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ఉపో ద్ఘాతము
ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో, “సంఘము” అనే మాట వినబడగానే అది, కస
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ఉంటాయి. కొనిి సార్మో అవి చని పారర్ానా మందిర్ములుగాను, సామానయంగా సజ్జీ కర్శంప్బడినవిగాను
ఉంటాయి. కొనిి సార్మో అవి పారర్ానా మందిర్ములుగా మార్ముకొనబడిన గశడ్ంగుల ైయుంటాయి. కొనిి
సార్మో అవి గృహాలు, చని చని ప్ూర్శ గుడిస్టలు, లేదా ఆర్ాధించదవార్మ అపాయము నుంచ

కాపాడుకొనడానికన దాగుకొను గుహల ైయుంటాయి. కాని అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో, బెైబిలులో
ఉనిటటరగానే, “సంఘము” అనే ప్దము మొటర మొదట దదవుని ప్రజలను, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు
ప్ర్శశుదాధతు యందల్వ విశావసమును ఒప్ుపకొనువార్శ చదత ర్ూప్ుదిదే ుకొని ప్ర్శశుదధ సమాజమును
సూచసుతంది.
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ై
ఈ వయవసా యందు విశావసమును ప్రకటించుచుని అప సత లుల విశావస ప్రమాణములోని ప్రకటనలను
మనము వివర్ంగా చూసాతము.
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ప్ర్ిశుదధ సవరాతిరక స్ంఘమును, ప్ర్ిశుదుధల స్హవవస్మును నేను
నముుతునఘాను

విశావస ప్రమాణములోని ఈ మాటలు ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్యల విభాగంగా

కనిపిసత ాయి. ఎందుకనగా ప్ర్శశుదాధతు సంఘముతో ప్రతి దినము ప్రతయక్షంగా జోకయము

కలుగజేసుకొనుచుండు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్శతయిై యునాిడు. కాబటిర, మనము సంఘమనే
అంశానిి ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున పాఠంలో నేర్ముకొని యుండదవార్మే. కాని సంఘమును గూర్శు

సంప్ూర్శతగా ఒక పాఠం ఉంటేనే బాగుంటటందని మేము ఆలోచంచాము ఎందుకనగా కస
ై త వయమునకు,
మర్శయు కరీసత ు అనుచర్మలముగా మన జ్జవిత అనుభవమునకు సంఘము ఎంతో మూలాధార్మన
ై దెై
యునిది.

ఇంతకు ముందు పాఠంలో మేము పేర్ొునిటటరగా, సంఘములో నుని విశావసమును

ఒప్ుపకొనడమనేది, సంఘములో మనకుని విశావసం ఏదో ఒక విధ్ంగా దదవునిలో మనకు ఉని
విశావసమును పల ల్వయునిది కాబటిర సంఘము మీద విశావసమును ఒప్ుపకొనుట ఎబెెటటరగా

ఉంటటందని ప ర టెస్టర ంటటవార్నేకులు అనుకుంటార్మ. మనము సంఘమును నముుచునాిమని విశావస
ప్రమాణము చెపిపనంత మాతారన, మనము ర్క్షణ కొర్కు సంఘమును నముుతయనాిమని అర్ాం కాదు.
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ర్క్షణార్ామైన విశావసము కరస
ీ త ులో, కరస
ీ త ులో మాతరమే ఉంటటంది. కాని సంఘమును గూర్శు బెైబిలు

బో ధిసత ుంది, మర్శయు సంఘము కైసతవులకు పారముఖ్యమన
ై దని కూడా బెైబిలు ఉప్దదశిసుతంది గనుక

మనము బెైబిలును నముుతయనాిమనే అవగాహనతో సంఘమును నముుతయనాిము. ప్ర్శశుదుధల

సహవాసమును నముుచునాిమని ఒప్ుపకొనుటలో కూడా ఉని వాసత వము ఇదద. ఇతర్ విశావసులను
మన ర్క్షణ కొర్కు నముడంలేదు. కాని మనకు సువార్త నందించడానికన, మనము ప్ర్శచార్ము
చదయడానికన, మర్శయు మన విశావసమును బలప్ర్చడానికన దదవుడు ఇతర్ విశావసులను
వాడుకుంటాడనే బెైబిలు బో ధ్ను నముుతయనాిము.

సంఘమును గూర్శున పాఠం విశావస ప్రమాణములో తలపల యబడిన నాలుగు ప్రధాన బో ధ్లుగా

విభజంప్బడింది. మొదటిగా, సంఘమును గూర్శున దదవుని అనుమతిని చూసాతము. ర్ండవదిగా,

సంఘము ప్ర్శశుదధ మైనదను వాసత వమును చర్శుసాతము. మూడవదిగా, సంఘము “సార్వతిరకమన
ై దనే”
విష్యానిి వివర్శసత ాము. మర్శయు నాలుగవదిగా, సంఘము ఒక సహవాసమయ
ై ునిదనే

అభిపారయానిి అనేవషిసత ాము. అప సత లుల విశావస ప్రమాణములో ర్ూఢిప్ర్చబడినటటర, సంఘము
యొకు గుర్శతంప్ును మర్శయు సవభావమును మనము గీహంచడానికన ప్రతి విభాగం మనకు

సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. సంఘము యొకు దెైవిక అనుమతి అనే అంశముతో మొదలుపడదాము.

