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వీడియోలు, అధ్యయన మ ర్గదరిిలు, మరియు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు 
స్తాందరిిాంచాండి. 

ఉపల ద ా తము 

మీక్ు నిజముగా బాగా తలెుస్తునని మీర్మ భావిాంచిన యొక్ స్టతిహతిుడు మీక వర నై  ఉన ిరా, 
తర్మవాత ఎదో  జరగిి తనలో ఎనిడూ చూడని ఒక్ కోణమును మీర్మ చూడడాం జరగిిాంద ? క ైైస్్తవులు 
అప స్్తలుడెనై పౌలును గూరుి తీవరమ నై అధ్యయనాం పరా ర్ాంభాంచినప్ుపడు ఇల ాంటవిి తర్చుగా 
జర్మగుత యి. చ ల మాంద ిక ైస్ై్తవులు పౌలు మరియు ఆయన ప్తిరక్లను గూరిున అవగాహన 
క్ల్వగినవార్మగా ఉన ిర్మ. ఆయన ప్తిరక్లలో నుాండ ిఅనేక్ స్తాందదశాలను మనాం విాంటాము, మరయిు 
బెైబిలు తర్గతులలో వీట ిమీద ఎక్ుకవగా దృషిర  ప డత ము. అనకే్ విధ లుగా అతడు మనక్ు తలె్వస్టని 
స్టతిహతిుడిల  అనిపిసా్ డు. అయితద పౌలు జీవితము మరయిు వదే ాంతమును మనము లోతుగా 
తరవివనప్ుపడు, మనమ మునుప నిడూ గమనిాంచని ఒక్ కొీత్ కోణమును మనము గమనిసా్ ము. 

ఈ పాఠయక్మీమునక్ు పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశము అను శీరిషక్నిచ ుము. ఈ 
పాఠయక్ీమములో, అప స్్తలుని వేద ాంతశాస్్త దృకోకణముల యొక్క కేాందరమును, లేక్ గుాండెకాయను 
మనము విశదీక్రది ధ ము. ఈ మొదట ిపాఠమునక్ు మనము, “పౌలు మరియు అతని యొక్క 
వేద ాంతశాస్్తరము” అని పతర్మ ప టార ము. మరియు పౌలు యొక్క జీవితముతో స్తుప్రచిితమగుట అతని 
వేద ాంతశాస్్తరములోని అతయాంత పరా ముఖ్యమ నై మరియు ప్రఖ్ యతిగాాంచిన విషయములను అరా్ము 
చదస్తుకొనుటలో మనక్ు స్తహాయప్డు విధ నమును మనము చూద ే ము. 

మూడు ప్రధ న అాంశాలను ప్రశిీలన చదద ే ము. మొదటిగా, పౌలు యొక్క క ైైస్్తవ నముకాలను 
అతని నపే్థయము ఎల  ప్రభావితాం చదస్టనిదో  చూచుటక్ు పౌలు యొక్క సాాంస్తకృతిక్ నపే్థయములోని కొనిి 
ముఖ్యమ ైన విషయ లను ప్రశిీల్వద ే ము. ర ాండవదగిా, పౌలు యొక్క నముకాలు ఒక్ అప స్్తలునిగా 
అతని ప్రచిర్యక్ు ఎల  అనుస్తాంధ నాం క్ల్వగయిునివో చూద ే ము. మరియు మూడవదగిా, పౌలు యొక్క 
కేాందర వదే ాంత దృక్పథ లను, అనగా త ను నమిున అనేక్ ఇతర్ విషయములను ఆధ రితము 
చదస్తుకొనిన కలీక్మ నై ఆలోచనలను గురి్ాంచుద ము. పౌలు యొక్క సాాంస్తకృతిక్ నేప్థయమును 
ప్రశిీల్వస్తూ్  ఆర్ాంభద ే ము. 

సాాంస్తకృతిక్ నపే్థయము 

దదవుని గూరిు మరియు మన చుటటర నుని ప్రప్ాంచము గూరుి మనము క్ల్వగియుని అనకే్ 
నముకాలను సాధ ర్ణ అనుభ్వాలు ప్రభావితాం చదసా్ యని మనాందరకిీ తెలుస్తు. ఏ ఒక్కర్మ క్ూడ  
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ఇప్పటివర్క్ు శూనయములో నుాండి వేద ాంతశాస్్తరమును అభవృదిధ  చదయలేదు మరియు పౌలు విషయాంలో 
క్ూడ  ఇదద వాస్్తవమ యైుాంది. ప్రిశుద ధ తుుడు పౌలును క ైస్ై్తవ విశావస్తము యొక్క స్తతయములోకి 
నడపిిాంచినప్పటకిీ, అతనిని స్తతయములోనికి నడిపిాంచద ప్రకియీలో పౌలు నపే్థయములోని అనకే్ 
విషయములను ఆతు ఉప్యోగిాంచుక్ున ిడు. అనగా పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క 
మూల ాంశములను అరా్ాం చదస్తుకోవాలాంటే, ఆయన జీవితమును గూరిున అవగాహన మనక్ు ఉాండ ల్వ. 

విచ ర్క్ర్ముగా, పౌలు యొక్క వయకి్గత నపే్థయమును గూరుి మనక్ు ఎక్ుకవ వివరాలు 
తెల్వయదు, కాని అతడు ర ాండు బలమ నై స్తాంస్తకృతుల ప్రభావము కిీాంద ప రిగాడని మ తరాం మనక్ు 
తెలుస్తు. ఒక్వ పై్ు, యూదుల స్తాంస్తకృతి అతనిని బహుగా ప్రభావితాం చదస్టిాంది. మరోవ పై్ు, అనుయజనుల ైన 
గరీకో-రోమన్ స్తాంస్తకృతి మధ్య ప ర్మగుట వలన అది అతనిని పరా ముఖ్యమ ైన రరతులలో ప్రభావితాం చదస్టిాంది. 
యూదుల స్తాంస్తకృతి అప స్్తలుడెైన పౌలును ప్రభావితము చదస్టిన విధ నమును చూస్తూ్  ఆర్ాంభద ే ము. 

యూదుల స్తాంస్తకృతి 
యిేస్తు, ఆయన ఇతర్ అప స్్తలులు, మరియు మొదటి శత బేములోని అనేక్ ఇతర్ క ైస్ై్తవుల వల  

పౌలు క్ూడ  ఒక్ యూదుడని ఆధ్ునిక్ క ైస్ై్తవులు చ ల  స్తులభ్ాంగా మర్చిపల తుాంటార్మ. తన దనిమున 
నివస్టిాంచిన అనకే్మాంది ఇతర్ యూదుల వలనే, ఇశాీయిేలులోని స్తాంప్రద యములు అతని 
జీవితములోని ప్రతి కోణమును త కాయి. పౌలు యొక్క యూద  ప ాంప్క్ము అతడు నమిున 
విషయములను, అతని దినచర్యలలోని పరా ధ నయతలను, మరయిు అతని విశావస్తము ప్టో అతడు 
క్ల్వగియుాండని లోతెనై భావన తుక్ స్తమర్పణలను ప్రభావితము చదశాయి. ఈ కార్ణము చదత, పౌలు మీద 
అతని యూద  వార్స్తతవము చూపని ప్రభావమును తక్ుకవగా అాంచన  వసే్టత్ , అతని 
వేద ాంతశాస్్తరములోని ముఖ్య భాగమును కోలోపయిే అవకాశాం ఉాంది. 

మ ర్మమనస్తుిక్ు ముాందు 
పౌలు యొక్క యూదుల స్తాంస్తకృతి అతనికి ఎాందుక్ు ప్రధ నమ ైయునిదో  క్నీస్తాం ర ాండు 

విధ నములలో మనము చూడవచుు. ఒక్వ పై్ు, పౌలు క ైస్ై్తవుడుగా మ ర్ుబడక్ మునుపత తన యొక్క 
యూద  వార్స్తతవాం యిడెల ఒక్ ఆతు చదతనాం క్ల్వగియున ిడని కొీత్ నిబాంధ్న నివదేిక్ స్తపషరాం చదస్తు్ ాంది. 
మ ర్మమనస్తుిక్ు ముాందు తన యౌవవనమును గూరిు అతడిచిున వివర్ణ, అతడు యూద మతముక్ు 
బలముగా క్టుర బడ ిఉన ిడని తలె్వయజసే్తు్ ాంది. ఉద హర్ణక్ు, ఫిల్వప్పయులక్ు 3:5లో, పౌలు ఇల  
తెల్వపాడు: 

... ఎనిమిదవ దనిమున స్తునితి ప ాందతిిని, ఇశాీ యిలేు వాంశప్ువాడన ,ై 
బనె యమీను గోతరములో ప్ుటిర  హబె్రరయుల స్తాంత నమ నై హబె్రరయుడన ,ై ధ్ర్ుశాస్్తర 
విషయము ప్రసి్తయుయడన  ైయుాంటనిి (ఫలి్వపప్యులక్ు 3:5). 
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పౌలు మతప్ర్ముగా ఒక్ సాాంప్రద యవాది, మరియు అతడు ఇశాీయిలేు యొక్క 
సాాంప్రద యములను భ్దరప్ర్చుటక్ు మరియు అనుస్తరిాంచుటక్ు ప్ూరి్గా స్తమరపిాంచుక్ున ిడు. గలతీ. 
1:14లో తనను గూరిు త ను యిేమని వరిణాంచుక్ున ిడో వినాండి: 

న  పతిర్మల పార్ాంప్రాయచ ర్మాందు విశషేాస్తకి్ గలవాడన ,ై న  స్తవజాతీయులలో 
న  స్తమ నవయస్తుకల నై అనకే్ులక్ాంట ెయూదుల మతములో 
ఆధకి్యతన ాందతిినని న  నడవడనిిగూరుి మీర్మ విాంటరి ి(గలతీయులక్ు 1:14). 

వాస్్తవాంగా చెపాపలాంటే, అతడు మ ర్మమనస్తుి ప ాందుటక్ు ముాందు యూద  మతము యిెడల 
పౌలుక్ు ఉని ఆస్తకి్ బహు గొప్పది గనుక్ స్తాంఘమును యూద  మతము యొక్క అబదధబో ధ్గా 
ప్రగిణ ాంచి ద నిని ఘోర్ముగా హిాంస్టిాంచ డు. 

అాంతదగాక్, పౌలు యూద మతము యొక్క పార్ాంప్రాయచ ర్మాందు ఉనిత విదయను ప ాంద డు. 
అప స్్తలుల కార్యములు 22:3 ప్రకార్ాం, యిెర్ూషలేములో ఒక్ ప్రస్టిదిధచెాందిన గమలీయిలేు అను ర్బ్రీ 
పాదములయొదే విద యరిాగా విదయనభ్యస్టిాంచ డు. అజాా నియిెైన మతోన ుదవిల  కాక్ుాండ, పౌలు యూదుల 
వేద ాంతశాస్్తరము మరయిు లేఖ్నముల అవగాహనలో గొప్ప శిక్షణ ప ాంద డు మరయిు ఉనితమ నై 
ప్రజిాా నాం స్తాంపాదిాంచ డు. 

అప స్్తలుడెనై పౌలు, ఒక్ అదుాతమ నై వయకి్, ఒక్ వదే ాంతవత్ే అయుయన ిడు. 
అతడు గమలీయిలేు అను బో ధ్క్ుని పాదముల యొదే విదయనభ్యస్టాించ డు. 
తర్మవాత, వదే ాంతవత్ేగా, యిరె్ూషలేములో జర్మగుచుని విషయములు 
అతనిక ినచులేదు కాబటిర  స్తాంఘమును హాింస్టాించుట పరా ర్ాంభాంచ డు, ఎాందుక్ాంట ే
అతడు యూద  మతమును బలముగా నముేవాడు. ఇశాీ యిలేు వాంశప్ువాడన ,ై 
బనె యమీను గోతరములో ప్ుటిరనవాడన ,ై ప్రసి్తయుయడన ,ై ధ్ర్ుశాస్్తరమును 
ఆచరాించువాడన యైుాంటనిి అని అతడు స్తవయాంగా తనను గూరుి చబెుతున ిడు 
— మీక్ు చదువుటక్ు స్తమయము ఉాంట,ే ఫలి్వపప్. 3లో అతడు తనను త ను 
వరిణాంచుకొను విధ నమును మీర్మ చూడవచుు — కాబటిర  అతడు ధ్ర్ుశాస్్తరమును 
చ ల  జాగీత్గా అధ్యయనాం చదస్టని ఒక్ జాా నవాంతుడెనై వర్ములుగల వయకి్. 
తర్మవాత, దమస్తుక మ ర్గమున దదవుడు అతనిని మ రుిన తర్మవాత, అతడు 
స్తువార్్ను స్తమరిాాంచుటక్ు మరయిు స్తువార్్ను వాయపాింప్జయేుటక్ు తన 
జాా నమును ఉప్యోగాించ డు... అతడు ఒక్ జాా నియిెనై వదే ాంతవత్ే కాబటిర , 
ధ్ర్ుశాస్్తరములోని ప్రతి భాగమును అరా్ము చదస్తుక్ున ిడు కాబటిర , ద నిని 
తవరతిముగాను చక్కగాను వివరాించగల్వగాడు. 

— ప ర . ముమో కిస్తవు 
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మ ర్మమనస్తుి తర్మవాత 
మరొక్ వ ైప్ు, క ైస్ై్తవునిగా మ ర్క్ ముాందు మ తరమే పౌలు యొక్క యూద  స్తాంస్తకృతి అతనిక ి

పరా ముఖ్యమ నైద ికాదు; మ ర్మమనస్తుిప ాందిన తర్మవాత క్ూడ  ఇదద వార్స్తతవముక్ు అతడు 
అమితముగా ఋణప్డనివాడగిా జీవిాంచ డు. ఉద హర్ణక్ు, క ైైస్్తవునిగా క్ూడ  అతడు యూదుల 
పార్ాంప్రాయచ రాలను ఆచరిాంచుట కొనసాగిాంచ డు. 1 కొరిాంథయీులక్ు 9:20లో అతడు చెపపినటుో : 

యూదులను స్తాంపాదాించుకొనుటక్ు యూదులక్ు యూదునివల  ఉాంటనిి. 
ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు లోబడనివారనిి స్తాంపాదాించుకొనుటక్ు ననేు ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు 
లోబడనివానివల  ఉాంటనిి (1 కొరాింథయీులక్ు 9:20). 

యూదుల మధ్య కీసీ్తు్  స్తువార్్ను వాయపిాంప్జయేుటక్ు క ైైస్్తవుడెైన పౌలు తన పతిర్మల 
పార్ాంప్రాయచ ర్ములను ఎాంత జాగత్ీగా అనుస్తరిాంచ డో  కొీత్ నిబాంధ్న అనేక్సార్మో  పతరొకాంటుాంది. కీసీ్తు్  
యిెడల పౌలు క్ల్వగియుని విశావస్తమును బటిర యూదులు అతనిని తీవరాంగా హిాంస్టిాంచినప్పటకిీ, పౌలు 
యొక్క జాతీయ గురి్ాంప్ు మరయిు రాజభ్కి్ ఎాంతో బలమ ైనవి గనుక్ వారిని ఇాంక్ను ర్క్ిాంచ లని అతడు 
తీవరాంగా కోర్మక్ున ిడు. రోమ  9:2-5లో తోట ియూదులను గూరిు పౌలు బయలుప్ర్చిన భావనలను 
వినాండి: 

న క్ు బహు దుఃఖ్మును, న  హృదయములో మ నని వదేనయు క్లవు. సాధ్య 
మ నైయిడెల, దదహస్తాంబాంధ్ుల నై న  స్తహో దర్మల కొర్క్ు ననేు కీీస్తు్ నుాండ ివరే  ై
శాప్గీస్తు్ డన  ైయుాండగోర్మదును. వీర్మ ఇశాీ యిలేీయులు; దత్ప్ుతరతవమును 
మహమియు నిబాంధ్నలును ధ్ర్ుశాస్్తర ప్రధ నమును అర్ున చ రాదులును 
వాగాే నములును వీరవిి. పతిర్మలు వీరవిార్మ; శరరర్మునుబటిర  కీీస్తు్ వీరలిో 
ప్ుటెరను. ఈయన స్తరావధకిారయిిెనై దదవుడెయైుాండ ినిర్ాంతర్ము 
సల్ త ర ర్ము డెయైున ిడు (రోమీయులక్ు 9:2-5). 

పౌలు యొక్క యూదుల స్తాంస్తకృతి ఒక్ కలీక్మ నై ప్రశిను లేవన తు్ తుాంది. పౌలు యొక్క 
యూద  వార్స్తతవము అతని క ైైస్్తవ వదే ాంతశాస్్తరమును ఏ విధ్ాంగా ప్రభావితాం చదస్టిాంది? అనకే్ విధ లుగా, 
పౌలు ప్తిరక్లలోని ప్రతి పతజిలో ద ద ప్ు ఈ ప్రభావాం స్తపషరాంగా క్నిపసి్తు్ ాంది, కాని ర ాండు విషయ లను 
మ తరాం జాా ప్క్ాం ఉాంచుకోవలస్టని అవస్తర్ాం ఉాంది. 

మొదటగిా, యూదునిగాను మరియు యూదుడెనై క ైస్ై్తవునిగాను, పౌలు పాత నిబాంధ్న 
లేఖ్నముల యొక్క అధికార్మును నమ ుడు. ఎటువాంట ికాప్టయము లేక్ుాండ  అతడు వాటిని నమ ుడు 
మరియు వాటిక ిలోబడని డు. పాత నిబాంధ్న బో ధ్నను వయతిరేకిాంచద దదనిన ైన పౌలు నమిుయుాండదవాడు 
కాదు. 
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పౌలు ఒక్ యూదుడు. అతడు ఎలోప్ుపడు ఒక్ యూదుడద. అతని నపే్థయము 
యూద  నపే్థయము. ఆస్తకి్క్ర్మ నై విషయాం ఏమిటాంట,ే త ర్మిలో జనిుాంచి 
క్ూడ  అతడు తన యూద  గురి్ాంప్ును కొనసాగాించ డు, యూదుని వల  
జీవిాంచ డు — ఇద ిపాలస్ట్్న లో లేదు, ఇద ిగరీక్ు లోక్ములో యూదులు 
నివస్టాించుట అయుయనిద,ి మరయిు దనీిని వలస్త వ ళో్లనవార్మ అనవచుు... గలతీ 
ప్తిరక్లో అతడు తన నపే్థయమును గూరుి మ టాో డనిప్ుపడు, తన పతిర్మలను 
గూరుి నరే్ముకొను విషయములో అతని అస్తకి్ తన తోటవిారనిి మిాంచినదగిా 
ఉనిద ిఅని అతడు చబెుతున ిడు. మరయిు అక్కడ అతడు యూద  
మతమును గూరుి మ టాో డుతున ిడు. తనను త ను పాత నిబాంధ్న 
బో ధ్నలక్ు స్తమరపిాంచుకొనుటను గూరుి, అనగా, హబె్రర బెబైిలులోని బో ధ్నలక్ు 
స్తమరపిాంచుకొనుటను గూరుి మ టాో డుతున ిడు. మరయిు అతడు అనుయల 
మధ్య యిసే్తును గూరుి బో ధాించినప్ుపడు క్ూడ  అతని యూద  నపే్థయము 
వ లుగులోనిక ివస్తు్ ాంద.ి అతడు దదశములక్ు వ ళ్లో నప్ుపడు, యిసే్తు యొక్క రాక్ 
యూదుల మ స్ట్ి య యొక్క రాక్ అయుయనిద ిఅని, దదశములక్ు స్తువార్్ రాక్ 
అబార హామునక్ు చదయబడని వాగాే నముల యొక్క న ర్వరే్మప అయుయనిద ిఅని 
వార్మ అరా్ము చదస్తుకోవాలని అతడు కోరాడు... మ ర్మమనస్తుి ప ాందుటక్ు 
ముాందు పౌలు యొక్క యూద  నపే్థయమును గూరుి మనము 
ఆలోచిాంచినటోయితద, అతని యూద  నపే్థయము అతడు హాింస్టాించునటుో  
ప్ురకిొల్వపాంద.ి అయితద ప్ునర్మత ా నుడెనై కీీస్తు్ ను క్లుస్తుకొనిన తర్మవాత, అతని 
యూద  నపే్థయమును గూరుి, ఇప్ుపడు కీీస్తు్  అను అదేము నుాండ ి
క్ల్వగయిుాండని అవగాహన, యూదుడు లేక్ అనుయడు అను భదేము లేదు అని, 
స్తునితి పరా ముఖ్యమ నై విషయము కాదు అని చపె్ుపనటుో  అతనిని 
ప్ురకిొల్వపాంద.ి 

డ . మ ర్డక ఎ. జ నిిాంగ్సి 

పాత నిబాంధ్నను గూరిు తన శిషుయడెనై తిమోతిని పౌలు ఏ విధ్ాంగా ఉప్దదశిాంచ డో  వినాండి: 

కీీస్తు్  యిసే్తునాందుాంచవలస్టని విశావస్తము ద వరా ర్క్షణ రా్మ నై జాా నము నీక్ు 
క్ల్వగాించుటక్ు శకి్గల ప్రశిుదధ లేఖ్నములను బాలయమునుాండ ినీ వ ర్మగుదువు 
గనుక్, నీవు నరే్ముకొని ర్ూఢయిని తలె్వస్టకిొనివి యివెరవిలన నరే్ముకొాంటవిో ఆ 
స్తాంగతి తలె్వస్టకిొని, వాటయిాందు నిలుక్డగా ఉాండుము (2 తిమోతి 3:14-15). 
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పౌలు జీవిత కాలమాంత  పాత నిబాంధ్న పౌలునక్ు బెైబిలుగా ఉాండనిది, మరియు నముక్మ నై 
క ైైస్్తవులాందర్మ ఈ లేఖ్నములను — లేక్ “ప్వితరమ ైన ర్చనలను” — దదవుని వాక్యముగా ప్రగిణ ాంచి, 
వాటిక ిస్తమరపిాంచుకోవాలని పలిుప్ునిచ ుడు. 

