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ఉపల ద ా తము 

ఏదో ఒక్ స్తాందర్ుములో, చ ల మాంది తలో్వదాండుాలు ఒక్టి, ర ాండు బొ ములను తీస్తుకొని పలోిలతో 
ఆడుటక్ు పాయత్రిసా్ ర్మ, మరయిు క్నీస్తాం కొాంతమటటర క ైన  వార్మ క్ూడ  పలోిల వల  వయవహరిాంచుటక్ు 
పాయత్రిసా్ ర్మ. ఇద ిస్తర్వసాధ ర్ణాంగా జర్మగు విష్యాం. అయితద ప దేల ైనవార్మ పతా్ర రపజు, రపజాంత  పలోిల 
బొ ములను తీస్తుకొని అదుపులేక్ుాండ  వాటతిో ఆడుకొనుట చ ల  విాంతగా ఉాంటటాంది. మన 
సేిహతియలలో ఒక్ర్మ అల  చదయుట మనము గమనిాంచనపుపడు, “నీవు చని పలోివానివి కాదు; పిలోల 
వల  వయవహరిాంచుట మ నుకో” అని వారతిో అాంటాము. 

అప స్్తలుడెనై పౌలు తన పరచిర్య ఆర్ాంభములో ఈ విధ్మ నై పరసిిాత్రన ేఎదురొకన ిడు. అతడు 
గలతీయ పాాాంతములో ఉని యూదులక్ు మరయిు అనుయలక్ు కరీస్తు్ ను గూరుిన స్తువార్్ను పాక్టిాంచ, 
స్తాంఘములను సాా పిాంచ డు. కరసీ్తు్  చరతిలాోని చవరి లేక్ అాంతయ దనిములను ఆర్ాంభిాంచ, దదవునితో 
పరపిక్వ అనుబాంధ్ములోనికన వారనిి నడపిిాంచ డని అతడు వారకిన బో ధిాంచ డు. అయితద పౌలు వారిని 
విడచివ ళో్లన తర్మవాత, అబదధ బో ధ్క్ులు కరసీ్తు్  రాక్ మునుపు ఇశాీయిలేు అనుస్తరిాంచన మ ర్గముల తటటర  
వ నుదరి్మగునటటో  గలతీయ పాాాంత స్తాంఘములలోని అనకే్మాందిని శోధిాంచ ర్మ. కాబటిర , “మీర్మ ఇపుపడు 
కరీస్తు్ నాందు ఆతీుయముగా ప దేల ైయున ిర్మ; పలోిల వల  వయవహరిాంచుట మ నుకోాండి” అని ధ్ృడముగా 
హెచురిాంచుటక్ు అతడు ఈ పత్రాక్ను గలతీయ స్తాంఘములక్ు వాాశాడు. 

పౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు అను మన పాఠయ క్ీమములో ఇది ర ాండవ 
పాఠము, దనీికన మనము “పౌలు మరియు గలతీయులక్ు వాాసని పత్రకా్” అను పరే్మ ప టార ము. ఈ 
పాఠాంలో, గలతీయ స్తాంఘములు యూద  మతము యొక్క ఆచ ర్ములలోనికన వ నుదిరగిి వ ళలో నటటో  
శోధిాంపబడని కొనిి విధ నములను మనము చూద ే ము. మరియు అాంతయ దనిములలో కరసీ్తు్  వారిని 
దదవుని ఆశీరావదములలోనికన నడపిిాంచ డు అని వారకిన జఞా పక్ము చదస్తూ్ , వ నుదిరకిన-చూచద ఈ క ైస్ై్తవులక్ు 
పౌలు ఏ విధ్ముగా స్తపాందిాంచ డో  క్ూడ  మనాం చూడబో వుచున ిము. 

మన మునుపట ిపాఠములో, పౌలు వదే ాంతశాస్్తరమునక్ు ఒక్ మూల ాంశము అతని 
యుగాాంతశాస్్తరము — అనగా యిేస్తు ఇశాీయిేలు యొక్క మ స్ియ అను మరియు యిసే్తు భూమి మీద 
దదవుని రాజయము యొక్క అాంతయ దనిములను లేక్ చవరి దనిములను ఆర్ాంభిాంచ డు అని అతడు 
క్ల్వగియుాండని గటిర నముక్ము — అని మనము చూశాము. పాత నిబాంధ్నను పావచనాం ఆధ ర్ాంగా, 
మ స్ియ వచునపుపడు ఆయన దదవుని రాజయమును ఒకసేారి తీస్తుక్ువసా్ డు అని పౌలు దినములలోని 
పాత్ర నముక్మ నై యూదుడు విశవసిాంచ డు. మరియు, యిసే్తు బో ధ్నలను అనుస్తరిాంచ, ఆయన మొదట ి
రాక్డలో కరసీ్తు్  అాంతయ దినములను ఆర్ాంభిాంచనపుపడు దీనిని చదయుట మొదలుప టార డని పౌలు 
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బో ధిాంచ డు. అయితద దదవుని రాజయము స్తర్వలోక్ములో వాయపాింపబడుట కొనసాగు కాలము వస్తు్ ాంది అని 
క్ూడ  అతడు బో ధిాంచ డు. మరియు చవరగిా, అాంతయ దినముల యొక్క ముగిాంపులో, కరసీ్తు్  యొక్క 
ర ాండవ రాక్డలో మ తామే కరసీ్తు్  స్తృషిర  యొక్క మ ర్మపను పూరి్ చదసా్ డు. 

అనకే్మాంది క ైైస్్తవులు ఇటిర  క ైస్ై్తవ బో ధ్ను బటిర స్తాందిగధపడత ర్మ అని గీహిాంచుట చ ల  స్తులభాం. 
ఏ విధ్ముగా అాంతయ దినములు ఇపపటికే వచుయునివి? ఏ విధ్ముగా అవి ఇాంక్ను రాలేదు? 
మనము చూడబో వుచునిటటో , కరీస్తు్  అపపటకిే సాధిాంచన విష్యములను తక్ుకవ అాంచన  వేయునటటో  
గలతీయులు శోధిాంపబడ ్ ర్మ. 

పౌలు మరియు గలతీయులక్ు వాాసని పత్రకా్ ప ై మన అధ్యయనాం మూడు భాగాలుగా 
విభజాంచబడుతయాంది. మొదటగిా, పౌలు గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ యొక్క నపేథయమును చూద ే ము. 
ర ాండవదగిా, అతని పత్రాక్ యొక్క నిరాుణము మరియు విష్యములను కోీడీక్రిద ే ము. మరియు 
మూడవదగిా, పౌలు యొక్క కాేందా వేద ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ముల నుాండి — అనగా అాంతయదనిములప ై లేక్ 
యుగాాంతశాస్్తరముప ై అతని దృకోకణముల నుాండి — ఈ పత్రకా్లోని విష్యములు వ లువడని 
విధ నమును పరిశీలన చదద ే ము. పౌలు గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ యొక్క నపేథయమును మొదటగిా 
చూద ే ము. 

నపేథయము 

పౌలు తన పత్రాక్లనీి ఒక్ పాాాంతము నుాండి మరొక్ పాాాంతముక్ు పాయ ణ ాంచుచుాండగా వాాశాడు. 
ఫల్వతాంగా, అతడు స్తాంక్షపేమ నై వదే ాంతశాస్్తరమును పధా నముగా వాాయలేదు. బదులుగా, పలు 
స్తమయములు మరియు సా్తలములలో కరీస్తు్  అనుచర్మలు ఎదురొకనిన స్తమస్తయలను పరిష్కరిాంచుటక్ు 
అతడు తన పత్రకా్లను వాాశాడు. కాబటిర , పౌలు గలతీయులక్ు వాాసిన విష్య లను అరా్ాం చదస్తుకొనుటక్ు, 
పౌలు దనిములలో గలతీయ పాాాంతము యొక్క చ రిత్రకా్ పరసిిాత్రని గూరిున కొనిి మౌల్వక్ పాశిలక్ు 
జవాబుల్వచుుట అవస్తర్మ యైునిది. గలతీయ స్తాంఘములక్ు పౌలు ఎపుపడు వాాశాడు? ఈ పత్రకా్లో 
అతడు ఎల ాంట ిస్తమస్తయలను గూరిు మ టాో డ డు? 

గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ యొక్క నపేథయమును మనము ర ాండు విధ నములలో చూద ే ము. 
మొదటగిా, పౌలు తన మొదట ిమిష్నరర య తలాో గలతీయులతో క్ల్వగియుని పరచియమును 
స్తమీక్షిాంచుద ము. మరియు ర ాండవదిగా, పౌలు ఈ పత్రాక్ వాాయుటక్ు అతనిని పల ా తిహిాంచన కొనిి 
నిరిేష్ర స్తమస్తయలను పాసా్ విద ే ము. పౌలు మొదటి మిష్నరర య తా యొక్క నేపథయమును చూస్తూ్  
ఆర్ాంభిద ే ము. 
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మొదట ియ త ా
అప స్్తలుల కార్యములు 13-14లో పౌలు యొక్క మొదటి మిష్నరర య తాను గూరిు మనాం 

చదువుత ము. గలతీయ పాాాంతములో కరీస్తు్  స్తువార్్ను పాక్టిాంచుచు, స్తాంఘములను సాా పిాంచుచుని 
స్తమయములో పౌలు మరియు అతని స్తహచర్మడెనై బర్ిబా తీవమా నై వయత్రరకే్తను ఎదుర్మకన ిర్మ అని 
స్తపష్రమవుతయాంది. విచ ర్క్ర్ముగా, యిసేే మ స్ియ అని నముుటక్ు నిరాక్రిాంచన పౌలు తోటి 
యూదుల నుాండి ఎక్ుకవ వయత్రరకే్త ఎదుర యైియాంది. అయితద ఈ పాతయర్మా లు పౌలు, బర్ిబాలను మ తామే 
ఇబబాందపి టరలేదు. పౌలు, బర్ిబాలు ఆ పాాాంతమును విడిచ వ ళో్లన తర్మవాత, స్తాంఘములోని యూద  
బో ధ్క్ులు గలతీయ విశావస్తులను కొనిి యూద  ఆచ ర్ములను అనుస్తరిాంచమని బలవాంతము చదశార్మ 
— ఇవి కరసీ్తు్  న ర్వరేాుడు అని పౌలు నమిున విష్యములతో ప ాంతనలేని పర్ాంపర్లు. 

పరిశుద ధ తు తన విశషే్మ ైన పరిచర్య కార్యము కొర్క్ు పౌలు, బర్ిబాలను వేర్మపర్చమని 
సిరయి లోని అాంత్రయొక్య స్తాంఘముక్ు చపెిపనపుపడు, కరసీ్తు్  అప స్్తలునిగా పౌలు యొక్క మొదటి 
మిష్నరర య తా స్తుమ ర్మ కరీ.శ. 46లో ఆర్ాంభమౌతయాంది. పౌలు మరియు బర్ిబా క్ుపా దీవపమునక్ు 
వ ళలో టతో తమ పాయ ణమును ఆర్ాంభిాంచ ర్మ. తూర్మప పటరణమ ైన స లూక్యక్ులో ఆర్ాంభిాంచ, పశ్చుమ 
నగర్మ నై పాఫుక్ు పయా ణ ాంచుచుాండగా ఒక్ స్తమ జమాందరి్ము నుాండి మరొక్ స్తమ జమాందిర్ముక్ు 
స్తువార్్ పకా్టిాంచ ర్మ. క్ుప ానుాండి పౌలు మరయిు బర్ిబా ప రేగక్ు పాయ ణ ాంచ ర్మ, అక్కడ నుాండి 
పిసదియిలోనుని అాంత్రయొక్యక్ు వ ళాో ర్మ. ఆ స్తమయములో పసిదిియలోనుని అాంత్రయొక్య 
రపమ  పాాాంతమ నై గలతీయలో ఒక్ భాగము. అక్కడ స్తమ జమాందిర్ములో పౌలు స్తువార్్ పాక్టిాంచ డని 
వినిన తర్మవాత, చ ల మాంది యూదులు అనుక్ూలాంగా స్తపాందిాంచ ర్మ. అయితద ఒక్ వార్ములోపే, 
అవిశావస్తుల ైన యూదులు పౌలు బర్ిబాలక్ు వయత్రరకే్ాంగా పటరణమును రపేి వారిని వ ళోగొటార ర్మ. 
పిసదియిలోనుని అాంత్రయొక్య నుాండి, పౌలు మరయిు బర్ిబా గలతీయ పాాాంతములో మరిాంత 
తూర్మపవ పైుక్ు పయా ణ ాంచ, మొదట ఈకొనియలో ఆగార్మ. అక్కడ స్తమ జమాందరి్ములో వార్మ 
పాక్టిాంచనపుపడు, చ ల మాంచ యూదులు మరయిు అనుయలు కరసీ్తు్ ను విశవసిాంచ ర్మ. అయితద 
అవిశావస్తుల ైన యూదులు పౌలును మరయిు బర్ిబాను చాంపజూచర ిగనుక్ వార్మ వ ాంటన ేఆ పటరణము 
విడచ వ ళో్లపల వుట వలన స్తాంఘము సిార్ముగా సాా పిాంచబడలేదు. 

పౌలు యొక్క మొదట ిమిష్నరర య తాలో తర్మవాత వార్మ లుస్్తరలో ఆగార్మ, అక్కడ పౌలు మరొక్ 
స్తాంఘమును సాా పిాంచగల్వగాడు. లుస్్తరలో, పుటిరనది మొదలుకొని క్ుాంటవిాడెనై ఒక్ వయకన్ని పౌలు 
స్తవసా్తపర్చ డు. కాని ఆ పటరణపు పజాలు ఈ అదుుతమును చూచనపుపడు, పౌలును 
మనుష్యర్ూపములో వచున హేరేు అనియు మరయిు బర్ిబాను దుయపత్ర అనియు అపారా్ము 
చదస్తుక్ున ిర్మ. పాజలు ఆ సేవక్ులక్ు బలులు అరిపాంచడ నికన పయాత్రిాంచ ర్మ, కాని పౌలు మరియు 
బర్ిబా త ము క్ూడ  మనుష్యయలమ ేఅని వివరిాంచ ర్మ. ఆ తర్మవాత, కొాందర్మ అవిశావస్తుల ైన 
యూదులు ఈకొనియ నుాండి వచు, భామపడని లుస్్తర వాస్తులను పౌలు మరయిు బర్ిబాక్ు వయత్రరేక్ాంగా 
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పురకిొలపగల్వగార్మ. అయితద దదవుడు వారి పాాణ లను కాపాడ డు కాబటిర  వార్మ మరపసార ిముాందుక్ు 
సాగార్మ. 

పౌలు మరియు బర్ిబా గలతీయలో తూర్మపవ పైు దరెేబ వర్క్ు పయా ణ ాంచ ర్మ, అక్కడ 
చ ల మాంది కరసీ్తు్ ను విశవసిాంచ ర్మ. దరెేబలో, పౌలు తయదక్ు ప దేలను నియమిాంచుట ద వరా స్తాంఘమును 
క్ీమపర్చుటక్ు స్తమయాం దొరకినాంది. కాని లుస్్తర, ఈకొనియ మరియు పిసదియిలోనుని 
అాంత్రయొక్యలోని క ైస్ై్తవుల యిెడల పౌలు బహుగా చాంత్రాంచ డు. కాబటిర , పౌలు మరియు బర్ిబా 
పాాణ లక్ు తెగిాంచ, ఈ పటరణములను మర్ల  త్రరగిి దరిిాంచ ర్మ. పతా్ర పటరణములోను, అసిార్ముగా ఉని 
స్తాంఘములను వార్మ బలపర్చ ర్మ. పౌలు మరియు బర్ిబా అనుభవిాంచన శీమలు, క ైస్ై్తవులాందర్మ 
దదవుని రాజయమును వాయపిాంపజేయునపుపడు అనుభవిాంచవలసని శీమలుగా ఉన ియని వార్మ 
వివరిాంచ ర్మ. పిసదిియలోనుని అాంత్రయొక్య నుాండి, సవేక్ులు ప రేగక్ు మరయిు అత ్ ల్వయ 
పటరణములలో స్తువార్్ పాక్టిాంచ తీరానికన త్రరిగి వ ళాో ర్మ. మరయిు అత ్ ల్వయ నుాండి, సరియిలోని 
అాంత్రయొక్యక్ు వార్మ పాయ ణ ాంచ ర్మ. 

ఇపుపడు, గలతీయులక్ు వాాసని పత్రకా్లో, గలతీయలో అతడు గడపిని స్తమయమును గూరుి 
పౌలు స్తూచాంచ డు. కాబటిర , మొదట ిమిష్నరర య తా తర్మవాత కొాంతకాలముక్ు అతడు ఈ పత్రకా్ 
వాాశాడని మనక్ు తలెుస్తు్ ాంది. అయితద, అప స్్తలుల కార్యములు 15లో నమోదు చదయబడని 
యిెర్ూష్లేములోని అప స్్తలుల యొక్క స్తుపసాదిధ  స్తమ వశేమును గూరిు గలతీయులక్ు వాాసిన 
పత్రకా్లో పాసా్ విాంచబడలేదు అని మనము గమనిాంచవలసయిునిది. యిరె్ూష్లేములోని స్తమ వశేాం, 
అనయ క ైస్ై్తవులు స్తునిత్ర ప ాంద ల  లేద  అనునటటవాంటి పౌలు గలతీయులక్ు వాాసని కొనిి అవ ే
విష్య లను గూరుి చరుిాంచాంది. పౌలు గలతీ పత్రకా్ వాాయు స్తమయ నికే స్తమ వేశాం జరిగయిుాంట ేతన 
అభిపాాయములక్ు మదేత్రచుుటక్ు పౌలు ఈ స్తమ వేశమును ఉపయోగిాంచుక్ునవేాడద. కాని అతడు అల  
చదయలేదు. కాబటిర , గలతీయ పాాాంతమును విడచన ఒక్ స్తాంవతిర్ కాలాం లోపు కరీ.శ. 48లో, కాని 
యిెర్ూష్లేము స్తమ వేశముక్ు ముాందు అతడు గలతీ పత్రకా్ను వాాశాడని అనిపిస్తు్ ాంది. 

అప స్్తలుల కార్యములు 15లో, పౌలు మరయిు బర్ిబా పరచిర్య పాాాంతముల 
నుాండ ిత్రరగి ివచు, అక్కడ ఏమి జర్మగుచునిదో వివరాించవలసవిచుాంద ిఅని 
మనము క్నుగొాంటాము. వాస్్తవానికన, అనకే్ మాంద ిఅనుయలు కరీస్తు్ ను సవ్క్రాించన 
విష్యమును బటిర  పజాలు స్తాంతోషాించ ర్మ. అయితద “ఇద ిచ ల  స్తులువ నై 
మ ర్గము. ఈ అనయజనులు క ైస్ై్తవులవుతయన ిర్మ ... మరయిు వార్మ స్తునిత్ర 
ప ాందవలసయిునిద”ి అని కొాందర్మ తలె్వపార్మ. అయితద పౌలు మరయిు అతని 
బృాందాం “క్ుదర్దు” అని చపెాపర్మ, మరయిు పౌలు తన మ ట మీద నిలబడ,ి 
ఇల  వివరాించ డు, “అనుయల నై క ైస్ై్తవుల మీద మనము భార్ము 
మోపక్ూడదు” ... కాబటిర , య కోబు మరయిు పతేయర్మ న యక్తవములో 
యిరె్ూష్లేము స్తభ స్తమ వశేమ యైియాంద,ి ఆచ ర్ నియమముల నై స్తునిత్ర లేక్ 
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కాళలో  క్డుగుకొనుట వాంట ివాట ిద వరా అనుయలక్ు భార్మును ప ాంచక్ూడదు అని 
వార్మ స్తముత్రాంచ ర్మగాని, వార్మ క్నీస్తాం జఞర్తవము మరయిు విగీహములక్ు 
అరపిాంచన ఆహార్మును విస్తరిజాంచవలసయిుాండనెు. 

— ప ా . ముమో కనస్తవు 

గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ యొక్క నపేథయమును మరియు పౌలు యొక్క మొదటి మిష్నరర 
య తనాు మనము చూశాము గనుక్, ఇపుపడు పౌలుక్ు ఆాందోళన క్ల్వగిాంచన గలతీయలోని కొనిి 
స్తమస్తయలను చూద ే ము. గలతీయ స్తాంఘముల యొక్క పరసిిాతయలు ఏమిట?ి ఆ స్తాంఘములలో జరిగని 
ఏ విష్యములు పౌలు వారికన వాాయునటటో  పురకిొల పయి? 

స్తమస్తయలు 
గలతీయ స్తాంఘములను ఇబబాందిప టిరన ర ాండు స్తమస్తయలను మనము అనేవషిాంచుదము: ఈ 

స్తాంఘములలో అనుయల పవాశేము, మరియు అబదధ  బో ధ్క్ులు లేచుట. అనయజనుల ైన క ైైస్్తవులు గలతీయ 
స్తాంఘములలో పావశే్చాంచన విధ నమును మొదటిగా చూద ే ము. 

