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గలతీయులకు రాసిన పతిక
గంథకర
ఈ పతిక రచయిత అపోసత్లుడు పౌలు. అది సంఘంలో ఇది

ఏకగీవ అంగీకారం పొందిన సతయ్ం. ఆసియా నర్ లో పౌలు తన
మిషనెరీ పయాణంలో అతడు ఇకక్డ కొనిన్ సంఘాలు సాథ్ పించాడు.
వాటికి ఈ పతిక రాశాడు. గలతియ కూడా రోమ్, కొరింతు లాగా ఒక
నగరం కాదు. అనేక నగరాలూ సంఘాలూ ఉనన్ ఒక రాషట్ర్ం. ఈ
ఉతత్రం అందుకునన్ వారు పౌలు మూలంగా పభువును నమామ్రు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 49 - 57
పౌలు బహ శా అంతియొకయ నుండి గలతియ ర్సత్వులకు ఈ

పతిక రాశాడు. అంతియొకయఅతని నివాస సథ్లం.
సీవ్కర
గలతియపాంతంలోని అనేక సంఘాలకు పౌలు రాశాడు.
పయోజనం
యూదు మతబోధకుల కపట సువారను ఖండించడం ఈ పతిక

ఉదేద్శం. ఈ యూదు బోధకులు రకష్ణ కోసం సునన్తి కూడా
అవసరమని నేరిప్ంచారు. రకష్ణకు అస న పునాది గురించి
గలతియులకు తెలియజెపప్డానికి పౌలు ఈ పతిక రాశాడు. పౌలు
తన అపోసత్లిక అధికారానిన్ సాథ్ పిసూత్ తాను బోధించిన సువారను
సమరిథ్ంచాడు. కృప దావ్రా విశావ్సం మూలంగా మాతమే
మనుషులు నిరోద్ షులుగా తీరచ్బడతారు. వారు కేవలం విశావ్సం
దావ్రా మాతమే, ఆతమ్ ఇచేచ్ సేవ్చాచ్నుసారంగా మాతమే తమ
నూతన జీవితాలు గడపాలి.

ముఖాయ్ంశం
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కీసుత్ లో సావ్తంత ం.
విభాగాలు
1. పరిచయం— 1:1-10
2. సువార నిరాధ్ రణ— 1:11-2:21
3. విశావ్సం మూలంగా నిరోద్ షులుగా తీరచ్బడడం— 3:1-4:31
4. విశావ్సయుత న సేవ్చాచ్పూరిత న జీవిత అభాయ్సం —
5:1-6:18

పలకరింపులు
1 మనుషుల దావ్రా కాకుండా ఏ వయ్కి వలనా కాకుండా కేవలం

యేసుకీసుత్ దావ్రానూ, ఆయనను చనిపోయిన వారిలోనుంచి
సజీవుడిగా లేపిన తండి అయిన దేవుని దావ్రానూ అపొసత్లుడుగా
నియమితు న పౌలు అనే నేనూ, 2 నాతో ఉనన్ సోదరులంతా
గలతీయ పాంతంలో ఉనన్ సంఘాలకు శుభాకాంకష్లతో రాసుత్ నన్
విషయాలు. 3 తండి అయిన దేవుని నుండీ మన పభు యేసు కీసుత్
నుండీ మీకు కృప,శాంతి కలుగు గాక.

4మన తండి అయిన దేవుని చితత్ పకారం కీసుత్ మనలను పసుత్ త
దుషట్ కాలం నుంచి విమోచించాలనిమనపాపాలకోసం తననుతాను
అపప్గించుకునాన్డు. 5నిరంతరమూ దేవునికి మహిమ కలుగు గాక.
ఆమేన్ .

లేఖముఖాయ్ంశం, సందరభ్ం
6 కీసుత్ కృపను బటిట్ మిమమ్లిన్ పిలిచినవాణిణ్ విడిచిపెటిట్ , భినన్ న

సువార పు మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవడం చూసుత్ ంటే నాకు చాలా
ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. 7 అసలు వేరే సువార అనేది లేదు. కీసుత్
సువారను వకీకరించి మిమమ్లిన్ కలవరపరచే వారు కొంతమంది
ఉనాన్రు. 8మేము మీకు పకటించిన సువార గాక వేరొక సువారను
మేము అయినాలేక పరలోకం నుంచి వచిచ్న ఒక దూత అయినాసరే
మీకు పకటిసేత్, అతడు దేవుని శాపానికి గురౌతాడు గాక. 9మేము
ఇంతకు ముందు చెపిప్నటుట్ ఇపుప్డు మళీళ్ చెబుతునాన్ము. మీరు
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అంగీకరించిన సువార గాక వేరొకటి ఎవ నా మీకు పకటిసేత్, వాణిణ్
దేవుడు శపిసాత్ డు గాక.

10 ఇపుప్డు నేను మనుషుల ఆమోదం కోరుతునాన్నా?
లేకపోతే దేవుని ఆమోదం కోరుతునాన్నా? నేను మనుషులను
తృపిత్ పరచాలనుకుంటునాన్నా? నేనింకా మనుషులను తృపిత్
పరచాలనుకుంటుంటే కీసుత్ సేవకుణిణ్ కానే కాదు.