ర ాండవదగిా, ఇశాీయిేలు శీమలను అాంతము చదస్టి, దదవుని రాజయమును అనయజనుల మధ్య క్ూడ  
వాయపిాంప్జసే్టత ద వీదు యొక్క గొప్ప క్ుమ ర్మడెనై మ స్ట్ియను దదవుడు ఒకాన క్దనిమాందు 
ప్ాంప్ుత డను యూదుల నముక్మును పౌలు బలముగా నమ ుడు. వాస్్తవానికి, స్తుదరీ్ాకాలాంగా 
వేచిచూస్తు్ ని మ స్ట్ియ యిసే్టత అని అతడు నమ ుడు కాబటేర  పౌలు కీసీ్తు్  అనుచర్మడయ యడు. అాందుకే 
పౌలు యిసే్తును కీీస్తు్  లేద  కిసీలర స్ అని పలివడ నిక ివ నుకాడలేదు, ఇది మ షియ క్స లేద  మ స్ట్ియ 
అను హెబ్రర ప్దము యొక్క గరకీ్ు అనువాదమ ై ఉాంది. 

క ైైస్్తవయము యూద  మతమునక్ు ప్రత యమ ియముగా వచిున మతమని పౌలు భావిాంచలేదు. 
బదులుగా, క ైస్ై్తవయము అతని యూద  వార్స్తతవమునక్ు నేర్వేర్మపగా ఉనిదని అతడు బలముగా 
నమ ుడు. హెబ్రర లేఖ్నములక్ు, మ స్ట్ియ ద వరా దదవుని రాజయము యొక్క సార్వతిరక్ విజయమును 
గూరిున నిరరక్షణక్ు ప్ూరి్గా స్తమరిపాంచుకొనుట పౌలు యొక్క క ైైస్్తవ దృషిరకోణములో కీలక్మ ైన 
కోణముల ైయునివి. ఇవి మరయిు ఇతర్ అనేక్ మ ర్గములలో, పౌలు యొక్క కేాందర క ైస్ై్తవ నముకాలు 
యూద  వార్స్తతవము మీద ఆధ ర్ప్డి ఉనివి. 

అయితద పౌలు కవేలాం యూద  వార్స్తతవము ద వరా మ తరమే ప్రభావితాం చదయబడలేదు. 
ప్రిశుద ధ తుుడు తన వదే ాంతశాస్్తరమును ర్ూప ాందిాంచడ నిక ిపౌలు అనయజనుల స్తాంస్తకృతితో క్ల్వగయిుని 
స్తాంబాంధ్మును క్ూడ  ఉప్యోగిాంచ డు. 

అనుయల స్తాంస్తకృతి 
పాత నిబాంధ్న యొక్క ముగిాంప్ులో ఇశాీయిలేు వాగాే న భ్ూమి నుాండి చరె్గొనిపల బడినన టి 

నుాండి, అనేక్మాంద ియూదులు మధ్యధ్రా లోక్ములో స్టిార్ప్డ ్ ర్మ. కొాంతమాంది యూదులు తమను 
త ము అనుయల నుాండి దూర్ముగా ఉాంచుకొనుటక్ు వీల ైనాంత ప్రయతిము చదశార్మ. ఇతర్మలు త ము 
నివస్టిాంచిన దదశములలోని సాాంస్తకృతిక్ విలువలు మరియు ఆచ ర్ములను హతు్ క్ున ిర్మ. అయితద 
అనుయల మధ్య జీవిాంచుచు, ప్ని చదయుచుాండగా యూదుల ఆచ ర్ములను అనుస్తరిాంచుట కొనసాగిాంచిన 
భ్కి్గల యూదుల స్తమ జములు క్ూడ  ఉన ియి. మనము ఇాంతక్ు ముాందద చూస్టినటుో , భ్కి్గల 
యూదుని వల  పౌలు ప ాంచబడ ్ డు, కాని అతడు నివస్టిాంచిన గరీకో-రోమన్ అనుయల స్తాంస్తకృతి క్ూడ  
అతనికి స్తుప్రచిితమ నైదద అని కొీత్ నిబాంధ్న స్తపషరము చదస్తు్ ాంది. 

మొదటగిా, పౌలు తన జీవితమాంత  యూదుల పాలస్ట్్న లో మ తరమే కాక్ుాండ  వివిధ్ 
స్తమయ లలో అనయజనుల ప్రప్ాంచాంలో క్ూడ  నివస్టిాంచ డని మనాం గమనిాంచ ల్వ. అప స్్తలుల 
కార్యములు 21:39 ప్రకార్ాం, పౌలు కలి్వకయిలోని త ర్మి ప్టరణముక్ు చెాందనివాడు. అప స్్తలుల 
కార్యములు 22:3 ప్రకార్ాం, ఆయన యిరె్ూషలేములో ప రగిాడని మనాం చదువుత ము. కాని అప స్్తలుల 
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కార్యములు 9:30 మరయిు 11:25 పౌలు యౌవవన కాలములో క్ూడ  త ర్మిలో నివాస్తము చదశాడని 
స్తూచిస్తు్ న ియి. 

అాంతదగాక్, పౌలు రోమ  పౌర్త వనిి ప్ూరి్గా అనుభ్విాంచ డు అన ేవాస్్తవము అనయజన 
ప్రప్ాంచాంతో అతనిక ిప్రచియము ఉాందను విషయమును మరిాంత బలప్ర్మస్తు్ ాంది. వాస్్తవానికి, 
అప స్్తలుల కార్యములు 22:28 ప్రకార్ాం, అతడు తన పౌర్స్తతవమును కొనుగోలు చదయలేదుగాని రోమ  
పౌర్మనిగా జనిుాంచ డు. స్తువార్్ను వాయపిాంప్జేయడ నికి మరియు తననుత ను ర్క్ిాంచుకోవడ నిక ిపౌలు 
రోమ  పౌర్మనిగా తన హక్ుకలను ఉద ా టిాంచ డని అప స్్తలుల కార్యములు ప్ుస్్తక్ములోని అనకే్ 
స్తాందరాాలలో మనాం చదువుత ము. 

అాంతదగాక్, పౌలు అనయజనుల స్తాంఘములక్ు వరా స్టని ప్తిరక్లు అనుయల ఆచ ర్ములను గూరిు 
అతనికి అవగాహన ఉనిదని క్నుప్ర్మసా్ యి. 1 కొరిాంథయీులక్ు 9:21లో అతడు ఒక్ విశషేమ నై ప్రక్టన 
చదశాడు, 

... అయినను ధ్ర్ుశాస్్తరము లేనివారనిి స్తాంపాదాించుకొనుటక్ు ధ్ర్ుశాస్్తరము 
లేనివారకి ిధ్ర్ుశాస్్తరము లేనివానివల ఉాంటనిి (1 కొరాింథయీులక్ు 9:21). 

పౌలుక్ు అనయజనుల స్తాంస్తకృతి బాగుగా తెలుస్తు గనుక్ కీసీ్తు్  ధ్ర్ుశాస్్తరమును పాటిాంచుచున ేతన 
ప్రవర్్నను అనయజనుల ఆచ ర్ములక్ు అనుగుణాంగా మ ర్ముకోగల్వగాడు. 

చివరిగా, తనక్ు అధ్ున తన గరకీో-రోమన్ సాహతియ ప్రజిాా నాం క్ూడ  ఉనిదని పౌలు 
క్నుప్ర్చుక్ున ిడు. అప స్్తలుల కార్యములు 17:28 మరయిు తీతుక్ు 1:12 వాంట ివాక్యభాగములలో 
పౌలు అనయజనుల తతవవేత్లను ఉలేో ఖాంచ డు మరియు స్తూచిాంచ డు. గరీకో- రోమన్ ప్రప్ాంచము యొక్క 
తతవశాస్్తరములలో మరియు మతములలో అతడు పరా వీణయత క్ల్వగియున ిడు. 

ఇప్ుపడు, మనలను మనాం ఈ విధ్ాంగా ప్రశిిాంచుకోవాల్వ: అనయజనుల స్తాంస్తకృతి మీద పౌలుక్ు 
ఉని అవగాహన అతని మీద ఎటువాంటి ప్రభావాం చూపిాంద?ి పౌలు అనయజనుల స్తాంస్తకృతిని 
నేర్ముకొనుట అతని క ైస్ై్తవ దృకోకణములను ఎల  ప్రభావితాం చదస్టిాంది? కొాందర్మ చెపపినటుో గా, అనయజనుల 
స్తాంస్తకృతి మీద పౌలుక్ు ఉని అవగాహన, అనయజనులక్ు ఆమోదయోగయాంగా చదయునటుో  క ైస్ై్తవయమును 
మ ర్మునటుో  పౌలును నడపిిాంచలేదు. అతడు తన పరా థమిక్ ధోర్ణ లో స్తపషరాంగా యూదునిగానే ఉన ిడు. 
అయినను, అనయజనుల ప్రప్ాంచముతో పౌలుక్ు ఉని ప్రచియాం అతనిని క్నీస్తాం ర ాండు మ ర్గములలో 
ప్రభావితాం చదస్టిాంది. 

ఒక్వ పై్ు, అనుయల స్తాంస్తకృతితో పౌలు క్ల్వగయిుాండిన స్తాంబాంధ్ము స్తాంఘము వ లుప్ల ఉని 
అనయజనులక్ు ప్రచిర్య చదయుటక్ు అతనిని స్టదిధప్ర్చిాంది. అనేక్మాంద ిఇతర్మల క్ాంట ేఉత్మమ నై రరతిలో, 
అనయజనుల యొక్క విలువలు మరయిు నముక్ములను గూరిు పౌలుక్ు తెలుస్తు, మరయిు స్తువార్్ను 
ప్రభావవాంతమ నై మ రాగ లలో వారిక ిఅాందిాంచుటక్ు అతడు ఈ జాా నమును ఉప్యోగిాంచ డు. 
ఉద హర్ణక్ు, అప స్్తలుల కార్యములు 14లో లుసా్ ీ  ప్టరణములో పౌలు చదస్టని ప్రస్తాంగము, అప స్్తలుల 
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కార్యములు 17లో ఏథెనుిలో పౌలు చదస్టని ప్రస్తాంగము, అనుయలు అరా్ము చదస్తుకొనుటక్ు స్టదిధప్డయిుని 
మ ర్గములలో కీసీ్తు్  స్తువార్్ను అాందిాంచునటుో  తనను త ను పౌలు అనువరి్ాంచుకొనిన విధ నమును 
ఉద హరిసా్ యి. రోమ . 11:13లో పౌలు తనను త ను “అనయజనులక్ు అప స్్తలుడు” అని 
పిలచుకొనుచున ిడు, ఎాందుక్ాంటే కీసీ్తు్ ను గూరుిన శుభ్వార్్ను అనుయల మధ్యక్ు తీస్తుకొని వ ళ్లో టక్ు 
దదవుడు అతనిని పలి్వచ డు మరియు స్టదిధప్ర్చ డు. అాంతదకాక్, స్తాంఘములోని అనయజనులక్ు ప్రచిర్య 
చదయడ నికి మరయిు వారి కొర్క్ు పల రాడుటక్ు క్ూడ  పౌలు స్టదిధప్డ ్ డు. 

అనయజనులను కీసీ్తు్  కొర్క్ు స్తాంపాదిాంచ లని పౌలు క్ల్వగయిుాండిన ఆశ మొదట ిశత బేప్ు 
స్తాంఘము యొక్క అతయాంత తీవరమ నై వివాదములో ఒక్ద నికి కార్ణమ నైది, అదదదనగా, అనయజనుల ైన 
ప్ుర్మషులక్ు స్తునితి అవస్తర్మ  లేద  అను ప్రశి. మొదట ిశత బేప్ు క ైస్ై్తవ విశావస్తులలో అధకి్ శాతాం 
యూదులు కాబటిర , స్తాంఘము స్తవభావిక్ముగానే ఈ ఆచ ర్మును అనుస్తరిాంచియుాండ ల్వ. అప స్్తలుల 
కార్యములు 15 ప్రకార్ాం, అనయజనులక్ు స్తునితి అవస్తర్ము లేదు అని యిరె్ూషలేములో ఉని 
ప దేలను మరయిు అప స్్తలులను ఒపిపాంచుటలో పౌలు పరా ముఖ్యమ నై పాతర పల షిాంచ డు. మరియు 
అతడు గలతీయులక్ు వరా స్టిన ప్తిరక్లో, స్తునితి ప ాందక్ూడదు అను అనయజనుల హక్ుకను స్తమరిాస్తూ్  
బలముగా వాదిాంచ డు. 

అయితద ఈ ఒక్క వివాదాం అనయజనుల ప్టో పౌలు క్ల్వగియుని మరిాంత విస్్తృతమ నై ఆాందోళ్నను 
తెల్వయజేస్తు్ ాంది. అతని కాలములోని యూదుల ైన క ైస్ై్తవులు అనుయలను ర ాండవ-శేణీ  విశావస్తులుగా 
ప్రగిణ స్తు్ ాండగా, కీసీ్తు్  యూదులక్ు మరయిు అనయజనులక్ు మధ్యనుని గోడను ప్డగొటార డని పౌలు 
న కిక చెపాపడు. గలతీయులక్ు 3:28-29లో పౌలు వరా స్టనిటుో : 

ఇాందులో యూదుడని గరీస్తుదదశస్తుా డని లేదు, ద స్తుడని స్తవతాంతుర డని లేదు, 
ప్ుర్మషుడని స్ట్్ ర అని లేదు; యిసే్తుకీీస్తు్ నాందు మీర్ాందర్మను ఏక్ముగా ఉన ిర్మ. 
మీర్మ కీీస్తు్  స్తాంబాంధ్ుల తైద ఆ ప్క్షమాందు అబార హాముయొక్క స్తాంత నమ యైుాండ ి
వాగాే న ప్రకార్ము వార్స్తుల యైున ిర్మ (గలతీయులక్ు 3:28-29). 

పౌలు వరా స్టని అనేక్ ప్తిరక్లలో ఒక్ ముఖ్యమ నై అాంశము ఏమనగా, కీీస్తు్ నాందు, దదవుని 
రాజయము ఇశాీయిేలు నుాండి భ్ూదిగాంతముల వర్క్ు వాయపిాంచుచునిది. యిసే్తు అనయజనుల ర్క్షణక్ు 
తలుప్ులను తరెచి డు, తద వరా కీీస్తు్ లో ఉని ఏ అనుయడెనై  ప్రిప్ూర్ణమ నై యూదునిగా మరియు 
అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని వాగాే నములక్ు వార్స్తునిగా ప్రిగణ ాంచబడత డు. 

అనుయలు నిజమ నై విశావస్తులుగాను, యిసే్తు కీీస్తు్  అనుచర్మలుగాను మరయిు 
అబార హాముతో చదయబడని వాగాే నములక్ు వార్స్తులుగాను కాగలర్మగాని, 
గలతీయులక్ు వార స్టని ప్తిరక్ మరయిు ఇతర్ చోటో అతడు ఉప్యోగాించు 
తర్కము ప్రకార్ాం అబార హాము స్తాంతతిగా ఉాండుట అాంట ేఅబార హాముతో దదవుడు 
చదస్టని వాగాే నములను ప ాందుకొని, వాటనిి నమిు, విశావస్తము ద వరా, దదవుని 
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నిజమ నై బిడ్గా నిశుయతను ప ాందుకొనుట అయుయనిద ిఅని పౌలు 
బో ధాించ డు. మరయిు ఇదాంత  ధ్ర్ుశాస్్తరము ఇవవబడుటక్ు ముాందు, అనగా 
యిసే్తు కీీస్తు్ నక్ు నిజమ నై అనుచర్మనిగా ఉాండుటక్ు స్తునితి 
ప ాందవలస్టయిునిద ిఅను యూదుల అవగాహన ఆర్ాంభ్మగుటక్ు ముాందద 
జరగినిద.ి కాబటిర , వాస్్తవానిక,ి నముు మరయిు విశవస్టాించు విశావస్తమును 
దదవుని మీద క్ల్వగయిుాండు ప్రతి నిజమ నై విశావస్ట ిత ను అబార హాము స్తాంత నము 
అని చపె్ుపకోవచుు. 

—ర వ. డ . స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

కాబటిర , పౌలు యొక్క యూదుల మరియు అనయజనుల నేప్థయము అతనిని అనకే్ మ ర్గములలో 
ప్రభావితాం చదస్టిాంది అని మనాం చూసా్ ము. ఈ దవాందవ నపే్థయమును మనస్తుిలో ఉాంచుకొని, మన 
పాఠములోని ర ాండవ ప్రధ నమ నై అాంశమును చూచుటక్ు మనము స్టదిధముగా ఉన ిము: పౌలు 
వేద ాంతశాస్్తరము అతని అప స్్తలతవ ప్రిచర్యను ఏ విధ్ాంగా ప్రభావితము చదస్టిాంద?ి 

అప స్తు్ లతవ ప్రచిర్య 

నేట ిదనిములలో, గాంభీర్మ ైన వేద ాంతవేత్లు నిశబేమ నై ఆఫస్్తులలో క్ూరొుని, స్తాంక్ేప్మ ైన, 
అధ్యయన విషయములక్ు తమను త ము అాంకతిాం చదస్తుకొను ప్ాండతిులు అని మనము 
ఊహిాంచుక్ుాంటాము. ఇాందువలన ేక ైస్ై్తవులు అనుదనిము ఎదురొకను స్తమస్తయలను గూరుి 
వేద ాంతవేత్లు అవగాహన లేనివార ైయుాంటార్మ అని అనేక్మాంది అనుక్ుాంటార్మ. అయితద పౌలు యొక్క 
వేద ాంత బో ధ్లు నిజ జీవితముతో స్తాంబాంధ్ములేనివి కావు. బదులుగా, కీసీ్తు్  అప స్్తలునిగా 
అవిశావస్తులతో, వయకి్గత విశావస్తులతో, మరియు అనకే్ సా్తలములలోని స్తాంఘములతో పౌలుక్ుని 
అనుభ్వాలు అతని నముక్ములను లోతుగా ప్రభావితము చదశాయి. మరయిు ఈ కార్ణాం చదత, పౌలు 
వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములను అరా్ాం చదస్తుకోవాలాంటే, అతని జీవితమును గూరిున 
అవగాహన మనక్ు ఉాండ ల్వ. 

పౌలు అప స్్తలతవ ప్రచిర్యలోని మూడు కోణ లను మనాం ప్రతదయక్ాంగా ప్రిశీల్వద ే ము: అతని 
ప్దవి, అతని ప్రచిర్య మరయిు అతని ర్చనలు. అప స్్తలతవ ప్దవితో మనాం ఆర్ాంభద ే ాం. 
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ప్దవి 
క్నీస్తాం ఇర్వ ై స్తాందర్ాములలో, పౌలు ఎలోప్ుపడు “యిసే్తుకీీస్తు్  అప స్్తలుడను” అన ేఅర్ుతను 

ఉప్యోగసి్తూ్  తననుత ను “అప స్్తలుని”గా వరిణాంచుక్ున ిడు. అప స్తు్ లతవమును గూరిున ఈ ప్రక్టన 
చ ల  ముఖ్యమ నైద ిఎాందుక్ాంటే తన ప్క్షమున అధికారకి్ముగా మ టాో డుటక్ు కీీస్తు్  అప స్్తలులను 
నియమిాంచ డు. ఇప్ుపడు, యిసే్తు తన భ్ూలోక్ ప్రచిర్య కాలములో నియమిాంచిన అప స్్తలులలో పౌలు 
ఒక్డు కాదు అని మనాందరకిీ తెలుస్తు. అయినను, కీసీ్తు్  యొక్క అధికారకి్మ నై ప్రతినిధగిా పౌలు 
తననుత ను వరిణాంచుక్ున ిడు. నిజమ ైన అప స్్తలులతో స్తమ నముగా త ను క్ూడ  అప స్తు్ లతవమును 
ప ాంద నని పౌలు న కిక చెపాపడు. అయితద ఇది ఎల  సాధ్యాం? అప స్తు్ లతవము కొర్క్ు నిర్ణయిాంచబడిన 
అర్ుతలను పౌలు క్ల్వగియున ిడు అన ేవాస్్తవాంలో ఈ ప్రశిక్ు స్తమ ధ నాం ఉాంది. 

