత నందు క్లుగు 
గొపప ఆశీరావదములను వ్ారమ తలెుసుకొనుట కొరక్ు అతడు నిజముగా 
పాిరిాంచుచునాిడు. 

— డా. జ ఫ్ బినిన్ 

పౌలు ఎఫెసయీుల కొరక్ు చదసని పాిరానలో మూడు భాగములు ఉనాియి అని అతడు నిరాా రణ 
ఇచాుడు: అతడు వ్ాిసని విశావసులక్ు అతడు తెల్వపని క్ృతజాత; పరిశుదాధ తయుడు వ్ారనిి 
వ్ ల్వగింపజేసాత డు అని  చపెుప ర ండింతల విజాా పన; మరియు ఆ వ్ ల్వగింపు యొక్క విసత ృతమ నై వరిన. 
మునుపటి మహ మలో అతడు ఉదాా టించన అవ్ే అంశములను ఈ భాగమంతటలిో పౌలు పునరావృతం 
చదసాత డు. పతిదయక్ముగా 17వ వచనములో తండిి, క్ుమారమడు మరియు పరశిుదాధ తయుని యొక్క 
కారయమును గౌరవించుట దావరా అతడు బలమ నై త్రతివ వ్దేాంతశాసత రమును అందిసాత డు. 19 మరియు 20 
వచనములలో రక్షణ యిసేు కరసీుత  యొక్క పాియశిుతతము దావరా క్లుగుతయంది అని అతడు 
ఉదాా టించాడు. 17-19 వచనములలో, అతని ముఖ్య వినిపములో, అతడు సువ్ారతను గూరిు అదనపు 
పితయక్షతను గూరిు, వ్ారమ ప ందిన ఆశీరావదములను ఎఫసెయీులు అరాము చదసుకొనుటక్ు సహాయము 
చదయు జాా నమును వ్ారకిన అనుగీహ ంచమని అతడు పాిరిాసాత డు. మరయిు 18వ వచనములో, మన 
భవిష్యత్ మహ మ నిరరక్షణను గూరిు అతడు మాటాో డాడు. మరియు, మునుపటి సుత త్రలో వల న , అతడు 
ఈ ఆలోచనలనిిటిని ఉనితమ ైన, ఐక్యపరచు అంశమ నై దదవుని రాజయముతో జతపరచాడు. 

పౌలు చలోె్వంచన సుత త్రలో దదవుని రాజయము అను అంశము మూడు వివరముల మీద దృషిరపెటిరన 
విధానమును ఇంతక్ు ముందద మనము చూశాము: దదవుని యొక్క సారవభౌమ అధికారము, దీనిలో 
ఆయన శకనత మరయిు అధికారము క్ూడా ఉనిది; దదవుని దయ, దీనిలో రాజుగా ఆయన తన పిజలక్ు 
ఉచతముగా ఇచుు మంచ ఈవులు ఉంటాయి; దదవుని రాజయములో మనక్ు అనుగీహ ంచబడిన 
కరీసుత నందు మన సావసాయము మరియు నిరాశురయంగా, ఈ మూడు రాజయ మూలక్ములు అతని పాిరానలో 
క్ూడా క్నిపిసాత యి. 19వ వచనములో ఆయన “శకనతయొక్క అపరిమితమ నై మహతుయము” మరియు 
ఆయన “బలాత్రశయము”ను గూరిు మాటాో డునపుపడు, మరయిు 21వ వచనములో 
అధపితయలందరకి్ంట ేకరసీుత  ఉనితమ నై సింహాసనమందు ఆసీనుడెయైునాిడు అని మాటాో డినపుపడు 
పౌలు దదవుని సారవభౌమ పరపిాలనను పిసాత వించాడు. 19వ వచనములో, దదవుని బలాత్రశయమును 
బటిర “విశవసించు మనయందు” అని పౌలు పిసాత వించనపుపడు అదద విధ్ంగా 22 మరయిు 23 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

వచనములలో సంఘ పయిోజనము కొరక్ు కరసీుత  రాజుగా పాల్వంచుచునాిడు అని చెపపినపుడు క్ూడా 
దదవుని యొక్క దయను గూరుి అతడు మాటాో డాడు. మరయిు 18వ వచనములో “పరశిుదుధ లలో 
ఆయన [కరీసుత ] సావసాయముయొక్క మహ మ ైశవరయము”ను గూరిు పౌలు నేరమగా మాటాో డాడు, ఈ నిరరక్షణ 
కొరక ై విశావసులు పిలువబడా్ రమ. 

 కరసీుత  యొక్క సావసాయము మన నిరరక్షణ అని పౌలు చపెపగల్వగాడు,  ఎందుక్ంటే — అతడు 
పత్రకి్లోని పిధాన భాగములో బో ధించుచునిటటో  — కరసీుత  ఆయన సావసాయమును మనతో పంచుక్ుంటాడు 
తదావరా ఆయన సావసాయం మన సావసాయంగా క్ూడా అవుతయంది. రాజయ సావసాయం మీద ఈ దృషిర  పాత 
నిబంధ్నలోని ఒక్ సామానయమ నై ఆలోచనలో నుండ ివ్ ల్వకనతీయబడనిది. దివతీయోపదదశకాండము 9:26-
29 వంటి వ్ాక్యభాగములలో, ఇశాీయిలేు రాజయము దదవుని సావసాయము అని పిలువబడనిది, మరియు 
వ్ారకిన ఆయన తన రాజయములో సావసాయమును అనుగహీ ంచుచుండగా ఆయన రాజయములోని పజిలు 
బహుగా ఆశీరవదించబడా్ రమ. 
 

పౌలు యొక్క సుత త్ర భాగములో మరియు విజాా పనలో రాజయము యొక్క పాిముఖ్యతను మనం 
చూశాము గనుక్, ఈ పత్రకి్లోని పధిాన భాగమును ఇపుపడు చూదాే ము, అద ి2:1-6:20లో 
క్నిపసిుత ంది. ఎఫసెీ పత్రిక్లోని ఈ భాగము ఒక్వ్ పైు దదవుని నీత్ర రాజయము, మరపవ్ ైపు దయయముల 
యొక్క పాప రాజయము మరయిు పతనమ ైన మానవుల మధ్య వయతాయసము మీద దృషిరపెడుతయంది. 

పిధాన భాగము (2:1–6:20) 
పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లోని పిధాన భాగము యొక్క ఆక్ృత్రని తలెుపుటక్ు అనకే్ 

మారగములు ఉనాియి. అయితద ఈ పాఠములో మనము పడెుతయని దృషిరని అనుసరించ,  పధిాన 
భాగము దదవుని రాజయము అను అంశమును ఎలా ఎత్రత  చూపుతయందో మన ఆక్ృత్ర ఉదాా టిసుత ంది. దీని 
వ్ లుగులో, పధిాన భాగమును మూడు పాిథమిక్ భాగములుగా విభాగించుదాము: మొదటగిా, 2:1-
22లో రాజయములో పౌరతవమును గూరిున పౌలు బో ధ్న; ర ండవదగిా, 3:1-21లో రాజయము యొక్క 
పాలనను గూరిు అతని వివరణ; మరియు మూడవదగిా, 4:1-6:20లో రాజయములో జీవించుటక్ు పౌలు 
ఇచున సూతిములు. దదవుని రాజయములో పౌరతవముతో ఆరంభించ ఈ భాగములను ఒకొక్కటిగా 
చూదాే ము. 

పౌరతవము (2:1-22) 

దదవుని రాజయములో పౌరమనిగా ఉండుట అంట ేఅరాము ఏమిట?ి ఉదాహరణక్ు, 
మనము పౌరతవమును గూరుి మాటాో డునపుపడు, ఈ లోక్ములో మరయిు ఒక్ 
దదశములో జనిుంచుటను గూరుి మనము ఆలోచన చదసాత ము, మరయిు 
జననము నుండ ిమనము ఆ దదశములో పౌరమలముగా ఉంటాము, మరయిు 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పౌరమలుగా మనక్ు కొనిి హక్ుకలు మరయిు ధ్నయతలు ఇవవబడతాయి. దదవుని 
రాజయములో పౌరమలుగా ఉండుట అంట ేక్ూడా అరాము ఇదద.  కరీసుత నందు, మనక్ు 
రాజయములోని హక్ుకలు మరయిు ధ్నయతలు అనీి ఉనాియి. ఉదాహరణక్ు, 
పౌలు మాటల పకిారం ఇద ిరాజయములోని కొందరమ సభుయలక్ు మాతమి ే
వరితంచదుగాని, దదవుని రాజయములోని సభుయలందరకిన వరితసుత ంద.ి కాబటిర , మరొక్ 
మాటలో, అబాి హాము మరయిు మోష,ే ఇసాిక్ు, యాకోబు మరయిు దావీదు 
వల న,ే కరీసుత నందు ఉని మనమంతా ఆయన సమాజములో, కరీసుత  సమాజము 
మరయిు ఆయన రాజయములో భాగముగా అవ్ ేహక్ుకలను మరయిు ధ్నయతలను 
ఆసావదసిాత ము. 

— డా. జయ్ హాల  

దదవుని వ్ లుగు రాజయములో పౌరతవమును గూరిున పౌలు బో ధ్న మూడు విభాగములుగా 
విభజించబడింది: మొదటగిా, ఎఫసెీయులక్ు 2:1-3 పతనమ ైన మానవులు అంధ్కార రాజయములో 
జనిుంచారమ మరయిు సవభావిక్ముగా దదవునికన శతయివులుగా ఉనాిరమ అను సతయమును ఉదాా టసిుత ంది. 
తరమవ్ాత, దదవుడు మనలను అంధ్కార రాజయములో నుండి వ్ లుగు రాజయములోకన నడపిించుట దావరా 
ఆయన రాజయంలో పౌరతవమును మనక్ు అనుగహీ ంచన విధానమును గూరుి ఎఫసెీయులక్ు 2:4-10లో 
పౌలు వివరించాడు. చవరిగా, వ్ లుగు రాజయంలో మన పౌరతవము యొక్క సవభావమును గూరిు 
ఎఫసెీయులక్ు 2:11-22 చరుిసుత ంది. 
మొదటగిా చీక్టి రాజయమును గూరిు పౌలు మాటాో డని విధానమును గూరుి మాటాో డదాము. 

చీక్ట ిరాజయము (2:1-3). మొదటగిా, మానవులందరమ పాపులుగాను, పతనమ ైనవ్ారిగాను 
జనిుంచారమ అని పౌలు తన శరీతలక్ు జాా పక్ము చదశాడు. మనం ఆతీుయంగా చనిపలయాము, మనక్ు 
దుష్ర సవభావము ఉంది, మనము దదవుని శతయివులమ యైునాిము, తతీల్వతంగా తీరమప దినమున 
దదవుని ఉగతీక్ు మనము పాతయిలుగా ఉనాిము. ఎఫసెీ. 2:1-3లో, కరీసుత క్ు వ్ేరమగా ఎఫెసయీులు 
మరియు పిజలందర ియొక్క పరసిిాత్రని పౌలు వరిించన విధానమును వినండి: 

మీఅపరాధ్ములచదతను పాపములచదతను మీరమ చచునవ్ార  ైయుండగా... 
వ్ాయు మండల సంబంధ్మ నై అధపిత్రని... యిా పపించ ధ్రుముచొపుపన 
మునుపు నడుచుకొంటరి.ి.. వ్ారతిో క్ల్వస ిమనమందరమును 
శరరరముయొక్కయు మనసుియొక్కయు కోరకి్లను న రవ్రేముకొనుచు, మన 
శరరరాశలను అనుసరంిచ మునుపు పవిరితంచుచు, క్డమ వ్ారవిల న ే
సవభావసదిధముగా దెవై్ోగీతక్ు పాతయి లమ  ైయుంటమిి (ఎఫసెయీులక్ు 2:1-3). 
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మనము కరీసుత  చెంతక్ు వచుుటక్ు ముందు, మనమంతా దదవుని శతయివులమ యైుంటిమి. 
దదవుడు మనలను రక్ించక్మునుపు, మనము మన యిష్రపికారముగా పాప సవభావములో 
జీవించదవ్ారము, “వ్ాయు మండల సంబంధ్మ నై అధపిత్రయి నై” సాతానును సేవించదవ్ారముగా 
ఉనాిము. ఇక్కడ మరియు అనకే్ ఇతర చపటో, పౌలు సాతాను పాలనను ఆతీుయ చీక్టతిో 
అనుసంధానము చదశాడు. 

వ్ లుగు రాజయము (2:4-10). ర ండవదగిా, కరసీుత ను నముువ్ారందరిని చీక్టి రాజయము నుండి 
వ్ లుగు రాజయములోనికన నడపింిచుటక్ు దదవుడు ఒక్ రాజరిక్ ఆధకి్యతను ఉపయోగించుచునాిడు అని 
పౌలు ఉదాా టించాడు. ఈ పికనయీలో భాగముగా, దదవుడు మన ఆతులను నూతనపరమసాత డు, తదావరా 
మనము ఆతీుయముగా సజీవులముగా ఉంటాము, మరయిు ఆయన మనలో కరీసుత ను పునఃసృషిరసాత డు, 
తదావరా మనము దదవుని పేమిించు నూతన సవభావములను క్ల్వగియుంటాము. దదవుడు ముందుగా 
సిదధపరచన సత్రియలను చదయుట దావరా ఆయనను మనము సవేిసాత ము. తతీల్వతంగా, రాబో వు 
యుగములో దదవుని ఉగతీ మరియు తీరమపక్ు బదులుగా మహ మ ైశవరయము కొరక్ు మనము 
ఎదురమచూసాత ము. 

పౌరతవము యొక్క సవభావము (2:11-22). మూడవదిగా, చీక్టి రాజయములో నుండి వ్ లుగు 
రాజయములోనికన మన భరరతని ఉదాా టించన తరమవ్ాత, ఎఫెసీ. 2:11-22లో దదవుని రాజయములో మన 
పౌరతవము యొక్క సవభావమును పౌలు చరిుంచాడు. ఈ భాగములో, యూదుల నుండ ిఅనుయలక్ు తన 
ఆశీరావదములను విసతరింపజయేు పాత నిబంధ్న ఆలోచనను దదవుడు ఇపుపడు న రవ్రేిున 
విధానమును గూరిు పౌలు మాటాో డాడు. ఆయన తన సారవభౌమ రాజయము కనీంద తన పజిలను ఒకే 
సారవత్రకి్ రాజయములోనికన  నడపిించయునాిడు. పాత నిబంధ్న అంతటా ఈ ఆలోచన క్నిపిసుత ంది. 
ఉదాహరణక్ు, కరరతనలు 22:27-28లో రాజయము యొక్క భవిష్యతయత ను గూరిున ఈ దరినము మీద 
దావీదు దృషిరసారించాడు: 

భూదగింతముల నివ్ాసులందరమ జాా పక్ము చదసకిొని యి హో వ్ాతటటర  త్రరగి దరమ 
అనయజనుల వంశసుా లందరమ నీ సనిిధనిి నమసాకరము చదసదెరమ రాజయము 
యి హో వ్ాదద అనయజనులలో ఏలువ్ాడు ఆయన ే(కరరతనలు 22:27-28). 