పౌలు పకటించిన సువార అతనికి పతేయ్కంగా వెలల్డి అయియ్ంది,
ఇతర అపొసత్లుల నుంచి పొందినది కాదు

11సోదరులారా, నేను పకటించిన సువారమానవమాతుని నుంచి
వచిచ్ంది కాదని మీకు తెలియాలి. 12 మనిషి నుంచి నేను దానిన్
పొందలేదు, నాకెవరూ దానిన్ బోధించ లేదు, యేసు కీసుత్ సవ్యంగా
నాకు వెలల్డి పరిచాడు.

13నా గత యూదామత జీవితం గురించి మీరు వినాన్రు. నేను
దేవుని సంఘానిన్ తీవంగా హింసిసూత్ నాశనం చేసూత్ ఉండేవాణిణ్ .
14 అపుప్డు నాకు నా పూరీవ్కుల సంపదాయాలంటే ఎంతో ఆసకి
ఉండేది. యూదా మత నిషఠ్ విషయంలో నా సవ్జాతీయులోల్
నా వయసు గల అనేకులను మించిపోయాను. 15 అయినా
తలిల్గరభ్ంలోనే ననున్ పతేయ్కపరచుకుని, తన కృప చేత ననున్
పిలిచినదేవుడునేనుయూదేతరులకుతనకుమారుణిణ్ పకటించాలని
16 ఆయనను నాలో వెలల్డి చేయడానికి ఇషట్పడాడ్ డు. అపుప్డు
వెంటనే నేను మనుషులతో సంపదించలేదు. 17 నాకంటే ముందు
అపొసత్లు న వారి దగగ్రికి గానీ, యెరూషలేముకు గానీ వెళళ్లేదు,
అరేబియా దేశానికి వెళిళ్ ఆ తరువాత దమసుక్ పటట్ణానికి తిరిగి
వచాచ్ను.

18 మూడు సంవతస్రా న తరవాత కేఫాను పరిచయం
చేసుకోవాలనియెరూషలేము వెళిల్ అతనితోపదిహేను రోజులునాన్ను.
19 అతనిని తపప్ అపొసత్లులోల్ మరి ఎవరినీ నేను చూడలేదు,
పభువుసోదరుడుయాకోబునుమాతం చూశాను.
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20 నేను మీకు రాసుత్ నన్ ఈ విషయాల గురించి దేవుని ముందు
నేను చెపుతునాన్ను. 21ఆ తరువాత సిరియా, కిలికియపాంతాలకు
వచాచ్ను. 22 కీసుత్ లో ఉనన్ యూదయ సంఘాల వారికి నా
ముఖ పరిచయం లేదు గానీ 23 “మునుపు మనలను హింసించిన
వాడు తాను గతంలో నాశనం చేసూత్ వచిచ్న విశావ్సానిన్ తానే
పకటిసుత్ నాన్డు” అనే విషయం మాతమే విని, 24వారు ననున్ బటిట్
దేవుణిణ్ మహిమ పరిచారు.

2
నిరోద్ షిగా అయేయ్ది విశావ్సం మూలంగానే
గలతీ 2:15-3:24

1 పదాన్లుగు సంవతస్రా న తరువాత నేను తీతును
వెంటబెటుట్ కుని బరన్బాతో కూడా యెరూషలేము తిరిగి వెళాళ్ను.
2మేము వెళాళ్లని దేవుడు దరశ్నంలో నాకు చెబితేనే వెళాళ్ను. నా
పయాస వయ్రథ్ పోతుందేమో, లేక వయ్రథ్ పోయిందేమో అని నేను
యూదేతరులకు పకటిసుత్ నన్ సువార గురించివిశావ్సులోల్ ముఖయ్ న
నాయకులకు ఏకాంతంగా వివరించాను.

3 అయినా నాతో ఉనన్ తీతు గీసు దేశసుథ్ నపప్టికీ సునన్తి
పొందాలని ఎవరూ అతణిణ్ బలవంతం చేయలేదు. 4 కీసుత్
యేసులో మనకు కలిగిన సావ్తంతానిన్ కనిపెటట్డానికీ, మనలను
ధరమ్శాసానికి బానిసలుగా చేసుకోడానికీ కీసుత్ యేసు వలల్ మనకు
కలిగిన సేవ్చఛ్ను గూఢచారులాల్ గా కనిపెటట్డానికి రహసయ్ంగా కపట
సోదరులు పవేశించారు. 5 సువార సతయ్ం మారుప్లేనిదిగా,
మీకు పయోజనంగా నిలిచి ఉండేలా కాసే నా వారితో మేము
ఏకీభవించలేదు.