అనయజనుల పవాశేము 
పాత నిబాంధ్న పావక్్లు మ స్ియ దదవుని రాజయమును భూమియాందాంతటా వాయపిాంపజయేు 

కాలమును గూరుి మ టాో డినపుపడు భవిష్యతయ్ ను గూరిు మ టాో డ ర్మ. మ స్ియను ఎదురిాంచన 
యూదులు మరియు అనుయలు న శనమవుత ర్మ అని పవాక్్లు స్తపష్రము చదశార్మ. అయితద యూదులు 
మరియు అనుయలు ఇర్మవుర్మ మ ర్మమనస్తుిప ాంది దదవుని క్నిక్ర్మును ప ాందుక్ుాంటార్మ అని క్ూడ  
వార్మ స్తూచాంచ ర్మ. పౌలుక్ు ఆశుర్యము క్ల్వగిాంచునటటో , గలతీయలోని యూదులు ఎక్ుకవమాంది అతడు 
పాక్టిాంచన కరసీ్తు్  రాజయ స్తువార్్ను త్రర్స్తకరిాంచ ర్మ. కాబటిర , పౌలు అనుయల మధ్య పరచిర్య మీద 
దృషిరప టార డు. పౌలు యొక్క మొదట ిమిష్నరర య తలాో, అతడు అనేక్మాంద ిఅనయజనులను కరీస్తు్ లోకన 
నడపిిాంచ డు. అప స్్తలుల కార్యములు 13:46-47లో నమోదు చదయబడని పసిిదయిలోనుని 
అాంత్రయొక్యలోని యూదులతో పౌలు మ టాో డిన మ టలను వినాండి: 

దదవుని వాక్యము మొదట మీక్ు చపెుపట ఆవశయక్మ;ే అయినను మీర్మ ద నిని 
తోా సవిసే,ి మిముును మీర ేనితయజీవమునక్ు అపాతయా లుగా ఎాంచుకొనుచున ిర్మ, 
గనుక్ ఇదగిప మమేు అనయజనుల యొదేక్ు వ ళలో చున ిము; “నీవు 
భూదగిాంతములవర్క్ు ర్క్షణ రా్ముగా ఉాండునటటో  నినుి అనయజనులక్ు 
వ లుగుగా ఉాంచయున ిను” అని పభాువు మ కాజఞా పాించనెనిర ి(అప స్్తలుల 
కార్యములు 13:46-47). 
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ఈ వాక్యభాగము పౌలు పరిచర్యలోని పధా నమ నై మ ర్మపను బయలుపర్మస్తు్ ాంది. మ స్ియ 
యుగములో మ ర్మమనస్తుి ఇశాీయిలేులో ఆర్ాంభమవుతయాంది అని పాత నిబాంధ్న నుాండ ిఅతనికన 
తెలుస్తు. అయితద స్తువార్్క్ు అనేక్మాంద ియూదులు పతా్రక్ూలముగా స్తపాందిాంచుట, దదవుడు అతనిని 
అనయజనులక్ు స్తువార్్ పకా్టిాంచు నిమిత్ము పలిచుచున ిడని పౌలుక్ు నిరాా ర్ణ క్లుగజసేిాంది. 
మరియు అతడు ఈ పనిని ఎాంతో విజయవాంతాంగా జరిగిాంచ డు. అప స్్తలుల కార్యములు 14:1లో, 
ఈకొనియలో పౌలు పరిచర్యను గూరుి లూకా స్తాంక్షప్ిాంగా చెపపిన విధ నమును వినాండి: 

ఈకొనియలో జరగినిదదమనగా, [పౌలు మరయిు బర్ిబాలు] క్ూడ ియూదుల 
స్తమ జమాందరి్ములో పవాశే్చాంచ, తదటగా బో ధాించనాందున అనకే్ులు, 
యూదులును గరీస్తు దదశస్తుా లును విశవసాించర ి(అప స్్తలుల కార్యములు 14:1). 

కేవలాం యూదులు మ తామే విశవసిాంచలేదు. “అనకే్ులు యూదులును గరీస్తు దదశస్తుా లును” — 
లేక్ అనుయలును — యిేస్తును విశవసిాంచ ర్మ. అదద విధ్ాంగా, అప స్్తలుల కార్యములు 14:27లో, పౌలు 
తన మొదటి మిష్నరర య తనాు స్తాంగహిీాంచన విధ నమును లూకా ఈ విధ్ాంగా నివదేిాంచ డు: 

దదవుడు ... అనయజనులు విశవసాించుటక్ు ద వర్ము తరె్చ డు (అప స్్తలుల 
కార్యములు 14:27). 

ఇపుపడు, ఆర్ాంభ గలతీయ స్తాంఘములలో అనుయల యొక్క చదరకి్ వలన ఎదుర నై స్తమస్తయలను 
పరగిణ ాంచ ము కాబటిర , ఈ స్తాంఘములలో అబదధ బో ధ్క్ులు లేచుటను గూరిు ఇపుపడు చూద ే ము. 

అబదధ బో ధ్క్ులు 
ఆధ్ునిక్ దృషిరకోణము నుాండి, అనకే్మాంది అనుయలను గలతీయ స్తాంఘములలోనికన 

ఆహావనిాంచుట ద వరా దదవుని రాజయమును భూమియాందాంతటా యిేస్తు వాయపిాంపజయేుటను చూస ిపతా్ర 
ఒక్కర్మ ఆనాందిాంచ ర్మ అని మనము ఆలోచాంచవచుు. అయితద, వాస్్తవానికన అనయజనులు పవాేశ్చాంచుట 
వలన గలతీయలో తీవామ నై స్తమస్తయలు ఎదుర ైయ యయి. మరయిు ఈ స్తమస్తయలు యూద  అబదధ  
బో ధ్క్ులను స్తపాందిాంచునటటో  పేారపేిాంచ యి. 

కరీస్తు్  కాలమునక్ు ముాందు మరియు తర్మవాత క్ూడ , యూద  మతమును స్వక్రిాంచన అనయ 
పుర్మష్యలు అాందర్మ బాపి్స్తుము ప ాంద లని మరయిు స్తునిత్ర ప ాంద లని యూద  మత న యక్ులు 
కోరార్మ అని తలెుస్తుకొనుట చ ల  పాాముఖ్యమ ైయునిది. అనయజనులు యూద  మతమును 
స్వక్రిాంచనపుపడు క్ఠినమ ైన విశాీాంత్రదినము, జాంతయవుల ర్క్్మును నిషధేిాంచుట, మరయిు 
విగీహములక్ు అరపిాంచన ఆహార్మును త్రనుటక్ు నిరాక్రిాంచుట వాంటి యూద  ఆచ ర్ములను 
పాటిసా్ ర్మ అనుటక్ు స్తునిత్ర ఒక్ చహిముగా ఉనిది. కాబటిర , మొదటి శత బేములోని యూదుల ైన 
క ైైస్్తవులు అనయ క ైస్ై్తవులు బాపి్స్తుము ప ాంద ల్వ మరయిు స్తునిత్ర ప ాంద లని ఆశ్చాంచుట సావభావిక్మ నై 
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విష్యమే. అయితద, పౌలు తన మొదట ిమిష్నరర య తలాో  అనుయలక్ు కేవలాం బాపి్స్తుము మ తమాే 
ఇచ ుడు. అతడు వారకిన స్తునిత్ర చదయలేదు. 

వాస్్తవానికన పౌలు స్తునిత్రకన వయత్రరకేన కాదు. పుర్మష్యల నై ఇశాీయిేలీయులు అాందర్మ 
స్తునిత్రప ాంద లని ఆదకిాాండము 17వ అధ యయము కోర్మతయాంది అని అతనికన తలెుస్తు, మరియు 
ఇశాీయిలేు దదశములో నివసిాంచన అనుయల ైన బానిస్తలు మరయిు పర్దదశులు పసాక పాండుగలో 
పాలుపాంచుకొనుటక్ు ముాందు స్తునిత్ర ప ాంద లని నిర్గమకాాండము 12 కోర్మతయాంద ిఅని క్ూడ  అతనికన 
తెలుస్తు. అయితద మ ర్మమనస్తుి ప ాందిన అనుయలాందర్మ స్తునిత్ర ప ాంద ల్వ అను యూదుల ఆచ ర్ము 
పాత నిబాంధ్న బో ధ్నలను మిాంచ వ ళో్లాంద ిఅని గీహిాంచుట చ ల  అవస్తర్మ ైయునిది. అాంతదగాక్, 
మ స్ియ అాంతయ దనిములను తెచు, అనయ దదశముల మధ్య దదవుని రాజయమును వాయపిాంపజేసని 
తర్మవాత అనుయలు స్తునిత్ర ప ాంద ల  లేద  అను విష్యమును గూరిు పాత నిబాంధ్నలో స్తపష్రమ ైన 
బో ధ్న లేదు. 

పౌలు యొక్క మొదట ిమిష్నరర య తా వర్క్ు, క ైస్ై్తవ స్తాంఘములో ఎక్ుకవగా యూదులు 
ఉాండదవార్మ. ఆదిమ స్తాంఘము యిెర్ూష్లేములో ఆర్ాంభమ ైాంది మరియు ఈ యూదులతో స్తాంఘము 
యొక్క గురి్ాంపు బలముగా కొనసాగిాంది. ఫల్వతాంగా, అనయజనుల పవాేశాం వలన అనిి విధ్ముల ైన 
వేద ాంతశాస్్తర మరియు ఆచర్ణ తుక్ స్తమస్తయలు తల త ్ యి. యూదుల పర్ాంపర్ మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరమును 
అనువరి్ాంచు అనేక్ విధ నములను అనయ విశావస్తులు క్ూడ  ఆచరిాంచ ల ? వార్మ ఆచరిాంచ లని 
గలతీయలోని అబదధ బో ధ్క్ులు నమ ుర్మ. మరయిు ఈ కార్ణముచదత, అనుయలు దదవుని ఎదుట 
నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడుటక్ు స్తునిత్ర ప ాంద లని వార్మ నొకనక చెపాపర్మ. అయితద పౌలు ఈ 
దృషిరకోణమును తీవాముగా వయత్రరకేనాంచ డు. 

అనయజనుల ైన క ైస్ై్తవులు స్తునిత్ర ప ాంద లని కోర్మట క ైస్ై్తవ విశావస్తమును తీవాముగా అపారా్ము 
చదస్తుకొనుటను పతా్రబిాంబిస్తు్ ాందని పౌలు నమిున మూడు మ ర్గములను మనాం చూద ే ము. మొదటగిా, 
స్తునిత్రని కోర్మట అనగా ర్క్షణ కొర్క్ు కరసీ్తు్  మర్ణము మరయిు పునర్మత ా నము స్తరిపల వు అని అరా్ము. 

కరీస్తు్  యొక్క అపరపిూర్ణత. నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడుట, లేక్ దదవుని ఎదుట స్తరయిిెైన సిాత్ర, 
కేవలాం కరీస్తు్ నాందు విశావస్తము ద వరా మ తామ ేసాధ్యపడుతయాంది అని పౌలు ఉద ా టిాంచ డు. అయితద 
గలతీయలోని అబదధ బో ధ్క్ులు స్తునిత్రని దదవుని స్తాంతోష్పర్చుటక్ు విశావస్తులక్ు అవస్తర్మ ైన ర్క్్ బల్వ 
వల  చూశార్ని గలతీయ పత్రాక్లో నుాండి మనము క్నుగొనవచుు. ఈ కార్ణము చదత, కరసీ్తు్  ర్క్షణ 
కార్యముతో పాటటగా క ైస్ై్తవులు స్తునిత్ర క్ూడ  ప ాంద లని వార్మ బో ధిాంచ ర్మ. అయితద పౌలు దృషిరకోణాం 
పాకార్ాం, ఈ నముక్ము కరసీ్తు్  మర్ణము మరియు పునర్మత ా నములో అపరిమితమ నై విశావస్తము 
ప టటర ట యొక్క విలువను త్రర్స్తకరసి్తు్ ాంది. 

కరీస్తు్  కార్యము పరపిూర్ణమ నైద ిలేక్ స్తరపిల తయాంద ిఅని గలతీ పత్రకా్లో పౌలు 
చబెుతయన ిడు. ఇదద ముఖ్యమ నై విష్యము — కరీస్తు్  కార్యము చ లును. 
కాబటిర , మీర్మ ఇతర్ మ నవ కార్యములను, అనగా బాపి్స్తుమును లేక్ 
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స్తునిత్రని లేక్ ఇతర్ ర్క్ముల విధదయతను జోడాించ, దదవుని బిడ్లుగా 
ఉాండుటక్ు మరయిు మన పర్లోక్పు తాండితాో స్తహవాస్తము చదయుటక్ు అద ి
మనము చదయవలసని పని అయుయనిద ిఅని చపెపినపుపడు, మీర్మ 
స్తాందదశమును క్లుషతిము చదయుచున ిర్మ, ఎాందుక్ాంట ేపాాముఖ్యమ నై 
విష్యము, ననేు చదయు కనీయల ద వరా ననేు ర్క్షాింపబడతి్రన , లేక్ కరీస్తు్  చదసని 
కార్యము ద వరా ననేు ర్క్షాింపబడతి్రన ? అయుయనిద.ి కాబటిర , పౌలు 
అరా్వాంతముగాను మరయిు స్తరగిాన,ే మీర్మ ఈ బిాందువును చూడలేక్పల తద, 
దనీిని పూరి్గా కోలోపత ర్మ అని స్తూచాంచుచున ిడు. 

— ర వ. డనె్ హెాండదో  

ఇాందుమమూలముగానే గలతీయులక్ు 5:2లో పౌలు ఈ మ టలు వాాశాడు: 

చూడుడ;ి మీర్మ స్తునిత్ర ప ాందనియిడెల కరీస్తు్ వలన మీక్ు పయాోజనమమేియు 
క్లుగదని పౌలను ననేు మీతో చపెుపచున ిను (గలతీయులక్ు 5:2). 

శరరర్ము మీద ఆధ ర్పడుట. కరీస్తు్  ర్క్షణ కార్యము యొక్క పూర్ణతను నిరాక్రిాంచ ర్ని 
మ తామగేాక్, విశావస్తులు తమ ర్క్షణను స్తాంపూర్ణముగా ప ాంద లాంటే పరశిుద ధ తు కార్యము మీదగాక్ 
శరరర్ము మీద క్ూడ  ఆధ ర్పడ లని బో ధిస్తు్ న ిర్ని గలతీయలోని అబదధ బో ధ్క్ులను పౌలు 
నిాందిాంచ డు. గలతీయులక్ు 3:3లో పౌలు ఈ స్తమస్తయను స్తపష్రాంగా పాసా్ విాంచ డు, అక్కడ అతడు ఈ 
పాశిలను వయాంగయాంగా అడగిాడు: 

మీరాింత అవివకే్ుల తై్రరా? మొదట ఆత ునుసార్ముగా ఆర్ాంభిాంచ, యిపుపడు 
శరరరానుసార్ముగా పరపిూర్మణ లగుదురా? (గలతీయులక్ు 3:3). 

ఇక్కడ “శరరరానుసార్ము” అని అనువదిాంచబడని గరీక్ు పదము సార్డక్ (σάρξ). మ నవ శకన్ని 
స్తూచాంచడ నికన, మరయిు చ ల సార్మో  పాపభరతిమ నై మ నవ మ ర్గములు అను అరా్మునిచుు 
విధ్ముగా పౌలు సాధ ర్ణాంగా “శరరర్ము” — లేక్ సార్డక్ — అన ేపదమును ఉపయోగిాంచ డు. కాబటిర , 
దీనిని “పాపభరితమ ైన మ నవ పయాతిము” అని స్తరిగాన ేఅనువదిాంచవచుు. 

కాబటిర , పౌలు తర్చుగా శరరర్ము మరయిు ఆతు మధ్య వయత యస్తమును 
చూపుత డు. మరయిు గరీక్ు పదమ నై సార్డక్ అను మ టక్ు “శరరర్ము” అని 
అరా్మ యైునిద,ి మరయిు కొనిి స్తాందరాులలో దనీి అక్షరారా్ము మ నవ 
శరరర్ము అయుయనిద.ి అయితద మరాింత సాధ ర్ణాంగా ఇద ిమ నవుని యొక్క 
పతనమ నై స్తవభావమును గూరుి మ టాో డుతయాంద ిమరయిు దదవుని సవేిాంచక్ 
మనలను మనము సవేిాంచుకొను విధ నముగా మనలను నియాంత్రాాంచు 
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భావనలో మనము శరరరానుసార్మ నైవారగిా ఉన ిము. మరయిు 
శరరరానుసార్ముగా ఉాండుట అాంట,ే మన పాపపు ఆశలు మరయిు మన పాపపు 
స్తవభావములో పాలుపాంచుకొనుట అయుయనిద.ి మరయిు మనము ఒక్ విశావస ి
అయినపుపడు, పరశిుద ధ తయుడు మనలో నివససిా్ డు, మరయిు మనలను 
యిసే్తు పల ల్వక్లోనికన మ ర్ముట ఆయన పని అయుయనిద.ి 

— ర వ. డ . స మైన్ వ బైర్డర 

అప స్్తలుల కార్యములు 2లో లూకా యొక్క నివేదకి్ స్తపష్రము చదయుచునిటటో , అాంతయ 
దినములలో పరిశుద ధ తు యొక్క క్ుమురిాంపు — పాత నిబాంధ్న పవాక్్లు పవాచాంచనటటో  — ప ాంతకెొస్తు్  
దినమాందు న ర్వేర్ుబడుట ఆర్ాంభమ యైియాంది. కాబటిర , పౌలు గలతీయలో మొదట పరచిర్య చదసనిపుపడు, 
అతడు స్తువార్్ పకా్టిాంచుటతో పాటటగా ఆతుశకన్ ద వరా ఆశుర్య కార్యములు క్ూడ  చదశాడు. గలతీయులు 
తమ క ైస్ై్తవ జీవితములను ఆతు శకన్తో ఆర్ాంభిాంచ ర్మ. అయితద స్తునిత్ర వ ైపు త్రర్మగుట ద వరా, వార్మ 
దదవుడచిున ఆతు వర్మును విడచ, తమ స ాంత మ నవ సామరా్యములప ై ఆధ ర్పడుట ఆర్ాంభిాంచ ర్మ. 
విచ ర్క్ర్ముగా, మ నవ సామరా్యము మీద ఈ విధ్ముగా ఆధ ర్పడుట వాస్్తవానికన వారనిి నిస్తతయ్ వక్ు 
మరియు వ ైఫల యనికన గురచిదసిాంది. 

స్తాంఘములో విభజనలు. కరసీ్తు్  కార్యము యొక్క పూర్ణతను త్రర్స్తకరిాంచుటతో పాటటగా, 
పరిశుద ధ తుక్ు బదులుగా శరరర్ము మీద ఆధ ర్పడుట ద వరా క్ూడ  అబదధ  బో ధ్క్ులు స్తాంఘములో 
విభజనలు స్తృషిరాంచ పౌలును తీవాాంగా ఇబబాందిప టార ర్మ. గలతీ 6:15-16లో పౌలు వాాసని మ టలను 
వినాండి: 

కొీ త్స్తృషిర  ప ాందుటయి ేగాని స్తునిత్ర ప ాందుటయాందదమియు లేదు, ప ాందక్పల వుట 
యాందదమియు లేదు. ఈ పదధత్ర చొపుపన నడుచుకొను వారకి్ాందరకిన, అనగా 
దదవుని ఇశాీ యిలేునక్ు స్తమ ధ నమును క్ృపయు క్లుగును గాక్ 
(గలతీయులక్ు 6:15-16). 

చ ల సార్మో , ఆధ్ునిక్ క ైైస్్తవులు క ైస్ై్తవ స్తాంఘములోని విభజనలక్ు ఎాంత అలవాటట 
పడిపలయ ర్ాంటే, వాటనిి మనము నివారిాంచలేము అనునటటో  స్వక్రిసా్ ము. అయితద పౌలు అల  ఆలోచన 
చదయలేదు. గలతీయలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు స్తునిత్రప ాందనివార్మ మరయిు స్తునిత్ర ప ాందనివారి మధ్య 
విభజనలు స్తృషిరాంచుచుాండరిి, మరియు ఇద ిఅప స్్తలునికన ఏ విధ్ముగా క్ూడ  ఆమోద యోగయమ నైది 
కాదు. పౌలు “నూతన స్తృషిరని” గూరుి నొకనక చెపాపడు. యిెష్య  65:17 మరియు 66:22 వాంట ిపాత 
నిబాంధ్న పవాచనములు కొీత్ ఆకాశములు మరియు కొీత్ భూమిని గూరిు — అనగా మ స్ి య 
తీస్తుకొనివచుు స్తృషిరయ వతయ్  యొక్క పునర్మదధర్ణను గూరుి — మ టాో డత యి. మరియు క ైస్ై్తవ 
శుభవార్్, లేక్ స్తువార్్, యిసే్తు నిజముగాన ేనూతన స్తృషిరని ఆర్ాంభిాంచ డు అనుటక్ు పకా్టనగా ఉనిది. 
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ఈ కార్ణము చదత, పజాల మధ్య ఉని ఒకే ఒక్క ప దే తదడ , పజాలు కరసీ్తు్ నాందు నూతన స్తృషిరలో 
భాగమ ైయున ిరా లేద  అనునద ిమ తామే అని పౌలు ఉద ా టిాంచ డు. ఇాందువలనే స్తాంఘములో 
విభజనలు ఉాండక్ూడదు అని పౌలు పకా్టిాంచ డు. గలతీ 3:28లో అతడు స లవిచునటటో , “ఇాందులో 
యూదుడని గరసీ్తుదదశస్తుా డని లేదు, ద స్తుడని స్తవతాంతయాడని లేదు, పుర్మష్యడని స్్ ర అని లేదు; 
యిేస్తుకరసీ్తు్ నాందు మీర్ాందర్మను ఏక్ముగా ఉన ిర్మ.” కరసీ్తు్ లో యూదులు మరయిు అనయజనుల మధ్య 
పురాతన విభజనలు తొలగిాంచబడ ్ యి. కాబటిర , గలతీయ స్తాంఘములలోని ఈ ర ాండు గుాంపుల మధ్య 
ఉని అన కై్యత పౌలును తీవాాంగా క్లవర్పర్చాంది. నూతన స్తృషిరకన ముాందు ఉని విభజనల మీద 
ఆధ ర్పడయిుని దదవుని పజాల మధ్య వివాదములు మరయిు గొడవలు కరసీ్తు్  చదసిన కార్యమునక్ు 
మరియు స్తాంఘము సాధిాంచవలసని ఆదర్ిములక్ు పూరి్గా భినిముగా ఉనివి. 

పౌలు గలతీయులక్ు వాాసని పత్రాక్ యొక్క నపేథయములోని కొనిి ముఖ్యమ నై అాంశాలను 
ఇపపటివర్క్ు మనాం పరిశీల్వాంచ ము గనుక్, అతని పత్రకా్ యొక్క నిరాుణము మరియు విష్యములలో 
ఈ స్తమస్తయలు క్నిపిాంచు విధ నమును మరిాంత క్షుణణాంగా పరిశీల్వాంచడ నికన ఇపుపడు మనాం సదిధాంగా 
ఉన ిము. పత్రకా్లోని పధా న విభాగములను స్తాంగీహిాంహడాం ద వరా గలతీ పత్రాక్లోని విష్యములను 
క్ుో ప్ాంగా అనేవషిాంచుదము. 

నిరాుణము మరయిు విష్యములు 

పౌలు గలతీయులక్ు వాాసని పత్రాక్ చనిది, కాని అది ఎాంత దటరమ నైద ిఅాంటే, స్తద ువన క్ల్వగని 
క ైైస్్తవులు చ ల సార్మో  ద నిలోని వివర్ములలో ద రితపిపపల త ర్మ. కాబటిర , పత్రాక్లోని పతా్ర భాగము పతా్ర 
ఇతర్ భాగములో అమర్ుబడు విధ నమును గూరిు ఒక్ అవగాహనను క్ల్వగియుాండుట మనక్ు 
స్తహాయపడుతయాంది. ఆర్ాంభము నుాండి ముగిాంపు వర్క్ు, గలతీయులు అబదధ  బో ధ్క్ుల యొక్క 
స్తవాళోను ఎదురొకనుచుాండగా కరీస్తు్ నాందు అాంతయ దనిములను గూరుిన శుభవార్్క్ు నముక్ముగా 
ఉాండునటటో  వారికన స్తహాయము చదయుటక్ు పౌలు తన పత్రాక్ అాంతటిని ర్ూప ాందిాంచ డు. 

గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ ఆర్మ పధా నమ నై భాగములుగా విభాగిాంచబడుతయాంది: 
• మొదటగిా, 1:1-5లో ప్ఠకి్; 
• ర ాండవదగిా, 1:6-10లో గలతీయలోని స్తమస్తయ యొక్క పరచియాం; 
• మూడవదగిా, 1:11-2:21లో అనేక్ చ రతి్రాక్ నివదేకి్లు; 
• న లగవదిగా, 3:1-4:31లో విశావస్తము ద వరా నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడుట అను 

సిద ధ ాంతమును గూరిు పలు వదే ాంతశాస్్తర ర్మజువులు; 
• ఐదవదిగా, 5:1-6:10లో కొనిి ఆచర్ణ తుక్ ఉపదదశములు; 
• మరియు చవరిగా, 6:11-18లో చవరి మ టలు. 
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వీడియోలు, స్తరడీగ ైడ్సి మరియు అనేక్ ఇతర్ నిధ్ుల కొర్క్ు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ ను thirdmill.org నాందు స్తాందరిిాంచాండి 

ముాందుగా పత్రాక్ యొక్క ప్ఠకి్ మరయిు చవరి మ టలను చూద ే ము. 

పఠ్కి్ & చవర ిమ టలు (1:1-5) 
1:1-5లో ఉని గలతీ పత్రాక్ యొక్క పఠ్ిక్ క్ుో ప్ాంగా మరయిు చ ల  స్తర్ళాంగా ఉాంది. ఇది, 

అప స్్తలుడెనై పౌలును ర్చయితగా పరచియాం చదస్తు్ ాంది మరయిు గలతీయులను గీహీతలుగా గురి్స్తు్ ాంది. 
6:11-18లో ఉని చవరి మ టలు క్ూడ  క్ుో ప్మ ైనవి, మరయిు ముగిాంపు మ టలతో మరియు 
గలతీయలోని స్తాంఘములక్ు పౌలు ఇచుు వయకన్గత ఆశీరావదములతో పత్రాక్ను ముగిసా్ యి. ఈ పత్రాక్లో 
పౌలు యొక్క అతయాంత పాాముఖ్యమ నై విష్య లను క్ూడ  ఇవి ఉద ా టిసా్ యి. 

స్తమస్తయ యొక్క పరచియాం (1:6-10) 
1:6-10లో ఉని పత్రాక్లోని ర ాండవ భాగాంలో, గలతీయులు ఎదురొకనిన స్తమస్తయక్ు 

పరచియమును మనము చూసా్ ము. ఇక్కడ, పౌలు గలతీయలో అబదధ  బో ధ్క్ుల యొక్క స్తమస్తయప నై 
స్తూటిగా ద డిచదశాడు. అతడు ఆశుర్యమును వయక్్పర్చ, వారనిి ఇబబాందపి టటర చుని అబదధ  బో ధ్క్ులను 
అనుస్తరిాంచడాం ఎాంత పామ దక్ర్మో గలతీయులక్ు హచెురిాంచ డు. పౌలు ఎాంతో స్తపష్రముగా, ఈ అబదధ  
బో ధ్క్ులను అనుస్తరిాంచుట అనగా అబదధ  స్తువార్్ను అాంగరక్రాించుట అయుయనిది అని నొకనక చెపాపడు. 
1:8లో అబదధ  బో ధ్క్ులక్ు విరపధ్ముగా పౌలు పల్వకనన క్ఠనిమ ైన శాపమును వినాండి: 

మమేు మీక్ు పకా్టాించన స్తువార్్గాక్ మరయిొక్ స్తువార్్ను మమే నైను 
పర్లోక్మునుాండ ివచున యొక్ దూతయిెనైను మీక్ు పకా్టాించనయిడెల అతడు 
శాపగీస్తు్ డవును గాక్ (గలతీ. 1:8). 

అబదధ బో ధ్క్ుల యొక్క సది ధ ాంతములను ఆచరిాంచుట చని విష్యము కాదు. అది కరీస్తు్  
యొక్క నిజమ నై స్తువార్్ను త్రర్స్తకరిాంచుట అయుయనిది. అది స్తవయాంగా ర్క్షణను త్రర్స్తకరిాంచుట 
అయుయనిది. గలతీయలోని స్తమస్తయలు చనివి కావు అని పత్రాక్లోని ఈ భాగము స్తపష్రము చదస్తు్ ాంది. 
గలత్రయ స్తాంఘముల యొక్క నితయ గమయము పణాంగా ప టరబడిాంది. 

హబె్ర ాపత్రకా్ కొీ త్ నిబాంధ్న గీాంథములో అతయాంత ఆశుర్యక్ర్మ నై గీాంథములలో 
ఒక్ట ిఅని మీక్ు తలెుసా. ఇద ిఆశుర్యక్ర్మ నైద ిఅని ననేు ఎాందుక్ు 
అనుచున ిను అాంట ేఇద ిపౌలు వాా సని మొదట ిపత్రకా్ — ఇద ిపౌలు యొక్క 
మొదట ిపత్రకా్ అని ననేు నముుత ను — మరయిు అతడు ఆర్ాంభిాంచు 
విధ నమును గూరుి ఆలోచాంచాండ.ి అతడు ఎల ాంట ిఅభివాదము లేక్ుాండ  
ఆర్ాంభిసా్ డు మరయిు పతా్ర గరీక్ు పత్రకా్లో “హలో, ఎల  ఉన ిర్మ?” అనిటటో  ఒక్ 
అభివాదము ఉాండ ల్వ. అతడు ద నిని విడచిప టిర , నరే్మగా ఎదుర్మద డకిన దగిాడు. 
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“గలతీయుల నై మీర్మ మరొక్ స్తువార్్ వ పైుక్ు త్రర్మగుట న క్ు ఆశుర్యము 
క్ల్వగసి్తు్ ాంద ి— అద ిఅస్తలు స్తువార్్ కానకేాదు.” తర్మవాత పౌలు ఇల  
కొనసాగాించ డు, “మమేు మీక్ు పకా్టాించన స్తువార్్గాక్ మరయిొక్ స్తువార్్ను 
మమే నైను పర్లోక్మునుాండ ివచున యొక్ దూతయిెనైను మీక్ు 
పకా్టాించనయిడెల — అద ిగబియాిలేు దూత అయిన  స్తర ే— “అనతదమ ఎసలర ” 
అటిర  వయకన్ యొక్క అనతదమ, బహషి్కర్ణ జర్మగును గాక్. పౌలు తన 
మొటరమొదట ిపత్రకా్లో ఏమి చబెుతయన ిడు అాంట,ే స్తతయము చ ల  
పాాముఖ్యమ యైునిద.ి పౌలు గలతీయులక్ు వాా యుటక్ు కార్ణాం ఏమనగా, తన 
పరచిర్యను కొనసాగాించుచుని స్తద ువన గల క ైస్ై్తవులు ఇల  చబెుతయన ిర్మ, 
“స్తర,ే మీర్మ నిజముగా స్తరయిిెనై మ ర్గములో ఉాండ ల్వ అాంట,ే మీర్మ లోపల 
ఉాండ ల్వ అాంట,ే అనుయల నై మీర్మ, స్తునిత్ర ప ాందవలసయిునిద,ి మరయిు ఆ 
పనిలో మమేు మీక్ు స్తహయము చదసా్ ము.” అక్కడ పౌలు అాంటాడు, “ఆగాండ!ి 
అద ిఅబదధ  బో ధ్.” పౌలు ఎక్ుకవ చదయుటలేద  అని మీర్మ అనవచుు! 
ఏమ తమాు లేదు, ఎాందుక్ాంట ేస్తునిత్ర అను ఆచ ర్ము ద వరా స్తాంపూర్ణ 
స్తువార్్ను తచెుుచున ిము అని చబెుతూ అస్తలు స్తువార్్క్ు ఆటాంక్ము 
క్ల్వగాించుటను పౌలు చూశాడు. 

— నికోలస్ ప రినీ్, పిహచె్.డి. 

చ రతి్రకా్ క్థనములు (1:11-2:21) 
1:11-2:21లో ఉని గలతీ పత్రకా్ యొక్క మూడవ భాగము మరిాంత వివర్ముగా ఉాంటటాంద.ి 

అప స్్తలునిగా పౌలు తన అధకిార్మును ర్మజువు పర్చుకొనిన అనేక్ చ రిత్రకా్ క్థనములను ఇద ి
క్ల్వగియునిది. పత్రాక్ యొక్క ఈ భాగములో, గలతీయలో ఉని అబదధ బో ధ్క్ులను అతడు 
క్ఠనిముగాను, విష్యములక్ు అనుగుణాంగాను ఖ్ాండిాంచుట అప స్్తలునిగా దదవుడు తనకనచున 
అధకిార్ము మీద ఆధ ర్పడయిునిదని పౌలు చూపాడు. 

ఈ అధ యయములలో మూడు చ రతి్రాక్ క్థనములు వ లుగులోనికన వసా్ యి: 1:11-17లో పౌలు 
యొక్క పలిుపు మరియు తరరీ దు; 2:1-10లో పౌలు యిరె్ూష్లేములో పౌలు స్తాంఘ న యక్ులను 
క్లుస్తుకొనుట; 2:11-21లో సరిియ లోని అాంత్రయోక్యలో పౌలు పతేయర్మతో వివాదిాంచుట. 
గలతీయులను ఒపిపాంచుటక్ు పౌలు చదసని పాయతిములక్ు ఈ స్తనిివేశములు ఎాంతో కరలక్మ నైవి 
కాబటిర , మనము పౌలు యొక్క పలిుపు మరయిు తరరీదుతో ఆర్ాంభిాంచ వాటిని ఒకొకక్టిగా 
చూడవలసయిునిది. 
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పలిుపు మరియు తరరీ దు (1:11-17) 
పౌలు యొక్క పలిుపు మరయిు తరరీ దును గూరిున క్థనము, అనయ క ైస్ై్తవులు 

స్తునిత్రప ాంద లని కోరినవారిని ఖ్ాండిాంచుటక్ు పౌలు క్ల్వగయిుని అధికార్మును వివరిస్తు్ ాంది. పౌలు 
మ ర్మమనస్తుి ప ాందుటక్ు ముాందు, ఇశాీయిలేులోని పర్ాంపర్లను పేామిాంచ స్తాంఘమును హిాంసిాంచన 
విధ నమును వరిణాంచుటతో ఇద ిఆర్ాంభమవుతయాంది. గలతీయులక్ు 1:13-14లో అతని మ టలను 
వినాండి: 

న  పతిర్మల పార్ాంపరాయచ ర్మాందు విశషేాస్తకన్ గలవాడన ,ై న  స్తవజఞతీయులలో 
న  స్తమ నవయస్తుకల నై అనకే్ులక్ాంట ెయూదుల మతములో 
ఆధకి్యతనొాందతి్రనని న  నడవడనిిగూరుి మీర్మ విాంటరి ి(గలతీయులక్ు 1:13-
14). 

కరీస్తు్  అనుచర్మడగుటక్ు ముాందు పౌలు ఇశాీయిేలు యొక్క పర్ాంపర్లక్ు లోతయగా 
క్టటర బడయిుాండిన డు అని అతనిని గూరుి తెల్వసని ఏ ఒక్కర్మ క్ూడ  త్రర్స్తకరిాంచలేర్మ. వాస్్తవానికన, 
క ైైస్్తవునిగా క్ూడ , స్తువార్్ పకా్టిాంచు నిమిత్ము అతడు వీటలిో అనేక్ పర్ాంపర్లక్ు తనను త ను 
స్తమరిపాంచుక్ున ిడు. అయితద యూదుల పర్ాంపర్ల పటో ఈ ఆర్ాంభ ఆస్తకన్ మరియు కొనసాగుచుని 
గౌర్వము ఉని తర్మవాత క్ూడ , గలతీయక్ు పాయ ణ ాంచనపుపడు పౌలు అనయ క ైస్ై్తవులు 
స్తునిత్రప ాంద లని ఆశ్చాంచలేదు. తన దనిములలో ఇశాీయిేలు పర్ాంపర్లక్ు ఎాంతో క్టటర బడయిుాండని 
అతడు దీనిని ఎల  స్తమరిాాంచ డు? 

పౌలు మొదట యూదుడు, మరయిు అతడు నజరయేుడెనై యిసే ేవాగాే నము 
చదయబడని మ స్ి య అని క్నుగొనిన యూదుడు అయుయన ిడు అను 
విష్యమును మనము జఞా పక్ముాంచుకోవాలని న  ఆలోచన. పౌలు ప దేల 
పర్ాంపర్లలో ఎదగిాడు, తన చనిన ట ినుాండ ిలేఖ్నమును వినుచు ప రగిాడు, 
మరయిు అతడు ఒక్ పరసి్తయుయనిగా తరరీ దు ప ాంద డు కాబటిర , ఆ 
లేఖ్నములను గూరుి అతనికన లోతెనై జఞా నము ఉాండనిద.ి కాబటిర , బహుశా పౌలు 
అనకే్ పుస్్తక్ములను బటీరపటిరయుాండవచుు. కాబటిర , మనము నడేు పాత 
నిబాంధ్న లేఖ్నములు అని పలిచు ధ్ర్ుశాస్్తరమునాంతటనిి — అనగా ఇశాీ యిలేు 
పర్ాంపర్, చరతి;ా ఉద హర్ణక్ు రపమ . 9లో మనము చూచు విష్యములు 
వాంటవిాటనిి — పౌలు క్ల్వగయిున ిడు... ఇపుపడు కరీస్తు్  యొదేక్ు వచున 
తర్మవాత కొనిి పతా్రక్ూల విష్యములను విడచిప టార లని అతడు గీహాించ డు. 
కాబటిర , స్తవనీత్రని గూరుి ఆలోచాంచు ధోర్ణ , పౌలు కాలములో వల  యూదుల 
జఞత్ర ఉనితమ నై జఞత్ర అని భావిాంచుట వాంటవిాటనిి క్ూడ  ఒక్ పరసి్తయుయనిగా 
అతడు క్ల్వగయిుాండని డు. మరయిు దమస్తుక మ ర్గములో ఏమి జరగిాింద ిఅాంట,ే 
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స్తజీవుడెనై కరీస్తు్  అతనికన పతాయక్షమయ యడు, మరయిు వ ాంటన ేఆయన ే
వాగాే నము చదయబడని మ స్ి య అని పౌలు గీహాించ డు. కాబటిర , పౌలు 
పసా్తాంగాించుట ఆర్ాంభిాంచనపుపడు, అతడు పాత నిబాంధ్న వాగాే నములను 
న ర్వరేుినద ినజరయేుడెనై యిసే ేఅని పకా్టాించ డు, మరయిు యూద  మతము 
అాంత చడ్ెదకిాదుగాని, అద ికరీస్తు్ లో న ర్వరే్ుబడనిద ిఅని అతడు పకా్టాించ డు. 

— డ . డొన ల్్ విటెి 

గలతీయులక్ు 1:15-18లోని పౌలు మ టలను వినాండి: 

దదవుడు ననేు అనయజనులలో తన క్ుమ ర్మని పకా్టాింపవల నని ఆయనను 
న యాందు బయలుపర్ప ననుగీహాించనపుపడు మనుష్యమ తయా లతో ననేు 
స్తాంపతా్రాంపలేదు .... [ననేు] వ ాంటన ేఅరబేియ  దదశములోనికన వ ళో్లత్రని; పమిుట 
దమస్తుక పటరణమునక్ు త్రరగి ివచుత్రని. అటటప నైి మూడు స్తాంవతిర్ముల నై 
తర్మవాత .... యిరె్ూష్లేమునక్ు వచు[త్రని] (గలతీ. 1:15-18). 

పౌలు స్తూటిగా యిసే్తు నుాండి స్తువార్్ను మరయిు క ైస్ై్తవ సది ధ ాంతములను నేర్ముకొనుచు మూడు 
స్తాంవతిర్ములు అరేబియ  పాాాంతములో గడిపాడు. అనుయలు స్తునిత్రని అతడు నిరాక్రిాంచుట తన 
సావభావిక్ తర్కము లేక్ వయకన్గత ఇష్రములో నుాండ ిపుటరలేదు. స్తవయాంగా పభాువ ైన యిసేే, పౌలుక్ు ఈ 
కొీత్ అభిపాాయములను నేరపిాంచ డు. ఈ కార్ణము చదత, ఈ విష్యములో పౌలుక్ు అస్తముత్ర తలెుపుట 
స్తవయాంగా కరీస్తు్ క్ు అస్తముత్ర తెలుపుట అయుయనిది. 

న యక్ులతో క్లుస్తుకొనుట (2:1-10) 
2:1-10లో ఉని గలతీయ పత్రకా్లోని ఈ భాగము యొక్క ర ాండవ చ రతి్రాక్ క్థనము, 

యిెర్ూష్లేములో ఉని స్తాంఘ న యక్ులతో పౌలు క్లుస్తుకొనుటను గూరుి నివదేసి్తు్ ాంది. పేతయర్మతో 
వయకన్గతముగా క్లుస్తుకొనిన పద ిలుగు స్తాంవతిర్ముల తర్మవాత, పౌలు యిెర్ూష్లేములో ఉని 
స్తాంఘ న యక్ులతో క్లుస్తుకొన ిడు, మరియు వార్మ అనుయలక్ు స్తువార్్ పకా్టిాంచుటక్ు అతడు 
ఉపయోగిాంచుచుని పదధత్రని నిరాా రిాంచ ర్మ. గలతీయులక్ు 2:1-9లోని పౌలు మ టలను వినాండి: 

అటటపమిుట ... యిరె్ూష్లేమునక్ు త్రరగి ివ ళో్లత్రని. దదవదర్ిన పకాార్మ ే
వ ళో్లత్రని.... ననేు అనయజనులలో పకా్టాించు చుని స్తువార్్ను వారకినని 
పతాదయక్ముగా ఎనిిక నైవారకినని విశదపర్చత్రని .... స్తువార్్ .... స్తునిత్ర 
ప ాందనివారకిన బో ధాించుటక  ైన  క్పప గాింపబడనెని వార్మ చూచనపుపడు, .... 
య కోబు [పతేయర్మ] యోహాను అను వార్మ న క్ు అనుగీహాింపబడని క్ృపను 
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క్నుగొని, .... తమతో పాల్వవార్మనుటక్ు స్తూచనగా న క్ును బర్ిబాక్ును 
క్ుడచిదత్రని ఇచుర ి(గలతీ. 2:1-9). 

అనుయల మధ్య అతడు చదయుచుాండని పరిచర్య యిెర్ూష్లేములో ఉని స్తాంఘ న యక్ుల 
యొక్క అధికారకి్ బో ధ్నక్ు వయత్రరకే్ముగా లేదని వార్మ చూచు విధ్ముగా పౌలు ఈ వృత ్ ాంతమును 
గలతీయులక్ు అనుస్తాంధ నాం చదశాడు. అనయజనుల మధ్య స్తువార్్ పాక్టిాంచు విశషే్మ నై బాధ్యతను 
దదవుడు పౌలుక్ు అనుగీహిాంచ డు అని ఇతర్ అప స్్తలులు స్తముత్రాంచ ర్మ. కాబటిర , అనుయల స్తునిత్రకన 
స్తాంబాంధిాంచన పాశిక్ు అతడు స్తపాందిాంచన విధ్ముగా స్తపాందాించుటక్ు పౌలుక్ు పూరి్ హక్ుక ఉనిది. 

పౌలు త ను ప ాందుకొనిన పలిుపు, ఆజా, అప స్్తలతవము మరయిు స్తువార్్ను 
యూదుల నుాండగిాక్ లేక్ యూదుల న యక్ుల నుాండగిాక్ నరే్మగా దదవుని 
యొదే నుాండ ిప ాందుక్ున ిడు అని పౌలు గలతీయులక్ు వాా సని పత్రకా్లో 
ఉద ా టాించ డు. త ను గలతీయులక్ు వాా సని పత్రకా్లో, స్తాంఘ న యక్ుల నై 
పతేయర్మ మరయిు యోహాను వాంటవిార ినుాండ ిఅతడు ప ాందుకొనిన 
ఆశీరావదమును గూరుి అతడు మ టాో డ డు, మరయిు అతడు ప ాందుకొనిన 
స్తువార్్ను వా నిరాా రాించ ర్మ. ఫల్వతాంగా, అతడు తన పరచిర్యను అనయజనుల 
స్తాంఘము నుాండ ిఆర్ాంభిాంచ డు, మరయిు స్తువార్్ కొాందర్మ పజాలక్ు 
క్టటర బడలిేదు, లేక్ యిరె్ూష్లేములోని స్తాంఘము వల  యూదుల 
స్తాంఘమునక్ు క్టటర బడలిేదుగాని, బెబైిలులోని విష్యములక్ు 
క్టటర బడయిునిద ిఅన ేగొపప స్తాందదశమును పాంపాడు. 

— డ . అతఫె్ గ ాండి, అనువాదము 

పతేయర్మతో వివాదము (2:11-21) 
2:11-21లో ఉని పౌలు యొక్క మూడవ చ రతి్రకా్ క్థనము సిరయి లోని అాంత్రయోక్య 

స్తాంఘములో పతేయర్మతో జరగిని వివాదమును వరిణస్తు్ ాంది. ఈ క్థనములో, మునుపట ిదనిములలో, 
పేతయర్మ స్తునిత్రప ాందని విశావస్తులతో స్తవతాంతాముగా క్లుస్తుకొనుచు స్తువార్్క్ు క్టటర బడయిుాండనెు అని 
మనము నేర్ముక్ుాంటాము. అయితద, కొాంత కాలము తర్మవాత, యిెర్ూష్లేము నుాండి వచున కొాందర్మ 
సాాంపదా యిక్ యూద  విశావస్తుల మధ్య తన గౌర్వమును గూరిు భయపడ ్ డు. కాబటిర , అతడు తనను 
త ను స్తునిత్రప ాందని విశావస్తుల నుాండ ిదూర్ము చదస్తుక్ున ిడు. స్తునిత్రలేని అనయ విశావస్తులు 
యూద  విశావస్తుల క్ాంటే తక్ుకవవార్మ అను అబదధ నముక్మును పతేయర్మ యొక్క కనీయలు 
నిరాా రిాంచ యి. మరియు పౌలు దీనిని గూరిు తలెుస్తుకొనినపుపడు, అతడు పతేయర్మను నిలదీసి, అతడు 
మరియు పేతయర్మ ఇర్మవుర్మ నమిున స్తువార్్ను అతనికన జఞా పక్ము చదశాడు. గలతీయులక్ు 2:15-16లో 
పౌలు పతేయర్మతో చపెిపన మ టలను వినాండి. అక్కడ పౌలు ఇల  పల్వకాడు: 
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మనము జనుమువలన యూదులమ ేగాని అనయజనులలోచదరని పాపులము 
కాము. మనుష్యయడు యిసే్తు కరీస్తు్ నాందల్వ విశావస్తమువలననగేాని 
ధ్ర్ుశాస్్తరస్తాంబాంధ్మ నై కనీయలమూలమున నీత్రమాంతయడుగా తీర్ుబడడని యిరెగి ి
మనమును ధ్ర్ుశాస్్తరస్తాంబాంధ్మ నై కనీయలమూలమున గాక్ కరీస్తు్ నాందల్వ 
విశావస్తము వలనన ేనీత్రమాంతయలమని తీర్ుబడుటక ై యిసే్తు కరీస్తు్ నాందు 
విశావస్తముాంచయున ిము; ధ్ర్ుశాస్్తరస్తాంబాంధ్ కనీయలమూలమున ఏ శరరరయిు 
నీత్రమాంతయడని తీర్ుబడడు గద  (గలతీ 2:15-16). 