పౌలు దనిములలో, అనయజనుల ైన క ైసైతవుల యొక్క సిాత్ర అతయంత వివ్ాదాసపదమ ైన విష్యంగా 
మారిపల యింది. యూదా క ైైసతవులు అనుయలు మారమమనసుి ప ందుటక్ు అభయంతరమును 
తెలుపలేదుగాని, అనుయలు దివతీయ శరణీ  క ైైసతవులు అని కొందరమ భావించారమ. కరసీుత  రాక్ మునుపు, 
యూదులు దదవుని రాజయములో పితదయక్మ ైన హో దాను ప ందుక్ునాిరమ. దదవుని నిబంధ్న పజిలలో 
పాిధ్మిక్ముగా ఇశాీయిేలు రాజయము ఉంది, మరయిు పరిపూరిమ నై నిబంధ్న ఆశీరావదములు యూదా 
గపతపిు పురమష్యలక్ు మాతిమే చెందాయి. పాత నిబంధ్న విశావసములోని ఈ సతయమును గూరిు 
పౌలుక్ు తలెుసు, అయితద ఇశాీయిేలులో నముక్మ నైవ్ారమ తాము అనుభవించన రక్షణను అనుయలక్ు 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

క్ూడా వ్ాయపింపజయేవలసియుండనెు అని క్ూడా అతనికన తలె్వసయిుండెను. విశావసులందరూ—
యూదుడెనై లేదా అనుయడెైన, పురమష్యడెనై లేదా సీత రయి నైా, దాసుడెైన లేదా సవతంతయిడెనై—కరీసుత లో 
ఐక్యపరచబడుట దావరా మాతమిే నితయ నిబంధ్న ఆశీరావదములను ప ందుక్ునాిరమ అని కొీతత  నిబంధ్న 
గీంథము బయలుపరమసుత ంది. కరీసుత లో, పిత్ర విశావసి దదవుని నాయయసాా నమందు పరపిూరింగా 
నీత్రమంతయనిగా తీరుబడతాడు సవయంగా యిసేు యొక్క నీత్రని ప ందుక్ుంటాడు, మరయిు వ్ారమ 
దదవుని నితయ ఆశీరావదములను ప ందుక్ుంటారమ. 

ఇంతక్ు ముందు పిసాత వించనటటో , యూదుల అబదధ  బో ధ్లు ఎఫసెులోని అనయ విశావసులను 
పిభావితము చదసుత నిటటో  క్నిపసిుత ంది. కాబటిర , దదవుని రాజయములో యూదులు మరయిు అనుయలక్ు 
మధ్య ఉని పాత భినితవములు ఇపుపడు నిరరాక్మ ైపల యాయి అని ఉదాా టించుట దావరా పౌలు ఈ 
అబదధ  బో ధ్లను త్రరసకరించగపరాడు. పతి్ర ఒక్కరమ ఒకే విధ్ముగా రక్షణను ప ందారమ గనుక్, కొీతత  
పాిమాణ క్తలో జాత్రతో నిమితతము లేక్ుండా పతి్ర ఒక్కరికన సమాన సిాత్ర మరియు సమాన హో దా 
ఇవవబడింది. దీని వలన, వ్ లుగు రాజయములోని పౌరమలు అందరమ సమాన హక్ుకలు క్ల్వగిన పరిపూరి 
పౌరమలుగా ఉనాిరమ మరియు దదవుని సనిిధకిన చదరమ సంపూరి హక్ుకను క్ల్వగియునాిరమ. 
ఎఫసెీయులక్ు 2:13-19లో పౌలు ఈ విధ్ంగా వ్ాిశాడు: 

అయినను మునుపు దూరసుా ల నై మీరమ ఇపుపడు కరీసుత యిసేునందు కరీసుత  
రక్తమువలన సమీపసుా ల  ైయునాిరమ... ఆయన దావరాన ేమనము 
ఉభయులము ఒక్క ఆతుయందు తండిసినిిధకిన చదరగల్వగయిునాిము. కాబటిర  
మీరకి్మీదట పరజనులును పరదదశులున  ైయుండక్, పరశిుదుధ లతో ఏక్ 
పటరణసుా లును దదవుని యింటవి్ారమన  ైయునాిరమ (ఎఫసెయీులక్ు 2:13-19).  

కరీసుత లో యూదుడు మరయిు అనుయడు అను భలదము లేదు అని పౌలు 
అంటటనాిడు. మనమంతా సవీక్రంిచబడతి్రమి. మునుపు దూరముగా ఉని 
మీరమ ఇపుపడు కరీసుత  దావరా దగగరక్ు చదరుబడతి్రర ిఅని అతడు అంటాడు. ఆయన 
భూమిని సమతయలయము చదయువ్ాడు, ఎందుక్ంట ేమీరమ ఎక్కడ నుండ ి
వచునను, మీరమ యూదుల నైా లేక్ అనుయల నైా, దదవుని యొదేక్ు చదరమటక్ు ఒక ే
ఒక్క మారగము ఉనిద ిమరయిు అద ికరీసుత నందు విశావసము దావరా మాతమి.ే  
కాబటిర  మొదట ిశతాబేపు సంఘములోని అనయ విశావసులు కరీసుత ను నమిున 
యూదా విశావసుల వల న ేఅబాి హాము క్ుమారమలు అయాయరమ. అబాి హాము 
క్ల్వగయిుండని అదద విశావసము దావరా దదవుని యొదేక్ు వచు పతి్ర ఒక్కరమ 
అబాి హాము క్ుమారమలు అవుతారమ అని కొీ తత  నిబంధ్నలో కొనిి చపటో అతడు 
చబెుతాడు. కాబటిర , వ్ారమ సమానులు, విశావస క్ుటటంబములో 
సమానుల యైునాిరమ. వ్ారరిమవురమ — యూదులు మరయిు అనుయలు — 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దదవుని క్ుటటంబములో సభుయల యైునాిరమ మరయిు ఆయన దృషిరకన 
శరీష్యర ల యైునాిరమ. 

— డా. కనీస్ లోహరపట్రీర్డ 

ఇపుపడు దదవుని వ్ లుగు రాజయములో పౌరతవమును గూరిున అంశమును చూశాము గనుక్, 
ఇపుపడు పౌలు పత్రిక్ యొక్క పిధాన భాగములోని తరమవ్ాత భాగమును మనము 
చూడవలసయిునిది. ఎఫసెీ. 3:1-21లో, రాజయము యొక్క పరిపాలనను గూరిు పౌలు బో ధించాడు. 

పరిపాలన (3:1-21) 
పిత్ర రాజయములో ఒక్ విధ్మ నై పరిపాలన పదధత్ర అవసరము అనునది సపష్రమ నై విష్యము. 

రాజయములక్ు తగినంత వయవసా లేని యి డల అవి ఊరక్న ేపతనమ ైపల తాయి. రాజు తన రాజయమును 
పాల్వంచుటక్ు ఇతర పిభుతవ కారాయలయములు క్ూడా ఉండాల్వ. సాధారణ మానవుల పిభుతావలలో, 
చటరములను ఏరాపటట చదసవే్ారమ, అమలు చదసవే్ారమ, మరయిు చటరములను ఉలోంఘ ంచనపుపడు తీరమప 
విధించదవ్ారమ వంటి వివిధ్ సాా యిలు మరయిు వివిధ్ నాయక్తవములు ఉంటాయి. దదవుని రాజయములో, 
ముఖ్యముగా సంఘములో దదవుడు సాా పించన అధకిారకి్ నిరాుణములలో క్ూడా ఇదద 
వ్ాసతవమ ైయునిది. 

పౌలు దనిములలో అబదధ  బో ధ్క్ులు సంఘము యొక్క అధికారిక్ నిరాుణమును సవ్ాలు 
చదశారమ. వ్ాసతవ్ానికన, అతడు యి రూష్లేములో పటరబడక్ మునుపు, అబదధ బో ధ్క్ులు తమ స ంత 
జనులలో నుండ ిఉతపనిమౌతారమ అని పౌలు ఎఫసెీ పెదేలను హచెురించాడు. అప సతలుల కారయములు 
20:28-30లో, పౌలు ఎఫసెు పెదేలతో మాటాో డని ఈ మాటలను లూకా నివ్ేదించాడు: 

దదవుడు...తన సంఘమును కాయుటక్ు పరశిుదాధ తు మిముును దదనియందు 
అధ్యక్షులనుగా ఉంచనెో ఆ యావతయత మందను గూరుియు, మీ మటటర క్ు 
మిముును గూరుియు జాగీతతగా ఉండుడ.ి.. ననేు వ్ ళో్లపలయిన తరమవ్ాత 
క్ూీ రమ నై తోడదళలో  మీలో పవి్శేించునని నాక్ు తలె్వయును; వ్ారమ మందను 
క్నిక్రంిపరమ. మరయిు శిష్యయలను తమవ్ ంట ఈడుుకొని పల వల నని వంక్ర 
మాటలు పలుక్ు మనుష్యయలు మీలోన ేబయలుదదరమదురమ (అప . 20:28-30). 

అబదధ బో ధ్క్ులు లేచ సంఘమును క్లవరపడెతారని పౌలుక్ు తెలుసు. కాబటిర , ఈ అబదధ 
బో ధ్క్ుల విష్యములో జాగతీతగా ఉండమని అతడు పదేెలను హెచురించాడు. అయితద పదేెలక్ు ఈ 
బాధ్యతను అపపగించ, అబదధ బో ధ్క్ులను ఖ్ండించమని చపెుప హక్ుకను పౌలు ఎలా ప ందుక్ునాిడు? 
సరే, తన రాజయమును పరిపాల్వంచుటక్ు దదవుడు మరొక్ సంఘ సాా నమును నియుకనత చదశాడు. అది 
అప సతలుల సాా నము అయుయనిది. పౌలు దినములలో, అప సతలుల సాా నము ఒక్ పధిానమ నై 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సాా నముగా ఉనికనలో ఉండదది, కాని నేడు అది ఉనికనలో లేదు. దదవుడద సవయంగా ఏరాపటట చదసుకొని శిక్షణ 
ఇచున వ్ారమ- పునరమతాా నుడెనై యిేసుకరసీుత ను చూసినవ్ారమ — అనగా పౌలువంటవి్ారమ — ఈ 
బాధ్యతను చదపటార రమ. అప సతలులు దదవుని అధకిారమును క్ల్వగయిునాిరమ మరయిు పదేెలతో సహా 
సంఘమంతటిని పాల్వంచారమ. ఎఫసెీయులక్ు 3:2-7లో, పౌలు తన అప సుత లతవ అధకిారమును దదవుని 
రాజయ పాలనతో అనుసంధానంగా ఈ మాటల దావరా వివరించాడు: 

మీకొరక్ు నాక్నుగీహ ంపబడని దదవుని క్ృపవిష్యమ నై యిరేాపటటను గూరుి 
మీరమ వినియునాిరమ. ఎటోనగా కరీసుత  మరుము దదవదరినమువలన నాక్ు 
తలె్వయపరచబడనిద.ి.. ఈ మరుమిపుపడు ఆతుమూలముగా దదవుని 
పరశిుదుధ లగు అప సతలులక్ును పవిక్తలక్ును బయలుపరచబడ ియునిటటర గా 
పూరవకాలములయందు మనుష్యయలక్ు తలె్వయపరచబడలేదు... దదవుడు 
కారయకారయిగు తన శకనతనిబటిర  నాక్ు అనుగీహ ంచన క్ృపావరము చొపుపన ననేు 
ఆ సువ్ారతక్ు పరచిారక్ుడన తై్రని (ఎఫసెయీులక్ు 3:2-7). 

ఎఫసెీయులను తపుపదార ిపటిరంచనవ్ారనిి నిలదీయుటక్ు, అప సతలులు దదవుని నుండి ఒక్ 
పితదయక్మ ైన క్ృపను ప ందుక్ునాిరమ అని, అది వ్ారికన పరిచరయ చదయు అధకిారమును ఇచుంది అని, 
మరియు దదవుని నుండ ిక్ల్వగని పితదయక్మ ైన పతియక్షత వ్ారకిన ప రపడని సతయమును నరేిపంది అని పౌలు 
నొకనక చెపాపడు. మరయిు ఈ పితయక్షతను సంఘముక్ు బో ధంిచమని దదవుడు అప సతలులక్ు బాధ్యత 
అపపగించాడు. కాబటిర , ఒక్ అప సతలునిగా, రాజయము యొక్క నియమములను దానిలోని పౌరమలక్ు 
బో ధించుట దావరా, మరియు ఆయనక్ు విరపధ్ముగా నిలబడినవ్ారిని ఖ్ండించుట దావరా కరీసుత నందు 
దదవుని రాజయమును నిరవహ ంచు బాధ్యతను మరియు హక్ుకను పౌలు ప ందుక్ునాిడు. 

పౌలుతో సహా, అప సతలులు, కరీసుత  రాజయమును నిరవహ ంచు లేక్ పరపిాల్వంచు 
హక్ుకను ఎందుక్ు ప ందుక్ునాిరమ? అయితద, వ్ార ిఅనుభవములు మరయిు 
సాక్షయము దావరా మాతమి ేశిష్యయలు — అనగా కరీసుత తో జీవించ, కరీసుత  బో ధ్లను 
ప ంద,ి కరీసుత ను పతియక్షముగా చూసని యూదా మినహా ఇతర పదకొండు మంద ి
శిష్యయలు — ఎటిర  అధకిారమును క్ల్వగయిుండరిప మనము చూడవచుు. అయితద 
వ్ ళో్ల కరీసుత క్ు సాక్షులుగా ఉండుటక్ు సువ్ారతల యొక్క ముగంిపులో వ్ారకిన 
పతిదయక్ముగా ఆజా ఇవవబడనిద.ి అయితద, పౌలు విష్యం ఏమిట?ి అతడు 
యిసేును క్ల్వశాడా? అతడు యిసేు బో ధ్ను వినాిడా? అవును, వినాిడు. 
దమసుక మారగమున అతడు పునరమతాా నుడెనై కరీసుత ను ఎదురొకని, 
మారమమనసుి ప ందాడు. అంతదగాక్, గలతీ 1లో అతడు మాటాో డుచునిటటో , కరీసుత  
ఉపదదశములను మరయిు ఆజాలను ప ందుకొనుచు కరీసుత  సనిిధలిో అరబేియా 
అరణయములో అతడు కొంత సమయమును గడపిాడు, కాబటిర  పౌలు అనుయలక్ు 
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అప సతలునిగా పతిదయక్ముగా పంపబడా్ డు. మరయిు ఎఫసెులో అతడు దనీిని 
గురంిచద మాటాో డుతయనాిడు, మరయిు దదవుని రాజయ సువ్ారతను అనుయల 
యొదేక్ు తీసుకొనివ్ ళలో ట అతనికన ఇవవబడని పతిదయక్మ నై ఆజా అని 
చబెుతయనాిడు. 