ప ాంతకెొస్తు్  దనిమాందు అప స్్తలులు ఆత ుభషతక్ాం కొర్క్ు వచేిచూస్తు్ నిప్ుపడు, యూద  
సాా నములో ఒక్ నూతన అప స్్తలుడు ఉాండ లని పతతుర్మ నిరాా రిాంచ డు. మరియు అధికారకి్మ నై కీసీ్తు్  
అప స్్తలులు మూడు ప్రమ ణ లను క్ల్వగయిుాండ లని పతతుర్మ వివరిాంచ డు. మొదటగిా, అప స్్తలుల 
కార్యములు 1:21 ప్రకార్ాం, అప స్్తలులు కీీస్తు్  యొక్క భ్ూలోక్ ప్రిచర్యలో నరే్మగా ఆయన నుాండి బో ధ్న 
అాందుకొనిన వారిగా ఉాండ ల్వ. ర ాండవదగిా, అప స్్తలుల కార్యములు 1:22లో వార్మ యిేస్తు 
ప్ునర్మత ా నమునక్ు ప్రతయక్ష సాక్షులుగా ఉాండ ల్వ అని మనము చదువుత ము. మరియు మూడవదగిా, 
అప స్్తలుల కార్యములు 1:23-26లో, నూతన అప స్్తలులు తమ ప్దవి కొర్క్ు ప్రభ్ువు ద వరా మ తరమ ే
నియమిాంచబడ ిఉాండ ల్వ అని మనము క్నుగొాంటాము. 

అయితద పౌలు విషయాం ఏమిట?ి మొదటిగా అప స్తు్ లతవముక్ు ఉాండవలస్టని మొదటి అర్ుతను 
న ర్వేర్ముటలో అతడు విఫలమయ యడు; ఎాందుక్ాంటే, యిసే్తు యొక్క భ్ూలోక్ ప్రచిర్య కాలములో అతడు 
ఆయనను వ ాంబడిాంచలేదు. అయితద దగగర్గా ప్రిశీల్వాంచినటెలో తద అతడు ఈ అర్ుత క్ల్వగియున ిడు అని 
అరా్మౌతుాంది. గలతీయులక్ు 1:11-18లో, మ ర్మమనస్తుి ప ాందిన వ ాంటన ేపౌలు అరేబియ  
అర్ణయములో మూడు స్తాంవతిరాలు గడిపాడని మనము చూసా్ ము. ఇతర్ అప స్్తలులు యిేస్తుతో 
గడపిని అదద కాలవయవధనిి అక్కడ గడపినిటుో  స్తూచిాంచుటక్ు కాలమును అతడు ప్రసా్ విాంచ డు. ఆ 
స్తాంవతిరాలలో, యిసే్తు త నే స్తవయాంగా పౌలుక్ు స్తువార్్ను బయలుప్ర్చ డు. గలతీయులక్ు 1:11-
12లోని పౌలు మ టలను వినాండి: 

ననేు ప్రక్టాించిన స్తువార్్ మనుషుయని యోచనప్రకార్మ నైద ికాదని మీక్ు 
తలె్వయజ ప్ుపచున ిను. మనుషుయనివలన ద నిని ననేు ప ాందలేదు, న క వడును 
ద ని బో ధాింప్నులేదు గాని యిసే్తుకీీస్తు్  బయలుప్ర్చుటవలనన ేఅద ిన క్ు 
లభాంచినద ి(గలతీయులక్ు 1:11-12). 

పౌలు ర ాండవ అర్ుతను క్ూడ  న ర్వేరాుడు. అప స్్తలుల కార్యములు 9:3లో, దమస్తుక 
మ ర్గమాందు పౌలు ప్ునర్మత ా నుడెనై కీసీ్తు్  యొక్క వ లుగును, అనగా “ఆకాశము నుాండి యొక్ 
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వ లుగు”ను చూశాడని మనాం చదువుత ము. ప్ునర్మత ా నుడెనై ర్క్షక్ుని అతడు ఒక్ విశేషమ ైన రరతిలో 
చూశాడు. 

మరియు చివరికి, స్తవయాంగా ప్రభ్ువ ేఅతనిని ఎనుిక్ున ిడు కాబటిర  పౌలు మూడవ అర్ుతను 
క్ూడ  న ర్వేరాుడు. అప స్్తలుల కార్యములు 9:15 ప్రకార్ాం, యిేస్తు త నే స్తవయాంగా పౌలును ఆ ప్దవిక ి
నియమిాంచ డు. ఆలకిాంచుడి, 

అనయజనుల యిదెుటను రాజుల యిదెుటను ఇశాీ యిలేీయుల యిదెుటను న  
న మము భ్రాించుటక్ు ఇతడు ననేు ఏర్పర్చుకొనిన సాధ్నమ  ైయున ిడు 
(అప స్్తలుల కార్యములు 9:15). 

పౌలు అప స్తు్ లతవము యొక్క మ నయతను గూరిు ఎటువాంటి స్తాందదహములు మనక్ు 
క్లుగక్ుాండు నిమిత్ము మూల అప స్్తలులు పౌలు యొక్క పిలుప్ును మరియు తన 
అప స్తు్ లతవమును ధ్ృవప్ర్చినటుో గా గలతీయులక్ు 2:7-8 స్తూచిస్తు్ ాంది. పౌలు ఇల  వరా శాడు: 

అయితద స్తునితి ప ాందనివారకి ిబో ధాించుటక  ైస్తువార్్ పతతుర్మకలే గు 
అప్పగాింప్బడనెో ఆల గు స్తునితి ప ాందనివారకి ిబో ధాించుటక  ైన  క్ప్ప 
గాింప్బడనెని వార్మ చూచినప్ుపడు, అనగా స్తునితి ప ాందనివారకి ి
అప స్్తలుడవుటక్ు పతతుర్మనక్ు సామరా్యము క్లుగజసే్టని వాడద అనయజనులక్ు 
అప స్్తలుడనవుటక్ు న క్ును సామరా్యము క్లుగజసే్ట నని వార్మ 
గీహాించినప్ుపడు... (గలతీయులక్ు 2:7-8). 

ఇక్కడ మనము చూస్తు్ నటుో , పౌలు యొక్క అప స్తు్ లతవము పతతుర్మ అప స్తు్ లతవముతో 
పల లుదగనిదని ఇతర్ అప స్్తలులు గురి్ాంచ ర్మ. 2 పతతుర్మ 3:15-16లో పతతుర్మ మ టలను వినాండి: 

పౌలు క్ూడ తనక్ు అనుగీహాింప్బడని జాా నము చొప్ుపన మీక్ు 
వార స్టయిున ిడు ... అయితద వాటలిో కొనిిస్తాంగతులు గీహాించుటక్ు క్షరమ నైవి. 
వీటనిి విద యవిహనీులును, అస్టిార్మల నైవార్మను, తకకిన లేఖ్నములను 
అపారా్ముచదస్టనిటుో , తమ స్తవకయీ న శనమునక్ు అపారా్ము చదయుదుర్మ (2 
పతతుర్మ 3:15-16). 

పతతుర్మ మ టల ప్రకార్ాం, పౌలు ప్తిరక్లు “ఇతర్ లేఖ్నములతో” స్తమ నాంగా ఉన ియి. 
ఆదమి స్తాంఘములో పౌలు బో ధ్నలను వయతిరకేిాంచిన అనకే్మాంది అబదధ బో ధ్క్ులు ఉన ిర్మ. 

కాబటిర , ఈ అబదధ  బో ధ్క్ులను ఎదురొకనుటక్ు, పౌలు చటరబదధమ నై అప స్్తలుడని కొీత్ నిబాంధ్న స్తపషరాం 
చదస్టిాంది. అాంతదగాక్, గహిీాంచుటక్ు క్షరమ నై మరయిు అాంగరక్రాించుటక్ు క్ూడ  క్షరమ నై దృకోకణములను 
పౌలు స్తాంఘముక్ు అాందిాంచ డు. అయినను, కీసీ్తు్  రాయబారిగా ప్నిచదస్టనిప్ుపడు, పౌలు ఇతర్ 
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వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

అప స్్తలులు క్ల్వగయిుని అదద అధికార్ముతో మ టాో డ డు మరియు లేఖ్నము యొక్క అధకిార్ముతో 
వరా శాడు. ఎవర్మ ఏది చెపపిన , వార ిదృకోకణములను పౌలు బో ధ్నలు అను ప్రమ ణాం ఆధ ర్ాంగా 
నిర్ణయిాంచ ల్వి ఉాంటుాంది. అతని ర్చనలు వాస్్తవానికి కీసీ్తు్  అధకిార్మును క్ల్వగి ఉాంటాయి. మనము 
పౌలును అనుస్తరిాంచక్ుాండ  కీసీ్తు్ ను అనుస్తరిాంచలేము. నడేు క్ూడ  నముక్మ నై క ైస్ై్తవులు తమ 
వేద ాంతశాస్్తరమును అతనిక ిఆనుగుణయాం చదయ ల్వ. 

ఇప్ుపడు పౌలు యొక్క అప స్తు్ లతవ అధికార్ము మన మనస్తుిలో ఉాంద ికాబటిర , ఇప్ుపడు 
అతని అప స్తు్ లతవ ప్రచిర్యను చూద ే ము. ఒక్ అప స్్తలునిగా పౌలు ఏమి చదశాడు? స్తాంఘము యొక్క 
ప్రచిర్యలో అతని భ్ూమిక్ ఏమిట?ి 

ప్రచిర్య 
కీీస్తు్  యొక్క అధకిారిక్ అప స్్తలునిగా, స్తాంఘములో పౌలు ఒక్ ప్రతదయక్మ నై భ్ూమిక్ను 

క్ల్వగియుాండని డు. ఎఫ స్ట ్ప్తిరక్లో అతడు వరా స్టనిటుో , యిసే్తు అప స్్తలులు మరయిు ప్రవక్్లు దదవుని 
స్తాంఘము నిరిుాంచబడని ప్ున దుల ైయున ిర్మ. ఇశాీయిలేు స్తరహిదుే లక్ు ఆవల అనయ దదశములలోనికి 
ప్రయ ణము చదస్టి, స్తువార్్ను ప్రక్టిాంచి, స్తాంఘములను ఆర్ాంభాంచి, అతడు వ ళో్లన ప్రతి చోట దదవుని 
ప్రజలక్ు బో ధిాంచుటక్ు దదవుడు పౌలును పలిచ డు. 

అప స్్తలునిగా అతడు చదస్టని న లుగు య తరలను — అనగా మూడు ప్రచిర్య య తరలు మరియు 
రోమ  ప్టరణమునక్ు అతడు చదస్టని న లగవ య తరను — ప్రగిణ ాంచుట ద వరా కీసీ్తు్  పౌలును పలిచిన 
ప్నిని గూరుి మాంచి అవగాహనను మనము ప ాందవచుు. కీసీ్తు్  అప స్్తలునిగా పౌలు యొక్క మొదట ి
ప్రచిర్య లేక్ మిషనరర య తరను ప్రిశీలన చదస్తూ్  ఆర్ాంభాంచుదము. 

మొదటి య తర 
అప స్్తలుల కార్యములు 13, 14లో పౌలు యొక్క మొదటి మిషనరర య తరను గూరిు మనాం 

చదువుత ము. పౌలును మరయిు బర్ిబాను ఒక్ ప్రతదయక్మ నై ప్ని కొర్క్ు వరే్మచదయమని దదవుడు 
స్టిరయి లోని అాంతియొక్య స్తాంఘముక్ు చపెిపనప్ుపడు ఇద ిఆర్ాంభ్మౌతుాంది. ఇద ిజరిగని వ ాంటన ే
ప్రిశుద ధ తుుడు క్ుప్ర దీవప్ములో నుాండ ిఈ మనుషుయలను నడపిిాంచ డు. అక్కడ ప్రిచర్యక్ు అనేక్మ ైన 
అవకాశములు తర్మవాత, వార్మ చిని ఆస్టయిలో స్తువార్్ ప్ర్యటన కొర్క్ు వ ళ్లో ర్మ. పౌలు యొక్క ఆర్ాంభ్ 
ప్దధతి ఏమిటాంట ేప్రధ నాంగా యూదుల స్తమ జమాందరరి్ములలో ప్రక్టిాంచుట. అయితద యూదుల నుాండి 
ప్రతిఘటన ఎదురొకని తర్మవాత, అతడు అనయజనులక్ు క్ూడ  ప్రక్టిాంచుట మొదలుప టార డు. 

ఈ య తరలో పౌలు గలతీ పరా ాంతములో క్ూడ  కొనిి స్తాంఘ లతో స్తహా విజయవాంతాంగా 
అనకే్మ నై స్తాంఘ లను సాా పిాంచ డు. దరెేీ వర్క్ు తూర్మపన ప్రయ ణము చదస్టని తర్మవాత, పౌలు 
మరియు బర్ిబా వ నుదిరగిార్మ. వార్మ గలతీ ప్టరణముల నుాండి తిరగిివస్తూ్ , తుదక్ు స్తముదర 
మ ర్గమున ఇాంటికి చదర్మక్ున ిర్మ. 
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వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

కీీస్తు్  అప స్్తలునిగా పౌలు యొక్క మొదటి మిషనరర య తర చినిది మరయిు స్తర్ళ్మ నైది. కాని 
అతని ర ాండవ మిషనరర య తర పాలస్ట్్న  దదశము నుాండ ిఅతనిని మరిాంత దూర్ము తీస్తుక్ువ ళో్లాంది. 

ర ాండవ య తర 
పౌలు యొక్క ర ాండవ మిషనరర య తర అప స్్తలుల కార్యములు 15:36-18:22లో ఉనిది. 

యిెర్ూషలేములోని అప స్్తలులు మరియు స్తాంఘ న యక్ులు, అాంతియొక్యలో ఉని స్తాంఘములక్ు 
ఒక్ ప్తిరక్ను అాందిాంచుటక్ు పౌలును మరయిు బర్ిబాను ఎనుిక్ునిప్ుపడు ఈ య తర 
ఆర్ాంభ్మౌతుాంది. అనయజనులు ర్క్షణ ప ాంద లాంటే స్తునితి ప ాందవలస్టని అవస్తర్త లేదని లేక్ మోషత 
ధ్ర్ుశాస్్తరముప  ైఆధ ర్ప్డియుని యూదుల ఆచ ర్ములను పాటిాంచవలస్టని అవస్తర్త లేదని ఈ ప్తిరక్ 
వివరిాంచిాంది. ఇప్ుపడు, అాంతియొక్యలో ఈ ప్తిరక్ను అాందాించిన తర్మవాత, పౌలు బర్ిబాలు త ము 
మునుప్ు స్తువార్్ అాందిాంచిన ప్రతి ప్టరణములోని విశావస్తులను మర్ల  దరిిాంచ లని 
నిర్ణయిాంచుక్ున ిర్మ. అయితద పౌలుక్ు మరియు బర్ిబాక్ు వాదము క్లుగుట వలన వార్మ 
విడిపల య ర్మ మరియు పౌలు స్ట్లను ఏర్పర్చుక్ున ిడు. 

పౌలు స్టల్లు మొదటిగా స్టిరయి లో నుాండి, తర్మవాత కలి్వకయి మీదిగా ప్రయ ణ ాంచ ర్మ గలతీయ 
పరా ాంతమునక్ు చదర్మక్ున ిర్మ. ఈ పరా ాంతములోని లుస్్తరలోన ేతిమోతి పౌలు ప్రయ ణాంలో భాగమ ైయ యడు. 
పౌలు కొనసాగుతుాండగా, అతడు ఉత్ర్ ఆస్టయి మరయిు బితూనియలో స్తువార్్ ప్రక్టిాంచ లని 
ఆశిాంచ డు, కాని ప్రిశుద ధ తుుడు అతనిని ఆటాంక్ప్ర్చ డు. కాబటిర పౌలు తీర్పరా ాంత ప్టరణమ ైన తరోయక్ు 
వ ళ్లో డు. 

అక్కడ, ప్రిశుద ధ తుుడు అతనిని ఆటాంక్ప్ర్చుటక్ు కార్ణము పౌలు యొక్క “మ స్టదిోనియ 
దర్ినాం” ద వరా స్తపషరాం చదయబడిాంది. ఈ దర్ినములో ఆధ్ునిక్ గరీస్తు దదశము యొక్క ఉత్ర్ పరా ాంతమ నై 
మ స్టదిోనియలో స్తువార్్ ప్రక్టాించమని ఒక్ వయకి్ అతనిని వేడుక్ున ిడు. కాబటిర , పౌలు మరయిు అతని 
బృాందము వ ాంటనే ఆ పరా ాంతముక్ు వ ళ్లో ట ద వరా ఈ దర్ినముక్ు స్తపాందిాంచ ర్మ. పౌలు గరసీ్తులో అనేక్ 
స్తాంఘములను సాా పిాంచ డు, వాటలిో ఫలి్వప్ప మరయిు ఉత్ర్మున థసె్తలొనీక్ క్ూడ  ఉన ియి. చివర్క్ు 
అతడు దక్ణిదిక్ుకన ప్రయ ణము చదస్టి, ఏథనెుిను దరిిాంచి, కొరిాంథులో స్తాంఘమును సాా పాించ డు. 
తర్మవాత పౌలు ఎఫ స్తుక్ు వ ళ్లో డు, అక్కడ కొాంతకాలము గడపిిన పమిుట, అతడు పాలస్ట్్న క్ు 
తిరగిివ ళ్లో డు. 

పౌలు యొక్క ర ాండవ మిషనరర య తర తర్మవాత వ ాంటన ేఅతడు మూడవ య తరలో మర్ల 
ప్శిుమ దిక్ుకన చ ల  దూర్ాం ప్రయ ణ ాంచ డు. 

మూడవ య తర 
పౌలు యొక్క మూడవ మిషనరర య తర అప స్్తలుల కార్యములు 

18:23-21:17లో క్నిపసి్తు్ ాంది. ఈ ప్రయ ణములలో పౌలు స్టిరయి అాంతియొక్య నుాండి గలతీయ 
మరియ ఫుై గయి మీదుగా వ ళో్ల, తర్మవాత ఎఫ స్తులో గొప్ప ప్రిచర్యను సాా పిాంచ డు. ఇది జరగిిన తర్మవాత 
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అతడు గరీస్తు పరా ాంతములో ఉత్ర్ దిక్ుక నుాండ ిదక్ణి దిక్ుకక్ు, తిరగిి ఉత్ర్ దకి్ుకక్ు ప్రయ ణ స్తూ్  చ ల  
న లలు గడిపాడు. మునుప్ట ియ తరలో అతడు న టని స్తాంఘములను దరిిాంచ డు. తర్మవాత 
అప స్్తలుడు భ్ూమి మరయిు స్తముదరము మీదగిా యిెర్ూషలేము వ పై్ు తిరగిి ప్రయ ణాం చదశాడు. 

మూడవ మిషనరర య తర తర్మవాత పౌలు యిరె్ూషలేముక్ు తిరగిి వచిునప్ుపడు రాజదోరహము 
చదశాడని యూదులు అతని మీద నేర్ము మోపార్మ మరియు రోమీయులు అతనిని ప్టుర క్ున ిర్మ. 
చెర్సాలలో ర ాండు స్తాంవతిర్ములు గడపిని తర్మవాత, తన కసే్తును క సై్తర్మ యిదెుట విచ రిాంచ లని పౌలు 
ఒక్ రోమ  పౌర్మనిగా తన హక్ుకలను ఉప్యోగిాంచుక్ున ిడు. క ైస్తర్మక్ు వినిపిాంచుకోవాలను ఈ 
విజాా ప్న న లగవ ప్రయ ణమునక్ు ద రితీస్టిాంది, అది అతనిని రోమ క్ు తీస్తుక్ువ ళో్లాంది. 

న లగ వ య తర 
ఈ య తరను గూరుిన నివదేిక్ అప స్్తలుల కార్యములు 27-28లో క్నిపిస్తు్ ాంది. పౌలు ఈ 

య తరలో ఎక్ుకవ శాతాం ఓడలో ప్రయ ణ ాంచ డు. కేీతు మరయిు మ ల్వతద దీవప్ముక్ు మధ్య, ఒక్ 
భ్యాంక్ర్మ ైన తుఫాను పౌలు మరయిు ఇతర్ ఖ్ దైీలు ఉనిటువాంటి ఒక్ ఓడను ధ్వాంస్తాం చదస్టిాంది. 
స్టిబీాంది, కాప్ల ద ర్మలు, పౌలు మరియు అతని స్తహచర్మలు రోమ క్ు చదర్మకొనుటక్ు ముాందు మూడు 
న లలు మ ల్వతద దీవప్ాంలో ఓడ బరదేలగుట వలన చిక్ుకబడయిున ిర్మ. కీీ.శ. 60-62 వర్క్ు పౌలు 
రోమ లో గృహ నిర్ీాంధ్ాంలో ఉన ిడు. ఈ స్తమయములో అతడు నిరాటాంక్ాంగా ప్రచిర్య చదయగల్వగాడు. 

పౌలును నీరో నిరోే షిగా ప్రక్టిాంచ డు, ఆ తర్మవాత స్తువార్్ ప్రక్టిాంచుటక్ు అతడు స్ట పయిన్ వ ైప్ు 
వ ళ్లో డని ప్ర్ాంప్ర్ చబెుతుాంది. అతడు స్తాంఘములను సాా పిాంచుటక్ు మరియు వాటిని పల ర తిహిాంచుటక్ు 
తూర్మపదకి్ుకన ప్రయ ణ ాంచ డని తిమోతి మరయిు తీతుక్ు వరా స్టిన ప్తిరక్లలో కొనిి ఆధ రాలు 
ఉన ియి. కాని బహుశా కీీ.శ. 65, లేక్ కొాంతకాలము తర్మవాత, నీరో పౌలును మరోసార ిఅర స్తుర  చదస్టి 
తుదక్ు అప స్్తలుని ఉరితీశాడు. 