పాజలు దదవుని స్తృషిరలో ఏ విధ్ముగా నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడత ర్మ అను విష్యమును గూరిు 
తన యొక్క అధికారిక్ స్తవర్ణక్ు పతేయర్మ క్ూడ  స్తమరిపాంచుక్ున ిడు అని ర్మజువు చదయుటక్ు పౌలు 
పేతయర్మతో తన వివాదమును గూరిు వాాశాడు. సాాంపదా యిక్ యూదుల బో ధ్లను ఆచరిాంచుట 
కాదుగాని, కరసీ్తు్ నాందు విశావస్తము ద వరా ఇది సాధ్యమవుతయాంది. పౌలు యొక్క అధకిార్ము స్తతయము 
నుాండ ిద రిమళో్లన తన క్ాంట ేముాందువాడెనై అప స్్తలుడెనై పేతయర్మను స్తరిచదయుటక్ు స్తరపిల తద, 
గలతీయలోని అబదధ బో ధ్క్ులను స్తరచిదయుటక్ు క్ూడ  నిశుయముగా అతనికన అధికార్ము ఉనిది. 
 

పౌలు యొక్క పలిుపు మరయిు తరరీ దు, యిరె్ూష్లేములోని న యక్ులతో అతని 
స్తమ వేశము, మరియు పేతయర్మతో అతని వివాదము అను ఈ మూడు క్థనములలో ఒకే విష్యము 
సామ నయముగా క్నబడుతయాంద:ి గలతీయలో ఉని అబదధ బో ధ్క్ులను వయత్రరేకనాంచుటక్ు మరియు 
నిజమ నై కరసీ్తు్  స్తువార్్ను స్తమరిాాంచుటక్ు పౌలు క్ల్వగియుాండని అధకిార్మును ఇవి బలముగా 
స్తమరిాసా్ యి. 

తన అధికార్మును ర్మజువు చదస్తుకొనుటక్ు చ రతి్రాక్ క్థనములను ఇచున తర్మవాత, 3:1-
4:31లో ఉని తన పత్రాక్లోని న లగవ భాగము మీద దృషిరప డత డు. దదవుని ఎదుట నీత్ర క్ల్వగియుాండుట 
లేక్ స్తరయిిెనై సిాత్రలో ఉాండుట స్తునిత్ర లేక్ ఏ ఇతర్ మ నవ కార్యములు వలన గాక్ కేవలాం విశావస్తము 
ద వరా మ తమాే సాధ్యమవుతయాంది అని క్నుపర్చుటక్ు అతడు ఇక్కడ మరిాంత స్తూటెనై వదే ాంతశాస్్తర 
ఆధ ర్ములను అాందిాంచ డు. 

వదే ాంతశాస్్తర ఆధ ర్ములు (3:1-4:31) 
పౌలు ఇచున వదే ాంతశాస్్తర ఆధ ర్ములను తలె్వయపర్చు విష్యములు న లుగు భాగములుగా 

విభాగిాంచబడత యి, మరయిు గలతీయుల అనుభవములు మరియు అబాాహాము జీవితమును గూరుి 
బెైబిలు ఇచుు నివేదకి్ను పల ల్వు చూపుత యి. మొదటిగా, పౌలు గలతీయుల యొక్క ఆదమి క ైస్ై్తవ 
అనుభవమును జఞా పక్ము చదసా్ డు. ర ాండవదిగా, అబాాహాము యొక్క ర్క్షిాంపబడు విశావస్తమును 
గూరిున పాత నిబాంధ్న క్థనము వ ైపుక్ు త్రరగిుత డు. మూడవదగిా, పౌలు గలతీయ విశావస్తుల 
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యొక్క పసా్తు్ త అనుభవమును గూరుి మ టాో డత డు. మరయిు న లగవదిగా, అబాాహాము భార్యలు 
మరియు బిడ్ల వృత ్ ాంతమును గూరిు మ టాో డత డు. మొదటిగా, 3:1-5లో గలతీయుల యొక్క 
ఆర్ాంభ క ైస్ై్తవ విశావస్త అనుభవము మీద పౌలు ప టిరన దృషిరని మనము చూద ే ము. 

ఆర్ాంభ అనుభవము (3:1-5) 
3:2-5లో పౌలు వాాసిన మ టలను వినాండి: 

ఇద ిమ తమా ేమీవలన తలె్వసకిొనగపర్మచున ిను: ధ్ర్ుశాస్్తరస్తాంబాంధ్ కనీయలవలన 
ఆతును ప ాందతి్రరా లేక్ విశావస్త ముతో వినుటవలన ప ాందతి్రరా? ... మొదట 
ఆత ునుసార్ముగా ఆర్ాంభిాంచ, యిపుపడు శరర రానుసార్ముగా 
పరపిూర్మణ లగుదురా? ... ఆతును మీక్ు అనుగీహాించ, మీలో అదుుతములు 
చదయిాంచువాడు ధ్ర్ుశాస్్తరస్తాంబాంధ్ కనీయలవలనన  లేక్ విశావస్తముతో 
వినుటవలనన  చదయిాంచుచున ిడు? (గలతీయులక్ు 3:2-5). 

పలు అలాంకారిక్ పశాిలు అడుగుతూ, తన మొదటి మిష్నరర య తలాో జరిగని విష్యములను 
గూరిు పౌలు మ టాో డుచున ిడు. పౌలు మొదటిసార ివారిని దరిిాంచనపుపడు గలతీయులు పరిశుద ధ తు 
నుాండ ిఅమోఘమ నై ఆశీరావదములను ప ాందుక్ున ిర్మ అని అప స్్తలుల కార్యములు 13, 14 మనక్ు 
చెబుతయన ియి. వార్మ ఇశాీయిేలు యొక్క ఆచ ర్ములను అనుస్తరిాంచుచున ిర్మ కాబటిర ఈ ఆతు 
ఆశీరావదములు వారికన లభిాంచలేదు అని గలతీయులక్ు మరయిు పౌలుక్ు ఇర్మవురికర తలెుస్తు. ఆతు 
వార ియొదేక్ు వచునపుపడు వార్మ స్తునిత్ర ప ాందలేదు. వార్మ కరసీ్తు్ నాందు విశావస్తముాంచ ర్మ కాబటిర  
దదవుడు వారికన ఈ బహుమ నములను ఉచతముగా అనుగహిీాంచ డు. ఈ అనుభవములో నుాండి, 
ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు విధదయత చూపుట వలన దదవుని ఆశీరావదములను తర్మవాత ప ాందుకోవచుు అని 
గలతీయులు ఆలోచాంచయుాండవలసనిద ికాదు. 

అబాా హాము విశావస్తము (3:6-4:11) 
గలతీయుల యొక్క ఆర్ాంభ క ైస్ై్తవ అనుభవమును గూరిు కొనిి వేద ాంతశాస్్తర ర్మజువులను 

అాందిాంచన తర్మవాత, పౌలు 3:6–4:11లో అబాాహాము యొక్క ర్క్షిాంపబడు విశావస్తము యొక్క 
ఉద హర్ణ వ పైుక్ు త్రరగిాడు. ఈ వచనములలో, అబాాహామును దదవుడు అతని విశావస్తము వలన 
దీవిాంచ డుగాని, దదవుని ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు అబాాహాము విధదయత చూపుట వలన కాదు అని పౌలు 
వాదిాంచ డు. శారరరిక్ మ నవ పాయతిముల ద వరా అబాాహాము ర్క్షణ ఆశీరావదములను 
స్తాంపాదిాంచుకొనలేదు. 

అబాా హాము యొక్క నీత్ర. ఈ భాగములో పౌలు యొక్క వాదన స్తాంకనోష్రముగా ఉనిది, కాని 
మనము ద నిని ఐదు భాగములుగా స్తగీహిాంచవచుు. మొదటిగా, దదవుని దృషిరలో అబాాహాము యొక్క 
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నీత్ర దదవుని వాగాే నముల మీద విశావస్తము ద వరా క్ల్వగినది అని పౌలు చూపాడు. గలతీయులక్ు 3:6-
7లో పౌలు ఆదకిాాండము 15:6ను ఈ విధ్ముగా ఉపయోగిాంచ డు: 

అబాా హాము దదవుని నమ ును అద ిఅతనికన నీత్రగా యిాెంచ బడనెు. కాబటిర  
విశావస్తస్తాంబాంధ్ులే అబాా హాము క్ుమ ర్మలని మీర్మ తలె్వసకిొనుడ ి(గలతీ 3:6-
7). 

ఆది. 15:6 యొక్క పాాముఖ్యతను అరా్ము చదస్తుకొనుటక్ు, ఈ వచనమునక్ు ముాందు ఉని 
విష్యములను మనము మనస్తుిలో ప టటర కోవాల్వ. ఇాంతక్ు ముాందు, దదవుడు అబాాహామునక్ు గొపప 
రాజయమును వాగాే నము చదశాడు, కాని అతని భార్యయిెనై శారా గొడ ాలుగా ఉాండుట వలన అబాాహాము 
దదవుని వాగాే నమును స్తాందదహాించ డు. పతా్రస్తపాందనగా, దదవుడు తన వాగాే నమును నిరాా రిాంచ డు. త ను 
రాత్ర ాఆకాశమును నక్షతమాులతో నిాంపని విధ నమును అబాాహాముక్ు చూపి, అబాాహాము వార్స్తులు 
ఆకాశ నక్షతాముల వల  ల క్కక్ు మిాంచనవార ైయుాంటార్మ అని ఆయన వాగాే నము చదశాడు. అబాాహాము 
ఒపపిాంపబడి, దదవుని వాగాే నమును నమ ుడు. మరియు దదవుడు అతనిని నీత్రమాంతయనిగా ఎాంచ డు. 

ఇపుపడు, అబాాహాము పాప ివల  మిగిల్వయుాండిన డుగాని, అబాాహాము తన స్తృషిరలో 
నీత్రమాంతయడెైయున ిడు అని పర్లోక్ సాా నములలో దదవుడు పకా్టిాంచ డు. అబాాహాము స్తునిత్ర ప ాందక్ 
మునుపే ఇది జరగిిాంది. ఈ కార్ణము చదత, అబాాహాము విష్యములో వాస్్తవమ ైనది, అబాాహాము 
పిలోలాందర ివిష్యములో క్ూడ  వాస్్తవమ ైయునిదని పౌలు నిరాా రిాంచ డు. మరియు అబాాహాము 
యొక్క ఉద హర్ణను అనుస్తరిాంచువార్మ అతని నిజమ ైన పలోిలు మరయిు దదవుడు వాగాే నము చదసని 
గొపప రాజయమునక్ు వార్స్తులు అయుయన ిర్మ. 

వాగాే నము చదయబడని అనుయల ర్క్షణ. ర ాండవదగిా, ర్క్షణ ఆశీరావదము అతని ద వరా అనుయలక్ు 
క్ూడ  వాయపిస్తు్ ాంది అని దదవుడు అబాాహామునక్ు వాగాే నము చదసని విధ నమును పౌలు తెల్వయజశేాడు. 
గలతీ. 3:8-9లో పౌలు ఆదకిాాండము 12:3ను ఈ విధ్ముగా స్తాంబో ధిాంచ డు: 

దదవుడు విశావస్తమూలముగా అనయజనులను నీత్రమాంతయలుగా తీర్మునని 
లేఖ్నము ముాందుగా చూచ– నీయాందు అనయజనులాందర్మను 
ఆశీర్వదాింపబడుదుర్మ అని అబాా హామునక్ు స్తువార్్ను ముాందుగా పకా్టాించనెు. 
కాబటిర  విశావస్తస్తాంబాంధ్ులే విశావస్తముగల అబాా హాముతోక్ూడ 
ఆశీర్వదాింపబడుదుర్మ (గలతీ. 3:8-9). 

స్తువార్్ లేక్ కరసీ్తు్ ను గూరిున శుభవార్్ అబాాహాము విశావస్తమును పాంచుకొనిన అనుయలను 
క్ూడ  నీత్రమాంతయలుగా తీర్ముతయాంది అని ఆది. 12:3 ఎదుర్మచూసిాంది. లోక్ములో అనుయలాందరి మధ్య 
దదవుని ఆశీరావదములను వాయపిాంపజయేుటక్ు దదవుడు అబాాహామును పిల్వచ డు. మరియు కరసీ్తు్  స్తువార్్ 
అనుయల మధ్య వాయపి్  చెాందుట ఈ పలిుపును న ర్వరేిుాంది అని పౌలు నిరాా రిాంచ డు. 
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ఆదకిాాండము 12లో, దదవుడు అబాా హముక్ు వాగాే నము చదయుచున ిడు, 
కవేలాం — ఆ స్తమయమాందు స్తాంత నము లేనివాడెయైుని — అబాా హాము 
క్ుమ ర్మని ప ాందుకొనుట మ తమా ేకాదుగాని, అబాా హాము ద వరా దదశములు 
దవీిాంచబడత యి. మరయిు పాత నిబాంధ్నలో ఈ కార్యము కొనసాగుటను 
మనము చూసా్ ము. ఇశాీ యిలేు దదవుని కొర్క్ు పతాదయకనాంచబడని పజాలుగా 
పలిువబడరి,ి మరయిు వార్మ జనముల మధ్య దదవునికన మరయిు ఆయన 
రాజయమునక్ు పాాత్రనిధ్యము వహాించవలసని పజాల యైుాండరి.ి వార్మ “రాజుల నై 
య జక్ స్తమూహము” అని పలిువబడరి ి... అవును, రాజుల నై య జక్ 
స్తమూహముగా ఉాండుటక్ు, దదవుని ఆశీరావదములు ఇశాీ యిలేు ద వరా 
జనములలోనికన పవాహాించు మ ధ్యమ లుగా ఉాండుటక్ు మనము విఫలమ యైియే 
విధ్ముగాన,ే ఇశాీ యిలేు అనకే్ విధ లుగా విఫలమ యైియాంద ిఅని మనక్ు తలెుస్తు. 
అయితద యిసే్తు అబాా హాము యొక్క ఉనితమ నై స్తాంతత్ర అయుయన ిడు, 
మరయిు ఇపుపడు, కరీస్తు్ నాందు, కొీ త్ నిబాంధ్న స్తాంఘము అబాా హాము 
స్తాంత నమ నై యిసే్తు ద వరా ఆశీరావదమును ప ాందుకొనుట మ తమా ేకాదుగాని, 
జనముల మధ్య ఆశీరావద కార్ణముగా క్ూడ  ఉనిద.ి 

— డ . డెనిిస్ ఇ. జఞనిన్ 

కరీస్తు్  తన మీద వసే్తుకొనిన శాపము. మూడవదిగా, ర్క్షణ స్తత్రియల ద వరా గాక్ కరసీ్తు్ నాందు 
విశావస్తముాంచుట ద వరా క్లుగుతయాంది, ఎాందుక్ాంట ేపాపముప ై దదవుని శాపమును కరసీ్తు్  స్తాంపూర్ణముగా 
తీస్తుక్ున ిడు అని పౌలు వివరిాంచ డు. 

స్తునిత్ర స్తమయములో ర్క్్ము కార్మనటటో  చర్ుమును కోయుట నీత్రని స్తాంపాదిాంచుటక్ు ఒక్ 
మ ర్గము కాదని గలతీయులు అరా్ము చదస్తుకోవాలని పౌలు కోరాడు. ఆదకిాాండము 17లో అబాాహాముతో 
దదవుడు చదసిన నిబాంధ్నక్ు చహిముగా, స్తునిత్ర ఒక్ పవితామ నై ఒడాంబడిక్ అయుయనిది, మరియు 
ద ని అరా్ము “ననేు నిబాంధ్న నముక్తవమును పాటిాంచని యిెడల స్తజీవుల దదశము నుాండి నేను 
తయాంచవేయబడుదునుగాక్.” పాపమునక్ు అాంత్రమ పాాయశ్చుత్ముగా కరసీ్తు్  వచ ుడు. దదవునికన మనము 
చూపు విధదయత వలన క్లుగవలసని శాపమును ఆయన తన మీద వసే్తుక్ున ిడు. గలతీయులక్ు 
3:13లో పౌలు ఈ విధ్ాంగా మ టాో డత డు: 

కరీస్తు్  మనకోస్తము శాపమ  ైమనలను ధ్ర్ుశాస్్తరముయొక్క శాపమునుాండ ి
విమోచాంచనెు (గలతీ. 3:13). 

ఇక్కడ పౌలు చదసని వాయఖ్య, మ ా ను మీద వేలా డువాడు దదవుడు శపిాంచనవాడు అని పాక్టిాంచు 
దివతీ. 21:23 మీద ఆధ ర్పడయిునిది. సిలువ మీద వేలా డుట ద వరా — అనగా యూదుల ఆలోచన 
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పాకార్ాం అతయాంత అవమ నక్ర్మ ైన మరయిు శాపగస్ీ్తమ ైన మర్ణమును అనుభవిాంచుట ద వరా — కరసీ్తు్  
పాపమను భయాంక్ర్మ నై శాపమును తన మీద వసే్తుక్ున ిడు. వారి నిమిత్ము ఆయన తన మీదకిన 
శాపమును తీస్తుక్ున ిడు కాబటిర , కరసీ్తు్ నాందు విశావస్తముాంచుట ద వరా గలతీయుల ఆశీరావదములనీి 
వారవివుత యి అని గలతీయులు అరా్ము చదస్తుకొనవలసియుాండనెు. 

కరీస్తు్  చదసని కార్యము యొక్క స్తాంపూర్ణత అను ఆలోచన పౌలు 
వదే ాంతశాస్్తరమునక్ు కాేందమా యైునిద,ి మరయిు పతనమ నై మ నవులుగా 
మనలో ఎాంత ఉనిద ిమన ర్క్షణ, మన విమోచన మనము చదయు ఏ 
కార్యముతో నిమిత్ము లేక్ుాండ  మన కొర్క్ు స్తాంపాదాించబడనిద ిఅను 
ఆలోచనక్ు విరపధ్ముగా పల రాడుటక్ు పయాత్రిస్తు్ ాంద.ి ఆయిత గలతీ పత్రకా్లో 
పౌలు ఈ ఆలోచనను నొకనక చబెుత డు, మరయిు కరీస్తు్  ఈ స్తమస్్తమును 
చదసయిున ిడు అని, అాంత్రమ వ లను చలోె్వాంచ డు అని అరా్ము చదస్తుకోవాలని 
మన మనసాిక్షులను బలవాంతప డుతయన ిడు. పాత నిబాంధ్న శాపమును 
గూరుి మ టాో డుతయాంద.ి మరయిు కరీస్తు్  ఆ శాపమును మోయుట ద వరా, 
మనము ఇపుపడు ద ని నుాండ ిస్తవతాంతయా లమ యైున ిము, కాబటిర , 
సావతాంతయామును గూరుి పౌలు గలతీ పత్రకా్లో స్తపష్రముగా మ టాో డత డు, 
మరయిు ఆ సావతాంతయామును మనము మన పయాతిముల ద వరా 
సాధాించలేదు, మ నవ ఆచ ర్ములను మరయిు మతపర్మ నై లోక్ము మనక్ు 
ఇచుు విష్యములను అనుస్తరాించుట ద వరా మనము ద నిని సాధాించలేదు. 
అయితద మనము ద నిని స్తాంపాదాించత్రమి, లేక్ స్తవయాంగా వ లను చలోె్వాంచన, 
స్తవయాంగా శాపమును భరాించన పభాువ నై యిసే్తు కరీస్తు్  ఆ వర్మును మనక్ు 
అనుగీహాించ డు, కాబటిర , దదవుని పలోిల యొక్క సావతాంతయాములో జీవిాంచుటక్ు 
మనక్ు సావతాంతయామును అనుగీహాించ డు. 

— ర వ. డనె్ హెాండదో  

మోష ేధ్ర్ుశాస్్తరము. న లగవదగిా, ధ్ర్ుశాస్్తరము అబాాహాము యొక్క విశావస్త ఉద హర్ణను 
త ర్మమ ర్మ చదయలేదు అని స్తపష్రము చదయుట ద వరా మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరమును ఇచుుట వ నుక్ దదవుని 
ఉదదేశయమును పౌలు వివరిాంచ డు. దదవుని ఎదుట నీత్ర దదవుని ధ్ర్ుశాస్్తరమును ఆచరిాంచుట వలన 
క్లుగుతయాంది అని గలతీయలోని అబదధ బో ధ్క్ులు బో ధిాంచ ర్మ. అయితద ఇాంతక్ు ముాందు మనము 
చూసనిటటో , నీత్ర, లేక్ నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడుట కవేలాం విశావస్తము ద వరా మ తమాే 
సాధ్యమవుతయాంది అని పౌలు ఉద ా టిాంచ డు. అల ాంటపుపడు దదవుడు మోషే ద వరా ధ్ర్ుశాస్్తరమును 
ఎాందుక్ు ఇచ ుడు? గలతీయులక్ు 3:17-19లో తలెుపుచునిటటో : 



పౌలు వేద ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశములు ర ాండవ  పాఠము: పౌలు మరియు గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ 

-21- 

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

న లుగువాందల ముపపద ిస్తాంవతిర్ముల నై తర్మవాత వచున ధ్ర్ుశాస్్తరము, 
వాగాే నమును నిర్రా్క్ము చదయునాంతగా పూర్వమాందు దదవునిచదత 
సిార్పర్చబడని నిబాంధ్నను కొటిరవయేదు... ఆల గ తైద ధ్ర్ుశాస్్తర మ ాందుక్ు? 
ఎవనికన ఆ వాగాే నము చదయబడనెో ఆ స్తాంత నము వచుువర్క్ు అద ిఅత్ర 
కీ్మములనుబటిర  ద నికన తర్మవాత ఇయయబడనెు (గలతీ. 3:17-19). 