6 ఇతరులు నాయకులుగా ఎంచిన వారు నేను చెపిప్న సందేశానికి
ఏ మారుప్లు చేరుప్లు చేయలేదు. ఆ నాయకులు గొపప్వారే కానీ
వారు నాకంత పధానం కాదు. దేవుడు మనిషి రూపం చూడడు.
7అయితే సునన్తి పొందిన వారికి బోధించడానికి దేవుడు సువారను
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పేతురుకు ఎలా అపప్గించాడో అలాగే సునన్తి పొందని వారికి
బోధించడానికి నాకు అపప్గించాడని వారు గహించారు. 8 అంటే
సునన్తి పొందిన వారికి అపొసత్లుడుగా ఉండడానికి పేతురుకు
సామరథ్ ం కలగజేసిన వాడే యూదేతరులకు అపొసత్లుడుగా
ఉండడానికి నాకు కూడాసామరథ్ ం కలగజేశాడు.

9 నాయకులుగా పేరొందిన యాకోబు, కేఫా, యోహాను, అనే
వారు దేవుడు నాకు అనుగహించిన కృపను గురించి, మేము
యూదేతరులకూ, తాము సునన్తి పొందిన వారికీ అపొసత్లులుగా
ఉండాలని చెపిప్, సహవాసానికి గురుగా నాతోనూ, బరన్బాతోనూ
తమ కుడి చేతులు కలిపారు. 10 మేము యెరూషలేములో ఉనన్
సాటి విశావ్సులోల్ ని పేదవారి అవసరాలను ఇంకా పటిట్ంచుకొంటూ
ఉండాలని మాతమే వారు కోరారు. అలా చేయడానికి నేను కూడా
ఆసకిగా ఉనాన్ను.

11 అయితే కేఫా, అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు తపుప్
చేశాడు. కాబటిట్ నేను ముఖాముఖిగా అతనిన్ నిలదీశాను.
12 ఎందుకంటే, యాకోబు దగగ్ర నుంచి కొంతమంది రాక ముందు
అతడు యూదేతరులతో భోజనం చేసుత్ నాన్డు. వారు రాగానే
సునన్తిపొందినవారికి భయపడివెనకిక్ తగిగ్, పకక్కి వెళిళ్పోయాడు.
13మిగతా యూదులు కూడా కేఫాతో ఈ కపటంలో కలిసిపోయారు.
బరన్బా కూడా వారి కపట వేషధారణ వలల్ మోసపోయాడు. 14వారు
సువార సతాయ్నిన్ అనుసరించడం లేదని నేను చూసి అందరి
ముందు కేఫాతో, “నీవు యూదుడ ఉండి కూడా యూదులాల్ గా
కాక యూదేతరుడిలా పవరిసుత్ ంటే, యూదేతరులు యూదులాల్ గా
పవరించాలని ఎందుకు బలవంతం చేసుత్ నాన్వు?” అనాన్ను.

15 మనం పుటుట్ కతో యూదులం గానీ, “యూదేతర పాపులం”
కాదు. 16మనిషియేసు కీసుత్ లో విశావ్సం ఉంచడందావ్రానే దేవుడు
నీతిమంతుడుగా తీరుసాత్ డు గాని, ధరమ్శాస కియల వలన కాదు. ఆ
సంగతి ఎరిగిన మనం కూడా ధరమ్శాస కియల వలన గాక కీసుత్ పటల్
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విశావ్సం దావ్రానే దేవుని చేత నీతిమంతులుగా తీరుప్ పొందడానికి
యేసు కీసుత్ లో విశావ్సముంచాము. ధరమ్శాస కియల వలన ఎవరూ
నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందడు గదా.

17అయితే, దేవుడుమనలను కీసుత్ లో నీతిమంతులుగా తీరాచ్లని
కోరుకొంటూ, మనకు మనం పాపులుగా కనబడితే, కీసుత్ పాపానికి
సేవకుడయాయ్డా? కచిచ్తంగాకాదు. 18నేనుపడగొటిట్నవాటినిమళీళ్
కడితే ననున్ నేనే అపరాధిగా చేసుకుంటాను గదా. 19 నే తే దేవుని
కోసం బతకడానికి ధరమ్శాసం దావ్రా ధరమ్శాసానికి చనిపోయాను.

లోపల నివసిసుత్ నన్ కీసుత్ ను బయటకు కనుపరచేదే ర్సత్వ
జీవితం

20 నేను కీసుత్ తోబాటు సిలువ మరణం పొందాను. ఇక మీదట
జీవించేది నేను కాదు. కీసేత్ నాలో జీవిసుత్ నాన్డు. నేనిపుప్డు
శరీరంలో జీవిసుత్ నన్ జీవితం ననున్ పేమించి, నా కోసం తనను తాను
సమరిప్ంచుకునన్ దేవుని కుమారుడి మీద విశావ్సం వలల్నే. 21 నేను
దేవుని కృపను నిరరథ్కం చేయను. నీతి ధరమ్శాసం దావ్రా సాధయ్ం
అయితే కీసుత్ అనవసరంగా చనిపోయినటేట్ గదా.