యిెర్ూషలేము మరయిు రోమ  మధ్య ఉని పరా ాంతమును ఒక్సార ిప్రిశీల్వస్టత్  పౌలు అనేక్ 
సా్తలములను దరిిాంచ డు అని బయలుప్డుతుాంది. పౌలు ఇర్వ ై-ఐదుక్ాంటే ఎక్ుకవ ప్టరణములలో 
వేల దిమాంది వయక్ు్ లను ప్రచియాం చదస్తుక్ున ిడు. అతడు ఇటువాంట ివిస్్తృతమ నై ప్రయ ణములను 
చదశాడను వాస్్తవము నుాండి మనాం ఏమి నేర్ముకోవాల్వ? పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశము 
గూరిు అవి మనక్ు ఏమి చబెుత యి? 

వాస్్తవానిక,ి అనిిట ిక్ాంట ేఎక్ుకవగా పౌలు ఒక్ మిషనరర అయుయన ిడు. పౌలు 
ప్రయ ణ ాంచుచు స్తాంఘములను సాా పాించుచుాండగా, ఆ స్తాంఘములలో ఉని 
స్తమస్తయలను ప్రషికరసి్తూ్ , వార్మ దదనిని నముుటక్ు పలిువబడరిో, ఏమి 
చదయుటక్ు పలిువబడరిో అను విషయములను గూరుి వారకి ిమరయిికె్ుకవ 
అవగాహనను ఇచుుటక్ు వారతిో తర్చుగా స్తాంభాషాించుట వలన నడేు అతని 
ప్తిరక్లు మనక్ు అాందుబాటులో ఉన ియి. అయితద పౌలు యొక్క ప్రధ నమ నై 
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కార్యము ప్తిరక్లను వార యుట కాదుగాని, స్తాంఘములను సాా పాించుట, 
స్తాంఘములను ఆర్ాంభాంచుట అయుయనిద.ి పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము మిషనరర 
వదే ాంతశాస్్తరము అయుయనిద,ి అనగా నడేు మన విషయములో మన 
వదే ాంతశాస్్తరము దదవుడు మనలను పలిచుచుని ప్రచిర్యలో న టబడలిేని 
యిడెల, వాస్్తవానిక ిఅద ినిజమ నై వదే ాంతశాస్్తరము కాదు. 

డ . డొన ల్్ విటెి 

పౌలు యొక్క ప్దవి మరయిు ప్రిచర్యను మనస్తుిలో ఉాంచుకొని పౌలు యొక్క అప స్్తలతవ 
ప్రచిర్యలోని మూడవ అాంశమును ప్రిశీలన చదస్టత స్టిాతిలో మనాం ఉన ిము: అతని అప స్తు్ లతవ ర్చనలు 
లేక్ కొీత్ నిబాంధ్న ప్తిరక్లు. 

ర్చనలు 
కొీత్ నిబాంధ్నలో పౌలు వరా స్టని ఒక్ట ిక్ాంటే ఎక్ుకవ ప్తిరక్లు ఎాందుక్ు ఉన ియి అని మీర్మ 

ఎప్ుపడెనై  అనుక్ున ిరా? అతడు ఒకే ప్తిరక్ను వరా స్టి ద నిని ఒక్ స్తాంఘము నుాండ ిమరొక్ 
స్తాంఘమునక్ు ఎాందుక్ు ప్ాంపయిుాండక్ూడదు? దీనికి స్తమ ధ నాం స్తపషరాంగా ఉాంది. పౌలు స్టిార్మ ైన 
త యగప్ూరిత ప్రచిర్య యొక్క క్ాందకాలలో నివస్టిాంచ డు కాబటిర , అతడు స్తాందరిిాంచిన స్తాంఘములను 
ఇబీాంద ిప టేర  ప్రతి స్తమస్తయ అతనిక ిబాగా తలెుస్తు. 

ఇప్ుపడు మొదటి శత బేములో ఉని క ైైస్్తవులాందర్మ ఎదురొకనిన కొనిి సామ నయ స్తమస్తయలు 
క్ూడ  ఉన ియని మీర్మ ఊహాించవచుు. గలతీయలోని స్తమస్తయలు ఎఫ స్తులోని స్తమస్తయలక్ు భనిాంగా 
ఉన ియి. మరియు ఎఫ స్తులోని స్తమస్తయలు కొరిాంథులోని స్తమస్తయలక్ు భనిముగా ఉన ియి. ప్రతి 
స్తాంఘము వాటి వాటి స్తమస్తయలను ఎదురొకనిది. ఫల్వతాంగా, ఈ ప్రసి్టిాతులలో ఉని విశావస్తుల యొక్క 
ప్లు అవస్తర్తలను గూరుి మ టాో డుటక్ు విభనిమ నై ఉద ా టనలతో పౌలు ప్లు ప్తిరక్లను వరా శాడు. 

అతని ప్రచిర్యలోని వివిధ్ కాలములలో పౌలు వరా స్టని ప్దమూడు ప్తిరక్లు కొీత్ నిబాంధ్న 
గీాంథములో ఉన ియి. ఇప్ుపడు, పౌలు ప్తిరక్లు స్తాందరాానుసార్మ నైవి గనుక్ — అనగా నిరిేషర 
స్తమస్తయలను ఉదదేశిాంచి వరా యబడనివి గనుక్ — ఏ ప్తిరక్ క్ూడ  అతని వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క 
మూల ాంశమును క్మీముగా లేద  క్ీమబదధమ నై ప్దధతిలో చపె్పలేదు. బదులుగా, అతని ప్తిరక్లలో 
అతని వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క కాప్ర ిఅనువర్్నములు ఉన ియి. ఎక్ుకవ స్తాందర్ాములలో, 
స్తాంఘములోని విశేషమ నై స్తమస్తయలను గూరిు పౌలు మ టాో డ డని స్తపషరమవుతుాంది, కాని పౌలు 
వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశము అాంతటిని ఒక ేప్తిరక్లో నుాండి వ ల్వకతిీయుటక్ు అనేక్మాంద ి
క ైైస్్తవులు ప్రయతిిసా్ ర్మ. 
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మొదటగిా, రోమ  ప్తిరక్ను చూద ే ము. అనకే్ సార్మో , ఈ ప్ుస్్తక్ము పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము 
యొక్క క్ీమబదధమ నై, స్తాంక్పే్మ ైన వివర్ణగా వరా యబడయిునిటుో  అనేక్మాంద ిఇవాాంజ ల్వక్ల్ 
ప ర టెస్ట రాంటుో  అపారా్ము చదస్తుక్ుాంటార్మ. మరయిు రోమ  ప్తిరక్లో మనము చూచు విషయములను 
ఉప్యోగసి్తూ్ , మన వయకి్గత ఇవాాంజ ల్వక్ల్ వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క ఉద ా టనను స్తమరిాాంచ ము. 
ఖ్చిుతముగా, ఇ వదే ాంతశాస్్తరములోని కేాందర విషయములను గూరుి, ముఖ్యముగా పాప్ము మరియు 
ర్క్షణ వాంట ిఅాంశములను గూరిు, రోమ  ప్తిరక్ మ టాో డుతుాంది. అయితద రోమ  ప్తిరక్ను క్షుణణాంగా 
ప్రశిీలన చదస్టినయిడెల పౌలు ఈ ప్తిరక్ను క్ూడ  నిరిేషరమ నై స్తమస్తయలను గూరిు మ టాో డుటక్ు వరా శాడని 
అరా్మౌతుాంది. పరా ధ్మిక్ముగా, మొదట ిశత బేప్ు రోమ  స్తాంఘములో యూద  మరయిు అనయ క ైస్ై్తవుల 
మధ్య తల త్ిన స్తమస్తయలను ప్రిషకరిాంచుటక్ు పౌలు రోమ  ప్తిరక్ను వరా శాడు. 

రోమ  ప్తిరక్ నిరాుణము యొక్క అవలోక్నము అతని కాప్రి దృషిరని మరిాంత స్తపషరాం చదస్తు్ ాంది. 
మొదట ిమూడు అధ యయములలో, మనము ఇ ప్రజల మధ్య తర్చుగా వినునటుో  పౌలు కవేలాం పాప్ము 
మీద మ తరమే దృషిరప టరలేదు. బదులుగా, యూదులు మరయిు అనుయలు ఇదేర్ూ క్ూడ  పాప్ులే అని, 
ఒక్రిప  ైమరొక్ర్మ ఆధపి్తయము ప ాందద హక్ుక ఎవరిక ీలేదని నిర్ూపిాంచడము మీద పౌలు దృషిర  ప టార డు. 

4-8 అధ యయములలో, ఇవాాంజ ల్వక్ల్ క ైస్ై్తవులు చ ల సార్మో  బో ధిాంచునటుో  పౌలు కేవలాం ర్క్షణ 
మ ర్గమును గూరుి మ తరమ ేమ టాో డలేదు. బదులుగా, యూదులక్ు మరియు అనుయలక్ు దదవుడు ఒకే 
విధ్మ ైన ర్క్షణ మ ర్గమును ఏ విధ్ాంగా అనుగహిీాంచ డో  అతడు ఉద ా టిాంచ డు. కీసీ్తు్ నాందు విశావస్తము 
మరియు ఆతు ద వరా ప్వితరప్ర్చబడుట యూదులను మరయిు అనుయలను స్తమ నులుగా 
నిలబెడుతుాంది. దనీి వ లుగులో, రోమ  9-11 మ నవ చరితర కొర్క్ు దదవుడు క్ల్వగియుని ప్రణ ళ్లక్లో 
యూదులు మరియు అనుయల యొక్క ప్రిప్ూర్క్ర్మ నై పాతరలను పౌలు ఉద ా టిాంచుట ఆశుర్యాం 
క్ల్వగిాంచదు. మరయిు రోమ . 12-16లో, యూదులు మరయిు అనుయల మధ్య వివాదములక్ు 
స్తాంబాంధిాంచిన కొనిి అభాయస్టకి్ స్తమస్తయలను గూరిు పౌలు మ టాో డ డు అను విషయము క్ూడ  
ఆశుర్యము క్ల్వగిాంచదు. ఉద హర్ణక్ు, 12వ అధ యయములో, క ైైస్్తవుల మధ్య జాతి భనితవములు 
ఉనిప్పటికీ ఏక్ శరరర్ము వల  ప్నిచదయ లని అతడు న కిక చెపాపడు. 13వ అధ యయములో, యూద  
మరియు అనయ క ైస్ై్తవులు దదవుడు నియమిాంచిన అనయజనుల పౌర్ ప్రభ్ుత వలక్ు లోబడ లని కోరాడు. 
మరియు 14-16 అధ యయములలో, ఈ ప్తిరక్ ముగిాంచుటక్ు ముాందు, యూదులు మరయిు అనయజనుల 
ఆచ ర్ములక్ు స్తాంబాంధిాంచి యూదులు మరియు అనయజనులు ప్ర్స్తపర్ అవగాహన క్ల్వగయిుాండ లని 
అతడు చెపాపడు. 

రోమీయులు తన నముక్ములను స్టిద ధ ాంతప్ర్మ నై ఒక్ తలాంప్ుగా మ తరమే భావిాంచక్ూడదని 
పౌలు ఉదదేశిాంచినటుో  పౌలు రోమ క్ు వరా స్టని ఈ ప్తిరక్ యొక్క క్ుో ప్్ అవలోక్నము వ లోడచిదస్తు్ ాంది. 
బదులుగా, ఈ ప్తిరక్ ప్రధ నాంగా రోమ  ప్టరణములోని క ైైస్్తవ స్తాంఘములో ఉని యూదులు మరియు 
అనయజనులక్ు మధ్య ఉని స్తాంబాంధ్మునక్ు పౌలు వదే ాంతశాస్్తరమును అనువరి్స్తు్ ాంది. రోమ  ప్తిరక్ 
కొనిి విశషేమ నై అవస్తర్తలక్ు పౌలు వదే ాంతశాస్్తరమును అనువరి్ాంచుట అయుయనిది. 
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కీీ.శ. 57 యొక్క మొదట ిమ స్తములలో, దక్ణి గరీక్ు పరా ాంతములో ఉని 
కొరాింథు ప్టరణములో పౌలు మూడు న లలు గడపిాడు అని అప స్్తలుల 
కార్యములు 20లో మనము చదువుత ము. మరయిు ఇద ిఅతనిక ిఒక్ 
స్తుదరాీ్మ నై అధ్యయన స్ట లవు వల ను, అతని ప్రయ ణములలో ఒక్ చిని 
విరామము తీస్తుకొనుటక్ు అవకాశము వల ను ఉనిద,ి మరయిు ఆ 
స్తమయములోన ేఅతడు రోమ  స్తాంఘమునక్ు ప్తిరక్ వార శాడు అని ఇాంచుమిాంచు 
నిశుయతతో చపె్పవచుు. అతడు ద నిని ఎాందుక్ు వార శాడు? స్తర,ే ఒక్ కార్ణాం 
ఏమిటాంట,ే అతడు రోమ లో ఉని స్తాంఘమునక్ు వ ళో్గోరాడుగాని, ప్రస్తు్ తము 
అతడు మరొక్ దకి్ుకన యిరె్ూషలేమునక్ు వ ళో్వలస్ట,ి యిరె్ూషలేమునక్ు త ను 
పల గుచదస్టని కానుక్లను తీస్తుకొని వ ళో్వలస్టయిుాండనిద.ి.. రోమీయులక్ు ఈ 
ప్తిరక్ను వార యునటుో  ఇతర్ విషయములు క్ూడ  పౌలును 
పతరరపేాించియుాండవచుు. కీీ.శ. 49లో రోమ  ప్టరణము నుాండ ిబహషికరాించబడ,ి 
తర్మవాత కీీ.శ. 54లో తిరగివిచిున యూదులను గూరుి అతడు వినియుాంటాడు 
— ఇద ిఅతడు ప్తిరక్ను వార యుటక్ు మూడు స్తాంవతిర్ముల కిీతాం జరగిని 
స్తనిివశేాం — వార్మ ఈ ప్టరణములోనిక ితిరగివిచుుచున ిర్మ అని అతడు 
వినియుాంటాడు, మరయిు యూద  క ైస్ై్తవులు మరయిు అనయ క ైస్ై్తవుల మధ్య 
కొాంత ఉదిరక్్త ఉనిటుో  అనిపసి్తు్ ాంద.ి ఎవర్మ అధకిార్ము క్ల్వగయిున ిర్మ? 
ఎవరది ిప చైదయి? వార్మ ఒక్రని క్ర్మ గౌర్విాంచ ల ? వార్మ స్తమ జముగా 
క్ూడుకొనుచున ిరా — ఇల ాంట ిప్రశిలు. కాబటిర , అక్కడ అతడు వార స్టని కొనిి 
విషయములు ఈ ఉదదేశయము ద వరా ప్ురకిొలపబడనివి, అనగా కీీస్తు్ నాందు 
యూదులు మరయిు అనుయల మధ్య ఉని ఐక్యతను చూప్ుట, బలహనీులు 
మరయిు బలవాంతులు ఒక్రనిి గూరుి ఒక్ర్మ ప్టిరాంచుకోవాలని చూప్ుట, ఇాంకా, 
“ఓహ్, మమేు ఇప్ుపడు ఎక్ుకవ పరా ముఖ్యతను క్ల్వగయిున ిము, యూద  
క ైస్ై్తవులు ఎవరకి ికావాల్వ? మ  స్తమస్తయలను మమే ేప్రషికరాించుకోగలము” అని 
అనయజనులు ఆలోచిాంచుట మ నుకోవాలని తలెుప్ుటక్ు అతడు 
వార స్టయిుాండవచుు. కాబటిర , అతని ర్చనలో ఇటిర  విషయములు క్ూడ  ఉన ియి. 
అతడు ప్తిరక్ వార యుట వ నుక్ ప్ూరి్ ఉదదేశయము ఇద ిఅని ననేనుకొనుట లేదు, 
కాని అతడు నిశుయముగా ఈ విషయమును గూరుి క్ూడ  మ టాో డ లని 
ఆశిాంచ డు. 

డ . ప్టర్డ వాలకర్డ 
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ఇప్ుపడు, పౌలు బాగుగా-ఏర్పడిన, త రికక్మ ైన వదే ాంత నముక్ముల స్తమూహమును లేద  
మనాం క్ీమబదధమ నై వదే ాంతశాస్్తరము అని పిలుచుద నిని క్ల్వగియున ిడని మనాం నముడాం స్తర నైదద. 
కాని పౌలు వేద ాంతశాస్్తర విధ నము అతని ప్తిరక్లో క్నబడునప్పటికీ అది వరా తప్ూర్వక్ముగా 
ఇవవబడలేదు. మనక్ు తలె్వస్టనిాంతవర్క్ు, పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క క్ీమబదధత ప్ూరి్గా 
వరా తప్ుర్వక్ ర్ూప్మును ప ాందలేదు. అయినప్పటికీ, అతడు వరా స్టని ప్తిరక్ల ఆధ ర్ముగా, మనము 
ద నిని చ ల  వర్క్ు ప్ునరిిరుిాంచగలము. 

పౌలు వదే ాంతశాస్్తర వయవసా్తను ప్ునరిిరిుాంచడ నికి, అతడు తన ప్తిరక్లలో ఎక్ుకవగా 
ఉద ా టిాంచిన అాంశాలను మ తరమే మనము చూడనవస్తర్ాం లేదు. మనము ఇాంతక్ు ముాందద 
చరుిాంచినటుో , తన ప్తిరక్లలో ఉని వదే ాంతశాస్్తరమును తన దినమున ఉని స్తాంఘముల యొక్క 
అవస్తర్తలను తీర్మునటుో  అనువరి్ాంచుటక్ు పౌలు ఎక్ుకవ స్తమయమును గడిపాడు. కాబటిర , మనాం 
ఈవిధ్ాంగా అడగాల్వ: పౌలు వరా స్టిన విశషేమ నై విషయ లక్ు ఏ విధ్మ నై వదే ాంతశాస్్తర దృకోకణ లు 
మదేతిచ ుయి? అతని ప్తిరక్లలో మనము చూచు విషయములను ఎటిర ప ాందిక నై నముక్ముల 
ప్దధతులు ఉత్మమ నై రరతిలో వివరిసా్ యి? పౌలు విభనిమ నై స్తాంఘములక్ు వరా స్టని విశషేమ నై 
విషయములనిిటనిి ఏ త రికక్ స్టిద ధ ాంతప్ర్మ నై వయవసా్త అనుస్తాంధ నప్ర్మస్తు్ ాంద?ి ఇటువాంటి ప్రశిలక్ు 
స్తమ ధ నమిచుుట ద వరా, పౌలు వదే ాంతశాస్్తరమును మనాం ప్ునరిిరిుాంచగలుగుత ము. 

పౌలు యొక్క నపే్థయము మరయిు ప్రచిర్యను ఇప్పటి వర్క్ు మనము చూశాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు పౌలు యొక్క కేాందర వేద ాంతశాస్్తర దృక్పథములను చూచుటక్ు స్టదిధాంగా ఉన ిము. 

కేాందర దృక్పథములు 

ఏదో ఒక్ విధ్ముగా, కీసీ్తు్  అనుచర్మలాందర్మ తమ క ైైస్్తవ నముక్ములను క్ీమప్ర్చుక్ుాంటార్మ. 
ఇల  మనము ఎల  చదసా్ మో ఏన డు నిరేేశిాంచనప్పటికీ, దదవుని గూరిు, మనలను గూరిు మనము, 
మరియు మన చుటటర  ఉని లోక్మును గూరిు మనము ఆలోచనచదయు విషయములను ర్ూప్ుదదిుే  
కొనిి మౌల్వక్ నముక్ములను మనము క్ల్వగయిుాంటాము. మరియు ఈ మౌల్వక్ నముక్ములు 
మనము నముు ప్రతి విషయమును ప్రభావితము చదసా్ యి. మన అనుదని జీవితములలో అవి 
మనలను నడపిిసా్ యి. అప స్్తలుడెనై పౌలు విషయములో క్ూడ  ఇదద వాస్్తవమ ై ఉాంది. అతని మౌల్వక్ 
నముక్ములు ఏవి? ఏ విధ్మ నై వేద ాంతశాస్్తర దృక్పథ లు అతడు తన ప్తిరక్లలో వరా స్టని 
విషయములను నిరేేశిాంచ యి? 

శత బేములుగా, పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క కేాందర దృక్పథములను ప్ాండతిులు అనేక్ 
విధ్ములుగా వరిణాంచ ర్మ. అయితద పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశమును గూరిున ర ాండు 
బహు ప్రఖ్ యతిగాాంచిన అవగాహనలక్ు మ తరమ ేమనము ప్రిమితమవుద ము. మొదటిది, పౌలు 
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వేద ాంతశాస్్తరముప ై స్తాంస్తకర్ణ దృషిరకోణము; మరయిు ర ాండవది, “యుగాాంతశాస్్తర దృషిరకోణము.” పౌలును 
గూరిున స్తాంస్తకర్ణ దృషిరకోణమును మొదటిగా చూద ే ము. పౌలు వదే ాంతశాస్్తరములోని కేాందర 
విషయములను ప ర టెస్ట రాంట్ స్తాంస్తకర్్లు ఎల  అరా్ాం చదస్తుక్ున ిర్మ? 