మోషే ద వరా ఇశాీయిేలుతో దదవుని నిబాంధ్న అబాాహాముతో ఆయన నిబాంధ్న చదసని తర్మవాత 
స్తుమ ర్మగా న లుగు వాందల ముప పై స్తాంవతిరాలక్ు పరచియాం చదయబడిాంది. అయితద అబాాహాము 
దినములలో సాా పిాంచబడని విశావస్తము ద వరా నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడు మ ర్గమును మోషే 
ధ్ర్ుశాస్్తరము కొటిరవయేలేదు అని పౌలు ఉద ా టిాంచ డు. బదులుగా, పౌలు ఇక్కడ తెలుపుతయనిటటో , 
ఇశాీయిలేు యొక్క తపిపదములతో వయవహరిాంచుటక్ు మరయిు వారిని అబాాహాము యొక్క గొపప 
స్తాంత నము అయిన — లేక్ “స్తాంతత్ర” అయిన — కరసీ్తు్  వచుు దనిము కొర్క్ు సదిధపర్చుటక్ు మోష ే
ధ్ర్ుశాస్్తరము ఇవవబడినది. ఈ వాక్యభాగములో పౌలు ఎాంతో చెపాపడు కాబటిర ద నిని ఈ పాఠములో 
తర్మవాత మరిాంత స్తపష్రముగా చూద ే ము. కాని ఇపుపడు, మోషే “ధ్ర్ుశాస్్తరము, [దదవుని] వాగాే నమును 
నిర్రా్క్ము చదయునాంతగా పూర్వమాందు దదవునిచదత సిార్పర్చబడని [అబాాహాము] నిబాంధ్నను 
కొటిరవయేదు” అని పౌలు ధెరై్యముగా ఉద ా టిాంచన విష్యమును గమనిాంచుట చ ల  అవస్తర్ము. బెైబిలు 
చరతిలాో మోష ేధ్ర్ుశాస్్తరమును గూరుి ఏమి చెపపబడనిపపటకిర, దదవుని ధ్ర్ుశాస్్తరము మిగిల్వన 
లేఖ్నమాంతటతిో ప ాంతన క్ల్వగయిునిది అని పౌలు నమ ుడు. మోషేక్ు దదవుడు బయలుపర్చన 
ధ్ర్ుశాస్్తరము అబాాహాముక్ు దదవుడు బయలుపర్చనద నికన విర్మదధముగా ఉాండుట అసాధ్యము. 
గలతీయులక్ు 3:21లో పౌలు చెపపినటటో , “ధ్ర్ుశాస్్తరము దదవుని వాగాే నములక్ు విరపధ్మ నైద ? 
అటోనరాదు!” 

మోషే దినములలోని ఇశాీయిలేీయులు ఆయన ఆజాలను పాటిాంచ లని ఆయన కోరని 
విధ్ముగానే, అబాాహాము దనిములలో క్ూడ  దదవుడు స్తత్రయిలను లేక్ తన ఆజాల పటో విధదయతను 
ఆశ్చాంచ డు అని ఆదికాాండములోని అబాాహాము వృత ్ ాంతములు స్తపష్రము చదసా్ యి. అయితద గలతీయలో 
ఉని అబదధ  బో ధ్క్ులు విధదయతను గూరుిన ఒక్ పాాముఖ్యమ నై స్తతయమును గమనిాంచుటలో 
విఫలమయ యర్మ. అబాాహాము మరియు మోషేతో దదవుడు చదసిన నిబాంధ్నలలో — లేక్ బెైబిలు అాంతటలిో 
— దదవుని ఆజాలక్ు విధదయత దదవుని ఎదుట నీత్రని స్తాంపాదిాంచుకొనుటక్ు మ ర్గము కాదు. విశావస్తము 
ద వరా త ము ప ాందుకొనిన నీత్ర అను ఉచత బహుమ నమునక్ు నిజమ ైన విశావస్తులు క్ృతజాతను 
తెల్వయజేసని మ ర్గము ఇది. ధ్ర్ుశాస్్తరము విశావస్తము ద వరా నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడుటను 
కొటిరవయేుటక్ు చదర్ుబడలేదుగాని, కరసీ్తు్  వ పైుక్ు నడిపిాంచుటక్ు చదర్ుబడినది. కాబటిర , అబాాహాముతో 
దదవుడు చదసిన వాగాే నమునక్ు ఎవర్మ వార్స్తులు కాగలర్మ? 
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అబాా హాము స్తాంతత్ర. పౌలు చదసిన వాదన యొక్క ఐదవ భాగములో, అబాాహాము యొక్క 
పరపిూర్ణమ నై నీత్రగల క్ుమ ర్మడు, ఆయన నిజమ నై స్తాంతత్రయిెైన కరసీ్తు్ క్ు చెాందిన పతా్ర ఒక్కరికన దదవుని 
ఆశీరావదములు క్లుగుత యని అతడు స్తపష్రము చదశాడు. గలతీ 3:16, 29లో పౌలు వాాసని విధ్ముగా: 

అబాా హామునక్ును అతని స్తాంత నమునక్ును వాగాే నములు చదయబడనెు; 
ఆయన అనకే్ులనుగూరుి అనిటటర –నీ స్తాంత నములక్ును అని చపెపక్ ఒక్ని 
గూరుి అనిటేర–నీ స్తాంత నమునక్ును అన ను; ఆ స్తాంత నము కరీస్తు్ ... మీర్మ 
కరీస్తు్  స్తాంబాంధ్ుల తైద ఆ పక్షమాందు అబాా హాముయొక్క స్తాంత నమ యైుాండి వాగాే న 
పకాార్ము వార్స్తుల యైున ిర్మ (గలతీయులక్ు 3:16, 29). 

పౌలు ఆదికాాండములోని నివదేిక్ను చదువుచుాండగా, ద నిని అతడు 22:18లో గమనిాంచ డు, 
హెబా్ర పదమ నై జరే్ (ֶזַרע) — ఇక్కడ స్తాంత నము అని అనువదిాంచబడిాంది —ఏక్వచనమ యైునిదిగాని 
బహువచనము కాదు. దదవుని ఆశీరావదములు మొదట అబాాహామునక్ు క్ల్వగాయి, మరయిు తర్మవాత 
ఆయన ఏర్పర్చుకొనిన స్తాంతత్ర, ఆయన క్ుమ ర్మడెనై ఇసాిక్ు ద వరా తర్మవాత తర్ములక్ు 
అాందిాంచబడనివి. ఈ కార్ణాం చదత, అబాాహాము యొక్క సావసా్తయము అబాాహాము పలోిలాందరికర 
వయకన్గతముగా ఇవవబడలేదుగాని, తర్మవాత వచుువారకిన పతా్రనిధియిెనై ఇసాిక్ుక్ు ఇవవబడినది. 
మరయిు అాంతయ దనిములలో కరీస్తు్  యొక్క పతాయక్షత వ లుగులో, కరీస్తు్  దదవుని పలోిలక్ు పతా్రనిధ ిఅయిన 
అబాా హాము చవర ివార్స్తుడు లేక్ స్తాంతత్ర అని పౌలు గీహాించ డు. అబాాహామునక్ు ఇవవబడిన 
వాగాే నములనిిటకిర కరసీ్తు్  వార్స్తుడెయైున ిడు, మరయిు కరసీ్తు్ క్ు చెాందిన పతా్ర యూదుడు మరియు 
అనుయడు నితయ ర్క్షణ అను అబాాహాము సావసా్తయమును ప ాందుక్ుాంటాడు. ఈ విధ నములనిిటలిో, 
కరీస్తు్ నాందు విశావస్తము ద వరా దదవుని ఆశీరావదములను ప ాందుకొనుట వలన అబాాహాము ఉద హర్ణను 
అనుక్రిాంచు వారికన మ తమాే నీత్ర క్లుగుతయాంది అని పౌలు క్నుపర్చ డు. మరియు ధ్ర్ుశాస్్తర కనయీల 
మీదగాక్ దదవుని వాగాే నముల మీద విశావస్తముాంచుట ద వరా ర్క్షణ క్లుగుతయాంద ిఅని అతడు 
నిరాా రిాంచ డు. 

పసా్తు్ త అనుభవము (4:12-20) 
గలతీయుల యొక్క ఆర్ాంభ ర్క్షణ అనుభవము మరయిు అబాాహాము విశావస్తమును గూరుి 

బెైబిలు క్థనమునక్ు స్తాంబాంధాించన వదే ాంతశాస్్తర ర్మజువులను అాందిాంచన తర్మవాత, గలతీ. 4:12-20లో 
పౌలు గలతీయుల యొక్క పసా్తు్ త అనుభవమును గూరుి మ టాో డ డు. 4:15, 16లో అతడు వాాసిన 
మ టలను వినాండి: 

మీర్మ చపెుపకొనిన ధ్నయత ఏమ నైద?ి ... ననేు మీతో నిజమ డనిాందున మీక్ు 
శతయా వున తై్రన ? (గలతీయులక్ు 4:15-16). 
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ఇక్కడ పౌలు గలతీయుల యొక్క ఆతీుయ శేయీస్తుిను గూరిు మరియు అది వారి 
దయనీయమ నై ఆతీుయ సిాత్రని బయలుపర్చన విధ నమును గూరిు చాంత్రాంచ డు. ర్క్షణ అనునది 
కరీస్తు్ నాందు విశావస్తము ద వరా మ తామ ేసాధ్యమవుతయాంది అను శుభవార్్ను గలతీయులు 
విడచిప టిరనపుపడు, గలతీ. 5:22 పాకార్ాం ఆతుఫలమ ైన ఆనాందమును వార్మ కోలోపయ ర్మ. పౌలు 
విరపధ్ుల యొక్క బో ధ్నలో ఏదో  తదడ  ఉనిదని ఈ నష్రము గలతీయులక్ు ఒక్ హెచురకి్ను 
ఇచుయుాండవచుు. 

మన క ైస్ై్తవ జీవితములలో మనము స్తరయిిెనై దశిలో వ ళలో చున ిమొ లేదో విశేోషాించుకొనుటక్ు 
అనకే్ మ ర్గములు ఉన ియి. ఈ మ ర్గములలో ఒక్ద నిని పౌలు గలతీయులక్ు తలె్వయజశేాడు — 
వార్మ పరిశుద ధ తులోని ఆనాందమును కోలోపవుట. ఇపుపడు, ఏదో  ఒక్ విధ్ముగా గలతీయ స్తాంఘములు 
స్తాంతోష్మును మరయిు ఆనాందమును వ దకాలని పౌలు ఏ విధ్ాంగా క్ూడ  చెపుపట లేదు. యిేస్తు క్ూడ  
అనిి వళేల ఆనాందముగా ఉాండలేదు. అయితద విభజన మరయిు క్లహముల కార్ణముగా ఒక్పుపడు 
ఆనాందముగా ఉని వారి స్తాంఘములు ఇపుపడు చన ిభినిమ ైపల య యి అని వార్మ గురి్ాంచ లని 
అతడు కోరాడు. వారలిో కొాందర్మ పౌలుక్ు విరపధ్ులగుట క్ూడ  మొదలుప టార ర్మ. స్తాంఘములో ఐక్యత 
లేక్పల వుట ఏదో  తదడ గా ఉనిదని స్తూచాంచాంది. మరయిు వార్మ ఆనాందమును కోలోపవుటక్ు కార్ణాం, 
వార్మ అబదే బో ధ్ను హతయ్ కొనుట మరయిు వారి మధ్య ఆతును చల ో ర్ముట అయుయనిది అని పౌలు 
స్తూచాంచ డు. 

అబాా హాము భార్యలు మరయిు క్ుమ ర్మడు (4:21-31) 
అబదధ బో ధ్క్ులక్ు విరపధ్ముగా పౌలు తన వాయజయమును చదసని న లగవ మ ర్గము గలతీ. 4:21-

31లో అబాాహాము భార్యలు మరియు క్ుమ ర్మలను గూరిున బెైబిలు నివదేకి్ మీద దృషిరప టటర ట ద వరా 
అయుయనిది. అబాాహామునక్ు ఇదేర్మ క్ుమ ర్మలు క్లర్మ: తన భార్యయిెనై శారాక్ు పుటిరన ఇసాిక్ు, 
మరియు శారా ద స్తురాల ైన హాగర్మక్ు పుటిరన ఇషాుయిేలు. గలతీ. 4:24లో, ఈ ఇదేర్మ తలుో లు 
మరియు క్ుమ ర్మల మధ్య ఉని భినితవములను “అలాంకార్ ర్ూపక్ముగా చపెపవచుు” అని పౌలు 
వాయఖ్ యనిాంచ డు. అనగా, ఈ తలుో లు మరియు క్ుమ ర్మలతో అబాాహాము యొక్క చ రతి్రకా్ స్తాంక్ర్షణలు 
గలతీయులు అనుస్తరిాంచదగిన ర ాండు మ ర్గములక్ు అనుస్తాంధ నముగా ఉన ియని అతని 
అరా్మ యైునిది: దదవుని వాగాే నముప ై విశావస్తము గల మ ర్గము మరియు శరరర్ స్తాంబాంధ్మ ైన 
మ ర్గము. ఒక్ వ పైున, శారా మరియు ఇసాిక్ు జననము విష్యములో అబాాహాము విశావస్త 
మ ర్గమును అనుస్తరిాంచ డు. మరొక్ వ ైపున, హాగర్మ మరయిు ఇషాుయిలేు విష్యములో అబాాహాము 
శరరర్ స్తాంబాంధ్మ నై మ ర్గమును అనుస్తరిాంచ డు. 

ఆదకిాాండము 15 పాకార్ాం, దదవుడు అబాాహాముతో నిబాంధ్న చదసి, తన భార్యయిెైన శారా ద వరా 
వార్స్తుని ఇసా్ నని వాగాే నము చదశాడు. అయితద శారా గొడ ాలుగా ఉాండి, పలోిలను క్ను వయస్తుి 
మిాంచనదెయైునిది కాబటిర , ఆమ  ద వరా వార్స్తుని ప ాందుటక్ు అబాాహాము దదవుని నిబాంధ్న  
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వాగాే నము మీద విశావస్త ముాంచవలసియుాండనిది. ఆయన వాక్యమును న ర్వరే్ము విష్యములో 
దదవుని నముుట ద వరా, శారా ఇసాిక్ును క్నినది. ఇసాిక్ు వాగాే న పుతయాడు, అబాాహాము వార్స్తుడు 
మరియు అతని తర్మవాత దదవుని నముువార్ాందరి కొర్క్ు దదవుని ఆశీరావదమునక్ు తచెుు మ ర్గము 
అయుయన ిడు. ఈ భావనలో, కరీస్తు్  యొక్క నిజమ ైన స్తువార్్ను నముువార్ాందర్మ కరీస్తు్ నాందు దదవుని 
వాగాే నములను నముుట ద వరా ర్క్షిాంపబడత ర్మ. 4:26లో పౌలు స లవిచునటటో , కరసీ్తు్ నాందు 
విశావస్తముాంచు పతా్రవార్మ, ఇపుపడు కరీస్తు్  పాల్వాంచుచుని పర్లోక్ములో “ప నైుని యిెర్ూష్లేము”నక్ు 
చెాందనివార యైున ిర్మ. కరసీ్తు్  మహిమలో త్రరగిివచునపుపడు ఈ నూతన యిరె్ూష్లేమును తనతో 
క్ూడ  తీస్తుకొని వసా్ డు. 

అయితద, ఆదకిాాండము 16 మనక్ు చబెుతయనిటటో , ఇసాిక్ు జనిుాంచుటక్ు ముాందు, దదవుడు 
వాగాే నము చదసని క్ుమ ర్మని కొర్క్ు ఎదుర్మ చూస్తూ్  అబాాహాము అలసిపల య డు. కాబటిర , అతడు 
బిడ్ను క్నుటక్ు శారా ద స్ అయిన హాగర్మ వ ైపుక్ు త్రరిగాడు. అబాాహాము తన విశావస్త విష్యములో 
తొటిాలో్వ మ నవ పయాతిము ద వరా, శరరర్ క్ృష ిద వర్ తన సావసా్తయమును కొనసాగిాంచగపరాడు. హాగర్మ 
అతని కొర్క్ు ఇషాుయిేలును క్నినది, కాని ఇషాుయిేలు శరరర్ స్తాంబాంధ్మ నై బిడ్ అయుయన ిడు. కాబటిర , 
అబాాహామునక్ు వార్స్తునిగా దదవుడు అతనిని త్రర్స్తకరిాంచ డు, మరయిు అతడు శరరర్ కనీయల ద వరా 
ర్క్షణను ప ాందుకొనుటక్ు పయాత్రిాంచువార్ాందరికర పతా్రనిధ ిఅయ యడు. ఈ భావనలో, మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరము 
మ నవ పాయ స్త ద వరా నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడు మ ర్గమును అాందిాంచాంది అని తపుపగా నముు పతా్ర 
ఒక్కర్మ భూమి మీద ఉని “పసా్తు్ త యిరె్ూష్లేము”లో భాగమ ైయున ిర్మ. పౌలు దనిములలో, 
యిెర్ూష్లేము త్రర్మగుబాటట మరియు వేష్ధ ర్ణతో క్ూడని ధ్ర్ుశాస్్తరవాదముతో నిాండియుాండనిద ి— 
కరీ.శ. 70లో దదవుని శాపమును ప ాందుకొని న శనమ ైన పటరణము. అబాాహాము భార్యలు మరియు 
క్ుమ ర్మల మధ్య ఈ వయత యస్తమును వ ల్వకన తీసని తర్మవాత, గలతీ. 4:31లో పౌలు ఈ విధ్ముగా 
ముగిాంచ డు: 

కాగా స్తహో దర్మల రా, మనము స్తవతాంతయా రాల్వ క్ుమ ర్మలమ ేగాని ద స ి
క్ుమ ర్మలము కాము (గలతీ. 4:31). 

దదవుని వాగాే నము మీద విశావస్తము దదవుని ఎదుట నీత్రమాంతయలుగా ఎాంచబడుటక్ు మరయిు 
దదవుని తీర్మప నుాండి తపిపాంచుకొనుటక్ు ఏక కై్ మ ర్గమ యైునిది. అబాాహాము దినమున, పతా్ర 
యుగములోని విశావస్తులు నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడ ్ ర్మ, చదర్ుబడ ్ ర్మ మరియు అబదధ  బో ధ్క్ులు 
బో ధిాంచనటటో  తమ స ాంత శకన్తో గాక్ దదవుని వాగాే నముల మీద విశావస్తము క్ల్వగియుాండుట ద వరా 
నీత్రగా జీవిాంచుటక్ు బలపర్చబడ ్ ర్మ. 

కాబటిర , గలతీ పత్రకా్లోని న లగవ పాధ న భాగములో, విశావస్తులు విశావస్తము ద వరా మ తమాే 
దదవుని ఎదుట నీత్రమాంతయలుగా ఎాంచబడత ర్మ అని వివరిాంచుటక్ు పౌలు న లుగు ముఖ్యమ ైన 
వాదనలను లేక్ వదే ాంతశాస్్తరము ర్మజువులను ఇచ ుడు. 1-4 అధ యయములలోని విష్యములను 
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మనస్తుిలో ఉాంచుకొని, పౌలు గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్ యొక్క చవర ిపధా నమ నై భాగమును 
కోీడీక్రిాంచుటక్ు మనము సదిధముగా ఉన ిము: 5:1-6:10లో అతని ఆచర్ణ తుక్ ఉపదదశములు ఈ 
అధ యయములలో, గలతీయలో అబదధ బో ధ్క్ులు స్తృషిరాంచన అనకే్ స్తమస్తయలను గూరిు పౌలు 
మ టాో డ డు. 

ఆచర్ణ తుక్ ఉపదదశములు (5:1-6:10) 
ఈ వచనములలో పౌలు అనేక్ ఆచర్ణ తుక్ ఉపదదశములను ఇచ ుడు, కాని ఇక్కడ అతని 

ఆలోచనలను మూడు ముఖ్య శీరిషక్ల కనీాంద మనము స్తాంగీహిాంచవచుు: 5:1-15లో కరీస్తు్ నాందు 
బాధ్యత యుతమ నై సావతాంతాయము; 5:16-26లో పరిశుద ధ తు శకన్; మరియు 6:1-10లో దెైవిక్ తీర్మప. 
కరీస్తు్ నాందు బాధ్యత యుతమ నై సావతాంతయాముప ై పౌలు ప టిరన ఉద ా టనను ముాందుగా చూద ే ము. 

కరసీ్తు్ నాందు సావతాంతయాము (5:1-15) 
5:1-15లో, కరసీ్తు్ నాందు త ము క్ల్వగియుని సావతాంతాయమునక్ు నముక్ముగా ఉాండమని పౌలు 

గలతీయులక్ు పిలుపునిచ ుడు. అతని ఆలోచన ఇక్కడ ఎాంతో స్తమతయలయముగా ఉనిది. మొదటగిా, 
క ైైస్్తవ సావతాంతాయమును అనుస్తరిాంచవలసని అవస్తర్తను అతడు ఉద ా టిాంచ డు. 5:1లో అతని మ టలను 
వినాండి: 

ఈ సావతాంతయాము అనుగీహాించ, కరీస్తు్  మనలను స్తవతాంతయా లనుగా 
చదసయిున ిడు. కాబటిర , మీర్మ సిార్ముగా నిల్వచ మర్ల ద స్తయమను కాడకినీాంద 
చక్ుక కొనక్ుడ ి(గలతీ. 5:1). 

అతని మొదటి మిష్నరర య తలాో, పౌలు అనుయలను క ైస్ై్తవ విశావస్తములోనికన నడపిిాంచ, 
యూదుల ధ్ర్ుశాస్్తరవాదము యొక్క కోర్ల నుాండ ివారనిి స్తవతాంతయాలను చదశాడు. మరియు వార్మ 
కరీస్తు్ నాందు స్తవతాంతయాల ైయుాండ లని అతడు కోరాడు: గలతీయులక్ు 5:2-3లో అతడు వాాసినటటో : 

చూడుడ;ి మీర్మ స్తునిత్ర ప ాందనియిడెల కరీస్తు్ వలన మీక్ు పాయోజనమమేియు 
క్లుగదని పౌలను ననేు మీతో చపెుపచున ిను. ధ్ర్ుశాస్్తరము య వతయ్  
ఆచరాింప బదుధ డె ైయున ిడని స్తునిత్రప ాందని పతా్రమనుష్యయనికన ననేు మర్ల 
దృఢముగ చపెుపచున ిను (గలతీ. 5:2-3). 