— ర వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో  

భూమిమీద దదవుని యొక్క అధికారిక్మ నై పిత్రనిధగిా, ఆయన అప సతలునిగా ఉండుటక్ు ఆయన 
పౌలును నియమించాడు. మరయిు ఈ అప సుత లతవము పౌలు మాటలను అధికారకి్ముగా, సవయంగా 
దదవుడద మాటాో డనిటటో గా చదశాయి. అయితద ఈ సమయంలో పౌలు అధికారం పౌలు ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసిన 
పత్రకి్లో ఎందుక్ు అంత పాిముఖ్యమ నైదిగా ఉంది? సరళమ నై మాటలలో చెబితద, ఎఫసెులోని కొందరమ 
పౌలు యొక్క బో ధ్లను త్రరసకరించుండిరి, మరయిు ఎవరిని నమాులో సంఘమునక్ు 
తెల్వయవలసియుండనెు. నడేు క్ూడా, మనము దదవుని సంతోష్పరచగపరితద, దదవుడు మన నుండి ఏమి 
ఆశించుచునాిడో  మనము తలెుసుకోవ్ాల్వ. పౌలు దనిములలో, అనేక్మ ైన అబదధ  బో ధ్నలు 
పిచల్వతమ నైవి కాబటిర  దదవుడు ఆశించునవి ఏమిటో తలెుసుకోవడం క్ష్రంగా ఉండినది. అబదధ బో ధ్క్ులు 
ఒక్ విష్యం చెబితద, సంఘములో నియమించబడని నాయక్ులు మరొక్ట ిచెపాపరమ. పౌలు తన యొక్క 
అప సుత లతవ అధికారమును ఉపయోగించుట దావరా ఈ సమసయను పరషి్కరించాడు. అతడు 
అప సతలుడెనైందున, అతని అధికారం మరయిు అంతరేృషిర  ఇతరమలక్నాి గొపపవి అని అతడు తన 
శరీతలక్ు జాా పక్ం చదశాడు. ఏ అబదధ  పవిక్త క్ూడా తాను అప సతలుడు అని సరయిి ైన రరత్రలో దావ్ా 
చదయలేడు. కాబటిర , ఏ అబదధ  పివక్తక్ు పౌలుక్ు ఉని మ ళక్ువలు ఉండవు, లేక్ దెవైిక్మ నై 
అధకిారముతో వ్ారమ మాటాో డగల్వగేవ్ారమ కాదు. ఒక్ అప సతలునిగా, సతయములోనికన నడపిించుటక్ు పౌలు 
దదవుని పిజలక్ు దదవుని మాటలను బో ధించాడు. 

తెల్వవిగా, రాజయ పరిపాలనను గూరిున పౌలు బో ధ్న తన అధకిారమును నొకనక చెపుపటతో 
ముగయిదు. బదులుగా, ఎఫెస.ీ 3:14-21లో క్నిపించద పాిరానతో ముగుసుత ంది. పౌలు మిష్నరరగాను, 
కాపరిగాను, అప సతలునిగాను సేవించాడు కాబటిర , పజిలు ఒక్ సతయమును వినినంత మాతమిున దానిని 
గురితంచరమ లేదా అంగరక్రించరమ అని తెలుసుక్ునాిడు. అతని యొదే జీవపు మాటలు ఉనాియని 
అతనికన తలెుసు, కాని తన స ంత శకనతతో అతడు ఎఫసెయీులను నమిుంచలేడు అని క్ూడా అతడు 
గీహ ంచాడు. కాబటిర , పరిశుదాధ తయుడు వ్ార ిమనసుిలను పకిాశింపజయేాలని, తదావరా వ్ారమ అతని 
అధకిారమును మరయిు బో ధ్నను అంగరక్రించాలని అతడు పాిరిాంచాడు. తతీల్వతంగా, వ్ారమ దదవుని 
రాజయమును నిరుించు, దాని పౌరమలను ఆశీరవదించు మారగములలో జీవించాలని అతడు పాిరిాంచాడు. 

ఈ పత్రకి్ యొక్క పధిాన భాగము దదవుని రాజయముతో అనుబంధ్ములో పౌరతవము మరయిు 
పరిపాలనను గూరిు మాటాో డు విధానమును మనము ఇపపటి వరక్ు చూశాము కాబటిర , ఇపుపడు ఎఫసెీ. 
4:1-6:20లో నమోదు చదయబడిన జీవించుటక్ు సూతిములను చూడవలసయిునిది. 
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జీవించుటక్ు సూతమిులు (4:1-6:20) 
రాజయములో జీవించుట కొరక నై ఈ సూతిములలో క ైైసతవ పవిరతనలను మరయిు సవభావములను 

గూరిున అనేక్ విభినిమ నై ఉపదదశములు ఉనాియి, కాని వ్ాటిని నాలుగు బిందువులలో 
సంగీహ ంచవచుు: మొదటగిా, ఎఫసెీ. 4:1-16లో రాజయములో సంఘ క్ీమము; ర ండవదిగా, 4:17-
5:20లో రాజయమును పవితపిరచుట; మూడవదిగా, 5:21-6:9లో రాజయములో క్ుటటంబ క్మీము; 
మరియు చవరిగా, 6:10-20లో రాజయము యొక్క పల రాటము. 
రాజయములో సంఘ క్ీమమును పరిగణ ంచుచు ఆరంభిదాే ము. 

రాజయములో సంఘ కీ్మము (4:1-16). రాజయములో సంఘ క్ీమమును గూరిున భాగము 
ఎఫసెీయులక్ు 4:1-16లో క్నిపిసుత ంది, పధిానంగా సంఘములో నాయక్తవము, పిభావము మరయిు 
అధకిారము యొక్క సాా నముల మీద దృషిరపడెుతయంది. మరయిు ఈ భూమిక్లు — వీటిని చాలాసారమో  
మనము “సాా నము”లు అని పలిుసాత ము — అందర ిపయిోజనము కొరక్ు ఏ విధ్ముగా పని చదసాత యో 
పౌలు యొక్క బో ధ్నలు ఉదాా టిసాత యి. పౌరమలు ఒక్రపిెై ఒక్రమ అసూయపడదలా ఉండక్ూడదు గాని, తమ 
సహో దర ిసహో దరమలు చదసే పయితిములను మ చుుకోవ్ాల్వ. పతి్ర యొక్కరమ తమ తమ బాధ్యతలను 
నిరవరితంచనపుపడు, అవి దదవుని రాజయమంతటకిన పియోజనమును చదక్ూరముతాయి. ఎఫసె.ీ 4:8లో పౌలు 
వ్ాిసిన మాటల వ్ లుగులో ఈ ఆలోచనను పరిగణ ంచండి: 

అందుచదత ఆయన ఆరపహణమ నైపుపడు, చరెను చరెగా పటటర కొనిపలయి 
మనష్యయలక్ు ఈవులను అనుగీహ ంచనెని చపెపబడయిునిద ి(ఎఫసెయీులక్ు 
4:8). 

ఈ వ్ాక్యభాగములో పౌలు కరరతనలు 68:18ని నివ్దేించాడు, అద ిపభిువును యుదధము నుండి 
త్రరగిి వచున విజయవంతమ నై రాజుగా చతీిక్రిసుత ంది. కరరతనలు 68లో, పభిువు తాను జయించన 
శతయివుల నుండ ికొలోస ముును ప ందాడు. అయితద, ఈ బహుమానములతో పభిువు ఏమి చదశాడు అను 
విష్యము మీద పౌలు దృషిరపటెార డు. జాా నుల ైన పాిచీన రాజుల వల న , ఆయన తన విజయము దావరా 
సాధించన కొలోస ముును తన సెైనయముతో పంచుక్ునాిడు. కాబటిర , వ్ాసతవిక్ భావనలో, ఈ 
బహుమానములు ఆయన రాజయములోని పజిలక్ు పియోజనక్రమ ై ఉనివి. మరయిు, ఎఫెసీ. 4:7-
12లో, పౌలు కొనిి చాలా పితదయక్మ నై వరములను వరిించాడు: 

అయితద మనలో పతి్రవ్ానికనని కరీసుత  అనుగీహ ంచు వరము యొక్క 
పరమిాణముచొపుపన క్ృప యియయబడనెు... కరీసుత  శరరరము క్మేాభివృదిధ  
చంెదుటక్ును, పరచిరయ ధ్రుము జరమగుటక్ును, ఆయన కొందరనిి 
అప సతలులనుగాను, కొందరనిి పవిక్తలనుగాను, కొందరనిి సువ్ారితక్ులనుగాను, 
కొందరనిి కాపరమలనుగాను ఉపదదశక్ులనుగాను నియమించనెు (ఎఫసెయీులక్ు 
4:7-12). 
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కరీసుత  తన అనుచరమలందర ిమీద వరములను క్ుమురించాడుగాని, ఇక్కడ పౌలు సంఘములోని 
నాయక్ులక్ు ఇవవబడని చాలా పితదయక్మ ైన వరముల వ్ పైుక్ు పితదయక్మ ైన దృషిరని ఆక్రిషంచాడు: 
“అప సతలులు, పవిక్తలు, సువ్ారితక్ులు, కాపరమలు.” ఆయన రాజయములోని పౌరమలు ఒక్రనిొక్రమ 
సేవించుకొనుటక్ు, కరసీుత  శరరరమును, లేక్ రాజయమును క్టటర టక్ు ఈ నాయక్ులు వ్ారిని బలపరమసాత రమ. 

కాబటిర , ఎఫసె.ీ 4:11, 12వ వచనములోని ఉదదేశయము కొరక్ు ఈ పజిలక్ు కరీసుత  
సవయంగా వరములను ఇచుయునాిడు అని పౌలు సపష్రము చదసాత డు, అద ి
పరచిరయ పని కొరక్ు పరశిుదుధ లను సదిధపరచుట అయుయనిద.ి ఇపుపడు, 1 
కొరంిథ ీమరయిు ఇతర సాలములలో పౌలు తలె్వపని ఆతీుయ వరములను 
గూరుిన ఇతర జాబితాలను నిరోక్షయము చదయుటక్ు ననేు దనీి మీద ఎక్ుకవ 
దృషిరని పటెటర టలేదు, దానిని నిరోక్షయము చదయాలనునద ినా ఉదదేశయము కాదు, కాని 
మనము చాలాసారమో  పరచిరయ చదయుట అను వరములను గూరుి, సంఘమును 
సవేించుటక్ు దదవుని ఆతు దావరా లేక్ సవయంగా కరీసుత  దావరా వరములను 
ప ందుకొనుటను గూరుి మాటాో డతాము, చాలాసారమో  వ్ారనిి ఒక్ కోవలో ఉంచ, 
మన ఆతీుయ వరములను వ్ార ిక్ంట ేతక్ుకవవ్ నైవ్ాటగిా పరగిణ సుత ంటాము, 
లేక్ కరీసుత  శరరరములో అవి తక్ుకవ పాిముఖ్యమ నైవి అనుక్ుంటాము. ఈ 
విష్యములో ననేు కరీసుత  దావరా ఒక్ పతిదయక్మ నై రరత్రలో వరమును ప ందనివ్ార ి
యొక్క పాిముఖ్యతను ఉదాా టంిచగపరమచునాిను. మరయిు, నడేు మనము 
దనీిని ఏవిధ్ముగా అరాము చదసుకొనినను, ఈ పజిలు కరీసుత  శరరరములో ఇతరమల 
క్ంట ేఉనితమ నై పరచిరయగలవ్ారమ కాబటిర  ఈ వరములను ప ందలేదుగాని, 
పరచిరయలో ఉని ఇతర పజిలక్ు వ్ార ిపరచిరయ కంేదమిుగా ఉనిద ికాబటిర  ఈ 
వరములను ప ందుక్ునాిరమ. 

— డా. బెంజమిన్ కనవన్ 

రాజయమును పవితపిరచుట (4:17–5:20). తరమవ్ాత, రాజయములో సంఘ క్మీము మీద తాను 
పెటిరన దృషిర  తరమవ్ాత, 4:17-5:20లో పౌలు రాజయమును శుదిధచదయుట మీద దృషిరపటెార డు. మనము 
సాతాను యొక్క అంధ్కార రాజయములో పౌరమలుగా ఉండగా ఈ అవినీత్ర, లేదా పాపము మనలో పుటిర , 
పల షించబడింది. ఫల్వతంగా, వ్ లుగు రాజయములోనికన పవి్ేశించువ్ారమ పాపమును అధగిమించుటక్ు 
ఆధారపడగల నూతన సవభావములను క్ల్వగయిునాిరమ. అయినపపటకిర, సామానయ అనుభవము దావరా 
మనందరకిర తెల్వసని విధ్ముగా, మన పాిచీన, పాపపు సవభావములు వ్ లుగు రాజయ పౌరమల మధ్య క్ూడా 
సంపూరిముగా అంతరించపల లేదు. కాబటిర , ఎఫసెయీులక్ు 4:22-24లో పౌలు ఎఫెసయీులను ఈ విధ్ంగా 
ఉపదదశించాడు: 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

కావున మునుపట ిపవిరతన విష్యములోన తైద, మోసక్రమ నై దురాశవలన 
చడెపిల వు మీ పాిచీనసవభావమును వదలుకొని మీ చతతవృత్రతయందు 
నూతనపరచబడనివ్ార ,ై నీత్రయు యథారామ నై భకనతయుగలవ్ార ,ై దదవుని పల ల్వక్గా 
సృషిరంపబడని నవీనసవభావమును ధ్రంిచుకొనవల ను (ఎఫసెయీులక్ు 4:22-
24). 