3
ఆతమ్ వరం విశావ్సం వలల్నే, ధరమ్శాస కియల వలల్ కాదు

1 తెలివిలేని గలతీయులారా, మిమమ్లిన్ భమపెటిట్ందెవరు?
సిలువకు గురి అయినటుట్ గా యేసు కీసుత్ ను మీ కళళ్ ముందు
చూపించాము గదా! 2మీ నుంచి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటునన్
ఒకే విషయం ఏమిటంటే ధరమ్శాస సంబంధ న కియల వలన
ఆతమ్ను పొందారా లేక వినన్ దానిన్ విశవ్సించడం వలన పొందారా?
3 మీరింత అవివేకులయాయ్రా? మొదట దేవుని ఆతమ్తో మొదలు
పెటిట్ , ఇపుప్డు శరీరంతోముగిసాత్ రా?
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4 వయ్రథ్ంగానే ఇనిన్ కషాట్ లు అనుభవించారా? అవనీన్ నిజంగా
వయ్రథ్ పోతాయా? 5ఆతమ్నుమీకు అనుగహించి,మీలోఅదుభ్తాలు
చేయించేవాడు, ధరమ్శాస సంబంధ న పనుల వలనా లేక
విశావ్సంతో వినడం వలల్ చేయిసుత్ నాన్డా?

అబాహాము నిబంధన విశావ్స నిబంధన
6 అబాహాము, “దేవుని నమామ్డు, అదే అతనికి నీతిగా లెకక్లోకి

వచిచ్ంది.” 7 కాబటిట్ , నమమ్కముంచే వారే అబాహాము సంతానమని
మీరు తెలుసుకోవాలి. 8 విశావ్సం దావ్రా దేవుడు యూదేతరులను
నీతిమంతులుగా తీరుసాత్ డని లేఖనం ముందుగానే పవచించింది.
“పపంచంలోని పజా సమూహాలనీన్ నీలో దీవెనలు పొందుతాయి.”
అని అబాహాముకు సువార ముందుగానే పకటించడం జరిగింది.
9కాబటిట్ విశావ్సముంచినఅబాహాముతోబాటువిశావ్ససంబంధులనే
దేవుడు దీవిసాత్ డు.

ధరమ్శాస కియలుచేసుత్ నన్మనిషిధరమ్శాసశాపం కిందఉనన్వాడు
10 ధరమ్శాసం విధించిన కియల ఆధారపడి జీవించే వాడు

శాపగసుత్ డు. ఎందుకంటే, “ధరమ్శాస గంథంలో రాసి ఉనన్
విధులనిన్టినీ చేయడంలో నిలకడగా ఉండని పతివాడూ
శాపగసుత్ డు” అని రాసి ఉంది. 11 ధరమ్శాసం వలన దేవుడు
ఎవరినీ నీతిమంతునిగా తీరచ్డు అనే విషయం సప్షట్ం. ఎందుకంటే,
“నీతిమంతుడు విశావ్సం వలన జీవిసాత్ డు.” 12 ధరమ్శాసం విశావ్స
సంబంధ నది కాదు, “దాని విధులను ఆచరించే వాడు వాటి వలల్నే
జీవిసాత్ డు.”

ధరమ్శాస సంబంధిత శాపానిన్ కీసుత్ భరించి విశావ్స సంబంధ న
దీవెనలను మనకు ఇచాచ్డు

13ఆతమ్ను గురించినవాగాద్ నంవిశావ్సందావ్రామనకులభించేలా,
అబాహాము పొందిన దీవెన కీసుత్ యేసు దావ్రా యూదేతరులకు
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కలగడానికి, కీసుత్ మన కోసం శాపగసుత్ మనలను ధరమ్శాస శికష్
నుంచి విమోచించాడు. 14 అందుకే, “మాను మీద వేలాడిన
పతివాడూ శాపగసుత్ డు” అని రాసి ఉంది. 15 సోదరులారా,
మానవరీతిగా మాటాల్ డుతునాన్ను. మనుషుల ఒడంబడికే అయినా
అది సిథ్రపడిన తరువాత దానినెవరూ కొటిట్వేయరు, దానికి ఇంకేమీ
కలపరు. 16అబాహాముకూ అతని సంతానానికీ దేవుడు వాగాద్ నాలు
చేశాడు. ఆయన అనేకులను గురించి అనన్టుట్ , “నీ సంతానాలకు”
అని అనలేదు గానీ ఒకడి గురించి అనన్టుట్ గా, “నీ సంతానానికి”
అనాన్డు. ఆ సంతానం కీసేత్.

అబాహాముకు చేసిన విశావ్స నిబంధనకు ధరమ్శాసం ఏమీ
కలపడం లేదు

17 నేను చెపేప్ది ఏంటంటే, 430 సంవతస్రా న తరువాత
వచిచ్న ధరమ్శాసం, దేవుడు ముందుగానే సిథ్రపరచిన నిబంధనను
కొటిట్వేయదు. దాని వాగాద్ నానిన్ వయ్రథ్ం చేయదు. 18 ఆ వారసతవ్ం
ధరమ్శాసంవలనఅయిందంటేఇకఏమాతంవాగాద్ నం వలనఅయేయ్ది
కానటేట్ . అయితేదేవుడు అబాహాముకు వాగాద్ నం వలల్నే వారసతావ్నిన్
ఇచాచ్డు.