గలతీయలో ఉని అబదధ బో ధ్క్ులు గలతీయలోని క ైైస్్తవులక్ు వేష్ధ ర్ణతో క్ూడని స్తవనీత్ర మీద 
ఆధ ర్పడయిుని ధ్ర్ుశాస్్తర వయవసా్తను పరచియాం చదశార్మ. కరసీ్తు్  మీద గాక్ ధ్ర్ుశాస్్తరము పటో చూపు 
విధదయత మీద ఆధ ర్పడియుాండమని వార్మ గలతీయ విశావస్తులక్ు బో ధిాంచ ర్మ. అయితద స్తునిత్ర 
యొక్క అవస్తర్తను గూరిు బో ధిాంచుట ద వరా, న ర్వరే్ముటక్ు అసాధ్యమ నై, ధ్ర్ుశాస్్తరమాంతటి పటో పూర్ణ 
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విధదయత చూపునటటో  ఈ క ైస్ై్తవులను బదుధ లనుగా చదశార్మ. కాబటిర , గలతీయులు ఒక్ కరలక్మ ైన 
ఎాంపిక్ను చదయవలసియుాండనెు. కరీస్తు్ నాందు విశావస్తము ద వరా ర్క్షణ అను సావతాంతాయమును వార్మ 
ఎాంపిక్ చదస్తుకొనవచుు లేక్ పూర్ణ ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు విధదయత చూపుటలో వార్మ క్ల్వగియుని అస్తమరా్త 
వలన పాపమునక్ు బానిస్తగా ఉాండుటక్ు ఎాంచుకొనవచుు. ఒక్టి ర్క్షణలోనికన నడపిిాంచాంద,ి మరొక్ట ి
తీర్మపను కొనితచెుాంది. అయినపపటికర, క ైస్ై్తవ న తై్రక్ బాధ్యతను ఉద ా టిాంచుట ద వరా క ైస్ై్తవ 
సావతాంతాయమును స్తమరిాాంచు విధ నమును పౌలు స్తమతయలయము చదశాడు. యూద  ఆచ ర్ముల నుాండి 
వార్మ ప ాందిన క ైస్ై్తవ సావతాంతాయమును దదవుని న ైత్రక్ ఆజాలను తృణకీ్రిాంచుటక్ు హతేయవుగా 
చదస్తుకొనవదేని అతడు గలతీయులను హచెురిాంచ డు. 5:13లో అతడు ఇల  వాాశాడు: 

స్తహో దర్మల రా, మీర్మ స్తవతాంతయాలుగా ఉాండుటక్ు పలిువబడతి్రర.ి అయితద ఒక్ 
మ ట, ఆ సావతాంతయామును శారరర్కనీయలక్ు హతేయవు చదసకిొన[క్ుడ]ి (గలతీ. 
5:13). 

నీత్రమాంతయలుగా చదయబడుటక్ు మ ధ్యమముగా మరయిు నీత్రగా జీవిాంచుటక్ు శకన్ని 
అనుగీహిాంచుటక్ు కరసీ్తు్  గలతీయ క ైస్ై్తవులను ధ్ర్ుశాస్్తరము యొక్క బానిస్తతవము నుాండ ివిడపిిాంచ డు. 
అయినను, ధ్ర్ుశాస్్తరము యొక్క మూల ఆధ ర్ము అయిన దదవుని పరశిుదధ స్తవభావమును 
ఉలోాంఘిాంచుటక్ు తమ సావతాంతాయమును గలతీయులు ఉపయోగిాంచక్ూడదని పౌలు కోరాడు. 

“ఓహ్, ర్క్షణ ప ాందుటక్ు ననేు ధ్ర్ుశాస్్తరమును అనుస్తరాించవలసని పనిలేదు. 
ఓహ్, నీత్రధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు స్తాంబాంధాించనద ికాదు,” అని ననేు అనుకోక్ుాండ  
క్నుగొాంట,ే అపుపడు ననేాంటాను క్ద  ... “ననేు ఏమి చదయవలసని పని లేదు. 
న క్ు నచున పని ననేు చదయవచుు. ఎల ాంట ినియమములు లేవు. ఇద ి
అదుుతము. ననుి ననేు సవేిాంచుకోగలను.” అయితద మనము ఒక్ర ికొర్క్ు 
ఒక్ర్ము మరయిు దదవుని కొర్క్ు స్తవతాంతయా లుగా చదయబడతి్రమి అను 
విష్యమును ఇద ితపపిపల తయాంద,ి ఎాందుక్ాంట ేమనము నీత్రమాంతయలుగా 
చదయబడుటక్ు ఇక్ “కనీయల” మీద ఆధ ర్పడవలసని పనిలేదు కాబటిర , ఇద ిఇక్ 
మనలను గూరుినద ికాదు. అయితద మనము నీత్రమాంతయలము కాబటిర , మనము 
మన భవిష్యతయ్ ను గూరుి, పునర్మదధరాించబడని మనలను గూరుి, మనస్తుిలో 
పూరి్గా పరశిుదధపర్చబడని మనలను గూరుి ఒక్ దర్ినమును 
క్ల్వగయిుాండవచుు, మరయిు దదవుడు మనలను ఇాంతక్ు ముాందు చదసని 
విధ్ముగా మ ర్మటక్ు, దదవుడు మనలను పలిచన పలిుపునక్ు అనుగుణాంగా 
జీవిాంచుటక్ు మనము పని చదయుచున ిము, ఎాందుక్ాంట ేమనము ఇపపటకి ే
ఆయనయాందు ఉన ిము. 
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— డ . టిాం సానిబరర 

పరిశుద ధ తు శకన్ (5:16-26) 
కరీస్తు్ నాందు సావతాంతాయము మరయిు నీత్రగల జీవనము పటో స్తమతయలయ ధోర్ణ ని సిార్పర్చన 

తర్మవాత, గలతీ. 5:16-26లో పరిశుద ధ తు శకన్ యొక్క పాాముఖ్యతను గూరుి పౌలు మ టాో డ డు. 
మ నవ క్ృష ిమీద ఆధ ర్పడయిుని వషే్ధ ర్ణతో క్ూడని ధ్ర్ుశాస్్తరవాదము లేక్ుాండ  పాపమును 
ఎదురిాంచుటక్ు గలతీయులు ఎల  బలపడగలర్మ? పౌలు మ టల పాకార్ాం, పతా్ర విశావస ిబలమును 
ప ాందుకొనుట కొర్క్ు శరరర్ము మీద గాక్ పరశిుద ధ తు క్ుమురిాంపు మీద ఆధ ర్పడ ల్వ. దీనిని గూరుి 
5:16, 25లో అతడు వివరిాంచన విధ నమును వినాండి: 

ననేు చపెుపనదదమనగా ఆత ునుసార్ముగా నడుచు కొనుడ,ి అపుపడు మీర్మ 
శరరరచేఛను న ర్వరే్ుర్మ... మనము ఆతు ననుస్తరాించ జీవిాంచువార్మ తై్రమ  
ఆతును అనుస్తరాించ కీ్మముగా నడుచుకొాందము (గలతీ. 5:16, 25). 

పౌలు ఆలోచన పాకార్ాం, కరసీ్తు్ నాందు పరిశుదధ జీవితమును జీవిాంచుటక్ు ఏక ైక్ మ ర్గము దదవుని 
ఆతు మీద ఆధ ర్పడ ిఆయనను అనుస్తరిాంచుట అయుయనిది. ఇపుపడు, పౌలు పరిశుద ధ తును 
లేఖ్నము యొక్క న ైత్రక్ బో ధ్నలక్ు ప ైగా లేక్ విరపధ్ముగా ఉాంచలేదు అని గుర్మ్ ాంచుకొనుట ఎలోపుపడు 
పాాముఖ్యమ ైయునిది. పౌలు ఆలోచన పకాార్ాం, ఆతు ద వరా జీవిాంచుట అాంట ేదదవుని వాాయబడని 
పాతయక్షతను విడచిప టటర ట కాదు. దదవుని ఆతు దదవుని పజాలను ఎలోపుపడు పాత మరయిు కొీత్ 
నిబాంధ్నలో బయలుపర్చబడని విధ్ముగా వాాయబడని దదవుని వాక్యమునక్ు ఆధ ర్ముగా 
జీవిాంచునటటో  నడిపసి్తు్ ాంది. అయితద ఆతు ఆధ ర్ముగా జీవిాంచుట అాంటే వాాయబడని వాక్యభాగముల 
యొక్క బో ధ్నలక్ు క్టటర బడయిుాండుట మ తామ ేకాదు. దనీిలో దదవుడు ఆజఞా పిాంచనద నిని 
న ర్వేర్ముటక్ు ఆతు శకన్ మీద ఉదదేశపూర్వక్ముగా ఆధ ర్పడుట క్ూడ  భాగమ యైునిది. దదవుని ఆతు 
మీద ఆధ ర్పడుట ద వరా, మనము శరరర్ ఆశలను న ర్వరే్ుము. 

దెవైిక్ తీర్మప (6:1-10) 
పరిశుద ధ తు శకన్ ద వరా కరసీ్తు్ నాందు సావతాంతాయమును గూరిు పౌలు ఇచున ఉపదదశములతో 

పాటటగా, దెవైిక్మ నై తీర్మపను గూరిు మ టాో డుట ద వరా అభాయసకి్ విష్యములను గూరుిన 
స్తాంభాష్ణను క్ూడ  పౌలు కోీడకీ్రిాంచ డు. 6:7-9లో అతడిచున తీవమా నై హచెురిక్ను వినాండి: 

మోస్తపల క్ుడ,ి దదవుడు వ కనకరాింపబడడు; మనుష్యయడు ఏమి వితయ్ నో ఆ పాంటన ే
కోయును. ఏల గనగా తన శరరరచేఛలనుబటిర  వితయ్ వాడు తన శరరర్మునుాండ ి
క్షయమను పాంట కోయును, ఆతునుబటిర  వితయ్ వాడు ఆతునుాండ ినితయ జీవమను 
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పాంట కోయును. మనము మలేుచదయుటయాందు విస్తుక్క్ యుాందము. మనము 
అలయక్ మలేు చదసతి్రమనేి తగనికాలమాందు పాంట కోతయము (గలతీ. 6:7-9). 

గలతీయుల యొక్క తయది గమయమును గూరుి పౌలు బహుగా ఆాందోళన చెాంద డు. కరసీ్తు్  యొక్క 
నిజమ నై విశావస్తులు ఏన డు తమ ర్క్షణను కోలోపర్మ అని అతనికన తెలుస్తు. అయితద విశావస్తమును 
ఒపుపకొను పాత్ర ఒక్కరకిన ర్క్షిాంపబడు విశావస్తము ఉాండదు అను విష్యము క్ూడ  అతనికన తలెుస్తు. 
కాబటిర , రాబో వు దదవుని తీర్మపను మర్చపల వదేని అతడు గలతీయలోని స్తాంఘములక్ు హచెురిాంచ డు. 
మరియు ఈ హచెురిక్ వార్మ ర్క్షణ కొర్క్ు కరసీ్తు్  మీద మరియు పరిశుద ధ తు మీద ఆధ ర్పడునటటో  
వారనిి పల ా తిహసి్తు్ ాంది అని ఆశ్చాంచ డు. 

పౌలు గలతీయులక్ు వాాసని పత్రాక్ యొక్క ఈ క్ుో ప్ ఆకార్మును మనస్తుిలో ఉాంచుకొని, పౌలు 
గలతీయలోని అబదధ బో ధ్క్ులను అనకే్ విధ్ములుగా ఖ్ాండిాంచ డు అని మనము చూడవచుు. పౌలు 
లోతెనై వయకన్గత పాక్టనలు చదస్తూ్  గలతీయులతో మ టాో డ డు, వారిని నిజమ ైన స్తువార్్ను నముమని 
కోరాడు, మరయిు స్తువార్్క్ు — అనగా అతడు వారికన ఇాంతక్ు ముాందు పాక్టిాంచన స్తువార్్క్ు — 
అనుగుణాంగా జీవిాంచమని వారికన ఉపదదశ్చాంచ డు. క్ుో ప్ాంగా, అబదధ  బో ధ్క్ులను త్రర్స్తకరిాంచమని మరియు 
కనీయల మూలముగాగాక్ విశావస్తము ద వరా క్లుగు నీత్రని గూరిున స్తువార్్ను హతయ్ కోమని పౌలు 
గలతీయులక్ు ఉపదదశ్చాంచ డు. 

ఇపపటి వర్క్ు, గలతీయలోని స్తాంఘములక్ు పౌలు వాాసని పత్రకా్ యొక్క నేపథయమును 
మరియు అతని పత్రకా్ యొక్క మౌల్వక్ నిరాుణము మరయిు విష్యములను మనము చూశాము. 
ఇపుపడు మూడవ అాంశమును చూచుటక్ు మనాం సిదధముగా ఉన ిము: గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రకా్ 
పౌలు యొక్క కేాంద ావదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములను ఏ విధ్ముగా పతా్రబిాంబిస్తు్ ాంది. 

వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములు 

అనుయలు స్తునిత్ర ప ాంద లని అబదధ  బో ధ్క్ులు ఇచున పలిుపును పౌలు పాసా్ విాంచన 
విధ నమును చూచుట చ ల  స్తులభమే, కాని వాస్్తవమేమిటాంటే, నేడు చ ల  తక్ుకవమాంద ిక ైస్ై్తవులు 
స్తునిత్రని గూరిున పశాిలను ఎదుర్మకాంటార్మ. కాబటిర , గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రకా్ నేడు మనక్ు ఏమి 
బో ధిస్తు్ ాంది? పతా్ర యుగములో క ైస్ై్తవులక్ు గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రకా్ ఎాంత పాాముఖ్యమ యైునిదో  
చూచుటక్ు, అద ిపౌలు వదే ాంతశాస్్తరము యొక్క మూల ాంశమును ఎల  పతా్రబిాంబిాంచనదో  క్ూడ  
మనము చూడవలసయిునిద.ి గలతీయులక్ు వాాసని పత్రకా్లో పౌలు వాాసనివనీి ఇాంచుమిాంచు, 
గలతీయలో ఉని అబదధ బో ధ్క్ులు క ైస్ై్తవ విశావస్తములోని ఒక్ కరలక్మ ైన కోణమును — అనగా యిసే్తు 
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అాంతయ దనిములను లేక్ చవర ిదనిములను, నితయ తీర్మప మరియు ర్క్షణ యుగమును ఆర్ాంభిాంచ డు 
అను వాస్్తవమును — గురి్ాంచుటలో విఫలమయ యడు అను నముక్ము మీద ఆధ రతిము చదశాడు. 

పౌలు పత్రకా్లలోని విశషే్మ నై బో ధ్నలను మరయిు అతని ఆధ రతి వదే ాంతశాస్్తర వయవసా్తను 
వయత యస్తపర్చుట స్తహాయక్ర్ముగా ఉాంటటాంద ిఅని ఈ పాఠయ క్ీమములోని మునుపటి పాఠాం నుాండి మీర్మ 
జఞా పక్ము చదస్తుకోవచుు. అనయ క ైస్ై్తవులు స్తునిత్ర ఆజాక్ు లోబడ లని గలతీయలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు 
ఇచున పలిుపును పౌలు మర్ల  మర్ల  స్తరిచదశాడు. స్తునిత్రకన స్తాంబాంధిాంచన విష్యములు మరియు 
విశావస్తము ద వరా నీత్ర అను విష్యములను చరిుాంచుటక్ు అతడు ఎాంతో స్తమయమును గడిపాడు. 
అయితద స్తునిత్ర మరియు దదవుని ఎదుట నీత్రని గూరిు పౌలు చదసని స్తూటెనై వాయఖ్యలు మరిాంత 
మౌల్వక్మ నై వేద ాంతశాస్్తర నిరాా ర్ణల యొక్క వయకర్క్ర్ణలు అయుయనివి. గలతీయ పత్రకా్లో అతని యొక్క 
బో ధ్న అతని కేాంద ాయుగాాంతశాస్్తర అభిపాాయముల యొక్క అనువర్్నము అయుయనిది. 

యిేస్తు మరియు కొీత్ నిబాంధ్న ర్చయితలాందరి వల , రాబో వు గొపప యుగము కరసీ్తు్  మర్ణము, 
పునర్మత ా ణము మరియు ఆరపహనములో ఆర్ాంభమ నైవి అని పౌలు బో ధిాంచ డు. అయితద కరసీ్తు్  
మహిమలో త్రరగిివచునపుపడు జర్మగు అాంత్రమ న ర్వేర్మపక్ు ముాందు ఈ యుగము యొక్క శీమలు 
పూరి్గా మ యమ ైపల వు అని క్ూడ  అతడు బో ధిాంచ డు. మరియు క ైస్ై్తవులు మనము “మన మధ్యన 
ఉనిద ికాని ఇాంకా రాలేదు” అని మనము పలిచు కాలములో నివసిాంచుచున ిర్మ అని దనీి అరా్ము, 
ఇద ిపాపము మరియు మర్ణముతో నిాండియుని ఈ యుగము రాబో వు నితయ ర్క్షణ యుగముతో 
అత్రవాయపి్  క్ల్వగయిుని యుగమ ైయునిది. 

అయితద ఈ యుగము మరియు రాబో వు యుగము ఒకేసారి ఉనికనలో ఉాంటాయి అను వాస్్తవము 
గలతీయలో తీవామ నై స్తమస్తయలక్ు ద రతిీసిాంది. స్తునిత్ర, నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడుట వాంటి 
విష్యములను గూరుి గలతీయలోని వివాదములు మరిాంత మౌల్వక్మ నై స్తమస్తయక్ు గుర్మతయలుగా 
ఉన ియి. గలతీయలోని అతయాంత మౌల్వక్మ నై తపపిదము ఏమిటాంటే, కరసీ్తు్  తన మర్ణ 
పునర్మత ా నముల ద వరా రాబో వు యుగమును తీస్తుకొని వచున పరమి ణమును అబదధ  బో ధ్క్ులు 
తీవమాుగా తక్ుకవ అాంచన  వశేార్మ. రాబో వు యుగములో ఎాంత భాగము ఇపపటిక ేవచుయునిది అను 
విష్యమును గీహిాంచుటలో వార్మ విఫలమయ యర్మ. ఫల్వతాంగా, ఈ అబదధ బో ధ్నను మనము, 
“గీహిాంపబడని యుగాాంతశాస్్తరము” అని పిలువవచుు, అనగా వారి అభిపాాయములు కరీస్తు్  మొదట ిరాక్డ 
యొక్క పాాముఖ్యతను తక్ుకవచదశాయి. గలతీయ స్తాంఘములలో ఉని స్తమస్తయలక్ు ఈ తపిపదము ఏ 
విధ్ముగా కేాందమా ైయునిదో  మనము చూసనిపుపడు, గలతీయులక్ు వాాసని పత్రాక్ పతా్ర యుగములోని 
క ైైస్్తవులక్ు ఏ విధ్ముగా అనువరి్ాంచబడుతయాందో మనము స్తపష్రముగా చూడవచుు. ఏదో  ఒక్ విధ్ముగా, 
కరీస్తు్  రాబో వు యుగమును మన జీవితములలోనికన ఎాంత వర్క్ు తీస్తుకొనివచ ుడు అను విష్యమును 
తక్ుకవ అాంచన  వేయునటటో  మనమాంత  శోధిాంపబడత ము. 

ఇపుపడు, అబదధ  బో ధ్క్ులు బో ధిాంచన “గహిీాంపబడని యుగాాంతశాస్్తరము” మీద పౌలు గలతీ 
పత్రకా్లోని పాత్ర భాగములోను ద డచిదశాడు. అయితద పౌలు తన మూల వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములను ఈ 
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స్తమస్తయక్ు అనువరి్ాంచన ఆర్మ భాగముల మీద మనము దృషిరప డద ము: మొదటిగా, కరసీ్తు్ ను గూరిు 
అతడిచున వర్ణన; ర ాండవదిగా, స్తువార్్ మీద అతడు ప టిరన దృషిర ; మూడవదిగా, మోష ేధ్ర్ుశాస్్తరము; 
న లగవదిగా, కరసీ్తు్ తో ఐక్యత అను సది ధ ాంతము; ఐదవదిగా, క ైస్ై్తవుని జీవితములో పరిశుద ధ తు యొక్క 
ఉనికన మీద అతడు ప టిరన ఉద ా టన, మరియు ఆర్వదగిా, నూతన స్తృషిర అను తన సది ధ ాంతమును అతడు 
చవరిగా ఉపయోగిాంచుట. పత్రకా్ యొక్క పరిచయములో పౌలు కరసీ్తు్ ను వరిణాంచన విధ నమును మొదట 
చూద ే ము. 

కరీస్తు్  
గలతీ. 1:3-4లో, యిసే్తును గూరిు ఈ విధ్ముగా వరిణస్తూ్  అతడు చవర ిలేక్ అాంతయ దనిములను 

గూరిున తన సది ధ ాంతమును గూరిు మ టాో డ డు: 

తాండియాిెనై దదవునినుాండయిు మన పభాువ నై యిసే్తుకరీస్తు్ నుాండయిు మీక్ు 
క్ృపయు స్తమ ధ నమును క్లుగును గాక్. మన తాండియాిెనై దదవుని చత్ 
పకాార్ము కరీస్తు్  మనలను పసా్తు్ తపు దుష్రకాలములోనుాండ ివిమోచాంపవల నని 
మన పాపముల నిమిత్ము తనుి త ను అపపగాించుకొన ను (గలతీ. 1:3-4). 