దదవుని రాజయము సాధ్యమ నైంత న ైత్రక్ పవితతిను క్ల్వగియుండాల్వ. అది దాని రాజు యొక్క 
సవభావమును పిత్రబింబించాల్వ. ఇది రాజయమంతట ియొక్క పయిోజనము కొరక ై ఉండాల్వ. దదవుడు న తై్రక్ 
సవచఛతను ఆశీరవదిసాత డు మరియు పతి్రఫలమిసాత డు. కాబటిర , పాపమును విడచిపెటటర ట దావరా, 
మరియు సత్రయిలు చదయుట దావరా, పౌరమలు దదవుని రాజయము యొక్క ఆశీరావదమును అభివృదిధ  
చదసాత రమ మరయిు దానిలో వ్ార ియొక్క సావసాయమును నిరాా రసిాత రమ. 

రాజయములో క్ుటటంబ కీ్మము (5:21–6:9). రాజయములో సంఘ క్మీమును గూరుి, 
రాజయమును పవితిపరచుటను గూరిు తాను ఉపదదశములను ఇచున తరమవ్ాత, ఎఫసెీ. 5:21-6:9లో 
రాజయములో క్ుటటంబ క్ీమము వ్ పైుక్ు పౌలు త్రరమగుతయనాిడు. ఈ భాగములో, క్ుటటంబములలో 
ఉనికనలో ఉండు సరియి నై అధకిార క్మీములను నిరవహ ంచుటను గూరిు పౌలు మాటాో డాడు. అధకిారిక్ 
సంబంధ్ములలో ఉని పిత్ర వయకనత ఒక్రతిో ఒక్రమ క్ల్వగియుండవలసని అనుబంధ్మును క్ూడా అతడు 
చరుించాడు. ఈ విభాగము చాలా వరక్ు సంఘ క్మీమును గూరిున పౌలు బో ధ్ను పతి్రబింబిసుత ంది. ఈ 
భాగములో, సంఘములో నాయక్తవము, పభిావముచూపు మరయిు అధికారిము క్ల్వగయిుండు 
సాా నములు గలవ్ారిని పతి్ర ఒక్కరమ గౌరవించాల్వ మరియు మరాయద చూపాలని పౌలు బో ధించాడు. 
మరియు అందరి పియోజనము కొరక్ు కారయమును చదయమని నాయక్తవ సాా నములలో ఉనివ్ారకిన 
అతడు బో ధించాడు. 

ఇక్కడ, భారయభరతలు, తలో్వదండుిలు మరయిు పలోిలు, యజమానులు మరయిు బానిసలు మధ్య 
ఉని అధకిారిక్ క్ీమములను ఉదాా టసిూత  ఎఫెసలీో ఉని క్ుటటంబ వివ్ాదములను గూరుి పౌలు 
మాటాో డాడు. మరయిు ఈ సంబంధాలు క్ల్వగియుని పతి్రయొక్కరమ అందర ియొక్క పయిోజనము 
కొరక్ు పనిచదయాలని మరయిు అందరిని గౌరవించాలని అతడు బో ధించాడు. మరొక్సారి, దనీికన కారణం 
ఏమిటంటే ఈ నిరాుణములు దదవుని రాజయములో జీవితమును మ రమగుపరమసాత యి. 

చాలాసారమో  పౌలు మనము ఒక్రతిో ఒక్రము క్ల్వగయిుని సంబంధ్ములను 
గూరుి మాటాో డతాడు, పతిదయక్ముగా, ఎఫసె.ీ 5ను చూసనిపుపడు, అనుదని 
జీవితములో చాలా సామానయమ నై సంబంధ్ములను గూరుి అతడు 
మాటాో డుచునాిడు. మరయిు ఆ సంబంధ్ములలో అధకిారము యొక్క 
సవభావమును గూరుి అతడు మాటాో డుచునాిడు, కాని ఈ సంబంధ్ములలో 
జరగవలసని పరసపర లోబడుటను గూరుి క్ూడా అతడు మాటాో డుతయనాిడు. 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

21వవచనములో “కరీసుత నందల్వ భయముతో ఒక్నికొక్డు లోబడయిుండుడ”ి అని 
పౌలు చబెుతయని విష్యమును గమనించుట చాలా ఆసకనతని క్ల్వగసిుత ంద.ి కాబటిర  
మనమంతా ఒక్రకిన ఒక్రము లోబడ ిఉండాల్వ అనుటక్ు ఇద ిఒక్ వ్ాయఖ్యగా 
ఉనిద.ి తరమవ్ాత అతడు ఈ మూడు జతల సంబంధ్ముల ఉదాహరణలను 
ఇచుుచునాిడు: భారయభరతలు, తలో్వదండుి లు మరయిు పలోిలు, బానిసలు 
మరయిు యజమానులు. మరయిు వీటనిిటలిో, పాల్వంచుటక్ు ఒక్రకిన ఎక్ుకవ 
బాధ్యత ఉనిద ిఅని అతడు గురితంచుచునాిడు — వ్ారమ భరతలు, తలో్వదండుి లు, 
యజమాని. అయినను, అదద సమయములో, వ్ారలిో పతి్ర ఒక్కరమ — అనగా 
భరతలు, తలో్వదండుి లు, యజమానులు — ఏదో ఒక్ విధ్ముగా వ్ారమ 
సవేచదయుచునివ్ారకిన లోబడ ిఉండాల్వ అని క్ూడా అతడు సపష్రము 
చదయుచునాిడు... కాబటిర , ఆ సంబంధ్ములో ఒక్ భాగము విష్యములో పౌలు 
నిజముగా బెబైిలానుసారమ నై సేవక్ నాయక్తవమును గూరుి 
ఆలోచనచదయుచునాిడు, అనగా వ్ారమ తమ అధకిారమును క్ల్వగయిుంటూన,ే 
ఒక్ సవేక్ునిగా దానిని చదయుచు, అదద సమయములో ఇతరమలు వ్ారనిి 
గౌరవించునటటో  చూచుకొనుట అయుయనిద.ి కాబటిర , ఇద ిమీ పరయవ్కే్షణలో  ఒక్ర ి
కొరక్ు మిముును మీరమ పరసపరముగా సమరపించుకొనుటను గూరుినద ి
అయుయనిద.ి 

— డా. డనె్ లఖీఖ్ 

రాజయము యొక్క పల రాటము (6:10-20). చవరిగా, రాజయములో సంఘ క్మీము, రాజయమును 
పవితపిరచుట, రాజయములో క్ుటటంబ క్ీమమును గూరిు మాటాో డిన తరమవ్ాత, పౌలు వ్ లుగు రాజయము 
మరియు చీక్టి రాజయము మధ్య జరమగు పల రాటమును గూరుి మాటాో డాడు. ఇక్కడ, వ్ లుగు 
రాజయములోని పతి్రయొక్కరమ దదవుని సెైనయములో సవే చదయుటక్ు, అంధ్కార రాజయము మీద ఆతీుయ 
యుదధము చదయుటక్ు పలిువబడా్ రమ అను వ్ాసతవమును గూరిు పౌలు మాటాో డాడు. ఎఫసెీయులక్ు 
6:11-12లో ఈ చవరి బిందువును పౌలు సంగీహ ంచాడు, అక్కడ అతడు ఇలా వ్ాిశాడు: 

మీరమ అపవ్ాద ితంతమిులను ఎదరింిచుటక్ు శకనతమంతయలగునటటో  దదవుడచిుు 
సరావంగక్వచమును ధ్రంిచుకొనుడ.ి ఏలయనగా మనము పల రాడునద ి
శరరరమలతో కాదు, గాని పధిానులతోను, అధకిారమలతోను, పసిుత త 
అంధ్కారసంబంధ్ులగు లోక్ నాథులతోను, ఆకాశమండలమందుని దురాతుల 
సమూహములతోను పల రాడుచునాిము (ఎఫసెయీులక్ు 6:11-12). 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

అపవ్ాది మరయిు దాని రాజయము సంఘము మరియు వ్ లుగు రాజయముతో యుదధము చదసుత ంది, 
మరియు ఈ యుదధములో దెవైిక్ రాజు మన నముక్తవమును కోరమతయనాిడు. మన మీద దాడ ిచదయు 
దురాతులక్ు విరపధ్ముగా మనము సిారముగా నిలబడునటటో  చూచుకొనుటక్ు, కరీసుత  మనక్ు “దదవుని 
సరావంగ క్వచమును” అనుగహీ సాత డు. మరయిు ఇపుపడు అందరికర ఇవవబడుచుని సమాధాన 
సువ్ారతను చదత పటటర కొని మనము లోక్ములోనికన వ్ ళలో చుండగా ఆయన మనలను తన వ్ాక్యముతో 
నింపుతాడు. 

 కరీసుత  శరరరము యొక్క సరావంగక్వచము మనము గురితంచవలసని అతయంత 
పాిముఖ్యమ నై విష్యము అయుయనిద.ి దదవుని రాజయమును గూరుి పౌలు 
చదసని బో ధ్లో అతడు దనీిని సపష్రము చదశాడు. ఇపుపడు, మీరమ ఒక్వ్ళే దదవుని 
రాజయములో సభుయల యైుంట ేమరయిు దదవుని సరావంగక్వచము మీ యొదే 
లేక్ుంట,ే మీరమ అపుపడు శతయి వు క్ంటపడతారమ. ఏదనెు తోటలో మానవుని 
పతనమునక్ు కారణమ నై అదద అపవ్ాద,ి యిసేు కరీసుత ను శరధంిచన అదద 
అపవ్ాద,ి నడేు క్ూడా పనిచదయుచునాిడు అని అరాము చదసుకోండ.ి విరపధ ి
విసురమ పతి్ర అగిి  బాణమును ఆరమపటక్ు సరావంగ క్వచము క్ల్వగయిుండుట 
ఒక్ విష్యమ తైద, దదవుని బిడ్గా దదవుని రాజయమును వ్ాయపంిచుటక్ు మనక్ు 
ఇవవబడని పని కొరక్ు సరావంగ క్వచమును ధ్రంిచుకొనుట మరొక్ 
విష్యమ యైునిద.ి దదవుని సరావంగ క్వచమును ధ్రంిచుకొనుట విరపధనిి 
ఎదురంిచుటక్ు సహాయపడుట మాతమిగేాక్, మన పనిని, ఆతులను 
రక్ంిచుటను, దదవుని రాజయమును వ్ాయపంిపజయేుటను పభిావవంతముగా పూరిత 
చదయుటలో క్ూడా సహాయపడుతయంద.ి 

— పాసరర్డ జానిన్ ఒని 

చవర ిశుభవచనాలు (6:21-24) 
ఎఫసెీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ యొక్క పధిాన భాగము తరమవ్ాత, పౌలు తన పత్రిక్ యొక్క చవరి 

భాగము వ్ పైుక్ు దృషిరని మళో్లంచాడు, అది ఎఫసెీ. 6:21-24లో ఉని చవరి శుభావచనాల భాగము 
అయుయనిది. ఈ చని వ్ాక్యభాగములో, పౌలు చవరి శుభవచనములను అందించాడు మరియు తయకనక్ు 
ఈ పత్రకి్ను అందజేసాత డు అని క్ూడా సూచంచాడు. పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్, వ్ారిని దదవుని 
రాజయము వ్ పైుక్ు చూపుట దావరా విశావసులు ఎదురొకను అనేక్ సవ్ాళోను గూరిు మాటాో డుతయంది. 
అతడు వ్ారి కొరక్ు పాిరిాంచాడు మరయిు చీక్టి రాజయములోగాక్, దదవుని వ్ లుగు రాజయములో, కరీసుత  
పరిపాలనలో పౌరమలుగా ఎలా జీవించాలో ఉపదదశించుచునాిడు. 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్ యొక్క నేపథయమును చూసి, దాని ఆక్ృత్ర మరయిు విష్య 
సూచక్ను విశదకీ్రించాము కాబటిర , పౌలు ఎఫసెయీులక్ు చదసిన బో ధ్ యొక్క ఆధ్ునిక్ 
అనువరతనమును గూరిు మాటాో డుటక్ు మనము సిదధముగా ఉనాిము. 

ఆధ్ునిక్ అనువరతనము  

ఈ పత్రకి్ను మన జీవితములక్ు అనువరితంచుటక్ు ల క్కలేననిి మారగములు ఉనాియి, కాని 
మనము మూడు విష్యముల మీద దృషిరపడెదాము, మరయిు కరీసుత నందు దదవుని రాజయములో మన 
జీవితములోని సంక్ుచత కోణములతో ఆరంభించ విశాలమ నై కోణములను చూదాే ము. మొదటగిా, 
రాజును గౌరవించుటను గూరుి మటాో డుదాము. ర ండవదగిా, రాజయ నిరాుణమును గూరిు 
మాటాో డుదాము. మూడవదిగా, విశవమును జయించు అంశమును గూరిు మాటాో డుదాము. రాజును 
గౌరవించు అంశముతో ఆరంభిదాే ము. 

రాజును గౌరవించుట 
మనము చూచనటటో గా, పౌలు ఎఫసెీయులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ దదవుడు సృషిరయంతటి మీద దెవైిక్ 

రాజుగా ఉనాిడు, పితదయక్ముగా తన పజిల రాజయము మీద రాజుగా ఉనాిడు అను ఆలోచనను 
నివ్దేిసుత ంది. మరయిు మన దెైవిక్ రాజు మన కొరక్ు అనకే్ అదుుతక్రమ ైన విష్యాలు చదశాడు 
తదావరా మనము ఆయనను గౌరవిసూత , పతిదయక్ముగా క్ృతజాత చెలో్వసూత , విధదయత మరియు 
నముక్తవము చూపసిూత  ఆయనక్ు సపందించాల్వ. రాజులను గూరిు మరియు వ్ార ిపజిలను గూరిు 
యిేసు మరియు పాత నిబంధ్న, మరియు ఇతర పాిచీన సమాజములు మాటాో డిన విధానములక్ు 
అనుగుణంగా, దదవుడు తన రాజరకి్ దయను మనక్ు ఇచుుటను ఆయన పేిమక్ు వయకరతక్రణములుగా 
పౌలు వరిించాడు. మరయిు ఆయన యి డల మనక్ు ఉని బాధ్యతలను క్ూడా అదద విధ్ంగా 
వివరించాడు. 