ధరమ్శాసం అసలు ఉదేద్శం శికష్ విధించడమే
19అలా తేధరమ్శాసమెందుకు? అతికమాలనుబటిట్ దేవుడుదానిన్

కలిపాడు. ఎవరి గూరిచ్ ఆవాగాద్ నం చేశాడోఆసంతానం వచేచ్ వరకూ
అది అమలులో ఉంది. దానిన్ మధయ్వరి చేత దేవదూతల దావ్రా
దేవుడు నియమించాడు. 20మధయ్వరి ఉనాన్డంటే ఒకక్డి కోసమే
ఉండడు, కానీ దేవుడు ఒకక్డే.

21 ధరమ్శాసం దేవుని వాగాద్ నాలకు వయ్తిరేకమా? కానే కాదు.
ఒకవేళ ధరమ్శాసం బతికించగలిగేలా ఉంటే, ధరమ్శాసం వలల్నే నీతి
కలిగి ఉండేది. 22యేసు కీసుత్ లో విశావ్సమూలంగా కలిగినవాగాద్ నం
విశవ్సించే వారికి దేవుడు అనుగహించేలా, లేఖనం అందరినీ
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పాపంలోబంధించింది. 23మనంవిశావ్సంఉంచకముందు విశావ్సం
పతయ్కష్మయేయ్ వరకూ, మనం ధరమ్శాసానికి మాతమే పరిమిత
దాని చెరలో ఉనాన్ము. 24 కాబటిట్ దేవుడు మనలను విశావ్సం
దావ్రా నీతిమంతులుగా తీరిచ్ కీసుత్ దగగ్రికి మనలను నడిపించడానికి
ధరమ్శాసం మనకు పాథమిక ఉపాధాయ్యుడిగా ఉంది.

విశావ్సి జీవితం రాజయ్మేలుతునన్ది కృపే, చటట్ం కాదు
25 అయితే విశావ్సం వెలల్డయింది కాబటిట్ మనం ఇక పాథమిక

ఉపాధాయ్యుని కింద లేము. 26యేసు కీసుత్ లో మీరంతా విశావ్సం
దావ్రా దేవుని కుమారులు. 27 కీసుత్ లోకి బాపిత్సం పొందిన మీరంతా
కీసుత్ ను ధరించుకునాన్రు. 28 ఇందులో యూదుడు-గీసుదేశసుథ్ డనీ
దాసుడు-సవ్తంతుడనీ పురుషుడు-సీ అనీ తేడా లేదు. యేసు
కీసుత్ లో మీరంతా ఒకక్టిగా ఉనాన్రు. 29మీరు కీసుత్ సంబంధు తే,
అబాహాము సంతానంగా ఉండి,వాగాద్ నం పకారం వారసులు.

4
1 నేను చెపేప్దేమిటంటే, వారసుడు తండి సంపద అంతటికీ

యజమాని అయినపప్టికీ పిలల్వాడుగా ఉనన్ంతకాలం అతనికీ
దాసునికీ ఏ తేడా లేదు. 2 తండి నిరణ్యించిన రోజు వచేచ్ వరకూ
అతడు సంరకష్కుల, నిరావ్హకుల అధీనంలో ఉంటాడు. 3 అలాగే
మనం పిలల్లంగా ఉనన్పుప్డు లోక సంబంధ న మూల పాఠాలకు
లోబడిదాసులంగా ఉనాన్ము.

విశావ్సి ధరమ్శాసం నుంచి విడుదల పొందాడు
4అయితే స న సమయం వచిచ్నపుడు దేవుడు తన కుమారుణిణ్

పంపాడు. ఆయన సీకి పుటిట్ , 5 మనం దతత్పుతులం కావాలని
ధరమ్శాసానికి లోబడి ఉనన్వారిని విమోచించడానికి ధరమ్శాసానికి
లోబడినవాడయాయ్డు.
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విశావ్సి కుమారతావ్నిన్ వాసత్వం చేసేది ఆతమ్
6మీరు కుమారులు కాబటిట్ , “అబాబ్! తండీ!” అని పిలిచే తన

కుమార ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయాలోల్ కి పంపాడు. 7 కాబటిట్
నీవిక ఏమాతంబానిసవికాదు, కొడుకువే. కొడుకు తే దేవునిదావ్రా
వారసుడివి.

ధరమ్శాస కియల పుకు మళళ్డం అంటే తిరిగి పాథమిక మతం
పు తిరగడమే
8 ఆ కాలంలో మీరు దేవుని ఎరగనివా , వాసత్వానికి దేవుళ ళ్