గలతీయుల కొర్క్ు కవేలాం తాండిా మరియు కరీస్తు్  యొక్క ఆశీరావదములను మ తామే పౌలు 
కోర్లేదు అని గమనిాంచాండి. బదులుగా, తాండి ాక్ుమ ర్మని పాంపియుని ఉదదేశయమును అతడు 
తెల్వయజేయుచున ిడు. అతడు ఇక్కడ చెపపినటటో , “పాస్తు్ తపు దుష్రకాలము నుాండ ి[మనలను] 
విమోచాంపవల నని” యిసే్తు పాంపబడనెు. “పాస్తు్ తపు దుష్రకాలము” అను వయకర్క్ర్ణ మనము ఇాంతక్ు 
ముాందద స్తుపరిచతయలమ ైన సామ నయ యూదుల పదజఞలమునక్ు అనుస్తాంధ నముగా ఉనిది. 
“పాస్తు్ తపు దుష్రకాలము” మ స్ియ యొక్క రాక్క్ు ముాందు పాపము మరయిు తీర్మపతో నిాండని 
యుగమ ైన “ఈ యుగమునక్ు” పరాయయపదముగా ఉనిది. కాబటిర , క ైస్ై్తవులను పసా్తు్ తపు దుష్రకాలము 
నుాండ ివిమోచాంచుటక్ు వచునద ికరసీే్  అని వరిణస్తూ్  పత్రాక్ను ఆర్ాంభిాంచుట ద వరా, కరసీ్తు్  లేక్ మ స్ియ 
అయిన యిేస్తు రాబో వు యుగములోనికన క ైైస్్తవులను విమోచాంచుటక్ు వచునవాడు అని అతడు 
చూపుచున ిడు. అల  చదయుట ద వరా, కరసీ్తు్  లోక్ములో గొపప మ ర్మపలను క్ల్వగిాంచ డు. అనకే్మాంది 
విశావస్తులు ఈ గొపప మ ర్మపలను చూడలేక్ుాండ  ఉాండునటటో  గలతీయలోని అబదధ  బో ధ్క్ులు వారనిి 
భామప టార ర్మ. సాాంపదా యిక్ నిబాంధ్న చహిమ నై స్తునిత్రలోనికన త్రరగివి ళలో టను వార్మ ఉద ా టిాంచుటలో 
ఇద ిమరిాంత స్తపష్రముగా క్నబడుతయాంది. ఇశాీయిలేులోని అనకే్ సాాంపాద యములు వషే్ధ ర్ణగా 
మరియు ధ్ర్ుశాస్్తరవాదముగా మ రిపల యి, పాపముతో నిాండయిుని “ఈ యుగమును” 
పాత్రబిాంబిాంచ యి. మరియు ఇపుపడు “రాబో వు యుగములో” నివసిాంచుచునివార్మ ఈ 
సాాంపదా యములను త్రర్స్తకరాించవలసియునిది. విశావస్తులను ఈ యుగము మరియు ద ని పాత 
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మ ర్గములలో నుాండి విడిపిాంచుటక్ు యిేస్తు వచ ుడని పౌలు బో ధిాంచ డు. ఈ స్తతయమును సది ధ ాంతముగా 
లేక్ అలవాటటగా త్రర్స్తకరిాంచుట స్తవయాంగా యిేస్తు యొక్క సార్మును త్రర్స్తకరిాంచుట అవుతయాంది. 

స్తువార్్ 
గలతీయుల యొక్క గీహిాంపబడని యుగాాంతశాస్్తరము పటో తన ఆాందోళనను పౌలు 

బయలుపర్చన ర ాండవ మ ర్గము, అబదధ  బో ధ్క్ులతో తన అస్తముత్రని “స్తువార్్”క్ు స్తాంబాంధిాంచన 
విష్యముగా వరిణాంచుట అయుయనిది. గలతీ. 1:6-7లో పౌలు ఈ విష్యమును స్తాంగహిీాంచన 
విధ నమును వినాండి: 

భినిమ నై స్తువార్్తటటర క్ు మీరాింత తవర్గా త్రరగిపిల వుట చూడగా 
న కాశుర్యమగుచునిద.ి అద ిమరయిొక్ స్తువార్్ కాదు... (గలతీ. 1:6-7). 

ఇపుపడు గలతీయలో ఉని అబదధ బో ధ్క్ులు యిేస్తును గూరుి మ టాో డుట మ నలేదు అను 
నిశుయతను మనము క్ల్వగయిుాండవచుు. వార్మ స్తువార్్ను క్ల్వగయిుని క ైైస్్తవులుగానే తమను త ము 
పరగిణ ాంచుక్ున ిర్మ. కాబటిర , పౌలు వారి స్తాందదశమును “భినిమ ైన స్తువార్్” లేక్ “స్తువార్్ కాదు” అని 
ఎాందుక్ు పలిచ డు? ఈ వాయఖ్య యొక్క పాాముఖ్యతను అరా్ము చదస్తుకొనుటక్ు, “స్తువార్్” అను పదము 
— లేక్ కొనిిసార్మో  “స్తువర్్మ నము” అని అనువదిాంచబడని పదము — గరకీ్ు పదమ ైన ఇవాంగ ల్వయోన్ 
నుాండ ివ లువడుతయాంది (εὐαγγέλιον). ఈ కొీత్ నిబాంధ్న గరకీ్ు పదము పాత నిబాంధ్న హెబా్ర పదమ నై 
మ వస్తర్డ (ר  మీద ముఖ్యముగా అది యిషె్య  గీాంథములో ఉపయోగిాంచబడని విధ నము మీద (ְמַבשֵּׂ
ఆధ ర్పడయిునిది. యిషె్య  52:7లో పావక్్యిెైన యిషె్య  యొక్క మ టలను వినాండి: 

స్తువార్్ పకా్టాించుచు స్తమ ధ నము చ టాించుచు స్తువర్్మ నము పకా్టాించుచు 
ర్క్షణ స్తమ చ ర్ము పచాురాించువాని పాదములు, “నీ దదవుడు ఏలుచున ిడని” 
సయ్ోనుతో చపెుపచుని వాని పాదములు పర్వతముల మీద ఎాంతో 
స్తుాందర్ముల  ైయునివి (యిషె్య  52:7). 

ఈ వాక్యభాగములో, ఇశాీయిలేు మీద చరె్ అను తీర్మప ముగాించబడని తర్మవాత దదవుడు 
దుష్రతవము మీద జయమును పకా్టిాంచుటను గూరిు యిషె్య  మ టాో డుతయన ిడు. మరయిు తన 
విరపధ్ులక్ు తీర్మపతీర్ముట ద వరా మరయిు తన పాజలను దవీిాంచుట ద వరా మ నవ చరతిలాో దదవుడు 
తన పరిపాలనను సాా పిసా్ డు అని వరిణాంచుటక్ు అతడు “స్తువర్్మ నము” అను పదమును 
ఉపయోగిసా్ డు. ఇక్కడ యిషె్య  చపెిపనటటో , ర్క్షణ స్తువర్్మ నము ఏమనగా, “నీ దదవుడు 
ఏలుచున ిడు” — అనగా దదవుని పరిపాలన. చెర్ తర్మవాత దదవుని పరిపాలనను కొీత్ నిబాంధ్న “దదవుని 
రాజయ స్తువార్్” అని పలిుస్తు్ ాంద,ి మరయిు ఇది “రాబో వు యుగమునక్ు” మరొక్ పదమ ైయునిది. 
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కాబటిర , అబదధ పవాక్్లది “అస్తలు స్తువార్్ కాదు” అని పౌలు చెపపినపుపడు, వార్మ కరీస్తు్  రాబో వు 
యుగమును, ర్క్షణ యుగమును, దదవుని రాజయ యుగమును తీస్తుకొని వచున విష్మును 
త్రర్స్తకరిాంచ ర్మ అని పౌలు చెబుతయన ిడు. ఇశాీయిేలులోని అనకే్మాంది దదవుని తీర్మపను ప ాందుటక్ు 
కార్ణమ నై విష్యములను — అనగా దదవుని ఎదుట నీత్ర ధ్ర్ుశాస్్తర కార్యముల ద వరా క్ల్వగ ను అను 
విష్యమును — గూరిు బో ధాించుచు అబదధ  బో ధ్క్ులు క స్ై్తవ స్తువర్్మ నము యొక్క నిజమ నై 
పాాముఖ్యతను త్రర్స్తకరిాంచ ర్మ. ఇక్కడ మరొక్సారి, గలతీయలోని స్తమస్తయ యొక్క మూలము అబదధ  
బో ధ్క్ులు గీహిాంపబడని యుగాాంతశాస్్తరమును క్ల్వగయిుాండుట అయుయనిది అని పౌలు 
బయలుపర్చ డు. అబదధ బో ధ్క్ులు పరచియాం చదసని విఫలమ ైయిేయ మ ర్గములు, పాపబరతిమ నై 
ధ్ర్ుశాస్్తరవాదము కరసీ్తు్  దదవుని రాజయమును భూమి మీదకిన తచెునపుపడు క్ల్వగని విపోవాతుక్మ నై 
మ ర్మపలను త్రర్స్తకరిాంచనవి. 

ధ్ర్ుశాస్్తరము 
పౌలు యొక్క యుగాాంతశాస్్తరము త ను గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రకా్ను పాభావితము చదసని 

మూడవ మ ర్గము అతడు మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరమును స్తమీక్షిాంచుటలో క్నిపసి్తు్ ాంది. పౌలు ధ్ర్ుశాస్్తరము 
అను అాంశమును గూరిు ఈ పత్రాక్లో అనకే్సార్మో  మ టాో డ డు, కాని 3వ అధ యయములో ఈ యుగము 
మరియు రాబో వు యుగమునక్ు స్తాంబాంధిాంచ ద ని ఉదదేశయమును అతడు స్తపష్రముగా తెల్వయజశేాడు. 

ఇపుపడు, అబాాహాము దనిములలో దదవుడు స్తపష్రముగా సిార్పర్చన నీత్ర లేక్ నీత్రమాంతయలుగా 
తీర్ుబడు మ ర్గమును మోష ేధ్ర్ుశాస్్తరము కొటిరవయేలేదు అని ఈ పాఠములో ఇాంతక్ు ముాందు 
మనము చూశాము. విశావస్తము ద వరా నీత్ర అనునది లేఖ్నములనిిటలిో ర్క్షణ మ ర్గమ ైయునిది. 
అయితద ఈ స్తతయము ఒక్ తీవమా ైన పశాిను లేవన తయ్ తయాంది. అల ాంటపుపడు మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరము యొక్క 
ఉదదేశయము ఏమిట?ి దదవుడు ఇశాీయిలేుక్ు మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరమును ఎాందుక్ు ఇచ ుడు? 3:19లో పౌలు 
చెపపిన మ టలను వినాండి: 

ఆల గ తైద ధ్ర్ుశాస్్తర మ ాందుక్ు? ఎవనికన ఆ వాగాే నము చదయబడనెో ఆ స్తాంత నము 
వచుువర్క్ు అద ిఅత్ర కీ్మములనుబటిర  ద నికన తర్మవాత ఇయయబడనెు; అద ి
మధ్యవరి్చదత దదవదూతల ద వరా నియమిాంపబడనెు (గలతీ. 3:19). 

పౌలు ఈ వాక్యభాగములో ఎాంత ఖ్చుతముగా మ టాో డుతయన ిడు అాంటే ఇది కొనిిసార్మో  
స్తాందగిధతక్ు ద రతిీస్తు్ ాంది. కాబటిర , దీనిని మనము కొాంత విడమర్చ ల్వ. మొదటిగా, ధ్ర్ుశాస్్తరము 
“అత్రక్ీమములనుబటిర ద నికన తర్మవాత ఇయయబడెను” అని పౌలు చబెుతయన ిడు. రపమ . 7:12 పాకార్ాం, 
ధ్ర్ుశాస్్తరము స్తవయాంగా “పవితామ నైది, నీత్రగలది మరియు మేల ైనది.” అద ిదదవుని దృషిరలో మాంచ 
చెడ్లను బయలుపర్చాంది. అయితద ధ్ర్ుశస్్తర పాపమును ప ాంచాంది అని చరిత ార్మజువు చదసనిటటో  పౌలు 
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గీహిాంచ డు. రపమ . 5:20లో అతడు పల్వకననటటో , ఆద ము “అపరాధ్ము విస్్తరిాంచునటటో  ధ్ర్ుశాస్్తరము 
పావశే్చాంచనెు.” పాపము ఎల  విస్్తరిాంచాంద?ి 

మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరము పాపమును మరయిు దదవుని తీర్మపను విస్్తరిాంపజసేని ర ాండు మౌల్వక్ 
మ ర్గములను పాత నిబాంధ్న పావక్్లు మరయిు స్తవయాంగా యిేస్తు బయలుపర్చ ర్మ. మొదటగిా, మోష ే
ధ్ర్ుశస్్తరము నుాండి ఇశాీయిలేులో ఉని అనకే్మాంద ివిధదయత మ ర్గమును నరే్ముక్ునిపుపడు, అద ి
దదవుని మీద బహిర్ాంగముగా త్రర్మగుబాటట చదయునటటో  వారనిి పురికొల్వపాంది. వార్మ విచులవిడగిా 
నిషధేిాంచబడిన అన తై్రత, విగహీారాధ్న, అన యయము మరయిు హిాంస్తను అనుస్తరిాంచ ర్మ. అయితద 
ర ాండవదగిా, వషే్ధ ర్ణతో క్ూడిన ధ్ర్ుశాస్్తరవాదమునక్ు అవకాశమునిచుుట ద వర్ దదవుని ధ్ర్ుశాస్్తరము 
ఇశాీయిలేులో అపరాధ్మును విస్్తరిాంపజసేిాంది. ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు విధదయత చూపుట ద వరా దదవుని 
స్తాంతోష్పర్చుచునిటటో  ఇశాీయిేలులో అనేక్మాంద ిక్నిపిాంచ ర్మగాని, వార్మ దదవుని ధ్ర్ుశాస్్తరమును 
బాహయ మరియు ఎాంపిక్తో క్ూడిన విధదయతను మ తమాే కోర్మ స్తవనీత్ర కార్యముల వయవసా్తగా 
క్ుదిాంచవేశార్మ. వార్మ తమ బలులను మరయిు పాారా్నలను ప ాంచ ర్మ కాబటిర , ఆహార్పు నిషేధ్ములను 
పాటిాంచ ర్మ కాబటిర , విశాీాంత్ర దనిమును ఆచరిాంచుట మరియు స్తునిత్రవాంటవిాటిని ఆచరిాంచ ర్మ కాబటిర 
దదవుని దృషిరలో వార్మ నీత్రమాంతయల ైయున ిర్మ అని ఈ వేష్ధ ర్మలు అనుక్ున ిర్మ. అయినను, వార ి
హృదయములు దదవుని విష్యములో క్ఠనిమ నైవి. వారి శరరర్మాందు స్తునిత్రప ాంద ర్మగాని, 
హృదయములు స్తునిత్రలేనివ యై యయి. కాబటిర , వార్మ దదవునికన సావమిభకన్ని చూపు క్దల్వక్లను 
మ తామ ేచదశార్మ కాబటిర , వార్మ క్ూడ  పాపము యొక్క శకన్ మరియు దదవుని తీర్మప కనీాంద జీవిాంచ ర్మ. 

దీనికన తోడు, గలతీ. 3:19లో, “ఎవనికన ఆ వాగాే నము చదయబడెనో ఆ స్తాంత నము వచుువర్క్ు” 
మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరము ఇవవబడనిద ిఅని పౌలు తలె్వపాడు. ఇక్కడ పౌలు కరసీ్తు్  రాబో వు యుగమును 
తీస్తుకొనివచుు అనేవష్ణలో మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరము ద వరా అపరాధ్మును విస్్తరిాంపజసేిన  దదవుని 
ఉదదేశయమును చూడగల్వగాడు. కరీస్తు్ నాందు లోక్మునక్ు అాందాించబడని క్ృపను ఘనపర్చుట దదవుని 
ఉదదేశయమ ైయునిది. ఇశాీయిలేు యొక్క బహిర్ాంగ త్రర్మగుబాటట మరియు వషే్ధ ర్ణతో క్ూడిన 
ధ్ర్ుశాస్్తరవాదము ఏర్పర్చుకొనబడని పజాలను అనేక్ శత బేముల పాటట దదవుని తీర్మప కనీాంద చెర్లో 
ఉాంచ యి. అయితద ఇశాీయిలేు యొక్క చరె్ చరతిలాో దదవుని క్ృప యొక్క అతయాంత అదుుతమ ైన 
పాదర్ినక్ు ద రతిీసిాంద ి— అాంతయ దనిములలో కరసీ్తు్  యొక్క పాతయక్షత. రపమ  5:20లో పౌలు 
వాాసినటటో గా, “అపరాధ్ము విస్్తరిాంచునటటో  ధ్ర్ుశాస్్తరము పవాేశ్చాంచెను ... క్ృపయు మన పాభువ నై 
యిేస్తుకరసీ్తు్  మూలముగా ఏలునిమిత్ము పాపమ క్కడ విస్్తరాించెనో అక్కడ క్ృప అపరిమితముగా 
విస్్తరిాంచనెు.” 

ఇల  చపెుపట ద వరా, కరీస్తు్  అనుచర్మల కొర్క్ు మోష ేధ్ర్ుశాస్్తరము యొక్క న తై్రక్ ఔచతయమును 
కరీస్తు్  రాక్డక్ు ముాందు యుగమునక్ు చెాందనిదగిా పౌలు పకా్కనబెటార డు అని మనము ఒక్ క్షణాం క్ూడ  
అనుకోక్ూడదు. బదులుగా, పాత నిబాంధ్నలోని న తై్రక్ బో ధ్నలు క ైస్ై్తవులక్ు అనువరి్ాంచబడ ల్వగాని, 
కరీస్తు్ నాందు అాంతయ దనిములలో నివసిాంచుట కొర్క్ు కొీత్ నిబాంధ్న పాాధ నయతల యొక్క వ లుగులో 
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అనువరి్ాంచబడ ల్వ. కరసీ్తు్  అనుచర్మల కొర్క్ు మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరము యొక్క న తై్రక్ బో ధ్నల యొక్క 
నిల్వచయుాండు అధకిార్మును పౌలు ఉద ా టిాంచన ర ాండు వాక్యభాగములను పరగిణ ద ే ము. గలతీ. 
5:14లో, విశావస్తులు పేామను ఎాందుక్ు అనేవషిాంచ లో వివరిాంచుటక్ు పౌలు లేవీ. 19:18ని 
ఉపయోగిాంచ డు. అతడు ఇల  పల్వకాడు: 

ధ్ర్ుశాస్్తర మాంతయు– నినుివల  నీ ప ర్మగువానిని పేమాిాంచుము అను ఒక్క 
మ టలో స్తాంపూర్ణమ యైునిద ి(గలతీ. 5:14). 

గలతీ. 5:22-23లో ధ్ర్ుశాస్్తరమును గూరిు ఇల ాంటి పాసా్ వనే క్నిపిస్తు్ ాంది. అతడు ఇక్కడ 
చెపపినటటో గా: 

అయితద ఆతు ఫలమమేనగా, పేమా, స్తాంతోష్ము, స్తమ ధ నము, దరాీ్శాాంతము, 
దయ ళలతవము, మాంచతనము, విశావస్తము, సాత్రవక్ము, ఆశానిగీహము. 
ఇటిరవాటకిన విరపధ్మ నై నియమమదేయిు లేదు. (గలతీ 5:22-23). 

ధ్ర్ుశాస్్తరమును గూరుి పౌలు క్ల్వగయిుని అభిపాాయము స్తాంకనోష్రమ నైద.ి పౌలు 
పత్రకా్లను తవరతిముగా చదువుట ద వరా, పౌలు ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు విరపధగిా 
ఉన ిడని మనము నిరాా రాించవచుు, మరయిు స్తాంఘ చరతి ాఅాంతటలిో 
చ ల మాంద ిఅతనిని ఇల న ేఅరా్ము చదస్తుక్ున ిర్మ. వాస్్తవానికన, ధ్ర్ుశాస్్తరము 
మరయిు క్ృపక్ు మధ్య వయత్రరకే్త ఉనిద ిఅనిటటో  మనము ధ్ర్ుశాస్్తరము 
యొక్క ఆధనీములో లేము, మనము క్ృపక్ు ఆధనీములో ఉన ిము అని 
చ ల సార్మో  చబెుతయాంటాము. అయితద పౌలు చపెుప మ టలను అరా్ము 
చదస్తుకొనుటక్ు, మనము మరాింత దగగర్గా చూడ ల్వ. మొదటగిా, పౌలు 
విష్యములో మనము రపమ . 7లో చూచునటటో  “ధ్ర్ుశాస్్తరము పరశిుదధమ నైద,ి 
ఆజా క్ూడ పరశిుదధమ నైదయిు నీత్రగలదయిు ఉత్మమ నైదయిున  ైయునిద.ి” 
మరయిు అతడు దనీిని ఒక్ట ిక్ాంట ేఎక్ుకవసార్మో  చబెుత డు. రపమ . 2లో అతడు 
“జఞా నస్తతయస్తవర్ూపమ నై ధ్ర్ుశాస్్తరము” అని పలిచుచున ిడు. మరొక్ మ టలో, 
ధ్ర్ుశాస్్తరము దదవుడు ఎవర్మ మరయిు మనము ఏమ యైుాండ ల్వ అను 
విష్యములను గూరుి మనక్ు ఒక్ చక్కట ిచతమాును ఇస్తు్ ాంద.ి ధ్ర్ుశాస్్తరము 
యొక్క మూల విష్యమును గూరుి ఆలోచాంచాండ,ి “నీ దదవుడెనై పభాువును నీ 
పూర్ణ హృదయముతోను, నీ పూర్ణమనస్తుితోను, నీ పూర్ణ శకన్తోను, నీ 
పూర్ణవివకే్ము తోను పేమాిాంపవల [ను] ... నినుివల  నీ ప ర్మగువాని 
పేమాిాంపవల ను.” ... అయితద మనము స్తమస్తయలను ఎక్కడ ఎదురొకాంటాము 
అాంట ేధ్ర్ుశాస్్తరము పాపపు పజాలక్ు ఇవవబడనిద,ి కాబటిర  మనము ఏమ  ై
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యుాండ లో, మరయిు ఎల  ఉాండ లో ధ్ర్ుశాస్్తరము మనక్ు తలె్వయజసే్తు్ ాంద.ి 
అయితద పాపపు పజాలుగా మనము ద నిని చదయము. కాబటిర , మనము ఏమి 
చదయుటలేదో  క్ూడ  ధ్ర్ుశాస్్తరము మనక్ు బో ధసి్తు్ ాంద.ి ఆ కార్ణము చదత, అద ి
శ్చక్షక్ు కార్ణమవుతయాంద;ి అద ిమన దోష్మును సిార్పర్మస్తు్ ాంద.ి దనీికన తోడు, 
పధా నముగా, ధ్ర్ుశాస్్తరము పజేీ మీద ఉని అక్షర్ములను మ తమా ే
పల ల్వయునిద.ి మనము ఏమిచదయ లో అద ిమనక్ు చబెుతయాంద;ి ఏమి 
చదయక్ూడదో అద ిమనక్ు చబెుతయాంద,ి కాని మనలను ఒక్ పని చదయునటటో  
పురకిొలుప మరయిు ఒక్ పని చదయక్ుాండునటటో  ఆపు శకన్ ద నికన లేదు... 
ఇాందుమూలముగాన ేపౌలు ఆతు మీద ఎాంతో ఉద ా టన ప డత డు. ఎాందుక్ాంట ే
మనము ఏమి చదయ లో ఒక్వళే ధ్ర్ుశాస్్తరము మనక్ు చబెితద, ఆతు మ తమా ే
కరీస్తు్  నీత్రని, ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు కరీస్తు్  యొక్క విధదయతను సాధ్యపర్చగలదు, 
తద వరా మనము ధ్ర్ుశాస్్తరము మనలను పలిచు విధ్ముగా జీవిాంచగలము. 
దనీిన ేపౌలు ఆతు ఫలము అని పలిుసా్ డు. 