ఉదాహరణక్ు, ఎఫసెయీులక్ు 2:4-7లో పౌలు మాటలు వినండి: 

దదవుడు క్రమణాసంపనుిడె ైయుండ,ి మనము మన అపరాధ్ములచదత 
చచునవ్ారమ  ైయుండనిపుపడు సయితము మనయి డల చూపని తన మహా 
పేమిచదత మనలను కరీసుత తోక్ూడ బదికినంచనెు... కరీసుత యిసేునందు ఆయన 
మనక్ు చదసని ఉపకారము దావరా అతయధకి్మ నై తన క్ృపా మహదెశైవరయమును 
రాబో వు యుగములలో క్నుపరచునిమితతము, కరీసుత యిసేునందు మనలను 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ఆయనతోక్ూడ లేప,ి పరలోక్మందు ఆయనతోక్ూడ క్ూరముండబటెెరను 
(ఎఫసెయీులక్ు 2:4-7). 

ఆయన రాజయములో దదవుడు మనలను పౌరమలుగా ఎలా చదసాత డు అనుదానిని గూరిు పౌలు 
ఇచుు వివరణ ఈ వ్ాక్యభాగము యొక్క విశాలమ ైన నపేథయము అయుయనిది. ఈ వచనములలో, 
మనలను పునరమజీజవపరచనపుపడు దదవుడు తన గొపప పేమిను క్నుపరచన విధానమును, ఆయన 
రాజయములోనికన మనలను భరరత చదయుటను, అధికారము మరయిు గౌరవపిదమ ైన సాా నములో మనలను 
ఉంచుటను, మరయిు మన సావసాయమును మనక్ు ఇచుుటను అతడు ఉదాా టిసాత డు. పాిచీన పిపంచంలో, 
రాజులు తమ పజిల యి డల పేమిను క్నుపరచదవ్ారమ, మరయిు తమ పజిలు క్ూడా తముును 
పేిమించాలని ఆశించదవ్ారమ. ఈ నేపథయములలో, “పేిమ” అను పదము నముక్తవమును మరియు భకనతని 
సూచసుత ంది, ఇది నడేు మనము మన దదశములను పేిమించుటను గూరుి మాటాో డుటను పల ల్వయునిది. 
దయ మరయిు భదతి దావరా రాజులు తమ పేిమను చూపేవ్ారమ, మరియు వ్ారి రాజయములలో పౌరమలు 
విధదయత మరియు సావమిభకనత దావరా పేిమను వయక్తపరచదవ్ారమ. 

దదవుని పిజల పటో తన  పేమిను గూరిు పౌలు ఇచున వివరణలో దీనినే సపష్రంగా మనం 
చూసాత ము. సువ్ారత యొక్క చారితాితుక్ సతయములు, దదవుడు తన రాజయ పిజలను పేిమించుచునాిడు 
మరియు మనలను ఉనితమ నైవ్ారగిా చూచుచునాిడు అని రమజువు చదసాత యి. మన యి డల ఆయన 
యొక్క నముక్తవము, మనలను ముందుగా నిరియించుట, మన కొరక్ు కరసీుత  మరణ ంచుట, మన 
ఆతుల యొక్క పునరమజీజవం, దదవుని రాజయములో మన పౌరతవం, పరలోక్ రాజ ైన కరసీుత తో మన ఐక్యత 
మరియు భవిష్యతయత లో మనం ప ందబో వు మహ మ వంటి విష్యాలోో  వయకరతక్రించబడని ఆయన 
క్నిక్రము మరియు భదతి దావరా వ్ లోడపిరచబడింది. మరయిు దదవుడు ఈ అదుుతమ ైన వ్ాటనిిటనిి 
మన కొరక్ు చదశాడు గనుక్ మనము ఆయనను పేమిించుటక్ు మరియు గౌరవించుటక్ు పలిువబడిత్రమి. 
ఎఫసెీయులక్ు 3:17-4:1లో ఈ మాటలను వ్ాిసనిపుపడు పౌలు మనసుిలో ఇదద ఉనిది: 

పేమియందు వ్రేమ పార ిసిారపడ,ి సమసత  పరశిుదుధ లతో క్ూడ దాని వ్ డలుప 
ప డుగు లోతయ ఎతయత  ఎంతో గీహ ంచుకొనుటక్ును, జాా నమునక్ు మించన కరీసుత  
పేమిను తలె్వసకిొనుటక్ును తగని శకనతగలవ్ారమ కావల ననియు 
పాిరిాంచుచునాిను...కరీసుత యిసేు మూలముగా సంఘములో తరతరములు 
సదాకాలము మహ మ క్లుగునుగాక్. ఆమనే్. మీరమ పలిువబడని పలిుపునక్ు 
తగనిటటో గా...నడుచుకొనవల నని, పభిువునుబటిర  ఖ్ దైనీ నై ననేు మిముును 
బత్రమాలు కొనుచునాిను (ఎఫసెయీులక్ు 3:17-4:1). 

ఈ వ్ాక్యభాగములో, పౌలు దదవుని పేిమ నుండ ిర ండు అనువరతనములను తీశాడు. మొదటిగా, 
దదవునికన మహ మ చెలో్వంచుట దావరా అతడు ఆయనను సుత త్రంచాడు. ర ండవదిగా, దదవుని నుండి వ్ారమ 



పౌలు యొక్క చెరసాల పత్రిక్లు మూడవ పాఠము: పౌలు మరియు ఎఫెసీయులక్ు వ్ాిసిన పత్రిక్ 

-36- 

వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

ప ందుకొనిన “పలిుపుక్ు తగనిటటో ” జీవించుట దావరా దదవుని గౌరవించమని క్ూడా పౌలు తన పాఠక్ులక్ు 
ఉపదదశించాడు. 

రాజ నై దదవుని మనము గౌరవించవలసిన ఈ ర ండు విధానములను గూరుి ఎఫసెీ పత్రిక్ 
మాటాో డు విధానమును తలెుసుకొనుట సహాయక్రముగా ఉంటటంది. మనము ఆయనక్ు 
ఆపాదించవలసని సుత త్ర ఆరాధ్నతో ఆరంభించ, మనము ఆయన పటో క్ల్వగయిుండవలసని విధదయతగల 
జీవితములను చూదాే ము. మొదటగిా సుత త్ర ఆరాధ్నను చూదాే ము. 

సుత త్ర ఆరాధ్న 
ఎఫసెీయులక్ు 5:19-20లో, సుత త్ర ఆరాధ్న దావరా దదవునిని గౌరవించాలని పౌలు తన శరీతలక్ు 

సపష్రంగా తెల్వయజసేూత  ఈ మాటలు వ్ాిశాడు: 

ఒక్నినొక్డు కరరతనల తోను సంగరతములతోను ఆతుసంబంధ్మ నై పాటలతోను 
హచెురంిచుచు, మీ హృదయములలో పభిువునుగూరుి పాడుచు కరరితంచుచు, 
మన పభిువ్ నై యిసేుకరీసుత  పరేట సమసతమునుగూరుి తండియిి నై దదవునికన 
ఎలోపుపడును క్ృతజాతాసుత తయలు చలోె్వంచుము (ఎఫసెయీులక్ు 5:19-20). 

దదవుని “ఆశీరావదములనిిటిని” బటిర  క ైసైతవులు ఎలోపుపడు ఆయనక్ు క్ృతజాుల ై ఉండాల్వ. 
మరియు కరరతనలతోను, సంగరతములతోను, ఆతుసంబంధ్మ నై పాటలతోను హృదయపూరవక్ముగా 
క్ృతజాతలు చలోె్వంచాల్వ. ఇవనీి మనం బాహయంగా ఇతరమలక్ు వయక్తపరచన లేదా అంతరంగములో 
పిభువుక్ు మాతిమే చలోె్వంచన సుత త్ర ఆరాధ్న రూపములుగా ఉనాియి. 

మనము ఆరాధ్న కొరక్ు సృజింపబడతి్రమి. మనము దదవుని పేమి దావరా, 
దదవుని అపారమ నై, అమోఘమ నై పేమి దావరా సృజింపబడతి్రమి, కాబటిర , 
మనము మన జీవితములను ఆయన వ్ పైుక్ు త్రపిపవలసయిునిద,ి పేమిగల 
విధదయతతో మరయిు సుత త్ర ఆరాధ్నతో మన జీవితములను ఆయన వ్ పైుక్ు 
త్రపిపవలసయిునిద.ి కాబటిర , మనము చదయు సమసతము వ్ాసతవ్ానికన 
ఆరాధ్నలో నిల్వచయుంటటంద.ి 

— డా. జేమ్సి ఆర్డ. హార్డర 

పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లో మనము అనుసరించుటక్ు అనకే్ సుత తయల మాదరిమలు 
ఉనాియి. ఎఫెసయీులక్ు 1:13-14లో అతడి పరచియ సుత త్ర మరయిు ఎఫసెయీులక్ు 3:14-21లో 
అతడు చదసని దెవైసలత త ిపాిరానలో దనీికన ఉదాహరణలను మనము చూసాత ము. ఇటటవంట ిసుత త్ర మరియు 
దెైవసలత తిము దావరా దదవునిి ఎలా గౌరవించాల్వ అను విష్యమును ఈ ర ండు వ్ాక్యభాగాలు మనక్ు 
చూపిసాత యి. మనము చూచనటటో గా, ఈ ర ండు భాగములలో త్రితవములోని పిత్ర పురమష్మూరిత యొక్క 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

కారయము మీద, యిసేు పాియశిుతతము, మన కొరక నై దదవుని పతియక్షత, మరయిు దదవుడు మన కొరక్ు 
ఏరాపటట చదసని భవిష్యతయత  మహ మ మీద పౌలు దృషిరపెటార డు. దదవుడు మన మీద చదయు 
రాజయపరిపాలనను బటిర మనము ఆయనను గౌరవించాలనే నేపథయములో అతడు ఈ విష్యాలను 
పిసాత వించాడు. దదవుని యొక్క సారవభౌమ అధకిారము, మన యి డల ఆయన దయ, మరయిు కరీసుత లో 
మన సావసాయమును గూరిు అతడు మాటాో డాడు. 

సుత త్ర ఆరాధ్నతో పాటటగా, ఆయనక్ు విధదయత చూపుట దావరా మన దెవైిక్మ ైన రాజుగా దదవుని 
మహ మపరచమని క్ూడా పౌలు మనక్ు బో ధించాడు.  

విధదయత 
దదవునికన మనము విధదయత చూపించదగు ఒక్ మారగం ఏమనగా, ధెైరయంగా ఆయనక్ు నిరంతరం 

విధదయత చూపుట, ఆయనను సంతోష్పరచుటక్ు పియత్రించుట మరియు సమసత  పిధానులను, 
అధకిారములను విడచిపటెటర ట అయుయనిది. ఎఫసెయీులక్ు 5:8-10లో పౌలు ఈ విధ్ంగా వ్ాిశాడు: 

మీరమ పూరవమందు చీక్టయిి  ైయుంటరి,ి ఇపుపడెతైద పభిువునందు 
వ్ లుగ యైునాిరమ... గనుక్ పభిువుకదే ిపీతి్రక్రమ నైదో దానిని పరరక్ంిచుచు, 
వ్ లుగు సంబంధ్ులవల  నడుచుకొనుడ ి(ఎఫసెయీులక్ు 5:8-10). 

మనము పూరవము సాతానుడి యొక్క అంధ్కార సంబంధ్మ ైన రాజయములో పౌరమలుగా 
ఉనాిము. అయితద ఇపుపడు మన విధదయత మారిపల యింద.ి దదవుడు మనలను తన రాజయములోనికన 
తెచాుడు గనుక్, మనం ఆయనక్ు విధదయత చూపించవలసయిునిది; అంధ్కారసంబంధ్మ ైన రాజయము 
యొక్క పాప మారగములను విడిచపటెిర  మన నూతన పభిువు మరయిు రాజును మ పిపంచు 
మారగములలో జీవించుటక్ు మనము ఆయనక్ు విధదయత చూపించవలసినవ్ారముగా ఉనాిము. ఈ 
విధదయతను గూరిు పౌలు ఎఫసెీయులక్ు 6:24లో మరలా వ్ాిశాడు, అక్కడ అతడు ష్రతయలతో క్ూడిన 
ఈ ఆశీరావదమును పకి్టించాడు: 

మన పభిువ్ నై యిసేుకరీసుత ను శాశవతమ నై పేమితో పేమిించు వ్ారకి్ందరకినని క్ృప 
క్లుగును గాక్ (ఎఫసెయీులక్ు 6:24). 

దదవుని యి డల మన పేిమ “మారనిదిగా,” శాశవతమ ైనదగిా, నిరంతరాయంగా, భయభక్ుత లు 
క్ల్వగినదగిా, సిారంగా ఉండాల్వ. 

దదవుడు మన యొక్క పరిపూరి భకనత మరయిు అంకనతభావమును కోరమతయనాిడు అని ఎఫసె ీ
పత్రకి్ సపష్రము చదసుత ంది. మనము ఆరాధించద అనయదదవతలలో ఆయనను చదరుడం వలో పయిోజనం 
లేదు; ఆయన మన నుండ ినముక్తవ భకనతని కోరమతయనాిడు. ఆయన రాజయములోని ఆశీరావదములలో 
ఉపశమనము ప ందు విధ్ముగా మాతిమే, నిషిరియాతుక్ నముక్తవమును ఆయన కోరమటలేదు. లేదు, 
ఆయన ఆజాలనిిటనిి పాటించాలని ఆయన కోరమతయనాిడు, కేవలం ఇతర దదవతలను విడచిపటెటర ట 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

మాతిమ ేకాదుగాని ఆయన మన కొరక్ు ఏరాపటటచదసని అనేక్ సత్రయిలను చురమక్ుగా చదయాలని 
ఆయన కోరమతయనాిడు. 

ఎఫసెీయులక్ు 2:8-10లోని పౌలు మాటలు ఈ విష్యమును గూరుి కొంత అంతరేృషిరని 
ఇసాత యి: 

మీరమ విశావసముదావరా క్ృపచదతన ేరక్ంిపబడయిునాిరమ; ఇద ిమీవలన 
క్ల్వగనిద ికాదు, దదవుని వరమ ే... మరయిు వ్ాటయిందు మనము 
నడుచుకొనవల నని దదవుడు ముందుగా సదిధపరచన సత్ కనీయలు చదయుటక ,ై 
మనము కరీసుత యిసేునందు సృషిఠ ంపబడనివ్ారమ  ైఆయన చదసని 
పనియి యైునాిము (ఎఫసెయీులక్ు 2:8-10). 