కాని వారికి బానిసలుగా ఉనాన్రు గాని 9 ఇపుప్డు మీరు
దేవుణిణ్ తెలుసుకునన్ వారు. మరి విశేషంగా దేవుడు మిమమ్లిన్
తెలుసుకునాన్డు. కాబటిట్ బలహీన నవీ పయోజనం లేనివీఅయిన
మూల పాఠాల పు మళీళ్ ఎందుకు తిరుగుతునాన్రు? మళీళ్
బానిసలుగా ఉండాలనుకుంటునాన్రా? 10 మీరు పతేయ్క దినాలూ
అమావాసయ్ దినాలూ ఉతస్వ కాలాలూ సంవతస్రాలూ జాగతత్గా
ఆచరిసుత్ నాన్రట. 11మీ విషయంలో నా కషట్ం వయ్రథ్ పోతుందేమో
అని మిమమ్లిన్ గురించి భయపడుతునాన్ను. 12 సోదరులారా,
నేను మీలాంటి వాడినయాయ్ను కాబటిట్ మీరు కూడా నాలాంటి వారు
కావాలని మిమమ్లిన్ వేడుకుంటునాన్ను. మీరు నాకు అనాయ్యం
చేయలేదు. 13మొదటిసారి శరీర బలహీనత కలిగినా నేను మీకు
సువార పకటించానని మీకు తెలుసు. 14నా అనారోగయ్ం మీకు కషట్ం
కలిగించినాననున్మీరు తృణీకరించ లేదు, నిరాకరించనూ లేదు గాని
దేవుని దూతలాగా, కీసుత్ యేసులాగా ననున్ అంగీకరించారు.

చటట్పర న నీతికి మళల్డం దావ్రా గలతీయులు తమ
దీవెనలను పోగొటుట్ కునాన్రు

15మీ సంతోషం ఇపుప్డు ఏమయింది? వీలుంటే మీ కళ ళ్ తీసి
నాకిచేచ్సే వారని మీ గురించి సాకష్ ం చెపప్గలను. 16 నేను మీకు
వాసత్వం చెపిప్ విరోధినయాయ్నా?
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17వారు అతాయ్సకితో మీ వెంట పడుతునాన్రు, కానీ వారి ఉదేద్శం
మంచిది కాదు. మీరు వారిని అనుసరించాలని నా నుంచి మిమమ్లిన్
దూరం చేయాలనుకుంటునాన్రు. 18 నేను మీ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు
మాతమే కాకుండా ఎపుప్డూ మంచి కారణాల విషయం అతాయ్సకి
కలిగి ఉండడం మంచిది.

ధరమ్శాసం, కృప,ఈ రెండూ కలిసి ఉండడం అసాధయ్ం
19నా చినన్ పిలల్లారా, కీసుత్ సవ్రూపం మీలో ఏరప్డే వరకూ మీ

విషయం మళీళ్ నేను పసవ వేదన అనుభవిసుత్ నాన్ను. 20మిమమ్లిన్
గురించి ఎటూ తోచక ఉనాన్ను. నేనిపుప్డే మీ మధయ్కు వచిచ్
మరొక రకంగా మీతో మాటాల్ డాలనుకుంటునాన్ను. 21 ధరమ్శాసానికి
లోబడిఉండాలనికోరేవారంతానాకోమాటచెపప్ండి-మీరుధరమ్శాసం
చెపేప్ది వినడం లేదా? 22 దాసి వలన ఒకడు, సవ్తంతురాలి
వలన ఒకడు, ఇదద్రు కొడుకులు అబాహాముకు కలిగారని రాసి ఉంది
గదా? 23 అయినా దాసి వలన పుటిట్నవాడు శరీర రీతిగా పుటాట్ డు.
సవ్తంతురాలి వలన పుటిట్నవాడు వాగాద్ న మూలంగాపుటాట్ డు.

24 ఈ విషయాలను అలంకార రూపంలో చెపప్వచుచ్. ఈ సీలు
రెండు నిబంధనలు. వాటిలో ఒకటి సీనాయిపరవ్తానికి సంబంధించి
బానిసతవ్ంలో ఉండడానికి పిలల్లను కంటుంది. ఇది హాగరు. 25ఈ
హాగరు అరేబియా పాంతంలో ఉనన్ సీనాయి కొండ. పసుత్ తం ఉనన్
యెరూషలేముదాని పిలల్లతో కూడబానిసతవ్ంలోఉంది. 26అయితే
నునన్యెరూషలేము సవ్తంతంగా ఉంది. ఆమెమనకు తలిల్.

27 “గొడాలా, పిలల్లను కననిదానా, ఆనందించు.
పసవ వేదన పడనిదానా, ఆనందంతో కేకలు పెటుట్ .
ఎందుకంటే, భర ఉనన్ ఆమె పిలల్ల కంటే భర లేని దాని పిలల్లు

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు” అని రాసి ఉంది.
28 సోదరులారా, మీరు కూడా ఇసాస్కు లాగా వాగాద్ నం పకారం

పుటిట్న కొడుకులుగా ఉనాన్రు. 29 అపుప్డు శరీరానిన్ బటిట్
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పుటిట్నవాడు ఆతమ్ను బటిట్ పుటిట్న వాణిణ్ ఎలా హింస పెటాట్ డో
ఇపుప్డు కూడా ఆలాగే జరుగుతునన్ది. 30 అయితే లేఖనం
ఏమి చెబుతునన్ది? “దాసిని, ఆమె కొడుకుని వెళళ్గొటుట్ . దాసి
కొడుకు సవ్తంతురాలి కొడుకుతో పాటు వారసుడుగా ఉండడు.”
31అందుచేత,సోదరులారా,మనం సవ్తంతురాలి కొడుకులమేగాని
దాసి కొడుకులం కాదు.