స్తాంస్తకర్ణ 
స్తాంస్తకర్ణక్ు ముాందు శత బేములలో, ర్క్షణ ప ాందుటక్ు దదవుని క్ృప్ మరయిు మ నవ యోగయత 

ర ాండూ అవస్తర్మని రోమన్ కాథల్వక్స స్తాంఘము బో ధిాంచిాంది. ఈ బో ధ్న ప్రకార్ాంగా, నీతిమాంతునిగా 
తీర్ుబడుట — లేక్ దదవుని దృషిరలో నీతిమాంతులగుట — స్తుదీర్మా ైన ప్రకిీయ, మరియు దనీి ద వరా 
దదవుడు క్ృప్ను విశావస్టిక ిఅనుగీహిసా్ డు. తర్మవాత, ఈ క్ృప్ స్తతిియల ద వరా విశావస్టి మరాింత 
నీతిమాంతునిగా అగుటక్ు అవకాశాం ఇస్తు్ ాంది. ఈ అభపరాయాం ప్రకార్ాం, నిజముగా నీతిమాంతులుగా 
తీర్ుబడుటఉ కావలస్టిననిి స్తతిియలను చదయుట ద వరా ప్రజలు దదవుని ఎదుట ప్ూరి్గా 
నీతిమాంతులుగా తీర్ుబడత ర్మ. 

అయితద మ రిరన్ లూథర్డ, అల్వరచ్ జివనిలి, మరయిు జాన్ క ల్వవన్ వాంట ిప్రముఖ్ స్తాంస్తకర్్లు పౌలు 
ప్తిరక్లను చదవిినప్ుపడు, పౌలును గూరుి న యయప్ర్మ నై కాథల్వక్ వివర్ణ తప్ుప అని వార్మ చెపాపర్మ. 
నీతిమాంతునిగా తీర్ుబడుట అనునద ిమ నవ క్ృషతిో స్తుదీర్కాాలము పాటు ఆపాదిాంచబడదు అను 
అగస్టిరన్ బో ధ్నను వార్మ అనుస్తరిాంచ ర్మ. బదులుగా, అద ిఒకే సారి మ నవ కియీలతో నిమిత్ాం లేక్ుాండ  
ఆపాదిాంచబడుతుాంది. 

నీతిమాంతులుగా తీర్ుబడుట తర్మవాత ప్రతిరప్ర్చబడుట జర్మగుతుాంది అని — ఇది క ైైస్్తవ 
జీవితము యొక్క స్తుదరీ్ా ప్రకియీ — ఇద ివిశావస్టి యొక్క జీవితకాలమాంత  కొనసాగుతుాంది అని 
ప ర టెస్ట రాంటుో  నమ ుర్మ. కాగా నీతిమాంతులుగా తీర్ుబడుట అనేద ిఒక్ విశావస్ట ిపాప్ దోషము నుాండి 
విడపిిాంప్బడయిున ిడనియు మరియు కీీస్తు్  యొక్క నీతిని ప ాండుక్ున ిడనియు చపె్ుపటక్ు దదవుడు 
అనిికాలములక్ు ఒకేసార ిఇచదు న యయస్తాంబాంధ్మ నై ప్రక్టన అయుయనిది. ఈ నముక్ము సల ల  
ఫిడదగా పలిువబడుతు వచిుాంది – అనగా విశావస్తము మ తరమే – ఎాందుక్నగా కీసీ్తు్ నాందు విశావస్తము 
ద వరానే తప్ప మన స్తతియిలతో క్ూడని విశావస్తము ద వరా మనము నీతిమాంతులముగా తీర్ుబడము. 

నిస్తిాందదహాంగా, పౌలు యొక్క ర్చనలలో ఈ స్టిద ధ ాంతమును స్తాంస్తకర్్లు స్తరగిానే క్నుగొన ిర్మ. 
ఆదమి స్తాంఘములో యూద మతవాదులుగా పలిువబడద యూద  విశావస్తులలో ఒక్ వర్గము వార్మ ర్క్షణ 
అనదేి దెవైిక్ క్ృప్ మరయిు మ నవ కిీయల మిశమీ ఫల్వతము అని వాదిాంచదవార్మ. అయితద, ఆదమి 
స్తాంఘములో పౌలు ఈ న యయవాదమును వయతిరేకిాంచి నీతిమాంతులుగా తీర్ుబడుట అనదేి ఒక్ 
ప్రతదయక్మ ైన స్తాంఘటన అనియు అది ధ్ర్ుశాస్్తర స్తాంబాంధ్మ ైన కిీయలతో ప్నిలేక్ుాండ  జర్మగుతుాందనియు 
వకాకణ ాంచ డు. 

స్తాంస్తకర్ణలోని వివాదములక్ు మరయిు పౌలు ఎదురొకని వివాదములక్ు మధ్యగల పల ల్వక్లు 
చ ల  స్తపషరముగా ఉన ియి. రోమన్ కాథల్వక్స స్తాంఘము యూద మతవాదుల యొక్క 
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న యయవాదమును పల ల్వనదిగా ఉనిది. మరియు స్తాంస్తకర్ణ కాలమునక్ు చెాందిన సల ల  ఫడిద — అనగా 
విశావస్తము ద వరా మ తరమే నీతిమాంతునిగా తీర్ుబడుట — కీీస్తు్ నాందు ర్క్ిాంప్బడు విశావస్తము ఉని 
ప్ుర్మషుడు, స్ట్్ ర, మరయిు చిని బిడ్ను దదవుడు నీతిమాంతునిగా ప్రక్టిసా్ డు అను పౌలు బో ధ్ను 
పల ల్వయునిది. 

ఈ పల ల్వక్లక్ు ఫల్వతాంగా, వయకి్గత విశావస్తులక్ు ర్క్షణ ఎల  క్లుగుతుాంది అనునది పౌలు 
వేద ాంతశాస్్తరమునక్ు కేాందరమ యైునిది అని సాాంప్రద యిక్, ఇవాాంజ ల్వక్ల్ ప ర టెస్ట రాంటుో  అనకే్ శత బేముల 
పాటు నమ ుర్మ. వదే ాంతశాస్్తర ప్దములలో, పౌలు యొక్క వదే ాంతశాస్్తరము అాంత  ఓరో్  సాలుటసి్, లేక్ 
“ర్క్షణ క్మీము” — అనగా కీసీ్తు్ నాందు ర్క్షణ నీక్ును న క్ును అనవయిాంప్బడద ప్రకియీ — చుటటర  
నిరిుతమ యైునిటుో గా భావిాంప్బడిాంది. కాబటిర , స్తాంస్తకర్ణ స్తాంప్రద యాంలో, ఓరో్  సాలుటసి్, మరియు 
ముఖ్యముగా విశావస్తము ద వరాన ేనీతిమాంతులుగా తీర్ుబడుట అనేద ిపౌలు యొక్క 
వేద ాంతశాస్్తరములో అతయాంత కాేందరమ నై, స్తమగీమ నై భావనగా ఉనిటుో గా అనేక్మాంద ిప ర టసె్ట రాంటుో  
నముుతున ిర్మ. ఇదద అతని వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశము అని వార్మ నముుతున ిర్మ. 

అవును, పౌలు అనకే్ ఇతర్ విషయములను క్ూడ  నమ ుడని ప ర టసె్ట రాంటుో  గురి్సా్ ర్మ. 
ఉద హర్ణక్ు, బెైబిలు చరతిర కీసీ్తు్  యొక్క మర్ణ ప్ునర్మత ా నములలో ముగిాంప్ునక్ు వచిున 
విధ నముప  ైఅతడు విశషేమ నై ఆస్తకి్ని చూపాడు. వదే ాంతశాస్్తర ప్దములలో, తన బో ధ్లోని ఈ 
కోణమును హిసలర రియ  సాలుటిస్, లేక్ “ర్క్షణ చరతిర” అాంటార్మ. కానీ చ ల  వర్క్ు, ఇటవీల్వ 
స్తాంవతిర్ముల వర్క్ు క్ూడ  ర్క్షణ క్ీమము క్ాంటే ర్క్షణ చరతిర అనదేి తక్ుకవ పరా ముఖ్యత గల్వగినది 
అనదేి పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము అయుయనిద ిఅని సాాంప్రద యక్ ప ర టసె్ట రాంటుో  అరా్ము చదస్తుక్ున ిర్మ. 

పౌలు యొక్క కేాందర వదే ాంతశాస్్తర దృక్పథములను వాయఖ్ యనిాంచటలో స్తాంస్తకర్ణ అభపరా యము 
ప్రఖ్ యతిని ప ాందనిప్పటికీ, అది క్ూడ  స్తవాళో్ను ఎదురొకనిద.ి ఇటీవల దశాబాే లలో మరొక్ 
ప్రపి్ూర్క్ర్మ నై ఆలోచన విధ నము వ లుగులోక ివచిుాంది, ద నిని మనము పౌలు 
వేద ాంతశాస్్తరములోని యుగాాంతశాస్్తర దృషిరకోణము అని పిలుసా్ ము. 

యుగాాంతశాస్్తర 
పౌలు వదే ాంతశాస్్తరముప  ైయుగాాంతశాస్్తర దృషిరకోణము, బెైబిలు చరతిర కీీస్తు్ నాందు న ర్వరే్మపనక్ు 

ఎల  చదర్మక్ునిది అను విషయము పౌలు వదే ాంతశాస్్తరములో అతయాంత కేాందిరతమ నై లక్షణము అని 
ఉద ా టసి్తు్ ాంది. కాగా, పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము మీద అనేక్ ఇతర్ దృక్పథములు క్ూడ  ఇటవీల దశాబాే లలో 
స్తూచిాంప్బడినవనదేి వాస్్తవము. తన యూద మత స్తాంబాంధ్మ ైన నపే్ధ్యమును గరకీ్ు తతవశాస్్తరములతో 
మిళ్లతముచదయడమనే విషయము మీదనే పౌలు యొక్క వదే ాంతశాస్్తరము ప్రధ నాంగా దృషిరనిల్వపిాందని 
కొాంతమాంది ప్రస్టదిిధగాాంచిన వదే ాంతప్ాండతిులు వాదిాంచ ర్మ. ఇతర్మల ైతద పౌలు శరరర్ము యొక్క ఇచులక్ు 
ప ైగా హతేుబదధమ నై న తైిక్ జీవితమునే పౌలు ప్రధ నాంగా ప్రతిపాదసి్తు్ నిటుో గా చూచ ర్మ. ఇాంకా కొాందర్మ 
పౌలు యొక్క వదే ాంతశాస్్తరము హెల నిస్టిరక్స మర్ు ధ్ర్ుముల ద వరా లోతుగా ప్రభావితాం చదయబడనిదని 
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వాదిాంచ ర్మ. ఈ ఆలోచనలలో కొనిి పౌలు వదే ాంతశాస్్తరమును గూరుి కొనిి దృకోకణములను 
అాందిసా్ యి, కానీ వాటలిో ఏవీ క్ూడ  అతని వేద ాంతశాస్్తరముప ై యుగాాంతశాస్్తర దృషిరకోణమాంత 
స్తహాయక్ర్ాంగా ఉనిటుో గా ఋజువుప్ర్చబడలేదు. 

పౌలు వదే ాంతశాస్్తరముప  ైయుగాాంతశాస్్తర దృషిరకోణమును ప్రశిీల్వాంచుటక్ు మనము మూడు 
అాంశములను విశదకీ్రది ే ము: మొదటిగా, ఈ దృషిరకోణమును చరిుాంచుటక్ు ఉప్యోగిాంచబడని 
ప్దజాలము; ర ాండవదగిా, పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము యొక్క నిరాుణము; మరయిు మూడవదగిా, అతని 
వేద ాంతశాస్్తరము అాంతట ిమీద పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము యొక్క అాంతరాావములు. మొదటగిా మనము 
“యుగాాంతశాస్్తరము” అన ేప్దమును చూద ే ము. 

ప్దజాలము 
“యుగాాంతశాస్్తరము” లేక్ “ఎస్తకటాల జి” అను ప్దము గరీక్ు ప్దమ నై ఎస్తకటోస్ (ἔσχατος) 

నుాండి, అనగా “చివరి” లేద  “అాంతము” అని అరా్ాం, మరయిు లోగోస్ (λόγος) అను ప్దము నుాండి, 
అనగా “వాక్యము” లేక్ “అధ్యయనము” నుాండ ివస్తు్ ాంది. కాబటిర , యుగాాంతశాస్్తరము అనగా: 

అాంతయ దనిములను గూరుిన అధ్యయనము లేక్ స్టది ధ ాంతము అయుయనిద ి

చివరిగా మ స్ట్ియ భ్ూమిమీదకి వచిు చరతిర అాంతటి కొర్క్ు దదవుని ఉదదేశయములను 
న ర్వేరుినప్ుపడు స్తాంభ్విాంచు చరతిర యొక్క గొప్ప ముగిాంప్ును స్తూచిాంచుటక్ు పాత నిబాంధ్న గీాంథము 
తర్చూ “అాంతయ దనిములు” లేద  “అాంతయకాలము” అను ప్దములను ఉప్యోగిస్తు్ ాంది. మరియు అనేక్ 
స్తాందరాాలలో, ఈ పాత నిబాంధ్న “అాంతయ దనిములు” లేద  “అాంతయకాలములు” మ స్ట్ియ అయిన 
యిేస్తులో న ర్వేర్ుబడనివని కొీత్ నిబాంధ్న గీాంథము స్తూచిస్తు్ ాంది. 

ఇప్ుపడు సాాంప్రద యక్ క్మీబదధమ నై వదే ాంతశాస్్తరములో, “యుగాాంతశాస్్తరము” అనే ప్దము 
ప్రధ నాంగా కీీస్తు్  ర ాండవ రాక్డను గూరిున బెైబిలు బో ధ్ను స్తూచిస్తు్ ాంది. అయితద పౌలు 
వేద ాంతశాస్్తరములో “యుగాాంతశాస్్తరము”ను గూరిు మనము మ టాో డదటప్ుపడు, ఈ ప్దము కీీస్తు్  ర ాండవ 
రాక్డ క్ాంట ేమరిాంత ఎక్ుకవ స్తూచిాంచునటుో  దనీి అరా్మును మనము విస్్తరిాంప్జేయ ల్వ. మనము 
చూడబో వుచునిటుో గా, కీసీ్తు్ ను గూరిున స్తమస్్తమును, అనగా ఆయన మొదటి రాక్డ నుాండి ర ాండవ 
రాక్డ వర్క్ు కాలమును, పౌలు యుగాాంతముగా, లేక్ అాంతయ దనిములుగా అరా్ము చదస్తుక్ున ిడు; ఇద ి
చరతిర యొక్క ముగిాంప్ు అయుయనిది. 

యుగాాంతశాస్్తరము అను ప్దము సాాంప్రద యక్ముగా ఎస్తకటోస్ మరయిు 
లోగోస్ — ఎస్తకటోస్ అనగా “చివర ివిషయములు” అని అరా్ాం — అను ప్దముల 
ఆధ ర్ముగా “చివర ివిషయములను గూరుిన స్టది ధ ాంతము” అని 
నిర్వచిాంచబడాింద ిమరయిు ఇద ిసాాంప్రద యక్ముగా వయకి్గత యుగాాంతశాస్్తరము 
మరయిు సార్వతిరక్ యుగాాంతశాస్్తరముతో స్తాంబాంధ్ము క్ల్వగయిునిద.ి వయకి్గత 
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యుగాాంతశాస్్తరము మర్ణాం మరయిు మధ్య స్టిాతిని గూరుి మ టాో డుతుాంద;ి 
సార్వతిరక్ యుగాాంతశాస్్తరము, కీీస్తు్  ర ాండవ రాక్డ, అాంతయ తీర్మప, సామ నయ 
ప్ునర్మత ా ణము మరయిు నితయ గమయము, ప్ర్లోక్ము మరయిు నర్క్ము వాంట ి
విషయములక్ు స్తాంబాంధాించినద.ి అయితద, యుగాాంతశాస్్తరమును గూరుి ననేు 
విస్్తృతమ నై భావనలో చూడగోర్మచున ిను. యుగాాంతశాస్్తరము కవేలాం ర ాండవ 
రాక్డతో మ తరమ ేముడపి్డయిుాంట,ే స్తువార్్లు మరయిు పౌలు బో ధ్నలలో 
అనకే్ యుగాాంతశాస్్తర విషయములను మనము కోలోపత ము... కీీస్తు్  మొదట ి
రాక్డ ఎాంతగా అాంతయ దనిములక్ు స్తాంబాంధాించినదో ర ాండవ రాక్డ క్ూడ  అాంతద 
అాంతయ దనిములక్ు స్తాంబాంధాించినద,ి మరయిు మనము ద నిని చూడగల్వగతిద 
మరయిు అరా్ము చదస్తుకోగల్వగతిద, యుగాాంతశాస్్తరమును గూరుి మనము 
విస్్తృతమ నై బెబైిల నుసార్మ నై వదే ాంతశాస్్తర అభపరా యమును 
క్ల్వగయిుాండవచుు, మరయిు అాంతయ విషయములు కీీస్తు్  యొక్క మొదట ి
రాక్డతో ఆర్ాంభ్మవుత యి. దనీిని మనము అరా్ము చదస్తుకోగల్వగతిద, పాత 
నిబాంధ్న అాంత  క్ూడ  కీీస్తు్  యొక్క మొదట ిరాక్డ కొర్క్ు స్టదిధప్డుతూ, ద ని 
కొర్క్ు ఎదుర్మచూచుట క్ూడ  యుగాాంతశాస్్తరము అయుయనిద ిఅని మనము 
గీహాించగలుగుత ము. 

డ . కీత్ మతిస్తన్ 

పౌలు వదే ాంతశాస్్తరములో యుగాాంతశాస్్తరము అను ప్దము కీసీ్తు్  మొదట ిరాక్డ నుాండ ిఆయన 
ర ాండవ రాక్డ మధ్య సాధిాంచిన విషయములనిిటిని క్ల్వగయిుాంటుాంది అని అరా్ము చదస్తుకొనుటక్ు, 
పౌలు యొక్క యుగాాంతశాస్్తర అభపరా యముల యొక్క నిరాుణము వ పై్ు మన దృషిరని 
తిరప్పవలస్టయిునిది. పౌలు అాంతయ దనిములు లేద  కీసీ్తు్ నాందు కాలము ముగిాంప్ును గూరిు ఎల  అరా్ాం 
చదస్తుక్ున ిడు? 

నిరాుణాం 
పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము యొక్క నిరాుణములోని మూడు కోణములను మ తరమ ేమనము 

చూద ే ము: ద ని మూలములు, ద ని అభవృదిధ , మరియు ద నిలోని కొనిి ముఖ్య అాంశములు. పౌలు 
ఎస్తకటాలజి యొక్క మూలములను మొదటగిా చూద ే ము. 

మూలములు పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము పాత నిబాంధ్నలో నుాండి ప్ుటిరన తన దనిములలో 
స్తుప్రిచితమ ైన యూదుల దృక్పథములో న టబడియునిద.ి పాత నిబాంధ్న ప్రప్ాంచ చరితరను ర ాండు 
గొప్ప యుగాలుగా విభ్జిాంచిాంది అని యూదుల ైన వదే ాంతవత్ేలు సాధ ర్ణాంగా భావిాంచ ర్మ. ఈ ర ాండు 
యుగములలో మొదటిద ిప్రస్తు్ త యుగము — పాప్ము, స్తమస్తయలు మరియు మర్ణముతో 
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నిాండియుని యుగమును యూద  బో ధ్క్ులు “ఈ యుగము” అని లేద  ర్బ్రీలు హెబ్రరలో ఓల ాం 
హజ హ్ (ה అని పిల్వచ ర్మ. వాగాే (עֹוָלם ַהז ֶּ֗ న భ్ూమి నుాండి బహషికరిాంచిన దెవైిక్ శాప్ములతో ఇశాీయిలేు 
క్ఠనిముగా బాధ్ప్డుచునిప్ుపడు “ఈ యుగము” ద ని యొక్క క్నిషర సాా యికి చదర్మక్ుాంది. యూదుల ైన 
వేద ాంతవేత్లు “ఈ యుగము”ను గూరిు ప్రతిక్ూలాంగా మ టాో డత ర్ని చపె్పడాంలో ఆశుర్యాం లేదు. 

కాని ఈ క్షర యుగము తర్మవాత భ్విషయతు్ లో దదవుని నుాండి అదుాతమ ైన ఆశీరావదములు 
క్లుగు యుగము ఉాంటుాందని పౌలు దినములలోని ర్బ్రీలు విశవస్టిాంచ ర్మ. ఈ భ్విషయత్ యుగమును 
వార్మ “రాబో వు యుగము,” అని లేద  ర్బ్రీలు హెబ్రరలో ఓల ాం హబ (עֹוָלם הבא) అని పిలచ ర్మ. రాబో వు 
యుగములో, దదవుడు ఇశాీయిలేుక్ు చదస్టని వాగాే నములనిిటిని న ర్వరేిు, తన రాజయమును 
భ్ూదగిాంతముల వర్క్ు వాయపిాంప్జేసా్ డు. 

పౌలు కాలములోని అనేక్ యూదుల స్తమూహాలు మ స్ట్ియ ప్రతయక్షత చరతిరలోని ఈ ర ాండు గొప్ప 
యుగాల మధ్య ఒక్ కలీక్మ నై మలుప్ుగా నిలుస్తు్ ాందని భావిాంచ యి. మ స్ట్ియ వచిునప్ుపడు, ఆయన 
“ప్రభ్ువు దనిమును,” దదవుడు స్తర్వలోక్ములో ఉని ఆయన ప్రజలను ఆశీర్వదిాంచి, ఆయన 
శతుర వులను న శనము చదస్టత దనిమును తెసా్ డు. ఆ దనిము రాబో వు యుగములోనికి, అాంతిమ లేక్ 
అాంతయ దనిముల యుగములోనికి నడిపసి్తు్ ాంది. 