ఈ వ్ాక్యభాగము సూచంచుచునిటటో , దదవుడు మనలను రక్ంిచంది కేవలం నశించపల క్ుండా 
ఉండుటక్ు, లేదా ఆయన రాజయములో సుఖ్మ నై జీవితమును అనుభవించుటక్ు మాతిమే కాదు. 
బదులుగా, ఆయన రాజయములో మనం ఫలవంతమ నై పౌరమలుగా ఉండి, ఆయన మనక్ు అపపగించన 
సత్రయిలు చదయుటక్ు కరీసుత లో దదవుడు మనలను నూతనముగా చదసియునాిడు.  

దదవుని రాజయములో, సత్రియలు మంచ పాతనిు పల షిసాత యి: దదవుడు ఆయన రాజయమును 
విసత ృతపరచ పవితపిరచుటక్ు, మహ మ ప ందుటక్ు, మరయిు ఆయన పజిలక్ు పరచిరయ చదయుటక్ు ఇవి 
పరకి్రాలుగా ఉనాియి. మరయిు పౌలు మాటల పకిారం, మనము సత్రియలు చదయాలని దదవుడు 
మనలను రక్ించుచునాిడు. కాబటిర , ఆయన సవేక్ులు మరయిు పరచిారక్ులుగా మన 
నియామక్మును అంగరక్రించుటయి ేదదవుని క్ృపక్ు సర ైన పతి్రసపందన అయుయనిది. అనగా ఆయన 
లక్షయమును మన లక్షయముగా, ఆయన ఉదదేశయమును మన ఉదదేశయముగా అంగరక్రించుట అయుయనిది. 
ఇందుమూలముగాన ేపౌలు తన శరీతలను “అరహమ నై” పదధత్రలో, కరసీుత నందు దదవుని రాజయ పిజలుగా 
మనము క్ల్వగియుని మహ మగల పిలుపును పిత్రబింబించు విధ్ముగా జీవించుమని ఎలోపుపడు 
పురకిొలాపడు. 

మన అనుదని జీవితములలో రాజును ఘనపరచవలసని విష్యము మీద పౌలు పటెిరన దృషిరని 
ఇపపటి వరక్ు మనము పరిగణ ంచాము కాబటిర , రాజయమును నిరిుంచు విష్యములో పౌలు క్ల్వగియుని 
దృకోకణముల యొక్క ఆధ్ునిక్ అనువరతనమును మనము చూచుటక్ు సదిధముగా ఉనాిము. దదవుడు 
పీిత్రక్రమ నై మన సుత త్ర మరయిు విధదయతను కోరనిటటో గానే, ఆయన భూలోక్ రాజయము విసతరించ 
అభివృదిధ  చెందుటలో మనము ఆయనక్ు సహాయము చదయాలని కోరమతయనాిడు. 

రాజయమును నిరుించుట 
కరీసుత నందు దదవుని రాజయమును మనము ఎలా నిరుించాలో అరాము చదసుకొనుటలో మనక్ు 

సహాయము చదయుటక్ు ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసిన పత్రకి్లో పౌలు అనకే్ రూపక్ములను ఉపయోగించాడు. 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దదవుని రాజయములోని పతి్ర పౌరమడు ఒక్రికొక్రమ మరియు కరసీుత తో ఎలా అనుసంధానం క్ల్వగియుంటారమ, 
అదద విధ్ంగా అభివృదిధ  చెందుతయని దదవుని రాజయములో మనం ఎలా సహక్రించాల్వ అను విష్యముల 
మీద పతి్ర రూపక్ము అంతరేృషిరని క్ల్వగసిుత ంది. అలాంటి ర ండు రూపక్ములను మనము చూదాే ము, 
పౌలు రాజయమును దదవుని దదవ్ాలయముతో పల ల్వున విధానమును మొదటిగా చూదాే ము. తరమవ్ాత, 
కరీసుత  శరరరము మీద అతడు పటెిరన దృషిరని మనము పరగిణ దాే ము. మొదటగిా పౌలు ఉపయోగించన 
దదవ్ాలయము అను రూపక్మును చూదాే ము.. 

దదవ్ాలయము 
ఎఫసెీయులక్ు 2:19-22లో పౌలు అనయజనుల ైన క ైసైతవులతో మాటాో డిన మాటలను వినండి: 

మీరమ ... కరీసుత యిసే ేముఖ్యమ నై మూలరాయియి  ైయుండగా అప సతలులును 
పవిక్తలును వ్సేని పునాదమిీద మీరమ క్టరబడయిునాిరమ. పతి్ర క్టరడమును 
ఆయనలో చక్కగా అమరుబడ,ి పభిువునందు పరశిుదధమ నై దదవ్ాలయమగుటక్ు 
వృదిధప ందుచునిద.ి ఆయనలో మీరమ క్ూడ ఆతుమూలముగా దదవునికన 
నివ్ాససాలమ  ైయుండుటక్ు క్టరబడుచునాిరమ (ఎఫసెయీులక్ు 2:19-22). 

అనయజనుల ైన క ైసైతవులు దదవుని రాజయములో పరపిూరిమ ైన పౌరమలు, యూదుల ైన క ైైసతవులతో 
పాటటగా సమాన సాా యిగలవ్ారమ అని పౌలు బో ధించాడు. మరియు ఈ సతయమును ఉదాా టించుటక్ు, 
అతడు దదవుని రాజయమును ఒక్ భవనముతో పల లాుడు, పతి్ర క ైసైతవుని ఆ భవనములో ఒక్ రాయిగా 
వరిించాడు. 

యిసేును మూలరాయిగా మరయిు అప సతలుల బో ధ్క్ు పునాదగిా వరిిసూత , 
ఎఫసె.ీ 2లో పౌలు సంఘమును దదవుని మందరిముతో పల లుుతాడు, తరమవ్ాత 
సంఘము ఆ పునాద ిమీద క్టరబడుతయంద.ి.. కాబటిర , మూలరాయి ఒక్ 
భవనములో అతయంత పాిముఖ్యమ నై రాయి అయుయనిద,ి మరయిు ఆ 
మూలరాయిని దృషిరలో ఉంచుకొని సమసతమును నిరుించవలసయిుంటటంద.ి  
కాబటిర , మూలరాయి నిజమ నైద ికాని యి డల, లేక్ మూలరాయి విఫలమ తైద, 
భవనము అంతా పడపిల తయంద.ి మరయిు అప సతలులు భవనము యొక్క 
పునాదనిి పల ల్వయునాిరమ. వ్ార ిబో ధ్న, వ్ారమ సాక్షయమిచుుట, యిసేును గూరుి 
మరయిు ఆయన చదసని కనీయలను గూరుి వ్ారచిుు సాక్షయము సమసతమునక్ు 
ఆధారముగా ఉనిద.ి  కాబటిర , దదవుని పజిలు లేక్ 1 పతేయరమ 2లో పతేయరమ 
రూపక్మును ఉపయోగంిచనటోయితద దదవుని పజిలు ఆ పునాద ిమీద 
నిరుించబడు సజీవమ నై రాళలో  అయుయనాిరమ. కాబటిర , సంఘము దదవుడు 
నివసంిచు సాలము అయుయండాల్వ అను మన ఉదదేశయమును మరయిు కరీసుత  
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దావరా, కరీసుత  బో ధ్న మరయిు అధకిారము మనము చదయు, చపెుప మరయిు 
బో ధంిచు సమసతమునక్ు ఆధారము అయుయనిద ిఅని అద ిబయలుపరమసుత ంద.ి  

— ర వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో  

ఈ రూపక్ములో, కరసీుత  ముందుగా ఉనాిడు, పునాదికన మూలరాయిగా ఉనాిడు, మిగిల్వన 
రాళోనిిఆయన మీద ఆధారపడియునివి. మొదటి శతాబేపు అప సతలులు మరయిు పవిక్తలు 
ఉనితమ నై అధకిారం క్ల్వగయిునాిరమ, ఎందుక్ంట ేకరసీుత  వ్ారనిి తన పునాది పతి్రనిధ్ులుగా 
సిారపరచాడు. మరియు ఇతర క ైైసతవులందరూ ఎటటవంటి భినితవములు లేక్ుండా ఆ నిరాుణములో 
రాళలో గా ఉనాిరమ. ఇపుపడు, ఈ క్టరడము యొక్క లక్షయము దదవుని నివ్ాసముగా ఉండుట అయుయనిది, 
తదావరా దదవుడు ఆయన పజిల మధ్య నివసిసాత డు. స లొమోను 2 దినవృతాత ంతములు 6లో 
పిక్టించనటటో గా ఇశాీయిలేు రాజయము పాత నిబంధ్నలో, ముఖ్యంగా యి రూష్లేములోని మందిరము 
మరియు దదవ్ాలయము దావరా ఇటటవంటి ఆశీరావదమునే అనుభవించంది. అయితద అనయజనులు దదవుని 
సనిిధలిో నివసిసాత రమ అని క్ూడా పాత నిబంధ్న బో ధించంది. ఉదాహరణక్ు, యి ష్యా 66:19-20లో 
దదవుని మాటలను వినండి: 

వ్ారమ జనములలో నా మహ మను పకి్టంిచదెరమ. సరవజనములలోనుండ ినాక్ు 
పతి్రషిఠ త పరవతమగు యి రూష్లేమునక్ు మీ సవదదశీయులను యి హో వ్ాక్ు 
న వై్దేయముగా వ్ారమ తీసకిొనివచుెదరని యి హో వ్ా సలెవిచుుచునాిడు 
(యి ష్యా 66:19-20) 

ఈ వ్ాక్యభాగములో దదవుడు ఇశాీయిలేు రాజయమును పునరమదధరించనపుపడు — యిసేు దావరా 
కొీతత  నిబంధ్నలో ఆయన దీనిని చదయుటను ఆరంభించాడు — ఇశాీయిలేీయులు దదవునిని 
ఆరాధించుటక్ు యి రూష్లేములోని దదవ్ాలయముక్ు త్రరగిి వసాత రని దదవుడు బో ధించాడు. మరియు 
అదుుతముగా, అనయజనులు వ్ారతిో క్ూడా వసాత రమ, వ్ాసతవ్ానికన ఇశాీయిలేీయుల శరష్మును దదవునికన 
న ైవ్దేయముగా తీసుకొనివసాత రమ. కాబటిర , యూదులు మరియు అనయజనులు ఇదేరమ ఆయన ఆలయముగా 
దదవుని సనిిధలిో నివసిసాత రని పౌలు బో ధించనపుపడు, దదవుని రాజయము దాని అంత్రమ లక్షయమువ్ పైు 
క్దులుతయంది అని అతని అరామ ై ఉంది. అనగా దదవుని రాజయ ఆశీరావదములు ఇపుపడు అనిి జాతయలక్ు 
విసతరించబడనివి. అయితద పౌలు ఈ నిరిేష్ర రూపక్మును ఎందుక్ు ఉపయోగించాడు? సరియి నై రరత్రలోనే, 
సంఘములో యూదులు మరయిు అనయజనుల మధ్య సమాధానము క్లుగజయేుటక్ు అతడు దనీిని 
ఉపయోగించాడు. 

పౌలు దనిములలో, యూదులు ఎనుికొనబడని దదవుని పజిలు గనుక్ అనయజనుల క్ంటే 
గొపపవ్ారనే ఆలోచనను కొందరమ యూదుల ైన క ైైసతవులు క్ల్వగియుండదవ్ారమ. వ్ారమ చాలాకాలం దదవుని 
నుండ ిపతిదయక్మ నై ఆశీరావదములు ప ందారమ గనుక్ వ్ారమ అరమహ లని భావించుట ఆరంభించారమ. అయితద 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

వ్ాసతవం ఏమిటంట ేమానవులందరూ, యూదులు మరయిు అనుయలు ఒక ేవిధ్ముగా, కరసీుత  లేక్ుండా 
నశించపల తారమ. మనలో ఏ ఒక్కరము ఆయన ఆశీరావదమునక్ు అరమహ లము కాము. కవేలము కరీసుత  
మాతిమ ేఆశీరావదముక్ు అరమహ డుగా ఉనాిడు. క్ృతజాతాపూరవక్ంగా, ఆయనయందు విశావసము దావరా 
మనము కరీసుత తో ఐక్యపరచబడా్ ము గనుక్, దదవుడు మనలను ఆశీరావదములక్ు అరమహ లుగా చదసాత డు. 
కాబటిర , నడేు దదవుని రాజయమును మనం నిరిుంచుచుండగా, దదవునిని గౌరవించ ఆయన సనిిధిలో 
జీవించాలన ేగొపప విష్యము మీద మనం దృషిరపటెార ల్వ, మరయిు మన మహ మ కాక్ుండా దదవుని 
మహ మను పెంచుటక్ు ఆశపడాల్వ. మరియు ఒక్రపిటో ఒక్రమ నమతాను చూపాల్వ, ఏ విశావసి మరొక్ 
విశావసి క్ంట ేఎక్ుకవ ఆశీరావదములక్ు అరమహ డు కాదు అని మనం గీహ ంచాల్వ.  

మనము ఒక్రి నుండి ఒక్రము సరికాని రరత్రలో వ్ేరగు విధానమును గూరిు లేక్ ఇతరమలక్ు 
హాని క్ల్వగించు విధ్ముగా మనలను మనము సరికాని రరత్రలో హచెుంచుకొను పతి్ర మారగమును గూరిు 
మనము మారమమనసుి ప ందాలని దదవుని దదవ్ాలయముగా సంఘము అని పౌలు ఉపయోగించన 
రూపక్ము తెల్వయజసేుత ంది. జాత్ర, దదశము, మరియు తెగలు వంటవిి దదవుని దదవ్ాలయమును 
ఎనిడును విభాగించక్ూడదు. సంఘ నాయక్ులు తమను తాము విశావసుల క్ంటే ఎక్ుకవగా 
ఎనిడును పరగిణ ంచుకొనక్ూడదు. ధ్నిక్ుల ైన క ైైసతవులు పదేల ైన క ైైసతవుల క్ంట ేగొపప ఘనతను 
ఎనిడును ప ందక్ూడదు. దదవుని రాజయమును నిరిుంచు పికనయీలో మనము మన సాా నిక్ సంఘమును 
లేదా మన డినామినషే్నుి అధిక్ంగా భావించ ఇతర సంఘసుత లను చనిచూపు చూస ిసవతంతింగా 
పనిచదయు పియతాిలు మనము ఎనిడును చదయక్ూడదు. అటిర సందరాులనిిటలిో, మన వయరాతను 
మరయిు అహంకారమును పకి్కనబెటిర దదవుని రాజయములో మనతో సమానులుగా విశావసులందరిని 
హతయత కోవ్ాల్వ అని పౌలు బో ధించుచునాిడు. 