5
ఉపమానం వివరణ

1 సేవ్చఛ్గా ఉండడం కోసం కీసుత్ మనలను విడుదల చేశాడు.
కాబటిట్ , సిథ్రంగా నిలబడండి. మళీళ్ బానిసతవ్పు కాడి కింద
చికుక్కోవదుద్ .

2 మీరు సునన్తి పొందితే కీసుత్ వలన మీకు ఏ పయోజనమూ
ఉండదని పౌలు అనే నేను మీతో చెబుతునాన్ను. 3సునన్తి పొందిన
పతి మనిషీ ధరమ్శాసమంతటినీ పాటించవలసి ఉంటుందని నేను
మళీళ్ గటిట్గా చెబుతునాన్ను. 4మీలోధరమ్శాసం వలన నీతిమంతుల
లెకక్లోకి రావాలనుకునే వారు కీసుత్ లో నుంచి బొతిత్గా వే పోయారు.
కృపలో నుంచి తొలగిపోయారు. 5 మనం విశావ్సం వలన నీతి
కలుగుతుందనే నిశచ్యంతో ఆతమ్ దావ్రా ఎదురు చూసుత్ నాన్ము.
6యేసు కీసుత్ లో సునన్తి పొందడంలోనో, పొందకపోవడంలోనో ఏమీ
లేదు, పేమతో పని చేసే విశావ్సమేముఖయ్ం.

7 మీరు బాగా పరిగెడుతునాన్రు. సతాయ్నిన్ అనుసరించకుండా
మిమమ్లిన్ ఎవరు ఆపారు? 8 ఈ పేరేపణ మిమమ్లిన్ పిలుసుత్ నన్
వాడి నుంచి కలగలేదు. 9 పులిసిన పిండి కొంచె నా ముదద్నంతా
పులియబెడుతుంది.

10 మీరెంత మాతమూ వేరుగా ఆలోచించరని పభువులో మీ
గురించి నేను రూఢిగా నముమ్తునాన్ను. మిమమ్లిన్ కలవరపెటేట్వాడు
ఎవ నా సరే వాడు తగిన శికష్ అనుభవిసాత్ డు. 11 సోదరులారా,
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సునన్తి పొందాలని నేను ఇంకా పకటిసూత్ ఉంటే ఇపప్టికీ ఎందుకు
హింసలకు గురి అవుతూ ఉనాన్ను? సిలువను గురించిన
అభయ్ంతరానిన్ సునన్తి తీసివేసుత్ ంది గదా?

12 మిమమ్లిన్ తపుప్ దారి పటిట్ంచే వారు తముమ్ను తాము
నరికి వేసికోవడం మంచిది. 13 సోదరులారా, సవ్తంతంగా
ఉండడానికి దేవుడు మిమమ్లిన్ పిలిచాడు. ఆ సావ్తంతానిన్ శరీర
ఆశల కోసం వినియోగించక, పేమతో ఒకరికొకరు సేవ చేసుకోండి.
14 ధరమ్శాసమంతా “నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ నీ పొరుగు వాణిణ్
కూడా పేమించు” అనే ఒకక్ ఆజఞ్లో ఇమిడి ఉంది. 15 అయితే
మీరు ఒకరినొకరు కరచుకుని తినేసేత్ ఒకడి వలన ఒకడు బొతిత్గా
నశించిపోతారేమోచూసుకోండి.

పవితీకరణ ఆతమ్ దావ్రానే, ధరమ్శాసం దావ్రా కాదు
16 నేను చెపేప్ది ఏమిటంటే, ఆతామ్నుసారంగా నడుచుకోండి.

అపుప్డు మీరు శరీర కోరికలను నెరవేరచ్రు. 17 శరీర సవ్భావం
ఆశించేవి ఆతమ్కు విరోధంగా ఉంటాయి, ఆతమ్ ఆశించేవి శరీరానికి
విరోధంగా పని చేసాత్ యి. ఇవి ఒకదాని కొకటి వయ్తిరేకంగా ఉనాన్యి.
కాబటిట్ మీరు ఏవి చేయాలని ఇషట్పడతారోవాటిని చేయరు.

18 ఆతమ్ మిమమ్లిన్ నడిపిసేత్ ధరమ్శాసానికి లో న వారు కాదు.
19 శరీర సవ్భావ కియలు సప్షట్ంగా ఉనాన్యి. అవేవంటే, జారతవ్ం,
అపవితత,కామవికారం, 20విగహారాధన,మంతతంతాలు, దేవ్షం,
కలహం, ఈరష్ భావాలు, కోపోదేకాలు, కకష్లు, 21 శతుతావ్లు,
కలతలు,అసూయలు,తాగుబోతులపోకిరీతనంమొద నవి. వీటిని
గురించి నేను ముందే చెపిప్నటుల్ ఇలాంటి పనులు చేసే వారు దేవుని
రాజాయ్నికి వారసులు కాలేరు.