పౌలు ప్తిరక్లను మనాం చదవిినప్ుపడు, చరతిరను గూరిు ఇదద పరా థమిక్ ర ాండు-యుగముల 
దృక్పథమును ఆయన క్ల్వగయిునిటుో  తలెుస్తు్ ాంది. వాస్్తవాంగా చెపాపలాంటే, అతడు నివస్టిాంచుచుని 
యుగమును గూరిు క్నీస్తాం ప్ాండెరాండు స్తాందరాాలలో “ఈ యుగము” అని నరే్మగా అతడు ప్రసా్ విాంచ డు. 
ఉద హర్ణక్ు, 2 కొరిాంథయీులక్ు 4:4లో, సాత నును “ఈ యుగ స్తాంబాంధ్మ నై దదవత” అని 
స్తూచిాంచ డు. మరయిు అనుయల ైన తర్కవాదులను గూరిు “ఈ లోక్ప్ు తర్కవాది” అని 1 కొరిాంథీయులక్ు 
1:20లో స్తాంబో ధిాంచ డు. 

“ఈ యుగ స్తాంబాంధ్మ నై దదవత” అని పౌలు మ టాో డనిప్ుపడు, అతడు 
సావభావిక్ముగా దదవుళ్లో కాని కొనిి అబదధ దదవతలక్ు న యక్తవాం వహాించు 
మోస్తగాడెనై సాత నును గూరుి మ టాో డుతున ిడు. వార్మ “దదవుళో్ని” 
పలిువబడనిప్పటకి,ీ వార్మ అస్తలు దదవుళ్లో  కాదు. పాత నిబాంధ్నలో యిషెయ  
ప్రవక్్ ఇల  ప్ల్వకాడు, “ననేుగాక్ ఇతర్ దదవతలు గలరా? ననేు ఎవనిని 
ఎర్మగను.” కాబటిర , యిహెో వాక్ు ఏ ఇతర్ దదవుని గూరుి తలె్వయని ప్క్షమున, 
ఎవర్మ లేర్ని అరా్ము. ఆయన మ తరమ ేదదవుడు. మరయిు ఈ యుగ 
స్తాంబాంధ్మ నై దదవత అను మ ట ద వరా అతడు ఈ లోక్ శక్ు్ లక్ు అధపి్తియిెనై 
సాత ను గూరుి మ టాో డుతున ిడు. 

— ర వ. క ోటే హక్సి 
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అదద విధ్ాంగా, స్తర్వలోక్ము యొక్క అాంతిమ తీర్మప మరయిు ఆశీరావదములు క్లుగు భ్విషయత్ 
యుగమును స్తూచిాంచడ నికి పౌలు “రాబో వు కాలము” అను వయకీ్క్ర్ణమును ఉప్యోగిాంచ డు. 
ఎఫ స్ట్యులక్ు 2:7లో “అతయధకి్మ నై తన క్ృపా మహదెైశవర్యమును రాబో వు యుగములలో క్నుప్ర్చు 
నిమిత్ము,” దదవుడు కీసీ్తు్ ను మృతులలో నుాండి లేపాడు అని అతడు చెపాపడు. 

పౌలు యొక్క ర ాండు-యుగముల ఆలోచనక్ు ఉత్మమ నై ఉద హర్ణ ఎఫ స్టయ్ులక్ు 1:21లో 
క్నిపసి్తు్ ాంది. కీీస్తు్  స్టిాంహాస్తన స్ట్నుడెయైున ిడు అని వరా స్తూ్  అతడు ర ాండు యుగములను గూరిు 
మ టాో డ డు: 

స్తమస్్తమ నై ఆధపి్తయముక్ాంటనెు, అధకిార్ముక్ాంటనెు శకి్క్ాంటనెు 
ప్రభ్ుతవముక్ాంటనెు, ఈ యుగమునాందు మ తరమ ేగాక్ రాబో వు 
యుగమునాందును పతర్మప ాందని ప్రతి న మముక్ాంటనెు, ఎాంతో హచెుుగా ... 
(ఎఫ స్టయ్ులక్ు 1:21). 

పౌలు ఈ మౌల్వక్ ర ాండు-యుగముల ప్దధతిని పాత నిబాంధ్న నుాండ ిమరియు తన యూద  
నేప్థయము నుాండి ప ాందుక్ున ిడు. 

కాబటిర , ఈ మూలములను మనస్తుిలో ఉాంచుకొని, పౌలు వదే ాంతశాస్్తరములో మనక్ు క్నబడు 
యుగాాంతశాస్్తర అభవృదిధని మనము చూడ ల్వ. 

అభవృదిధ . ఈ యుగము మరయిు రాబో యి ేయుగము మధ్య మలుప్ు మ స్ట్ియ యొక్క 
ప్రతయక్షత అయుయనిది అని చ ల  వర్క్ు సాాంప్రద యక్ యూదులు నమ ుర్ని మీర్మ జాా ప్క్ాం 
చదస్తుకోవచుు. ఇశాీయిేలీయులు అనకే్ శత బేముల పాటు చరె్ యొక్క తీవరమ ైన ప్రణి మ లను 
అనుభ్విాంచ ర్మ. మ స్ట్ియ వచిునప్ుపడు దదవుని ప్రజలు వ ాంటన ేఆయన యొక్క ప్ూరి్ 
ఆశీరావదములను ప ాందుక్ుాంటార్మ మరయిు దదవుని శతుర వులు నశిాంప్బడత ర్మ అని వార ి
నముక్మ నైవార్మ నిరరక్ిాంచ ర్మ. 

అయితద, కీసీ్తు్  అనుచర్మడెనై ప్రిస్తయుయనిగా పౌలు ఈ ప్ురాతన నముక్ము నుాండ ితీవరమ నై 
స్తవాలును ఎదురొకన ిడు. యిేస్తు ఇశాీయిేలు యొక్క మ స్ట్ియ అని అతనిక ితలెుస్తు, కాని ఇశాీయిలేు 
ఆశిాంచిన రరతిగా యిసే్తు స్తృషిరనిను ముగిాంప్ుక్ు తీస్తుక్ురాలేదు అని క్ూడ  అతనిక ితలెుస్తు. కాబటిర , 
పౌలు యిసే్తు యొక్క బో ధ్నలను అనుస్తరిాంచి, సాాంప్రద యిక్ యూదుల దృక్పథముల నుాండి అతనిని 
ద రమిళో్లాంచిన ఒక్ విశషేమ నై ప్రతయక్షతను అతడు దదవుని నుాండి ప ాందుక్ున ిడు. పౌలు 
వివరిాంచినటుో గా, ఈ యుగము నుాండి రాబో వు యుగములోనిక ిమ ర్డాం అనదేి ఒక్ సామ నయమ ైన, 
స్తూటెనై ఒక్ యుగాం నుాండ ిమరొక్ యుగములోనిక ిమ ర్మట కాదు. బదులుగా, ర ాండు యుగములు 
ఒకేసారి స్తాంభ్విాంచినప్ుపడు ఇది అతివాయపి్  చెాందుతుాంది. 

ఈ దృకోకణాంలో, రాబో యిే యుగము కీసీ్తు్  మర్ణాం, ప్ునర్మత ా నాం మరియు ఆరోహణము, 
మరియు మొదట ిశత బేప్ు స్తాంఘములోని అప స్్తలుల మీద ఆతు క్ుమురిాంప్ు ద వరా 
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ఆర్ాంభాంచబడనిది. స్తువార్్ లోక్మాంత  వాయపిాంప్బడు ఒక్ నిరాా రిాంచబడని కాలము క్ూడ  
అయుయాంటుాంద ిఅని పౌలు నిశుయత క్ల్వగియుాండని డు. తర్మవాత కీసీ్తు్  మహిమలో తిరగివిచిునప్ుపడు 
రాబో వు యుగము ముగిాంచబడుతుాంది. ఆ భ్విషయత్  స్తమయమాందు, ఈ దుషర యుగము 
ముగిాంచబడుతుాంది మరయిు రాబో వు యుగము స్తర్వ స్తాంప్ూర్ణతలో, దదవుని ప్రజలక్ు 
ఆశీరావదములను మరియు ఆయన శతుర వులక్ు తుది తీర్మపను తీస్తుకొని వస్తు్ ాంది. అయితద, ఈ 
స్తమయాంలో, ర ాండు యుగములు – ఈ యుగము మరయిు రాబో వు యుగము – ప్రక్కప్రక్కనే ఉనికలిో 
ఉాంటాయి. 

“మన మధ్యన ఉనిద ిమరయిు ఇాంకా రాలేదు” అని మనము పలిచువాట ి
మధ్య ఉదిరక్్త పౌలు అభపరా యములలో బలముగా క్నబడుతుాంద.ి దదవుడు 
ఇప్పటకి ేమన కొర్క్ు ఎనోి అదుాతమ నై కార్యములను చదశాడు: ననేు 
నీతిమాంతునిగా తీర్ుబడ ్ ను, ననేు ర్క్ాింప్బడ ్ ను, ననేు విమోచిాంచబడ ్ ను, 
ననేు దదవుని క్ుటుాంబములోనిక ిదత్తు తీస్తుకొనబడ ్ ను. మరొక్సార,ి ననేు ఒక్ 
దనిమున స్టవ్క్రాించబడు విధ్ముగా దదవుని క్ుటుాంబములోనిక ిననేు ఇాంకా 
ప్ూరి్గా దత్తు తీస్తుకొనబడలేదు. ననేు ఇాంకా మహమిప్ర్చబడలేదు. ననేు 
ఇాంకా పాప్ము, శోధ్న, రోగము, మర్ణము నుాండ ివిమోచిాంచబడలేదు. “మన 
మధ్యన ేఉనిద,ి ఇాంకా రాలేదు” అను దనీిని మనము కొనిిసార్మో  యుగముల 
యొక్క అతివాయపి్  అని పలివవచుు; అనగా పాత యుగము కొనసాగుతుాంద.ి 
బలహనీమ నై శారరర్మును ననేు ఇాంకా క్ల్వగయిున ిను, ననేు ఇప్పటకి ీ
పాప్ము చదయుటక్ు శోధాించబడుతున ిను, న  చుటటర  ఉని లోక్ములో 
దుషరతవము ఉనిద,ి ఇదాంత  మనక్ు బాగా తలెుస్తు. అయినను, ననేు కొీ త్ 
యుగమునక్ు చాెందనివాడను క్ూడ . ననేు దదవుని బిడ్ను. ననేు ఆయనక్ు 
చాెందనివాడను ననేు ద నియాందు ఆనాందసిా్ ను. ననేు ఆయనను ఆరాధసిా్ ను. 
నిశుయముగా ననేు ఆయనతో భ్విషయతు్ ను క్ల్వగయిున ిను. మరయిు 
క ైస్ై్తవులమ నై మనము మన జీవితములనిిటనిి ఈ పాత యుగము మరయిు 
రాబో వు యుగము మధ్య జర్మగు అతివాయపి్  అను ఉదిరక్్త మధ్య జీవిసా్ ము. 

డ . డగోస్ మూ 

పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము యొక్క మూలములు మరియు అభవృదిధని మనస్తుిలో ఉాంచుకొని, 
పౌలు ప్తిరక్లలోని కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన అాంశములు ఈ దృక్పథ లను ఏ విధ్ముగా ఎత్ి చూప్ుత యో 
మనము చూడ ల్వ. 

అాంశములు. యుగాాంతశాస్్తరమును గూరుి పౌలు యొక్క అభపరా యమును “మన మధ్యనే 
ఉనిది, ఇాంకా రాలేదు,” అని వరిణాంచడాం స్తర్వసాధ ర్ణమ ైపల యిాంది, ఎాందుక్ాంట ేఅాంతయకాలములు లేద  
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అాంతయదనిములను గూరిున కొనిి విషయ లు కీీస్తు్ లో ఇప్పటిక ేజరిగనివి, ఇతర్ విషయ లు ఇాంకా 
జర్మగలేదు అని పౌలు విశవస్టిాంచ డు. రాబో వు యుగమును గూరిున ఏ విషయములు ఇప్పటకిే 
జరగిాయి? ఇాంకా జర్మగవలస్టనివి ఏవి? ఈ విషయములలో మొదట-ిశత బేప్ు క ైస్ై్తవులు తీవరతలలోనిక ి
వ ళ్లో ర్మ కాబటిర  ఇవి కలీక్మ నై ప్రశిల ైయునివి. మరయిు పౌలు ఈ తీవరతలతో వయవహరిాంచవలస్టి 
వచిుాంది. నడేు నముక్మ నై క ైస్ై్తవులు క్ూడ  ఈ విషయముల మధ్య స్తమతులయతను క్నుగొనుటక్ు 
ఇబీాందపి్డుతుాంటార్మ. కాబటిర , ఈ స్తమయమాందు, క ైస్ై్తవ విశావస్తములోని “మన మధ్యన ేఉనిద ి
మరియు ఇాంకా రాలేదు” కోణమును గూరిు పౌలు బో ధిాంచిన విషయములను క్ుో ప్్ాంగా చూద ే ము. 

ఒక్ వ పై్ున, పౌలు ఆలోచన ప్రకార్ాం, రాబో వు యుగము, అనగా మ స్ట్ియ యుగము ఇప్పటకిే 
వివిధ్ విధ్ములలో ఆర్ాంభ్మ నైద ిమరియు కొనసాగుతుాంది. పౌలు ర్చనలలో ఈ అాంశము క్నిపిాంచద 
మూడు పరా ముఖ్యమ నై మ ర్గములను మనాం ప్రసా్ విద ే ము. 

మొదటగిా, యిేస్తు ఆయన యొక్క ప్ర్లోక్ స్టిాంహాస్తనము మీదకిి ఆరోహణమ ైనప్ుపడు దదవుని 
రాజయము యొక్క చివరి దశ ఆర్ాంభ్మ నైదని పౌలు బో ధిాంచ డు. ఉద హర్ణక్ు, ఎఫ స్ట్యులక్ు 1:20-
21లో పౌలు ఈ విధ్ాంగా వరా శాడు, తాండిర కీసీ్తు్ ను మృతులలో నుాండి లేపనిప్ుపడు: 

... స్తమస్్తమ నై ఆధపి్తయముక్ాంటనెు అధకిార్ముక్ాంటనెు శకి్క్ాంటనెు 
ప్రభ్ుతవముక్ాంటనెు, ఈ యుగమునాందుమ తరమ ేగాక్ రాబో వు యుగము 
నాందును పతర్మప ాందని ప్రతి న మముక్ాంటనెు, ఎాంతో హచెుుగా ప్ర్లోక్మునాందు 
ఆయనను తన క్ుడపిార్ివ మున క్ూర్ముాండబటెుర కొనియున ిడు 
(ఎఫ స్టయ్ులక్ు 1:20-21). 

ప్రస్తు్ త కాలములో కీసీ్తు్  పాలన ప్రధ నాంగా భ్ూమిమీద కాక్ుాండ  “ప్ర్లోక్మునాందు” 
న ర్వేర్ుబడుతునిప్పటికీ, కీసీ్తు్  ఇప్పటిక ే“స్తమస్్తమ ైన ఆధపి్తయముక్ాంటనెు అధికార్ముక్ాంటెను ఎాంతో 
హెచుుగా” పాల్వాంచుచున ిడు అనదేి వాస్్తవమ ై ఉాంది. ఈ భావనలో, రాబో వు యుగములో దదవుని 
పాలన లేక్ సార్వతిరక్ దదవుని రాజయము ప్రస్తు్ త వాస్్తవిక్తయిెై ఉాంది. 

ఇప్పటికే మన మధ్య ఉని రాబో వు యుగము యొక్క ర ాండవ కోణము ఏమిటాంటే, 
ప్రిశుద ధ తులో మన నితయ సావసా్తయము యొక్క ముాంద ర్మచి. కీీస్తు్  ఎాంతో హెచుుగా ప్ర్లోక్మునాందు 
తన స్టిాంహాస్తము మీదకిి ఆరోహణమ నైప్ుపడు, కీీస్తు్  తిరిగ ివచుునప్ుపడు మనాం ప ాందద ప్రపి్ూర్ణ 
సావసా్తయమునక్ు ముాందు ర్మచిగా ప్రశిుద ధ తును స్తాంఘము మీద క్ుమురిాంచ డు అని పౌలు బో ధిాంచ డు. 

రోమీయులక్ు 8:23లో విశావస్తులు “ఆతుయొక్క ప్రథమ ఫలముల న ాందనివార్మ” అని చబెుతూ 
పౌలు దనీిని వివరిాంచ డు. “ప్రథమ ఫలములు” అను ప్దము అపారేక (ἀπαρχὴ), అను గరీక్ు ప్దము 
యొక్క అనువాదము, మరయిు ఇది కోతలోని మొదటి భాగమును స్తూచిాంచుటక్ు పాత నిబాంధ్న 
ఉప్యోగిాంచు ప్దము యొక్క అనువాదమ ై ఉాంది. పాత నిబాంధ్నలో, ప్రథమ ఫలములు భ్విషయతు్ లో 
గొప్ప కోత రాబో తుాంది అని స్తూచిసా్ యి. కాబటిర , పౌలు ఆలోచన ప్రకార్ాం, ప్రతి విశావస్టి జీవితములో 
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ప్రిశుద ధ తు వర్ము అనదేి రాబో వు యుగము యొక్క గొప్ప ఆశీరావదములక్ు ముాందు ర్మచిగా ఉాంది. 
అదద విధ్ాంగా, ఎఫ స్టయ్ులక్ు 1:14 ప్రకార్ాం, స్తవయాంగా ప్రిశుద ధ తు: 

... ఈ ఆతు మన సావసా్తయమునక్ు స్తాంచక్ర్మవుగా ఉన ిడు (ఎఫ స్ట.్ 1:14). 

“స్తాంచక్ర్మవు” అని అనువదిాంచబడిని గరకీ్ు ప్దము అర్బీన్ (aἀρραβὼν). ప్రిశుద ధ తుుడు 
మన కొర్క్ు దదవుని మొదటి కసి్ట్్  లేద  స్తాంచక్ర్మవు అని ఈ ప్దము స్తూచిస్తు్ ాంది, మరియు భ్విషయతు్ లో 
దదవుని నుాండ ిమనము మరిాంత ప ాందుక్ుాంటాము అని మనక్ు హామీ ఇస్తు్ ాంది. మరోసారి, 
ప్రిశుద ధ తుుడు దదవుడు కీీస్తు్  యొక్క మహిమగల రాక్డక్ు ముాందద మనక్ు అనుగీహిాంచిన రాబో వు 
యుగము యొక్క ఆశీరావదము అయుయన ిడు. 

ప్రస్తు్ తము ఉనికిలో ఉని రాబో వు యుగము యొక్క మూడవ లక్షణము ఏమనగా, నూతన 
స్తృషిర  యొక్క ఆర్ాంభ్ము. కీీస్తు్  చదస్టిన ద నినిబటిర , విశావస్తులు ఇప్ుపడు ప్రప్ాంచాం యొక్క ప్ునఃస్తృషిరని 
కొాంతవర్క్ు — తమ వయకి్గత జీవిత లలో మరయిు క్ల్వస్ట ిసామూహిక్ జీవితములో — ఆనాందిస్తు్ న ిర్మ. 
పాత నిబాంధ్న గీాంథములో, అాంతయదినములలో ప్రప్ాంచమును ప్ునఃస్తృషిరసా్ నని, ఆది నుాండి మ నవాళ్ల 
కొర్క్ు త ను ర్ూప ాందిాంచిన ప్రణ ళ్లక్ను న ర్వేర్ముత ను అని దదవుడు తన ప్రజలక్ు వాగాే నాం చదశాడు. 
యిెషయ  65:17లో రాబో వు యుగమును గూరిు దదవుడు యిెషయ క్ు ఏ విధ్ాంగా వివరిాంచ డో వినాండి: 

ఇదగిో ననేు కొీ త్ ఆకాశమును కొీ త్ భ్ూమిని స్తృజిాంచుచున ిను (యిషెయ  
65:17). 

కీీస్తు్  ఇప్పటకిే అప్వాది శక్ు్ లను ఓడిాంచి, ప్రజలను ర్క్ిాంచుచున ిడు అనే పౌలు మనస్తుిలోని 
వాస్్తవము ప్రప్ాంచము యొక్క ప్ునఃస్తృషిర  ఆర్ాంభ్మ నైద ిఅని ర్మజువు చదస్టిాంది. ఆ ఆలోచనను 2 
కొరిాంథయీులక్ు 5:17 చక్కగా తెల్వయజేస్తు్ ాంది: 

కాగా ఎవడెనైను కీీస్తు్ నాందునియిడెల వాడు నూతన స్తృషిర ; పాతవి గతిాంచనెు, 
ఇదగిో కొీ త్వాయినెు (2 కొరాింథ.ీ 5:17). 