ఇపుపడు, దదవ్ాలయము అను పౌలు యొక్క రూపక్ము ఎంత అదుుతమ ైనది అయినపపటికర, 
రాజయమును మనము ఏ విధ్ముగా నిరిుంచాలో వివరించుటక్ు ఎఫసెీ పత్రిక్లో పౌలు ఎక్ుకవగా 
ఉపయోగించన రూపక్ము శరరరము — ముఖ్యముగా కరసీుత  శరరరము — అయుయనిది. 

శరరరము 
కరీసుత  శిరసుి అయుయనాిడు మరియు విశావసులందరమ క్ల్వసి కరీసుత  శరరరముగా ఉనాిరమ అని 

పౌలు బో ధించాడు. పౌలు అనువరతనము కొరక్ు అనకే్ సూచనలను బయలుపరచుటక్ు ఈ రూపక్మును 
1, 3, 4 మరియు 5 అధాయయములలో ఉపయోగించాడు. ఎఫెసయీులక్ు 1:20-23లో ఈ మాటలతో 
అతడు ఈ రూపక్మును ఉపయోగించాడు: 

[దదవుడు] కరీసుత ను మృతయలలోనుండ ిలేప,ి సమసతమ నై ఆధపితయముక్ంటనెు 
అధకిారముక్ంటనెు ... ఎంతో హచెుుగా పరలోక్మునందు ఆయనను తన 
క్ుడపిారివ మున క్ూరముండబటెటర కొనియునాిడు. మరయిు సమసతమును 
ఆయన పాదములకనీంద ఉంచ, సమసతముపెనైి ఆయనను సంఘమునక్ు 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

శిరసుిగా నియమించనెు. ఆ సంఘము ఆయన శరరరము (ఎఫసెయీులక్ు 
1:20-23). 

దదవ్ాలయము అను రూపక్ము వల నే, ఇది క్ూడా దదవుని రాజయమును సూచసుత ంది: కరీసుత  
పరలోక్ములో అసీనుడెయైునాిడు, మరయిు సంఘమ ైన, తన పజిల పియోజనము కొరక్ు 
పాల్వసుత నాిడు. ఎఫెసయీులక్ు 3:6లో పౌలు ఈ మాటలక్ు కొనిి అదనపు విష్యములను జోడసిూత   ఈ 
రూపక్మును కొనసాగించాడు: 

ఈ మరుమదేనగా అనయజనులు, సువ్ారతవలన కరీసుత యిసేునందు, 
యూదులతోపాటట సమానవ్ారసులును, ఒక్ శరరరమందల్వ సాట ి
అవయవములును, వ్ాగాే నములో పాల్వవ్ారలున  ైయునాిరనునదయిి ే
(ఎఫసెయీులక్ు 3:6). 

యూదులు మరియు అనుయల మధ్య సమాధానము మీద పౌలు పటెిరన ఉదాా టన ఈ 
వ్ాక్యభాగములో మరొక్సారి క్నబడుతయంది. ఒకే కరసీుత  శరరరములోని సభుయలుగా, యూదా క ైసైతవులు 
మరియు అనయ క ైసైతవులు కరసీుత తోను, కరీసుత నందు ఒక్రతిో ఒక్రమ ఐక్యపరచబడయిునాిరమ అని అతడు 
చూపించాడు. మరయిు ఇరమవురమ కరసీుత నందు ఉని వ్ాగాే నములలో పాలుపంచుక్ుంటారమ కాబటేర  
ఆశీరావదములను ప ందుక్ుంటారమ అని క్ూడా అతడు ఉదాా టించాడు. 

అయితద, కరసీుత  శరరరము అను రూపక్మును 4:1-16లో పౌలు పరపిూరింగా ఉపయోగించాడు, 
అక్కడ రాజయములో సంఘ క్మీము మీద అతడు దృషిరపటెార డు. సంఘములో నాయక్తవ, పిభావ 
మరియు అధకిార క్మీమును గూరిు అక్కడ అతడు ఉదాా టించాడు, దనీి దావరా మిగలి్వన సంఘము 
పరచిరయ చదయుటక్ు బలపరచబడుతయంది. దదవుడు మన కొరక్ు సదిధపరచన సత్రయిలు ఒక్రికొక్రమ సవే 
చదయుటక్ు, సంఘమును నిరుించుటక్ు అయుయనివి అని అతడు వ్ాదించాడు, తదావరా విశవము 
యొక్క పభిువు పాల్వంచుటక్ు తగని రాజయముగా అది మారమతయంది. ఎఫసెయీులక్ు 4:11-13లోని పౌలు 
మాటలను వినండి: 

మనమందరము విశావస విష్యములోను దదవుని క్ుమారమని గూరుిన 
జాా నవిష్యములోను ఏక్తవముప ంద,ి సంపూరి పురమష్యలమగువరక్ు, అనగా 
కరీసుత నక్ు క్ల్వగని సంపూరితక్ు సమానమ నై సంపూరిత క్లవ్ారమగువరక్ు 
ఆయన ఈలాగు నియమించనెు. పరశిుదుధ లు సంపూరమి లగునటటో  కరీసుత  శరరరము 
క్మేాభివృదిధ  చంెదుటక్ును, పరచిరయ ధ్రుము జరమగుటక్ును, ఆయన [దదవుడు] 
కొందరనిి అప సతలులనుగాను, కొందరనిి పవిక్తలనుగాను, కొందరనిి 
సువ్ారితక్ులనుగాను, కొందరనిి కాపరమలనుగాను, ఉపదదశక్ులనుగాను 
నియమించనెు (ఎఫసెయీులక్ు 4:11-13). 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దదవుడు సంఘములో నాయక్ులను నియమించాడు, గనుక్ ఒక్రికన ఒక్రమ సవే చదయుటక్ు వ్ారమ 
ఇతరమలను సదిధపరచాల్వ. మరయిు ఈ నాయక్ులు సంఘమును ర ండు లక్షయముల వ్ ైపు నడిపించాల్వ. 
వ్ాటిలో ఒక్ట ి“విశావస విష్యములో ఏక్తవము” ప ందుట. ఇక్కడ సంఘము సదిాధ ంతపరముగా 
ఏక్తవము క్ల్వగి, పరపిక్వత క్ల్వగి ఖ్చుతమ ైన అవగాహన క్ల్వగయిుండాల్వ, మరయిు సువ్ారత యొక్క 
పాిథమిక్ అవగాహనతో మాతమిే సంతృపిత  చెందక్ూడదు అని పౌలు భావించాడు. ఇది, కరసీుత నందు దదవుని 
రాజయ ఆశీరావదములను అరాం చదసుకొనుటక్ు తన పాఠక్ులక్ు దదవుడు శకనతనిసాత డు అని పౌలు చదసని 
మునుపటి పాిరానలక్ు అనుగుణంగా ఉంది. 

నాయక్ులను ఎనుికొనుట సంఘములో ఐక్యతను క్ల్వగంిచన పాిముఖ్యమ నై 
విష్యములలో ఒక్టెయైునిద:ి అప సతలులు, సంఘములో అధ్యక్షులు, 
పరచిారక్ులు, పదేెలు. తయదక్ు, అప . 6 మొదలు, విశావసుల సంఖ్య 
పరెగినిపుపడు, సమసయలు ఎదుర యైాయయి, మరయిు నిరియాలు తీసుకొనుటక్ు 
నాయక్ులు అవసరమ యైాయరమ, కీ్మపరచుటక్ు నాయక్ులు అవసరమ యైాయరమ. 
కాబటిర , ఆదమి సంఘములో సంఘము యొక్క నాయక్తవము ఐక్యపరచు 
కారక్ముగా పాిముఖ్యమ యైియంద.ి 

— డా. లాస్ నూయమాన్ 

“కరీసుత నక్ు క్ల్వగని సంపూరితక్ు సమానమ నై సంపూరిత క్లవ్ారమగుట” ర ండవ లక్షయము 
అయుయనిది. ఈ లక్షయము సారవత్రకి్మ నైది; పౌలు ఎఫసెీయులక్ు 1:10లో చెపపినటోగా సృషిర  అంతటిని 
కరీసుత  పాలనలోకన అది తీసుకొనిరావలసియునిది. ఇది ఎంత అదుుతముగా వినిపించనపపటికర, సరియి నై 
సంఘ నాయక్తవము మరియు క ైసైతవుల మధ్య సమరపణగల పరిచరయ దావరా, సరవ సృషిరకన పిభువుగా 
కరీసుత ను మహ మపరచుటక్ు సంఘము మారగమును సదిధపరమసుత ంది. ఎఫెసయీులక్ు 4:15-16లో పౌలు 
ఈ రూపక్మును కొనసాగించాడు, అక్కడ సంఘ నాయక్ులు పజిలక్ు నేరపించవలసని కొనిి నిరిేష్ర 
విష్యాలను వివరించాడు: 

పేమిగల్వగ ిసతయము చపెుపచు కరీసుత వల  ఉండుటక్ు, మనమనిి విష్యములలో 
ఎదుగుదము. ఆయన శిరసియియునాిడు, ఆయననుండ ిసరవశరరరము 
చక్కగా అమరుబడ,ి తనలోనుని పతి్ర అవయవము తన తన పరమిాణము 
చొపుపన పనిచదయుచుండగా పతి్ర కరలువలన గల్వగని బలముచదత అతయక్బడ,ి 
పేమియందు తనక్ు క్మేాభివృదిధ  క్లుగునటటో  శరరరమునక్ు అభివృదిధ  
క్లుగజసేకిొనుచునిద ి(ఎఫసెయీులక్ు 4:15-16). 

పిత్ర సంఘ నాయక్ుడు సంఘముతో పేిమతో సతయమును మాటాో డినపుపడు, శరరరము ఆ 
సతయమును నరేముకొంటటంది. తతీల్వతంగా, పతి్ర క ైసైతవుడు ఇతరమలక్ు అరావంతంగా సవే చదయగలడు, 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

సేవ మరియు పల ి తాిహపరచు పనులను చదయగలడు. అయితద మరొక్ విష్యమును క్ూడా 
గమనించండి: పతి్ర సభుయడు కారయము చదయుచుండగా, సంఘము ఎదుగుతూ ”పేమియందు” దానిని అది 
క్టటర కొనవలసియునిది. పేమి నాయక్ుని బో ధ్న మరియు సంఘము యొక్క సవే్ా కారయక్ీమాలు 
ర ండింటినీ క్ల్వగియుండాల్వ. 

దదవుడు మనపటో చూపు పేమి మరయిు దదవుని పటో మనము చూపు పేిమ పధిానంగా 
రాజయములో విధదయత మరియు అంకనతభావము దృషార య నిరవహ ంచంచబడినటేో , ఇతర క ైసైతవుల పటో 
మనము చూపు పేమి క్ూడా ఇదద విధ్ముగా నిరవచంచబడాల్వ. మన ప రమగువ్ార ిపటో మనము 
క్ల్వగియుండు పేిమ ఒక్ వయకనతగత సంబంధ్మును మించనదిగా ఉనిది. బదులుగా, ఇది వ్ారమ మనక్ు 
వయకనతగతముగా పరిచయం లేనపపటికర, కరసీుత నందు ఇతరమల పయిోజనమును అనేవషించుటక్ు 
సావమిభకనతతో క్ూడిన సమరపణ మరియు అంకనతభావము అయుయనిది. అయితద ఈ పేమి కేవలం 
సహకారం లేదా పరసపర సహాయం మాతిమే కాదు. బదులుగా, మన తోట ివిశావసులు కరీసుత  
సావసాయములో భాగసుత లు అని క ైైసతవ పేిమ అరాం చదసుక్ుంటటంది. కరసీుత  వ్ారిని తనవ్ారిగా చదసుకొనుటక్ు 
మరణ ంచుటక్ు ఇష్రపడా్ డు మరియు వ్ారమ ఆయనక్ు చెందినవ్ారమ గనుక్ ఆయన మహ మ మరియు 
గౌరవమును ప ందుతాడు. ఇది వ్ారిని మరింత విలువ్ ైనవ్ారిగా పరిగణ ంచుటక్ు మరియు వ్ారికన పరచిరయ 
చదయుటక్ు పయితాిలు చదయుటక్ు మనలను పురికొలాపల్వ. 

విశావసుల యొక్క ఐక్యతను మనము చూడగపరతిద, అప సతలుల కారయములను 
పరశిీల్వంచ, మరొక్సార,ి 2వ అధాయయములో ఉని పంెతకెొసుత  దనిమును 
చూడవలసయిునిద,ి మరయిు పంెతకెొసుత  తరమవ్ాత వ్ారమ అప సతలుల 
సదిాధ ంతమును హతయత కొని, వ్ాక్యమును బో ధంిచారమ అని మీరమ చూసాత రమ; వ్ారమ 
రొటెర  విరచుటక్ు క్ూడుక్ునాిరమ, దనీిలో పభిువు బలో భాగమ యైునిద ిఅని, 
బాపితసుము మరయిు సహవ్ాసము క్ూడా భాగమ యైునివి అని 
నాఅభిపాియము. వ్ారమ ఒక్ర ిపటో ఒక్రమ శీదధ  క్ూడా వహ ంచారమ, ఒక్రకిన ఒక్రమ 
సవే చదశారమ, మరయిు దదవుడు వ్ారకిన ఇచున వరములను వ్ారమ 
ఉపయోగంిచారమ. అవును, ననేు ఎఫసె.ీ 4ను క్ూడా ఉపయోగంిచుచునాిను. 
కాబటిర , వ్ాక్యము, సువ్ారత, సంసాకరములు, పరసపర పేమి మరయిు మరొక్ర ి
పటో శదీధ  శరరరమును ఒక్ క్ుటటంబముగా ఐక్యపరచంద.ి అవును, ఒక్ 
క్ుటటంబమును ఏమి ఐక్యపరమసుత ందో  మీరమ తలెుసుకోవ్ాలనుక్ుంట,ే దానిని 
చూడండ.ి మరయిు మనము ఒక్ పదేె క్ుటటంబము అయుయనాిము కాబటిర , 
కరీసుత  శరరరమును క్ూడా ఇదద ఐక్యపరమసుత ంద.ి 

— డా. డాని ఎకనన్ 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

రాజును మహ మపరచుట మరయిు రాజయమును క్టటర టను ఇపపటి వరక్ు మనము 
విశదీక్రించాము కాబటిర , మన ఆధ్ునిక్ లోక్మునక్ు ఎఫసెీ పత్రకి్ను అనువరితంచగల మూడవ 
మారగమును మనము చూడవలసయిునిది: విశవమును జయించుట. కరీసుత  ఇపుపడు సంఘముక్ు 
రాజుగా ఉనాిడు, కాని ఒక్ దనిము వసుత ంది అపుపడు ఆయన తన శతయివులందరిని జయించ 
విశవమంతటిని పాల్వసాత డు. 