22 అయితే ఆతమ్ఫలం ఏదంటే పేమ, ఆనందం, శాంతి
సమాధానాలు, సహనం, కనికరం, మంచితనం, విశావ్సం, సాతివ్కం,
ఆశానిగహం. 23 అలాంటి వాటికి వయ్తిరేకంగా ఏ చటట్మూ లేదు.
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24 కీసుత్ యేసుకు చెందినవారు, శరీర సవ్భావానీన్దానితో కూడాదాని
చెడడ్ కోరికలనూ సిలువ వేశారు.

కీసుత్ లో నూతన జీవం బహిరగ్తం కావడం
25 మనం దేవుని ఆతమ్తో జీవిసూత్ ఉంటే ఆ ఆతమ్ ననుసరించి

నడుదాద్ ం. 26అహంభావం లేకుండా జగడాలు రేపుకోకుండా ఒకరి
ఒకరు అసూయ పడకుండా ఉందాం.

6
సోదరభావంతో కూడిన నూతన జీవితం

1సోదరులారా, మీలో ఎవ నా పాపం చేసూత్ పటుట్ బడితే, దేవుని
ఆతమ్ పేరేపణతో ఉనన్ మీరెవ నా, సాతివ్క న మనసుతో ఆ వయ్కిని
సరిచేయాలి. (అదేవిధంగా) మీమటుట్ కు మీరు పాపం చేయకుండా
జాగతత్గాఉండండి. 2ఒకరి సమసయ్లను ఒకరు పటిట్ంచుకోండి. అలా
చేసూత్ ఉంటే,మీరు కీసుత్ నియమానిన్ పాటించినటుట్ .

3 ఏ గొపప్తనం లేనివాడు ఎవ నా తాను గొపప్వాడినని
అనుకుంటుంటే తనను తానే మోసపరచుకుంటునాన్డు.
4 పతివాడూ తన సొంత పనిని పరీ ంచి తెలుసుకోవాలి. అపుప్డు
ఇతరులవిషయంలోకాకుండాతనవిషయంలోనేఅతనికిఅతిశయం
కలుగుతుంది. 5 పతివాడూ తన బరువు తానే మోసుకోవాలి
గదా? 6 వాకోయ్పదేశం పొందిన వయ్కి ఉపదేశించిన వాడికి మంచి
పదారాధ్ లనిన్టిలో భాగమివావ్లి. 7 మోసపోవదుద్ . దేవుణిణ్
వెకిక్రించలేము. మనిషి ఏ వితత్నాలు చలుల్ తాడో ఆ పంటనే కోసాత్ డు.

8ఎలాగంటే,తనసొంత శరీర ఇషాట్ ల పకారం వితత్నాలు చలేల్వాడు
తన శరీరం నుంచి నాశనం అనే పంట కోసాత్ డు. ఆతమ్ పకారం
వితత్నాలు చలేల్వాడు ఆతమ్ నుంచి నితయ్జీవం అనే పంట కోసాత్ డు.
9మనం మేలు చేసూత్ ఉండడంలో అలసిపోకుండా ఉందాం. మనం
వదిలిపెటట్కుండా ఉంటే తగిన కాలంలో పంట కోసుకుంటాము.
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10 కాబటిట్ పతి అవకాశంలో అందరికీ మేలు చేసూత్ ఉందాం, మరి
ముఖయ్ంగామన సహ విశావ్సులకు.

11 నా సొంత దసూత్ రీతో పెదద్ అకష్రాలతో ఎలా రాసుత్ నాన్నో
చూడండి. 12 శరీర విషయంలో చకక్గా కనిపించాలని కోరే వారు,
తాము కీసుత్ సిలువ విషయంలో హింస పొందకుండా ఉండడానికి
మాతమే సునన్తి పొందాలని మిమమ్లిన్ బలవంతం చేసుత్ నాన్రు.
13 అయితే వారు సునన్తి పొందిన వా నా ధరమ్శాసం ఆచరించరు.
వారు మీ శరీర విషయంలో గొపప్లు చెపుప్కోవడం కోసం మీరు
సునన్తి పొందాలని కోరుతునాన్రు.

14 అయితే మన పభు న యేసు కీసుత్ సిలువ విషయంలో
తపప్ మరి దేనిలోనూ గొపప్లు చెపుప్కోవడం నాకు దూరమవుతుంది
గాక. ఆయన దావ్రా లోకానికి నేనూ, నాకు లోకం సిలువ మరణం
చెందాను. 15 కొతత్ సృషిట్ పొందడమే గాని సునన్తి పొందడంలో,
పొందకపోవడంలో ఏమీ లేదు.

16 ఈ పదధ్తి పకారం నడుచుకునే వారందరికీ అంటే, దేవుని
ఇశాయేలుకు శాంతి, కృప కలుగు గాక. 17 నేను యేసు గురులు
నా దేహంలో ధరించి ఉనాన్ను కాబటిట్ ఇకనుంచి ఎవరూ ననున్
కషట్పెటట్వదుద్ . 18సోదరులారా, మన పభు న యేసు కీసుత్ కృప మీ
ఆతమ్తో ఉండుగాక. ఆమేన్ .
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