— డ . డొన ల్్ విటెి 

కరీస్తు్ తో ఐక్యత 
పౌలు ర్చన యుగాాంతశాస్్తరము మీద అతని కేాందా దృక్పధ్ము మీద ఆధ ర్పడయిుాండిన న లగవ 

మ ర్గము, కరసీ్తు్ తో విశావస్తుల యొక్క ఐక్యత మీద దృషిరప టటర ట అయుయనిది. గలతీయలోని అబదధ 
బో ధ్క్ులు గలతీయులక్ు తమ ర్క్షణను గూరుి వయకన్గత విధ నములలో ఆలోచాంచునటటో  
పల ా తిహిాంచ ర్మ. స్తునిత్ర మరయిు మోషే ధ్ర్ుశాస్్తరములో నుాండి వార్మ అభివృదిధ  చదసని ఇతర్ 
స్తాంపదా యముల మీద వార ిదృషిర , ర్క్షణను నీత్రగా జీవిాంచుటక్ు మరయిు ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు విధదయత 
చూపుట ద వరా నీత్రని స్తాంపాదిాంచుకొనుటక్ు పతా్ర వయకన్ చదయు పాయతిముగా క్ుదిాంచవేశాయి. 
ఫల్వతాంగా, పుర్మష్యలు, స్్ రలు, మరియు పిలోలు తమ వయకన్గత యోగయత ద వరా దదవుని ఎదుట 
నిలబడుటక్ు విడిచప టరబడని ర్మ. అయితద నీత్రమాంతయలుగా తీర్ుబడుట లేక్ నీత్రగల జీవితము ఏవి 
క్ూడ  ఈ విధ్ముగా సాధిాంచబడలేవు అని పౌలు నొకనక చెపాపడు. కరసీ్తు్ తో ఐక్యత ద వరా నీత్రమాంతయలుగా 
తీర్ుబడుట మరియు నీత్రగల జీవితము క్లగాల్వ. గలతీయులక్ు 3:26-29లో పౌలు ఈ విధ్ాంగా 
మ టాో డుత డు: 

యిసే్తు కరీస్తు్  నాందు మీర్ాందర్మ విశావస్తము వలన దదవుని 
క్ుమ ర్మల యైున ిర్మ . కరీస్తు్ లోనికన బాపి్స్తుము ప ాందని మీలో అనకే్ులు 
కరీస్తు్ ను ధ్రాించుకొనియున ిర్మ. ఇాందులో యూదుడని గరీస్తుదదశస్తుా డని లేదు, 
ద స్తుడని స్తవతాంతయా డని లేదు, పుర్మష్యడని స్్ ర అని లేదు, యిసే్తుకరీస్తు్ నాందు 
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మీర్ాందర్మను ఏక్ముగా ఉన ిర్మ. మీర్మ కరీస్తు్  స్తాంబాంధ్ుల తైద ఆ పక్షమాందు 
అబాా హాముయొక్క స్తాంత నమ యైుాండ ివాగాే న పకాార్ము వార్స్తుల యైున ిర్మ 
(గలతీయులక్ు 3:26-29). 

పాత్ర ఒక్కర్మ తమ స ాంత యోగయత ద వరా దదవుని ఎదుట అయితద నిలబడత ర్మ లేక్పల తద 
పడిపల త ర్మ కాబటిర స్తాంఘములోని కొాందర్మ విశావస్తులు ఇతర్మల క్ాంట ేఉత్ములు అని గలతీయలోని 
అబదధ  బో ధ్క్ులు బో ధిాంచ ర్మ. కాని వార్మ ప ర్పాటటపడ ్ ర్మ. అయితద వాస్్తవమేమిటాంటే, “మనము 
కరీస్తు్ ను ధ్రిాంచుకొనియున ిము”; మనము “కరసీ్తు్ నాందున ిము.” ఈ విధ్ముగా మనము కరసీ్తు్ తో 
ఐక్యత క్ల్వగయిున ిము కాబటిర , దదవుడు క ైస్ై్తవులను స్తవయాంగా వార ేకరసీ్తు్  అనిటటో  చూసా్ డు. మరియు 
కరీస్తు్  పూరి్గా నీత్రమాంతయడు మరియు పరశిుదుధ డు కాబటిర , నీత్రగలవాడు మరియు అబాాహాము 
ఆశీరావదములనిిటికర అర్ము డు కాబటిర , దదవుడు మనలను దదవుని ఆశీరావదమునక్ు అర్ము లుగాను, అదద 
విధ్మ ైన నీత్ర, పరశిుదధత గలవారగిాను చూసా్ డు. 

మరపసారి, పౌలు దృషిరకోణము తన యుగాాంతశాస్్తరములో నుాండి వ లువడుతయాంది. తీర్మపతో 
క్ూడని ఈ యుగము నుాండి ఆశీరావదము గల రాబో వు యుగములోనికన మ ర్మప కరసీ్తు్  జీవితము, 
మర్ణము మరియు పునర్మత ా ణము ద వరా జర్మగుతయాంది అని పౌలు బో ధిాంచ డు. స్తవయాంగా అతడు 
ధ్ర్ుశాస్్తరమునక్ు విధదయత చూపుట ద వరా, కరసీ్తు్  విశావస్తులాందరి కొర్క్ు ధ్ర్ుశాస్్తరము యొక్క 
అవస్తర్తలను న ర్వేరాుడు. విశావస్తుల సాా నములో ఆయన మర్ణ ాంచుట ద వరా — వార ిపక్షమున 
ధ్ర్ుశాస్్తరము యొక్క శాపములను స్తహిాంచుట ద వరా — పాపమునక్ు జీతము మర్ణము అను 
ధ్ర్ుశాస్్తరము యొక్క అవస్తర్తను కరసీ్తు్  న ర్వరేాుడు. విశావస్తుల కొర్క్ు త ను ప ాందని పునర్మత ా నము 
ద వరా, కరసీ్తు్ , మరయిు ఆయన ఎవరి కొర్క్ు మర్ణ ాంచ రప వార్మ, మహమిక్ు యోగయతగా తాండిా ద వరా 
విమోచాంచబడ ్ ర్మ. ఫల్వతాంగా, విశావస్తులు విశావస్తము ద వరా కరసీ్తు్ తో ఐక్యపర్చబడనిపుపడు, వారే 
స్తవయాంగా కరీస్తు్  అను విధ్ముగా దదవుడు వారి తటటర  చూసా్ డు, మరయిు ద ని ఆధ ర్ముగా 
ధ్ర్ుశాస్్తరము అను శాపము విష్యములో కరసీ్తు్ తో చచునవారిగాను, రాబో వు యుగమునక్ు చెాందని 
నూతన జీవితములోనికన కరీస్తు్ తో లేపబడనివారగిాను వారనిి పరగిణ సా్ డు. గలతీయలో ఉని అబదధ  
బో ధ్క్ులను అనుస్తరిాంచుట అాంటే అబాాహామునక్ు చదయబడని వాగాే నముగా కరీస్తు్  యొక్క కేాందా 
భూమిక్ను త్రర్స్తకరిాంచుట అయుయనిది. పాత్ర వయకన్ నీత్ర అను ఆశీరావదమును అతని లేక్ ఆమ  మ నవ 
పాయతిము ద వరా అనేవషిాంచుట అయుయనిది. అయితద పౌలు ర్క్షణలోని పతా్ర కోణమును 
తీస్తుకొనివచుు అబాాహాము స్తాంతత్రగా కరసీ్తు్ ను చూసి, కరీస్తు్ తో ఐక్యపర్చబడుట ద వరా మ తమాే 
విశావస్తులు దదవుని ఆశీరావదములనిిటిని ప ాందుక్ుాంటార్మ అని స్తపష్రము చదశాడు. 
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పరశిుద ధ తు 
పౌలు యొక్క వదే ాంతశాస్్తర దృక్పధ్ములు అతడు గలతీయులక్ు వాాసని పత్రకా్ను నడపిిాంచన 

ఐదవ విధ నము క ైస్ై్తవ జీవితములో పరిశుద ధ తు యొక్క భూమిక్ను చరుిాంచుటలో క్నబడుతయాంది. 
దీనిని అనేక్సార్మో  అశదీధ  చదసనిపపటికనగాని, పరిశుద ధ తు యొక్క భూమిక్ అతడు ఈ పత్రాక్ను 
వాాయుచుాండగా పౌలు యొక్క ముఖ్య అాంశములలో ఒక్టెయైునిది. గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రకా్ 3:1-
3లో పరశిుద ధ తు యొక్క భూమిక్ను పౌలు ఉద ా టిాంచన విధ నమును వినాండి, అక్కడ అతడు 
గలతీయలోని అబదధ బో ధ్ను మొదటిసారి వరిణాంచ డు: 

ఓ అవివకే్ుల నై గలతీయుల రా, మిముును ఎవడు భమాప టెరను? ... మీరాింత 
అవివకే్ుల తై్రరా? మొదట ఆత ునుసార్ముగా ఆర్ాంభిాంచ, యిపుపడు 
శరరరానుసార్ముగా పరపిూర్మణ లగుదురా? (గలతీయులక్ు 3:1-3). 

పరిశుద ధ తు మీద ఆధ ర్పడ ితమ క ైస్ై్తవ జీవితములను ఆర్ాంభిాంచ, తమ స ాంత మ నవ 
పాయతిము మీద ఆధ ర్పడునటటో  భామప టరబడని గలతీయులను చూసి పౌలు ఆశుర్యపలయ డు. 
పరిశుద ధ తు కార్యము మరియు మ నవ పయాతిము వలన చదయు శరరర్ కార్యముల మధ్య పౌలు 
వయత యస్తము చూపిన ఒక్ సా్తలము గలతీ. 5:16-26. అక్కడ, శరరర్ము మరియు ఆతు మధ్య అతడు 
గొపప వయత యస్తమును చూపాడు. అక్కడ పౌలు పాపపు స్తవభావము లేక్ మ నవ శారరరిక్ పయాతిము 
శరరర్ము యొక్క పాపపు స్తవభావము, మరయిు ఆతు ఫలము మధ్య వయత యస్తము చూపాడు. గలతీ. 
5:19-21లో, అతడు శరరర్ కార్యములను ఈ విధ్ముగా తలె్వపాడు: “అవవేనగా, జఞర్తవము, అపవితతా, 
కాముక్తవము, విగహీారాధ్న, అభిచ ర్ము, దదవష్ములు, క్లహము, మతిర్ములు, కోీధ్ములు, 
క్క్షలు, భదేములు, విమతములు, అస్తూయలు, మత్తలు, [మరియు] అలోరితోక్ూడని ఆటపాటలు.” 
అయితద గలతీ. 5:22, 23లో అతడు పరశిుద ధ తు ఫలమును ఈ విధ్ముగా వివరిాంచ డు: “అయితద ఆతు 
ఫలమేమనగా, పేామ, స్తాంతోష్ము, స్తమ ధ నము, దీర్శాాాంతము, దయ ళలతవము, మాంచతనము, 
విశావస్తము, సాత్రవక్ము, [మరియు] ఆశానిగీహము.” 

గలతీయ స్తాంఘములలోని విభజన పౌలును తీవాాంగా క్లవర్పర్చాంది. విభజన వలన క్ల్వగిన 
క్లోో లమునక్ు బదులుగా కరసీ్తు్  స్తాంఘమునక్ు తగనిదెైన ఐక్యత ఉాండ లని అతడు కోరాడు. ఈ ఐక్యత 
సిార్పర్చబడ లని అతడు ఎల  పలిుపునిచ ుడు? శరరర్ము ద వరా కాదు. శరరర్ము మీద ఆధ ర్పడుట 
స్తాంఘములో అనిి ర్క్ముల స్తమస్తయలక్ు ద రతిీస్తు్ ాంది. ఐక్యతక్ు మ ర్గము పరశిుద ధ తు మీద 
ఆధ ర్పడుట అయుయనిది. మరియు మనక్ు తలె్వసినటేో , పాత్ర చపట దదవుని పజాల మీద పరిశుద ధ తు 
యొక్క క్ుమురిాంపు కరసీ్తు్  పర్లోక్మునక్ు ఆరపహణమ నైపుపడు స్తాంఘమునక్ు ఇచున అదుుతమ నై 
బహుమ నమ ైయునిది. 

రాబో వు యుగములో, దదవుడు పాత నిబాంధ్నలో చదయని విధ్ములుగా తన ఆతును 
క్ుమురిసా్ డు అని యోవలేు 2:28లోని పావచనము స్తపష్రముగా వయక్్పర్మస్తు్ ాంది: 
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తర్మవాత ననేు స్తర్వజనులమీద న  ఆతును క్ుమురాింతయను; మీ క్ుమ ర్మలును 
మీ క్ుమ ర ్లును పవాచనములు చపెుపదుర్మ; మీ ముస్తల్వవార్మ క్లలుక్ాందుర్మ, 
మీ యౌవనులు దర్ినములు చూతయర్మ (యోవలేు 2:28). 

కరీస్తు్  వచుుటక్ు ముాందు క్ూడ  పరశిుద ధ తు విశావస్తులతో ఉాండనెు, మరయిు విశావస్తులు 
దదవునికన నముక్ముగా ఉాండునటటో  ఆయన వారిని బలపర్చ డు. అయితద, ఆ కాలములో, ఆయన గొపప 
నిాంపుదల మరియు విశేష్మ నై వర్ములు కొనిి పాతదయక్మ నై స్తాందరాులలో మినహా పవాక్్లు, 
య జక్ులు మరియు రాజులు వాంట ితగుమ తపాు పాజలక్ు మ తామ ేపరిమితమ యైుాండదవి. ఈ 
భావనలో, పాత నిబాంధ్న స్తనిిధి పాత నిబాంధ్నలో తక్ుకవ న టకరయముగాను, తక్ుకవ 
అత్రశయపర్చునదిగాను ఉాండదది. అయితద రాబో వు యుగములో, పరిశుద ధ తు స్తమస్్త పజాలు మరియు 
విశావస్తుల స్తమూహముల మీద క్ుమురిాంపబడుతయాంద ిఅని యోవలేు పవాచాంచ డు. మరయిు 
అప స్్తలుల కార్యము 2లో మనము నరే్ముకొనునటటో , యోవలేు పవాచనము ప ాంతెకొస్తు్  దనిమాందు 
న ర్వేర్ుబడుట ఆర్ాంభమ నైది. ఆ స్తమయమాందు, న టకరయమ ైన రరత్రలో తన పజాలాందర ిమీద తన 
ఆతును క్ుమురిాంచుటను దదవుడు ఆర్ాంభిాంచ, రాబో వు యుగము యొక్క నిరరక్షణ వాస్్తవము అయినద ి
అని స్తూచాంచ డు. 

అయితద గలతీయలో, అబదధ  బో ధ్క్ులు తమ స ాంత మ నవ పయాతిముల మీద 
ఆధ ర్పడయిుాండమని గలతీయులక్ు ఉపదదశ్చాంచ ర్మ. కొీత్ నిబాంధ్న కాలములో ఆతు యొక్క 
ధ రాళమ ైన వర్ములను మరయిు నడిపిాంపును వార్మ త్రర్స్తకరిాంచ ర్మ. కరసీ్తు్  రాబో వు యుగమును 
ఆర్ాంభిాంచనపుపడు తెచున పరిశుద ధ తు అను గొపప ఆశీరావదమును గీహిాంచుటలో వార్మ 
విఫలమయ యర్మ. దీనికన స్తపాందనగా, కరసీ్తు్ క్ు చెాందినవార్మ పరశిుద ధ తును ఆయన శకన్ యొక్క పూర్ణతలో 
క్ల్వగియున ిర్మ అని పౌలు గలతీయులక్ు జఞా పక్ము చదశాడు. కరీస్తు్  అనుచర్మలు ఆతు శకన్ మీద 
ఆధ ర్పడనిపుపడు, వయకన్గత భకన్ మరయిు స్తాంఘములో ఐక్యతను క్ల్వగిాంచుటక్ు ఆయన వార ిమధ్య 
స్తాంచరిసా్ డు. 

నూతన స్తృషిర 
అాంతయ దనిములను గూరుిన తన సది ధ ాంతము మీద పౌలు అత్రగా ఆధ ర్పడు చవర ిసా్తలము, 

నూతన స్తృషిర  అను ఆలోచనను అతడు ఉపయోగిాంచుటలో అయుయనిది. ఈ సది ధ ాంతము ఈ పత్రాక్ 
యొక్క ముగిాంపు మ టలలలో క్నిపిస్తు్ ాంది. గలతీ 6:15-16లో పౌలు వాాసని మ టలను వినాండి: 

కొీ త్స్తృషిర  ప ాందుటయి ేగాని స్తునిత్ర ప ాందుటయాందదమియు లేదు, ప ాందక్పల వుట 
యాందదమియు లేదు. ఈ పదధత్ర చొపుపన నడుచుకొను వారకి్ాందరకిన, అనగా 
దదవుని ఇశాీ యిలేునక్ు స్తమ ధ నమును క్ృపయు క్లుగును గాక్ 
(గలతీయులక్ు 6:15-16). 
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అనకే్ విధ లుగా, ఈ మ టలు గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రాక్లో అాందిాంచన దృషిరకోణము అాంతటిని 
స్తాంగీహిసా్ యి. పౌలు దృక్పధ్ములో, కరసీ్తు్  రాక్తో ఒక్ వయకన్ స్తునిత్ర ప ాంద డ  లేద  అను 
విష్యమునక్ు పాాముఖ్యత లేక్ుాండ  పల యిాంద ికాబటిర , తన విరపధ్ులు స్తునిత్రని చ ల  ప దే 
విష్యము చదస్తు్ న ిర్మ. బదులుగా, పతా్ర వయకన్ “నూతన స్తృషిర”లో భాగమ యై యడ  లేద  అనునద ిఅతయాంత 
పాాముఖ్యతను స్తాంతరిాంచుక్ునిది. 

కరీస్తు్  ద వరా ఎస్తకటన్ లేక్ “అాంతయ దనిములు” వచుయునివి అని పౌలు నమిున ఒక్ 
మ ర్గము, కరసీ్తు్  స్తర్వ స్తృషిరని నూతన స్తృషిరగా మ ర్ముటనూ ఆర్ాంభిాంచుట అయుయనిది అని మీర్మ 
జఞా పక్ము చదస్తుకొనవచుు. ఈ నూతన క్ీమము దదవుని పాజలక్ు ఎాంత అదుుతమ నై ఆశీరావదములను 
క్ల్వగిాంచాంది అాంటే, అద ిపాత స్తృషిరలోని మ ర్గములనిిటిని పూరి్గా ఆవరిాంచదసిాంది. కరీస్తు్  రాక్క్ు ముాందు 
జీవన విధ నములలోనికన త్రరగిివ ళలో టక్ు బదులుగా, పాత్ర విశావస ినూతన స్తృషిరని గూరిు 
ఆలోచాంచువానిగా ఉాండ ల్వ. పౌలు దనిములు మొదలుకొని కరసీ్తు్  రాక్డ వర్క్ు, పాత్ర కరసీ్తు్  అనుచర్మడు 
నూతన స్తృషిరలో జీవితమును గూరిు ఎక్ుకవగా ఆలోచాంచ ల్వ. మరయిు పౌలు దీనిని తలెుపునటటో , ఇటిర 
నిర్ణయమును తీస్తుకొనువార్మ నిజముగా “దదవుని ఇశాీయిేలు” అయుయన ిర్మ. 

ముగాింపు 

ఈ పాఠములో, గలతీయ స్తాంఘములో తల త్్రన స్తమస్తయలక్ు పౌలు స్తపాందిాంచన విధ నమును 
మనము చూశాము. గలతీయలో స్తునిత్ర విష్యములో తల త్్రన వివాదమును, పౌలు గలతీయులక్ు 
వాాసిన పత్రకా్ యొక్క నిరాుణము మరియు విష్యములను, మరయిు గలతీయలో తల త్్రన 
స్తమస్తయలక్ు పౌలు ఇచున స్తపాందన యుగాాంతశాస్్తరము మీద అతడు క్ల్వగయిుాండని కేాందా వేద ాంతశాస్్తర 
దృక్పధ్ములలో నుాండి ఆవిర్ువిాంచ యని మనము చూశాము. 

నేడు మనము గలతీయులక్ు వాాసిన పత్రకా్ను విశేోషిాంచుచుాండగా, పౌలు తన వాస్్తవిక్ శోీతలను 
వార ిస్తమస్తయలలో నుాండి ఎల  నడపిిాంచ డో మ తామే మనము చూడముగాని, ఈ పత్రాక్ నడేు మనతో 
ఎల  మ టాో డుతయాందో  క్ూడ  చూసా్ ము. ఆధ్ునిక్ క ైైస్్తవులు మర్ల  మర్ల  గలతీయుల వల  
జీవిాంచుటక్ు శోధిాంపబడత ర్మ. కరసీ్తు్  సాధిాంచన విష్యములను మనము తక్ుకవ అాంచన  వేసి, మన 
స ాంత పయాతిముల వ పైుక్ు త్రర్మగుత ము. దదవుని క్ృప మరియు పరిశుద ధ తు మీద ఆధ ర్పడుటక్ు 
బదులుగా, మన స్తత్రియల ద వరా దదవుని దృషిరలో నీత్రగా ఉాండుటక్ు పయాత్రిసా్ ము. అయితద 
కరీస్తు్ నాందు క్ల్వగినద నిని మనము హతయ్ కొనిన యిెడల, కరసీ్తు్  స్తువార్్ నిజముగానే స్తువర్్మ నము 
అయుయనిద ిఅని మనము క్నుగొాంటాము. ఆయనను నముు పాత్ర ఒక్కర ికొర్క్ు కరసీ్తు్  రాబో వు 
యుగము యొక్క ఆశీరావదములను కొనితచె ుడు. మరయిు అనుదనిము మనము కరసీ్తు్ నాందు నూతన 
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స్తృషిర  యొక్క ఆశీరావదములలో జీవిాంచుటక్ుగాను ఆయన మనక్ు పరిశుద ధ తు క్ుమురిాంపును 
అనుగీహిాంచ డు. 
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