విశవమును జయించుట 
ఇంతక్ు ముందు మనము చూచనటటో , కరసీుత నందు దదవుని రాజయము యొక్క ఆరంభము 

మరియు కొనసాగింపులో, దదవుని రాజయము పసుత త పాపపు మరియు మరణపు యుగముతో అత్రవ్ాయపిత  
క్ల్వగి ఉనికనలో ఉంటటంది. కాబటిర , నేడు, కరసీుత  రాజయమునక్ు వయత్రరకే్త కొనసాగుతయంది. మరియు దదవుని 
శక్ుత లు — సంఘముతో సహా — దయయములతో పల రాడుతూ, పాపపు బానిసతవము నుండ ి
మానవులను విడిపించుటక్ు పియత్రిసాత యి. అయితద రాజయము యొక్క న రవ్రేమపలో, యిసేు త్రరగిి 
వసాత డు. మరియు ఆయన త్రరగిి వచునపుపడు, ఆయన విరపధ్ుల మీద ఆయన తన అంత్రమ తీరమపను 
పిక్టిసాత డు. చీక్టి శక్ుత ల మీద ఈ భవిష్యత్ విజయము నిశుయమ నైది, కాని ఆ దినము వరక్ు, కరసీుత  
మరియు ఆయన రాజయమును సవేించుటలో వ్ారతిో పల రాడుటక్ు మనము బాధ్యతను క్ల్వగయిునాిము. 

అయితద, కరసీుత  రాక్డ కొరక్ు మనము ఎదురమచూచుచుండగా, దయయపు శక్ుత లతో పల రాటములో 
మనము పెచైదయి క్ల్వగయిునాిము. మన రాజు వ్ారిక్ంటే పెనై అధకిారము క్ల్వగి ఇపపటకిే 
ఆసనీుడెైయునాిడు, మరయిు మనము ఆయనతో ఆసనీులమ యైునాిము. వ్ాటి దుష్ర ఆధపితయము 
నుండ ిదదవుడు మనలను ఇపపటకిే విమోచంచయునాిడు, మరి ఎక్ుకవ మందనిి ఆయన 
విమోచంచుటను కొనసాగించుచునాిడు. మరియు దదవుని గొపప ఆశీరావదముల వలన, మనపె ైమన 
శతయిలు చదయగల అతయంత ఘాతయక్మ నై దాడిని క్ూడా ఎదురంిచుటక్ు పరిశుదాధ తు మనక్ు శకనతని 
అనుగీహ సాత డు. ఎఫసెీయులక్ు 6:13, 16లోని పౌలు మాటలను వినండి: 

అందుచదతను మీరమ ఆపదిేనమందు వ్ారనిి ఎదరింిచుటక్ును, సమసతము 
న రవ్రేుినవ్ార  ైనిలువబడుటక్ును శకనతమంతయలగునటటో , దదవుడచిుు సరావంగ 
క్వచమును ధ్రంిచుకొనుడ ి... ఇవనిియుగాక్ విశావసమను డాలు 
పటటర కొనుడ;ి దానితో మీరమ దుష్యర ని అగిి బాణములనిిటనిి ఆరమపటక్ు 
శకనతమంతయలవుదురమ (ఎఫసెయీులక్ు 6:13, 16). 

ఆయన క్ృప మరియు ఆతు దావరా, దయయపు సమూహములక్ు వయత్రరేక్ముగా 
నిలువబడుటక్ు దదవుడు మనక్ు శకనతని ఇసాత డు. సంఘము ఇపుపడు ప ందుచుని అనకే్ ఆశీరావదముల 
వలన, వ్ాటి ఓటమి నిశుయమని దయయములక్ు తలె్వసయేునిది. వ్ాసతవ్ానికన, సంఘము 
దదశములనిిటి మధ్య వ్ాయపించుచునిది అను అదద వ్ాసతవము దదవుని శతయివులందర ియొక్క 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

నాశనముక్ు సాక్షయముగా ఉనిది అని క్ూడా పౌలు చెబుతయనాిడు. ఎఫసెీ. 3:8-11లో పౌలు ఏమి 
వరిిసుత నాిడో  గమనించండి: 

దదవుడు మన పభిువ్ నై కరీసుత  యిసేునందు చదసని నితయసంక్లపము చొపుపన, 
పరలోక్ములో పధిానులక్ును అధకిారమలక్ును, సంఘముదావరా తనయొక్క 
నానావిధ్మ నై జాా నము ఇపుపడు తలె్వయబడ వల నని ఉదదేశించ, శరధంిపశక్యము 
కాని కరీసుత  ఐశవరయమును అనయజనులలో పకి్టంిచుటక్ును, సమసతమును 
సృషిరంచన దదవునియందు పూరవకాలమునుండ ిమరమగ యైుని ఆ 
మరుమునుగూరుిన యిరేాపటట ఎటిరదో  అందరకినని తదటపరచుటక్ును...ఈ క్ృప 
అనుగీహ ంచనెు (ఎఫసెయీులక్ు 3:8-11). 

ఈ వ్ాక్యభాగము పకిారం, దదవుని “నితయసంక్లపము” ఇపుపడు “కరీసుత యిసేునందు 
తదటపరచబడెను.”  దదవుడు “పూరవకాలమునుండి ఈ మరుమును మరమగుచదసనెు.” అయితద ఇపుపడు 
కరీసుత  వచాుడు కాబటిర , “పరలోక్ములో పిధానులక్ును అధకిారమలక్ును” తన “నానావిధ్మ నై జాా నము” 
లేక్ తన “పలు ముఖ్ములుగల జాా నమును” క్నుపరచుటక్ు సక్లజనుల మధ్య సంఘ వ్ాయపితని 
దదవుడు ఉపయోగించుకొనుచునాిడు. 

మానవులను సృషిరంచక్ మునుపే, దయయపు శతయివులక్ు తన మహ మను వ్ లోడచిదయు 
నిమితతము దదవుడు సంఘమును ఉపయోగించుకొనుటక్ు నిరియించుక్ునాిడు. మరియు ఇపుపడు కరసీుత  
వచుయునాిడు కాబటిర , సంఘమును ఎదగిింపజేయుట మరియు వ్ాయపింపజయేుట దయయము యొక్క 
అత్రపదేె పిణాళ్లక్లను క్ూడా జయించు దదవుని శకనతని క్నుపరమసుత ంది. కరసీుత  సంఘము సమసతమును తన 
వ్ ైపునక్ు సమాధానపరచుకొను దదవుని శకనతకన రమజువుగా ఉనిది. ఎందుక్ంటే, ఆయన పాపము అను 
భిష్రతవము నుండ ిమరి ఎక్ుకవమంది మానవులను విమోచంచగల్వగతిద, మరయిు మన వంటి వ్ారిని 
క్ూడా ఒక్రితో ఒక్రనిి, మరయిు ఆయనతో సమాధానపరచగల్వగతిద, కరసీుత నందు ఆయన సాధించలేనిది 
ఏదియు లేదు.  

అయితద సంఘము దదవుని నితయ శకనత మరియు జాా నము యొక్క మహ మక్రమ ైన పతియక్షత 
మాతిమ ేకాదు. సంఘము కరసీుత  యొక్క బహుమానము క్ూడా అయుయనిది. మనము ఆయన తన 
శతయివుల రాజయములో నుండ ియుదధము చదసి గ లుచుక్ుని సంపదగా ఉనాిము. మనము దదవుడు 
రక్ించు పిజలమ ైయునాిము, భదిపరచుటక్ు మరియు వివ్ాహము చదసుకొనుటక్ు కరసీుత  తన 
జీవితమును అరిపంచన ఆయన పిియమ ైన వధ్ువుగా ఉనాిము. ఎఫసెీయులక్ు 5:23-27లో కరీసుత  
మరియు సంఘమును గూరిున పౌలు వివరణను వినండి: 

కరీసుత  సంఘమునక్ు శిరసెైి  యుని లాగున పురమష్యడు భారయక్ు శిరసెైి  
యునాిడు ... కరీసుత క్ూడ సంఘమును పేమిించ, 
అద ిక్ళంక్మ నైను ముడతయి నైను అటిరద ిమర ిఏదెనైను లేక్, 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

పరశిుదధమ నైదగిాను, నిరపే ష్ మ ైనదగిాను మహ మగల సంఘముగాను ఆయన 
తనయి దుట దానిని నిలువబటెటర కొనవల నని ... దానికొరక్ు తనుి తాను 
అపపగంిచుకొన ను (ఎఫసెయీులక్ు 5:23-27). 

కరీసుత  సంఘమును తన వధ్ువుగా పేిమించుచునాిడు మరయిు విలువనిచుుచునాిడు. 
మరియు తనతో సమసతమును సమాధానపరచుకొను పకినీయలో మరియు విశవమును పునరమదధరించ 
పవితపిరచద పికనయీలో, ఆయన మనతో ఆరంభించుచునాిడు. గనుక్, సంఘము యొక్క ఉనికన, 
సంఘము యొక్క క్షమాపణ, మరియు సంఘము యొక్క పవితీకి్రణ దదవుని రాజయము ఆరంభమ నైద ి
అని రమజువు చదసుత ంది. మరయిు దదవుని రాజయము పిసుత తము వ్ాయపించబడుతయంది కాబటిర , అది 
నిశుయముగా న రవ్రేుబడుతయంది. మరియు అది న రవ్రేుబడినపుపడు, దయయములు పూరితగా నాశనం 
చదయబడతాయి మరయిు కరసీుత  పాలన సంపూరిమవుతయంది. ఎఫసెీయులక్ు 1:22-23లో కరసీుత ను గూరిు 
పౌలు ఇలా వ్ాిశాడు: 

మరయిు [దదవుడు] సమసతమును ఆయన పాదములకనీంద ఉంచ, 
సమసతముపెనైి ఆయనను సంఘమునక్ు శిరసుిగా నియమించనెు. ఆ 
సంఘము ఆయన శరరరము; సమసతమును పూరితగా నింపుచుని వ్ాని 
సంపూరితయి  ైయునిద.ి (ఎఫసెయీులక్ు 1:22-23). 

ఇక్కడ పౌలు మాటలు ఆశురయక్రముగా ఉనాియి. సంఘము ఆశీరావదించబడునటటో గా కరసీుత  
విశవముక్ు రాజుగా హెచుంచబడా్ డు. మనము ఆయన సంపూరితయి ై, ఆయన శరరరమ ై ఉనాిము. తన 
స ంత సాా యి మరియు యోగయత కారణముగా కరసీుత  పాల్వంచుటక్ు అరమహ డు, కాని ఆయన సంఘమును 
ఎంతగా పేిమించుచునాిడు అంటే, మనలను ఆశీరవదించుటక్ు క్ూడా ఆయన పాల్వంచుచునాిడు. 
సంఘములో, యూదులు మరయిు అనుయలు, భారయభరతలు, తలో్వదండుిలు, యజమానులు, మరియు 
బానిసలు ఒక్రతిో ఒక్రమ మరయిు దదవునితో సమాధానపరచబడయిునాిరమ. దదవుడు బలవంతయడు, 
మంచవ్ాడు మరయిు జాా నముగలవ్ాడు అనుటక్ు, మరియు కరసీుత నందు సరవ సృషిరని ఆయన 
నూతనపరచుటను ఆరంభించయునాిడు అనుటక్ు ఈ అదుుతమ నై ఆశీరావదము ఒక్ అనుక్ూలమ ైన 
ఆధారముగా ఉనిది. 

ముగంిపు 

ఈ పాఠములో పౌలు ఎఫసెయీులక్ు వ్ాిసని పత్రిక్ను మనం విశదీక్రించాము. పౌలు ఈ పత్రిక్ను 
ఎందుక్ు వ్ాిశాడో  అరాము చదసుకొనుటక్ు, మనము దాని నపేథయమును చూశాము. వ్ార ిదనిములలో 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర నిధ్ుల కొరక్ు థర్్డ మిలీనియం మినిసీర సీ్ ను thirdmill.org నందు సందరిించండి. 

దదవుని పిజలు అనకే్ సవ్ాళోను ఎదురొకనుచుండగా వ్ారనిి పౌలు పల ి తిహ ంచన విధానమును 
చూచుటక్ు పత్రిక్ యొక్క నిరాుణము మరియు ఆక్ృత్ర మరయిు విష్య సూచక్ను క్ూడా మనము 
చూశాము.  చవరగిా, నేడు మన జీవితములక్ు ఔచతయముగా ఈ పత్రకి్ యొక్క ఆధ్ునిక్ 
అనువరతనమును క్ూడా మనము పరగిణ ంచాము. 

పౌలు ఎఫెసయీులక్ు వ్ాిసని పత్రకి్లో అనేక్ పాిముఖ్యమ ైన పాఠములు ఉనాియి, అవి కవేలం 
ఎఫసెు మరయిు ల ైక్స్ లోయలో ఉండని మొదట ిశతాబేములోని సంఘములక్ు మాతిమే కాదుగాని, 
పిత్ర తరములోని కరసీుత  అనుచరమలందరికన వరితసాత యి. మన విశావసము పజిలు తమ పాపముల నుండి 
రక్షణను ప ందుటను గూరిునది మాతిమ ేకాదు అని అది మనక్ు బో ధిసుత ంది. బదులుగా, క ైైసతవ 
విశావసము సాతాను రాజయమును సమూలముగా నాశనము చదయుటను గూరుినది, మరయిు 
కరీసుత నందు దదవుని రాజయమును క్టటర ట మరయిు వ్ాయపింపజయేుటను గూరుినద ిఅయుయనిది. 
కరీసుత నందు దదవుని రాజయము యొక్క అదుుతమును గూరుి మనము క్ల్వగయిుని అవగాహనలో 
మనము ఎదుగుచుండగా, మనక్ు విరపధ్ముగా నిలువబడు శక్ుత లనిిటిని ఎదురించుటక్ు మనము మరి 
ఉతతమమ నై రరత్రలో సదిధపడి ఉంటాము. దదవుని సంతోష్పరచు విధ్ములుగా జీవించుటక్ు మనము 
సిదధపరచబడతాము. మరయిు మనము, లోక్ములో పతి్రచపట ఉని మన తోట ివిశావసులు కరసీుత  
రాజయము యొక్క ఆశీరావదములను ప ందుక్ుంటాము. 
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