పౌలు మరయిు ఆదమి క ైస్ై్తవులు కాలమును గూరుి మరయిు చరతిరను గూరుి 
ఆలోచిాంచినప్ుపడు, కీీస్తు్ లో జరగిని విషయము నిజముగా ఒక్ విపో్వము అని 
వార్మ అరా్ము చదస్తుక్ున ిర్మ; యుగములలో మ ర్మప జరగిాింద.ి.. నిజముగా 
వాస్్తవమ నై ఒక్ వాస్్తవిక్త మ నవ చరతిరలో చోటు చదస్తుకొనుచునిద,ి కాని 
మ నవ చరతిర ఇాంకా న ర్వరే్మపలోనిక ిరాలేదు అని వార్మ అరా్ము చదస్తుక్ున ిర్మ. 
కాబటిర , పౌలు అవగాహనలో మనము ఏమి చూసా్ ము అాంట,ే వాస్్తవిక్తలు, 
అధకిార్ములు, భ్విషయతు్ లో యూద  మతము చూస్టని విషయములు ప్రస్తు్ త 
యుగములో న ర్వరే్మపలోనిక ివచుుచునివి... కాబటిర , ఈ ప్రస్తు్ త యుగములో 
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స్తాంఘము నివస్టాించుచుాండగా, మనము కవేలాం భ్విషయతు్ లో మాంచి 
విషయముల కొర్క్ు మ తరమ ేనిరరక్ాించుటలేదుగాని, ప్రస్తు్ త యుగములో మన 
పాప్ముల యొక్క విమోచన కొర్క్ు మ తరమ ేఆశిాంచుటలేదుగాని, ఇప్ుపడు 
భ్విషయతు్ ను చూచు అవకాశము మనము క్ల్వగయిున ిము. కాబటిర , భ్విషయతు్  
కవేలాం వాగాే నము మ తరమ ేచదయబడలేదుగాని, భ్విషయతు్  
మనముాందుాంచబడనిద,ి మరయిు పౌలు స్తువార్్లో ఇద ిఅతి ప దే 
భాగమ యైునిద.ి 

డ . గాయరర ఎాం. బర గ 

కీీస్తు్  మొదటిగా వచిునప్ుపడు రాబో వు యుగములోని అనకే్ విషయ లు ఆర్ాంభాంచబడనివని, 
మరియు స్తాంఘ చరితర అాంతట అవి కొనసాగుత యని పౌలు బో ధిాంచ డు. అయితద, అాంతయ దినముల 
ఆశీరావదములు ఇాంకా ప్ూరి్గా న ర్వరే్మపలోనికి రాలేదు అని క్ూడ  పౌలు నమ ుడు. కాబటిర , ఒక్ 
వ ైప్ున, కీసీ్తు్  రాక్డను కీీస్తు్  యొక్క తుది తీర్మపలు మరయిు ఆశీరావదములు న ర్వరే్ుబడద 
స్తమయముగా అతడు ప్రిగణ ాంచ డు. మరొక్సారి, పౌలు వదే ాంతశాస్్తరములో ఈ అాంశము క్నిపిాంచద 
మూడు పరా ముఖ్యమ నై మ ర్గములను మనాం ప్రసా్ విాంచుదము. 

మొదట ిసాా నాంలో, మనము చూస్టనిటుో గా, రాజ నై కీసీ్తు్  ప్రస్తు్ తము ప్ర్లోక్ స్టిాంహాస్తనము నుాండ ి
పాల్వాంచుచున ిడని పౌలు బో ధిాంచ డు. అయితద కీీస్తు్  తిరగిి వచిునప్ుపడు దదవుని రాజయమును 
ప్రపి్ూర్ణతక్ు తచెుు ఆ స్తమయము కొర్క్ు మనము ఆశతో ఎదుర్మచూచుచున ిము అని క్ూడ  పౌలు 
విశవస్టిాంచ డు. దీనిని గూరుి 1 కొరిాంథయీులక్ు 15:24-26లో పౌలు వివరిాంచిన విధ నమును వినాండి: 

అటుతర్మవాత [కీీస్తు్ ] స్తమస్్తమ నై ఆధపి్తయమును, స్తమస్్తమ నై అధకిార్మును, 
బలమును కొటిరవసే్ట ితన తాండిరయిెనై దదవునిక ిరాజయము అప్పగాించును; అప్ుపడు 
అాంతము వచుును. ఎాందుక్నగా తన శతుర వులనాందరనిి తన పాదముల కిీాంద 
ఉాంచువర్క్ు ఆయన రాజయప్రపిాలన చదయుచుాండవల ను. క్డప్ట 
నశిాంప్జయేబడు శతుర వు మర్ణము (1 కొరాింథయీులక్ు 15:24-26). 

పౌలు కీసీ్తు్  యొక్క ప్రస్తు్ త ప్రిపాలనక్ు మిాంచి, దదవుని ఉదదేశయములక్ు వయతిరేక్ాంగా నిలువబడద 
స్తమస్్తమ నై ఆధపి్తయము, అధకిార్ములు, శక్ు్ ల యొక్క భ్విషయతు్  న శనమును క్ూడ  చూశాడని ఈ 
భాగాం స్తపషరాంగా తలెుప్ుతుాంది. మర్ణముతో స్తహా, ప్రతి విధ్మ ైన శతుర వు న శనమయిేయ వర్క్ు క్ూడ  
కీీస్తు్  ప్ర్లోక్ స్టిాంహాస్తనము మీద ఉాంటాడు. కాబటిర , కొనిి విధ లుగా, కీసీ్తు్  రాజయము మన మధ్యన 
ఉాంద ిఅని పౌలు విశవస్టిాంచ డు, కాని మరొక్ విధ్ాంగా, అది ఇక్కడ లేదు అని క్ూడ  పౌలు నమ ుడు. 

ర ాండవదగిా, మనము చూస్టినటుో గా, ర్క్షణ కోతలో ప్రిశుద ధ తుుడు ప్రథమ ఫలములుగా 
మరియు మన సావసా్తయమునక్ు స్తాంచక్ర్మవుగా ఉన ిడని పౌలు విశవస్టిాంచ డు. అయితద “ప్రథమ 
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ఫలములు” మరయిు “స్తాంచక్ర్మవు” అను ప్ద లు భ్విషయతు్ లో మనము ప ాందద స్తాంప్ూర్ణ సావసా్తయమును 
స్తూచిసా్ యి. రోమీయులక్ు 8:23లో పౌలు దీనిని గూరిు వరా స్టిన విధ నమును వినాండి: 

అాంతదకాదు, ఆతుయొక్క ప్రథమ ఫలముల న ాందని మనము క్ూడ దత్ 
ప్ుతరతవముకొర్క్ు, అనగా మన దదహము యొక్క విమోచనముకొర్క్ు 
క్నిప టుర చు మనలో మనము మూలుగుచున ిము (రోమీయులక్ు 8:23లో). 

ఇక్కడ పౌలు ప్రిశుద ధ తు వర్ము యొక్క ప్రస్తు్ త వాస్్తవిక్తను భ్విషయతు్ క్ు నరే్మగా 
అనుస్తాంధ నిాంచ డు. ఎాందుక్ాంటే రాబో వు యుగము మన మధ్యన ఉాంది, మరియు మనము ఇప్పటికే 
ఆతు యొక్క క్ుమురిాంప్ును అనుభ్విాంచ ము అని అతనిక ితెలుస్తు. అయితద “మన దదహము యొక్క 
విమోచనమును” ఇాంకా మనాం ప ాందుకోలేదు కాబటిర “మనలో మనము మూలుగుచున ిము.” అదద 
విధ్ాంగా, ఎఫ స్ట్యులక్ు 1:14లోమనము చదువునటుో , ప్రశిుద ధ తును గూరిు పౌలు ఇల  వరా శాడు: 

... ఈ ఆతు మన సావసా్తయమునక్ు స్తాంచక్ర్మవుగా ఉన ిడు (ఎఫ స్ట.్ 1:14). 

మనలో నివస్టిాంచు మరయిు మనలో మరియు మన మధ్య కార్యము చదయు ఆతు ఒక్ 
అదుాతమ ైన ముాందుర్మచి అయుయన ిడు, కాని గొప్ప విమోచనము యొక్క ముాందుర్మచిగా మ తరమ ే
ఉన ిడు: మన ప్ూర్ణ సావసా్తయము. 

మూడవదగిా, విశావస్తుల జీవితములలో నూతన స్తృషిర  ఒక్ ఆతీుయ వాస్్తవిక్తగా ఉనిప్పటకిీ, 
స్తృషిర  యొక్క స్తాంప్ూర్ణ ప్ునర్మదధర్ణ మరయిు కొీత్ భ్ూమిమీద మన శాశవత ప్రిపాలన కొర్క్ు క్ూడ  
మనాం ఎదుర్మచూచుచున ిము. రోమ  8:21లో పౌలు వరా స్టినటుో గా: 

స్తృషిర , న శనమునక్ు లోనయిన ద స్తయములో నుాండ ివిడపిాింప్బడ,ి దదవుని 
పలోిలు ప ాందబో వు మహమిగల సావతాంతరయము ప ాందుతుాంద ి(రోమీయులక్ు 
8:21). 

మనము భౌతిక్ముగా మర్ణములో నుాండి ప్ునర్మత ా నమును చెాందుచుాండగా స్తాంప్ూర్ణ 
ప్ూర్ణతలో నూతన స్తృషిర వచుు స్తమయమును కీసీ్తు్  రాక్డగా పౌలు ప్రగిణ ాంచ డు మరియు ద ని కొర్క్ు 
ఎదుర్మచూచ డు. 

స్తృషిర  య వతు్  బానిస్తతవములో ఉాండ,ి మూలుగుచుని విధ నమును గూరుి 
రోమ . 8 మ టాో డుతుాంద;ి మనము శాప్ము కిీాంద ఉన ిము. మరయిు 
కొాంతమాంద ిప్రజలముగా మనము మ తరమ ేమూలుగుట లేదుగాని, స్తవయాంగా 
స్తృషిర  మూలుగుచునిదని అద ిచబెుతుాంద.ి.. మరయిు కొనిిసార్మో , కీీస్తు్  
చదయునదాంత  ఆతులను ఈ లోక్ములో నుాండ ిబయటక్ు తీస్ట ినితయము 
ప్ర్లోక్ములో ఉాండునటుో  చదయుటయి ేఅను విధ్ముగా కీీస్తు్  విమోచన 
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కార్యమును స్తాంక్ుచితము చదస్తు్ ాంటాము. మరయిు ఆయన మన శరరర్ముల 
యొక్క విమోచనను గూరుి క్ూడ  ఆలోచిాంచుచున ిడు. మరయిు మన 
ఆధనీములో ఉని స్తృషిర , అనగా మన ప్రభావము కిీాంద ఉని స్తృషిర , మన 
ప్రభావములో నుాండ ిబయటక్ు వచిు, మన విమోచన కొర్క్ు, మన శరరర్ముల 
విమోచన — అనగా ప్ునర్మత ా నము — కొర్క్ు ఎదుర్మచూచుచునిద.ి మరయిు 
ఇద ిదదవుని గొప్ప వాగాే నమ యైునిద,ి అనగా మనము స్తృషిరని న శనములోనిక ి
నడపిాించినను, ద నిని బయటక్ు క్ూడ  నడపిసిా్ ము — లేక్ మన 
ప్ునర్మత ా నము ద వరా కీీస్తు్  — ద నిని న శనములో నుాండ ిబయటక్ు 
నడపిసిా్ డు, తర్మవాత కొీ త్ ఆకాశములు మరయిు కొీ త్ భ్ూమి, ఒక్ కొీ త్ 
విమోచిాంచబడని విశవము ఉనికలిోనిక ివస్తు్ ాంద.ి 

డ . రాయాండి అలకర్డి 

పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము యొక్క ప్దజాలము మరయిు నిరాుణమును మనము చూశాము 
గనుక్, ఇప్ుపడు తన శోీతల కొర్క్ు పౌలు తర్చుగా ఉద ా టిాంచిన ఈ అభపరాయముల యొక్క కొనిి 
పరా ముఖ్యమ నై అాందరాాములను మనము చూడవలస్టయిునిది. 

అాంతరాావములు 
మనము ఇాంతక్ు ముాందు చూస్టనిటుో , పౌలు ప్తిరక్లు స్తాంక్పే్ వేద ాంతశాస్్తరము మీద ఎక్ుకవ 

దృషిరప టరలేదుగాని, అతని వదే ాంతశాస్్తరమును స్టిార్మ నై మ నవ అనుభ్వమునక్ు అనువరి్ాంచుట మీద 
దృషిరప టార యి. పౌలు యిసే్తు అాంతయ దనిములను ఏ విధ్ముగా తీస్తుకొని వసా్ డు అను వివరాించు తన 
యుగాాంతశాస్్తరమును గూరుి ఒక్ ప్ుస్్తక్ము వరా యలేదు. బదులుగా, తన ప్తిరక్లలో, కీీస్తు్  నాందు అాంతయ 
దినముల యొక్క రాక్ అభాయస్టిక్ క ైస్ై్తవ జీవితమునక్ు ఏ విధ్ముగా అనువరి్ాంచబడుతుాంది అను 
విషయము మీద దృషిరప టార డు. స్తాంఘము ఎదురొకనుచుని అనకే్ ఇబీాందులు ఈ యుగప్ు మరయిు 
రాబో వు యుగప్ు అతివాయపి్లో నివస్టిాంచు ఉదిరక్్త వలన క్లుగుతున ియని పౌలు అరా్ము 
చదస్తుక్ున ిడు. కాబటిర , కీసీ్తు్  యొక్క మొదటి రాక్డలో దదవుడు ఇాంతక్ు ముాందద చదస్టిన ద నికి మరయిు 
కీీస్తు్  తిరిగవిచుునప్ుపడు క్లుగు మహిమక్ు మధ్య కీసీ్తు్  అనుచర్మలు ఏ విధ్ముగా జీవిాంచ లో అతడు 
వివరిాంచ డు. 

కీీస్తు్ తో ఐక్యత. పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము యొక్క అభాయస్టకి్ అాంతరాావములను మనము 
ప్రగిణ ాంచుచుాండగా, పౌలు ర్చనలలోని మూడు ప్రధ నమ నై విషయములను మనము చూద ే ము: 
మొదటగిా, కీీస్తు్ తో విశావస్తుల యొక్క ఐక్యత; ర ాండవదిగా, కీసీ్తు్  మొదట ిరాక్డ మరియు ర ాండవ 
రాక్డక్ు మధ్య కాలము కొర్క్ు దెవైిక్ ఉదదే శయము; మరియు మూడవదగిా, భ్విషయతు్  కొర్క్ు క ైస్ై్తవ 



పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు మొదటి పాఠము: పౌలు మరియు అతని వేద ాంతశాస్్తరము 

-31- 

వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

నిరరక్షణ. మొదటగిా కీసీ్తు్ తో విశావస్తుల యొక్క ఐక్యతను గూరుి పౌలు చదస్టని బో ధ్ను మనము 
చూద ే ము. 

కీీస్తు్ నాందు ఉాండుట అను ఆలోచన అాంత  విశావస్ట ికొర్క్ు పౌలు చదస్టని బో ధ్నలో 
కాేందరమ యైునిద.ి కీీస్తు్ నాందుాండుట అనగా ఒక్ వివాహములో స్ట్్ ర ప్ుర్మషులు 
ఐక్యప్ర్చబడయిుని విధ్ముగా మీర్మ కీీస్తు్ తో ఒక్టెయైుాండుట, ఆయనతో 
ఐక్యప్ర్చబడ ిఉాండుట అయుయనిద ిఅని ఉత్మమ నై రరతిలో మనము 
ఊహాించవచుు. ఒక్ విశావస్ట ిపాప్ము నుాండ ివ నుదరిగినిప్ుపడు, యిసే్తునాందు 
విశావస్తముాంచినప్ుపడు, మనము కీీస్తు్ తో ఒక్టవుత ము, మరయిు ఆయన 
నీతి అాంత , ఆయన ఐశవర్యము అాంత , ఆయన ధ్నయతలు అనిి 
మనవవుత యి. తర్మవాత మనము దదవుని క్ుటుాంబములోనిక ి
ఆహావనిాంచబడత ము, స్తవయాంగా యిసే్తుతో మరయిు ఆయన తాండిరతో మనము 
బలో మీద క్ూరొుని ఉాంటాము. ఆతీుయ భావనలో మనము బహుగా మరయిు 
విరవిిగా ధ్నవాంతులమవుత ము. కాబటిర , విశావస్తులు దనీిని తమ కలీక్మ నై 
గురి్ాంప్ుగా, తమ పరా ముఖ్యమ నై గురి్ాంప్ుగా క్ల్వగయిుాండ లని పౌలు 
కోర్మచున ిడు. ననేు ఎవరనిి? ననేు ప్రధ నముగా న  ప్రభ్ువును, న  సావమి 
అయిన యిసే్తు కీీస్తు్ తో ఏక్మ నైవాడను. మరయిు కీీస్తు్ నాందుాండు ఈ గురి్ాంప్ు 
ఒక్ వయకి్ క్ల్వగయిుాండగల ఏ ఇతర్ గురి్ాంప్ు క్ాంట ేశేీషరమ నైద,ి అద ివార ి
క్ుటుాంబము కావచుు లేక్ వార ిస్తాంస్తకృతి కావచుు లేక్ వార ిసాఫలయత కావచుు 
లేక్ వార ివాయపార్ము కావచుు లేక్ ఏదెనై  కావచుు. యిసే్తు నాందు విశావస్తము 
ద వరా మనము దదవుని బిడ్లుగా క్ల్వగయిుని పరా ముఖ్యమ నై గురి్ాంప్ు ఇద.ి 

— ర వ. డనె్ హెాండెో  

రోమీయులక్ు 6:3-4లో, కీీస్తు్ తో మన ఐక్యత వాస్్తవాంగా మనలను ఈ యుగము నుాండి 
రాబో వు యుగములోకి ఎల  నడపిసి్తు్ ాందో పౌలు స్తూచిాంచ డు. ఆ వాక్యభాగములో పౌలు ప్ల్వకని 
మ టలను వినాండి: 

కీీస్తు్  యిసే్తులోనిక ిబాపి్స్తుము ప ాందని మనమాందర్ము ఆయన 
మర్ణములోనిక ిబాపి్స్తుము ప ాందతిిమని మీర ర్మగరా? కాబటిర  తాండిర 
మహమివలన కీీస్తు్  మృతులలోనుాండ ియిలే గు లేప్బడనెో, ఆల గ ేమనమును 
నూతనజీవము ప ాందనివార్మ  ైనడుచుకొనునటుో , మనము బాపి్స్తుమువలన 
మర్ణములో పాలు ప ాందుటక  ైఆయనతోక్ూడ పాతిప టరబడతిివిు (రోమీయులక్ు 
6:3-4). 
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ఇాంతక్ు ముాందు మనము చూస్టనిటుో , ఈ యుగము నుాండ ిరాబో వు యుగముక్ు మ ర్మట 
అనదేి కీీస్తు్  యొక్క మర్ణము మరయిు ప్ునర్మత ా నములో జరగిిాంద ిఅని పౌలు నమ ుడు. ఇప్ుపడు, 
రాబో వు యుగము యొక్క నూతన స్తృషిరలోనిక ిలోక్ము యొక్క మ ర్మప ఇాంకా జర్గలేదు అని ప్రతి 
ఒక్కరికి స్తపషరమవుతుాంది. అయితద స్ట్్ ర ప్ుర్మషులు ర్క్ిాంచు విశావస్తము ద వరా కీసీ్తు్  యొదేక్ువచుు 
ప్రతిసారి, వార్మ ఆయన మర్ణ ప్ునర్మత ా నములో కీసీ్తు్ తో ఐక్యమవుత ర్మ. తతఫల్వతాంగా, మనము 
ఇక్మీదట పాప్మునక్ు బానిస్తలుగా మరయిు ఈ యుగము మీదిక ిదదవుడు తెచుు తీర్మప కిీాంద 
జీవిాంచము. బదులుగా, కీసీ్తు్  మర్ణములో నుాండ ిలేప్బడని విధ్ముగానే, “నూతనజీవము 
ప ాందినవార్మ ై నడుచుకొనునటుో ” మనము క్ూడ  లేప్బడతిిమి. రోమీయులక్ు 6:10-11లో పౌలు 
వివరిాంచుట కొనసాగిాంచినటుో గా: 

ఏలయనగా [కీీస్తు్ ] చనిపల వుట చూడగా, పాప్ము విషయమ ,ై ఒక్కమ ర ే
చనిపలయినెు గాని ఆయన జీవిాంచుట చూడగా, దదవుని విషయమ  ై
జీవిాంచుచున ిడు. అటువల  మీర్మను పాప్ము విషయమ  ైమృతులుగాను, 
దదవుని విషయమ  ైకీీస్తు్ యిసే్తు నాందు స్తజీవులుగాను మిముును మీర ే
యిాెంచుకొనుడ ి(రోమీయులక్ు 6:10-11). 

ఇక్కడ “[కీసీ్తు్ ] పాప్ము విషయమ ై చనిపలయి” “దదవుని విషయమ ై జీవిాంచుచున ిడు” అను 
వాస్్తవమును పౌలు స్తూచిాంచిన విధ నమును గమనిాంచాండి. అయితద ఇక్కడ పౌలు రోమ లో ఉని 
విశావస్తులను గూరిు క్ూడ  మ టాో డుతున ిడు. వార్మ “కీసీ్తు్ యిసే్తు నాందు” ఉన ిర్ని, లేక్ కీీస్తు్ తో 
ఐక్యత క్ల్వగ ిఉన ిర్ని అతడు చెపాపడు. మరయిు వారి జీవితముల కొర్క్ు దీని అరా్ము ఏమిట?ి వార్మ 
తమనుత ము “పాప్ము విషయమ ై మృతులుగాను, దదవుని విషయమ ై ... స్తజీవులుగాను” 
ఎాంచుకొనవల ను. కీసీ్తు్ తో వార ిఐక్యత ద వరా, రోమ  విశావస్తులు తమనుత ము ఈ పాప్ప్ు, స్తమస్తయల, 
మరియు మర్ణప్ు యుగము నుాండ ివిడపిిాంచబడి రాబో వు యుగములోని నూతన జీవితమును 
అనుభ్విాంచినవారగిా మ ర్మప చెాందనివారగిా ప్రిగణ ాంచుకోవాల్వ. 

విశషేముగా, అప స్్తలుడెనై పౌలు యొక్క బో ధ్నలలో ఒక్ మూల ాంశము 
మనము యిసే్తు కీీస్తు్ తో ఐక్యప్ర్చబడుట అని ననేనుక్ుాంటాను; మనము 
ఆయనక్ు చాెందనివార్మ యైున ిము. బెబైిలు ప్రతయక్షత అాంతటనిి మనము 
చూచినప్ుపడు, మనము అయితద ఆద ముతో ఉన ిము, లేక్పల తద కీీస్తు్ తో 
ఉన ిమని బెబైిలు బో ధసి్తు్ ాంద ిఅని ననేనుక్ుాంటాను. అవును, ఆద ము మొదట ి
మ నవుడెయైున ిడు. మ నవులాందర్మ ఆద ము హవవలక్ు క్ుమ ర్మలుగాను, 
క్ుమ ర ్లుగాను జనిుాంచ ర్మ. కాబటిర  వార్మ లోక్ములోనిక ిపాప్ులుగా 
వచుుచున ిర్మ. వార్మ పాప్ప్ు స్తవభావమును క్ల్వగయిున ిర్మ. వార్మ దదవుని 
నుాండ ిదూర్ము చదయబడ ్ ర్మ. ర్క్ాింప్బడుట, విమోచిాంచబడుట మరయిు 
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కీీస్తు్ ను నముుట అాంట ేకీీస్తు్ లోనిక ిచదర్ుబడుట, కీీస్తు్ క్ు చాెందనివార్గుట 
అయుయనిద.ి మనము బాపి్స్తుము ప ాందనిప్ుపడు, మనము కీీస్తు్ తో 
ఐక్యప్ర్చబడతిిమి అని రోమీయులక్ు 6లో పౌలు స్తపషరము చదయుచున ిడు... 
కీీస్తు్ క్ు చాెందనివార్మ కీీస్తు్ ను అధపి్తిగా క్ల్వగయిున ిర్మ. కాబటిర  కీీస్తు్  వార ి
నీతియిెయైున ిడు. వార ినీతి ఇక్మీదట వారలిో లేదు; వార ినీతి కొర్క్ు వార్మ 
కీీస్తు్  వ పై్ుక్ు చూసా్ ర్మ. 

డ . థ మస్ ఆర్డ. శ ైనైర్డ 

కీీస్తు్ తో ఐక్యత మీద పౌలు ప టిరన ఉద ా టనతో పాటుగా, యిేస్తు యొక్క మొదటి మరయిు ర ాండవ 
రాక్డలక్ు మధ్య ఉని స్తమయము కొర్క్ు దెవైిక్ ఉదదేశయమును గూరుి అతడిచిున వర్ణనలలో అభాయస్టిక్ 
క ైైస్్తవ జీవనము కొర్క్ు పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము యొక్క అాంతరాావములను క్ూడ  మనము 
చూసా్ ము. 

దెవైిక్ ఉదదేశయము. అనయజనుల మధ్య పౌలు యొక్క మిషనరర ప్రచిర్య, యుగముల అతివాయపి్  
కొర్క నై దదవుని ప్రణ ళ్లక్ను గూరిు పౌలు నమిున విషయములక్ు సాక్షయమిస్తు్ ాంది. ఈ స్తమయమాందు, 
కీీస్తు్  దదవుని రాజయమును ఇశాీయిేలు యొక్క స్తరిహదుే ల ఆవలక్ు వాయపిాంప్జయేుచున ిడు, తద వరా 
ప్రప్ాంచవాయప్్ాంగా ఉని యూదులు మరియు అనుయలు ఒకే దదవుని ప్రజలవుత ర్మ. 

మర్ల  మర్ల , స్తాంఘము ఐక్యత క్ల్వగ ిఉాండ లని పౌలు న కిక చెపాపడు. రాబో వు యుగమును 
కీీస్తు్  తీస్తుకొని వచ ుడు కాబటిర , యూదులు మరయిు అనుయల మధ్య విభదేములు మరయిు ఇతర్ 
సామ జిక్ మరియు ఆరిధక్ ఆటాంక్ములను ప్రక్కనప టార ల్వ. కొనిిసార్మో , ఎఫ స్ట్యులక్ు 2:19-22లో 
ఉనిటుో గా, దదవుని దదవాలయమును నిరిుాంచు దృషార య తన ప్రచిర్యను వరిణాంచుటక్ు కొనిి స్తాందరాాలలో 
పౌలు ఈ ఆలోచనను చితీరక్రిాంచ డు. మరకిొనిిసార్మో , ఎఫ స్టయ్ులక్ు 4:15-16లో ఉనిటుో గా, 
స్తాంఘమును గూరిు ప్రిప్క్వమ ైన మ నవ శరరర్ము దృషార య మ టాో డ డు. స్తాంఘము ఎదుగుచుని ఐక్య 
రాజయముగాను, ప్రశిుదధ జనముగాను ఎల  ఉనిదో  ఈ అలాంకార్ములు ఉద హరిసా్ యి. లోక్ వాయప్్ాంగా 
స్తాంఘము యొక్క ఎదుగుదల కీసీ్తు్  మొదటి మరయిు ర ాండవ రాక్డలక్ు మధ్య ఉని స్తమయము 
కొర్క్ు దదవుని కేాందర ఉదదేశయములలో ఒక్టెయైునిది అని పౌలు నమ ుడు. 

అనయజనుల లోక్ములో స్తాంఘము యొక్క నిద నమ ైన, వాయపిాంచు ఎదుగుదలక్ు స్తాంబాంధాించిన 
ఈ దృక్పథము మునుప్ు ప్రవచిాంచబడలేదు అని పౌలు గీహిాంచ డు. వాస్్తవానికి, అతడు దనీిని 
“మర్ుము” అని పిలచి, ఇతర్మలక్ు వివరిాంచుటక్ు దదవుడు ద నిని అతనికి బయలుప్ర్చ డని చెపాపడు. 
రోమీయులక్ు 11:25లో, పౌలు ఈ మ టలు వరా శాడు: 

స్తహో దర్మల రా, మీదృషిరక ిమీర ేబుదిధమాంతులమని అనుకొనక్ుాండునటుో  ఈ 
మర్ుము మీర్మ తలె్వస్టకిొన గోర్మచున ిను. అదదమనగా, అనయజనుల ప్రవశేము 
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స్తాంప్ూర్ణమగువర్క్ు ఇశాీ యిలేునక్ు క్ఠని మనస్తుి కొాంతమటుర క్ు క్ల్వగ ను 
(రోమ . 11:25). 

ఈ వాక్యభాగములో, అనకే్మాంది యూదులు స్తువార్్క్ు విముఖ్త చూప్ు ఈ స్తమయములో 
ప్రస్తు్ త యుగము కొర్క్ు దదవుని ఉదదేశయము “అనయజనుల ప్రవశేమును స్తాంప్ూర్ణమగుట” — లేక్ ప్ూరి్ 
స్తాంఖ్య క్ల్వగయిుాండుట — అని పౌలు స్తూచిాంచ డు. ఎఫ స్ట్. 3:4-6లో అతడు చెపపినటుో గా: 

మీర్మ ద నిని చదవిినయిడెల ద నినిబటిర  ఆ కీీస్తు్  మర్ుమునుగూరుి న క్ు 
క్ల్వగని జాా నము గీహాించుకొనగలర్మ. ఈ మర్ుమిప్ుపడు ఆతుమూలముగా 
దదవుని ప్రశిుదుధ లగు అప స్్తలులక్ును ప్రవక్్లక్ును బయలుప్ర్చబడ ి
యునిటుర గా ప్ూర్వకాలములయాందు మనుషుయలక్ు తలె్వయ ప్ర్చబడలేదు. ఈ 
మర్ుమదేనగా అనయజనులు, స్తువార్్వలన కీీస్తు్ యిసే్తునాందు, యూదులతోపాటు 
స్తమ నవార్స్తులును, ఒక్ శరరర్మాందల్వ సాట ిఅవయవములును, వాగాే నములో 
పాల్వవార్లున  ైయున ిర్నునదయిి ే(ఎఫ స్టయ్ులక్ు 3:4-6). 

దదవుని ఉదదేశముల మీద పౌలు యొక్క దృక్పథాం కీసీ్తు్  యొక్క మొదట ిమరియు ర ాండవ 
రాక్డలక్ు మధ్య నివస్టిాంచు విశావస్తులాందరకిీ ఒక్ ధోర్ణ ని ఇచిుాంది. ఆయన తిరగిివచుునప్ుపడు 
రాబో వు యుగము యొక్క ప్ూర్ణతను తచెుు కీీస్తు్  కొర్క్ు కవేలాం వచేియుాండు స్తమయము కాదు ఇది. 
భనిముగా, దదవుడు ఈ యుగమును ఒక్ గొప్ప కారాయచర్ణ కొర్క్ు ర్ూప ాందిాంచ డు. భ్ూమి మీద ఉని 
ప్రతి దదశములో మనము స్తాంఘమును నిరిుాంచ ల్వ. స్తువార్్ను వాయపి్చదయడ నికి మరయిు స్తాంఘమును 
ఐక్యత మరయిు పతరమలో క్టుర టక్ు పౌలు తన జీవితమును స్తమరిపాంచుక్ున ిడు. ఆ ప్రచిర్యలో తనతో 
పాల్వవార్మ కావాలని అతడు ఇతర్మలను క్ూడ  పలిచ డు. 

గొప్ప ఆజాలో మొదటగిా యిసే్తు మనకచిిున ఉదదేశయములను సాధాించుట 
స్తాంఘము యొక్క ప్ని అయుయనిద:ి ప్ూర్ణ హృదయముతో, ఆతుతో మరయిు 
మనస్తుితో ఆయనను పతరమిాంచుట మరయిు మన వల  మన ప ర్మగువారనిి 
పతరమిాంచుట. తర్మవాత ఆయన మనక్ు గొప్ప ఆజాను ఇసా్ డు, మరయిు 
లోక్మునక్ు స్తువార్్ ప్రక్టాించుట ఆ ప్ని అయుయనిద.ి కాబటిర , శిషుయలను 
చదయుట — అనగా ద నిలో ముఖ్య భాగము శిషుయలను చదయుట అయుయనిద ి
— కాబటిర  “వ ళో్ల శిషుయలను చదయుడ”ి అని ఆయన చపె్ుపనప్ుపడు, ద ని అరా్ము, 
మీర్మ వ ళ్లో చుాండగా, స్తమస్్త దదశములను శిషుయలనుగా చదయుడ ిఅయుయనిద.ి 
కాబటిర , స్తాంఘము యొక్క ప్రచిర్యను ఈ భావనలలో వరిణాంచవచుు: మన ప్ూర్ణ 
హృదయము, ఆతు, మనస్తుి మరయిు బలముతో దదవుని పతరమిాంచుట మరయిు 
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మన ప ర్మగువారనిి మన వల  పతరమిాంచుట, మరయిు తర్మవాత వ ళో్ల 
స్తర్వలోక్ములోని ప్రజలను శిషుయలనుగా చదయుట. 

— ర వ. జోస్ట ఫ్ హాయాండెో  

పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము కీీస్తు్ తో మన ఐక్యత మీద మరియు ప్రస్తు్ త యుగము మరయిు 
రాబో వు యుగము యొక్క అతివాయపి్లో దదవుని ఉదదేశయము మీద మ తరమే దృషిరప టరలేదు, అాంతయ 
దినములప  ైఅతని దృషిరకోణము భ్విషయతు్  కొర్క్ు క ైస్ై్తవ నిరరక్షణను గూరిు అతడు బో ధిాంచిన 
విషయములక్ు ఆధ ర్ము క్ూడ  అయుయనిది. 

క ైస్ై్తవ నిరరక్షణ. ఒక్ అప స్్తలునిగా తన ప్రచిర్యలో అనకే్ బాధ్లు పౌలుక్ు తలెుస్తు, మరయిు 
క ైైస్్తవులాందర్మ ఏదోఒక్ విధ్ాంగా శీమననుభ్విసా్ ర్ని అతనిక ితెలుస్తు. అయితద తన ప్తిరక్లలో, క్నీస్తాం 
ర ాండు మ ర్గములలో క ైస్ై్తవులక్ు నిరరక్షణనిచుుటక్ు కీీస్తు్  తిరగిి వసా్ డను తన నముక్మును పౌలు 
అనువరి్ాంచ డు. 

ఒక్వ పై్ు, రాబో వు యుగములోని అనకే్ ప్రయోజనములను కీీస్తు్  అనుచర్మలు ఇప్పటిక ే
అనుభ్విాంచుట పరా ర్ాంభాంచ ర్ని ఉద ా టిాంచుట ద వరా పౌలు యుగాాంతశాస్్తరము భ్విషయతు్  కొర్క్ు 
నిరరక్షణను ఇస్తు్ ాంది. మనాం మన జీవితములను చూచినప్ుపడు మరియు ఇప్పటికే మనము 
క్ల్వగియుని రాబో వు యుగప్ు ఆశీరావదములను చూచినప్ుపడు, భ్విషయతు్ లో గొప్ప మరయిు 
స్తాంప్ూర్ణ ఆశీరావదములను ప ాందుత మను నిరరక్షణను అద ిమనక్ు క్ల్వగసి్తు్ ాంది. 2 కొరిాంథయీులక్ు 
4:16-17లో పౌలు వరా స్టనిటుో గా: 

కావున మమేు అధెరై్యప్డము; మ  బాహయ ప్ుర్మషుడు క్ృశిాంచుచునిను, 
ఆాంతర్యప్ుర్మషుడు దనిదనిము నూతన ప్ర్చబడుచున ిడు. మమేు 
దృశయమ నైవాటనిి చూడక్ అదృశయమ నైవాటని ేనిద నిాంచి చూచుచున ిము (2 
కొరాింథ.ీ 4:16-17). 

మరొక్వ పై్ు, కీీస్తు్  తిరగిివచిునప్ుపడు క్లుగు ఆశీరావదములు ఈ జీవితములో మనము 
అనుభ్విాంచు శీమలనిిటనిి అధిగమిాంచు విధ నమును ఎత్ి చూప్ుట ద వరా క్ూడ  పౌలు క ైైస్్తవులక్ు 
నిరరక్షణను ఇచ ుడు. ఈ నముక్మే పౌలు రోమీయులక్ు 8:18లో ఇల  వరా యుటక్ు ద రితీస్టిాంది: 

మనయిడెల ప్రతయక్షము కాబో వు మహమియిదెుట ఇప్పట ికాలప్ు శీమలు 
ఎనితగనివి కావని యిాెంచుచున ిను (రోమీయులక్ు 8:18). 

మన ప్రస్తు్ త బాధ్లు త త కల్వక్మ నైవి. యిసే్తు తుదక్ు ఈ ప్రస్తు్ త దుషర యుగమును అాంతము 
చదసా్ డు మరియు తన పలోిలక్ు అదుాతమ ైన బహుమతిగా లోక్మును ప్ునఃస్తృషిరసా్ డు. 
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ఈ జీవితములో కీసీ్తు్  అనుచర్మలు శీమను అనుభ్విసా్ ర్ని తన ప్తిరక్లలో పౌలు అనకే్సార్మో  
ఒప్ుపక్ున ిడు. అయితద మనము మన క్నుిలను అదృశయమ ైనద ని మీద ఉాంచుకొని, మనము 
ప్రస్తు్ తము ఎదురొకనుచుని శీమలు కీసీ్తు్  తిరగివిచిునప్ుపడు మనము ప ాందు మహమి ఎదుట 
ఎనిదగినవి కావు అని ప్రగిణ ాంచ లని అతడు ప్రక్టిాంచ డు. 

మనయిడెల ప్రతయక్షము కాబో వు మహమియిదెుట ఇప్పట ికాలప్ు శీమలు 
ఎనితగనివి కావని రోమీయులక్ు 8లో పౌలు చబెుతున ిడు. పౌలు ఈ 
భ్విషయత్ మహమి నిరరక్షణను ప్రస్తు్ త శీమలు మరయిు శోధ్నలు అను 
వాస్్తవిక్తో ఎల  వయత యస్తప్ర్చుచున ిడో మనము గమనిాంచగోర్మచున ిము. 
మనము గమనిాంచగోర్మచుని మొదట ివిషయము పౌలు చపెపిన మ టలు... 
“ప్రస్తు్ త శీమలను ప్టిరాంచుకోవదుే ; అవి వాస్్తవములని ఎాంచవదుే ; అవి 
బాధ క్ర్మ నైవను విషయమును తిర్స్తకరాించాండ”ి అని అతడు చపె్ుపటలేదు. 
పౌలు తర్కము దనీిక ిప్ూరి్గా భనిమ నైద.ి అతడాంటాడు, “ఈ విరగిని 
లోక్ములో బాధ్, శీమ, ఆవదేనను గూరుి మీక్ు తలె్వస్టని ప్రతిద నిని తీస్తుకొని, 
ద నిని ఎత్ి చూప,ి ద నిని ప్ూర్ణతలో చూస్ట,ి దదవుని మహమి ద ని క్ాంట ేక్ూడ  
గొప్పదని తలెుస్తుకోాండ.ి” కాబటిర , పౌలు తర్కము తక్ుకవ నుాండ ిఎక్ుకవక్ు 
వ ళ్ల్ ాంద,ి అనగా మరగిొప్ప మహమి తక్ుకవ బాధ్ల వలన క్లుగు క్నీిటనిి 
తుడచిివసే్తు్ ాంద.ి 

డ . జిమీు ఆగన్ 

ముగాింప్ు 

ఈ పాఠమలో పౌలు జీవితము మరియు అతని వేద ాంతశాస్్తరము మధ్య ఉని అనుబాంధ్ములను 
గురి్స్తూ్  పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశమును విశదకీ్రిాంచుటను మనము ఆర్ాంభాంచ ము. 
యూదుల మరయిు అనుయల స్తాందర్ాములలో పౌలు యొక్క సాాంస్తకృతిక్ నపే్థయములు అతని 
వేద ాంతశాస్్తరమును ర్ూప్ుదదిిేన విధ నమును మనము గురి్ాంచ ము. పౌలు యొక్క అప స్్తలుల 
ప్రచిర్య త ను ప్తిరక్లను వరా స్టని క ైైస్్తవ స్తాంఘముల యొక్క ఆచర్ణ తుక్ అవస్తర్తలక్ు తన 
వేద ాంతశాస్్తరమును అనువరి్ాంచు విధ్ముగా అతనిని ప్ురకిొల్వపన విధ నములను మనము చూశాము. 
“ఇప్ుపడు కాని ఇాంకా రానిది”గా అాంతయ దనిములను గూరిున తన అభపరా యము, అనగా పౌలు యొక్క 
యుగాాంతశాస్్తరము, అతడు నమిున మరియు అతని ప్తిరక్లలో వరా స్టని ప్రతి విషయములో క్నిపిాంచు 
కేాందర వదే ాంతశాస్్తర దృక్పథములను ఎల  ర్ూప ాందిాంచిాందో  మనము చూశాము. 
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వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

పౌలు మరియు అతని వదే ాంతశాస్్తరముప ై ఈ దృకోకణములు ఎాంత కీలక్మ నైవో మ టలలో 
వరిణాంచుట క్ూడ  క్షరమవుతుాంది. తన దనిమున క ైస్ై్తవ స్తాంఘమునక్ు కొీత్ నిబాంధ్నలోని అతయాంత 
ఫలబరితమ ైన ర్చయిత బో ధిాంచిన విషయముల యొక్క వాస్్తవిక్ అరా్మును గహిీాంచుటక్ు అవి 
మ ర్గములను తెర్మసా్ యి. మన జీవితములక్ు అతని ప్వితరమ ైన మ టలను ఎల  అనువరి్ాంచుకోవాలో 
క్ూడ  అవి మనక్ు తలె్వయజేసా్ యి. పౌలు ప్తిరక్లను మనము చదవిిన ప్రతిసారి, అతని సాాంస్తకృతిక్ 
నేప్థయమును, అతని అప స్్తలుల ప్రచిర్యను మరయిు అాంతయ దనిములను గూరుి అతడు క్ల్వగియుని 
కేాందర ఆలోచనలను మనము దృషిరలో ఉాంచుకోవాల్వ. అల  చదయుచుాండగా, ఆదమి స్తాంఘమునక్ు పౌలు 
బో ధిాంచిన విషయములను గూరిు మనము లోతెనై అవగాహనను ప ాందుకొని, ప్రతి యుగములోని కీీస్తు్  
అనుచర్మలు పౌలు బో ధ్లను ఎల  స్ట్వక్రిాంచ లో క్ూడ  స్తపషరముగా చూడగలుగుత ము. 
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