అనుమతి
నేటి ప్రప్ంచంలో, సంఘము అనవసర్మని నమేువార్మ — లేదా కనీసం అది అవసర్ం

లేదనిటటరగా ప్రవర్శతంచద కస
ై త వులు ఎందర్ప ఉనాిర్మ. అనేక సందర్ాులలో, సంఘము వంటి వయవసా లు
మనము దదవునితో కల్వగశయుండు వయకనతగత సంబంధ్ము మధ్యలో చొర్బడుతయని మానవ కల్వపతములని

చతత శుదిధగల విశావసులు అనుకుంటార్మ. కాని లేఖ్నము ఇందుకు చాలా భినిముగానుని దృషిరకోణానిి
బో ధిసత ుంది. సువిశాల భావం చొప్ుపన, సంఘము ఈ ప్ుడమిపై దదవుని ర్ాజయమైయునిది, ఆయన

ప్రతయద కనంచుకొనిన ప్రజల సమూహమైయునిది, మర్శయు ఆయన యిడల విశవసనీయుల య
ై ునివార్శకన
కృప్ను ప్రసాదించు ప్రధాన మాధ్యమమైయునిది. లేఖ్నము ప్రకార్ము, మనము దదవునితో
సంబంధ్మును నలకొలుపకొని దానిని నిర్వహంచుకొనుటలో సంఘము కరలకమయ
ై ునిది.

సంఘము దదవుడు అనుమతించన విష్యమని మనము చెప్ుపకొనినప్ుపడు, ఆయన దానిని

ఒక ఉదదేశంతో ఏర్ాపటటచదసాడనేది, దానికన అధికార్మిచాుడనేది మన భావం. సాధార్ణ మాటలోో, దదవుడు
సంఘమును అమోదిసత ునాిడని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. ఈ లోకములో ఆయన బృహతాుర్యమును

అమలు చదయడానికన సంఘము ఆయన అభిషేకనంచన వయవసా యిైయునిది. మతత యి 16:18లో యిేసు
సవయంగా చెపపి నటటరగా:

. . . నఘ స్ంఘమును కట్టరదును, పవతఘళలోక ద్ఘారములు ద్ఘని యెదుట్
నిలువనేరవు (మతత య 16:18).
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సంఘము, ప్తనమన
ై మానవులు ఆవిష్ుర్శంచుకునిది కాదు. సంఘమునకు యిేస్టే

ప్ునాదియిైయునాిడు.

కాబటిర, చర్శతర యందంతటను సంఘములోని లోప్ములను మనము గమనించుచునిప్పటికనని,

కొనిి ప్ర్ాయయాల ైతద సంఘములు సువార్త బో ధ్ల నుంచ, అవి యిక దదవుని సంఘములు కావనిటటర
కనిపించునంత ఎడంగా వళ్లో పల తయనాియని గీహంచుచునిప్పటికనని, సంఘము నిష్

ప్రయోజనకర్మన
ై దని లేదా అది అనవసర్మని మనము ఒక తయది అభిపారయమును

ఏర్పర్చుకొనకూడదు. సంఘమును గూర్శు దదవుడిచున అనుమతిని అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఈ
విధ్ంగా ర్ూఢిప్ర్చుచునిది:

స్ంఘమును నేను నముుచునఘాను.
ఇంత వర్కు మనము నేర్ముకుని పాఠముల నుంచ మీర్మ జఞాప్కం చదసుకొనుచునిటటర,

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ఆది సంఘముల విశావస సంబంధ్మైన నియమముల

సార్ంశమైయునిది. విశావస సంబంధ్మన
ై ఆ నియమములు లేఖ్నముల సార్ంశముల య
ై ుండినవి.
గనుక, సంఘమును నముుచునాినని విశావస ప్రమాణము ఒప్ుపకొనినప్ుపడు, సంఘమును గూర్శు

బెైబిలు బో ధిసత ుని విష్యానిి అది ర్ూఢిప్ర్చవల నను తాతపర్యముగలదెైయునిది. సంఘము దదవుని

సంకలపములను ఈ లోకంలో నర్వేర్ువల నని దదవుడు దానిని నియమించాడనేది సంఘమును గూర్శున
బెైబిలు బో ధ్ యొకు అతయంత పారధ్మికమన
ై కోణమయ
ై ునిది.

సంఘము యొకు దెవి
ై క అనుమతి అనే అంశమును మనము అధ్యయనము చదసత ుని

సందర్ుంలో, మూడు ముఖ్య విష్యాలపై మన దృషిరని కేందీక
ర ర్శంచుదాము. మొదటిగా, సంఘమునకు
సంబంధించన పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చూదాేము. ర్ండవదిగా, యిేసు తన ఇహలోక ప్ర్శచర్య
కాలములో సంఘమును సాాపించడానికన ఏం చదశాడనే విష్యముపై మన దృషిరని కేందీరకర్శదే ాము.

మూడవదిగా, బెైబిలు సంబంధ్మైన ఈ దృషిర కోణాలలో గల అంతర్ాువములను కొనిిటిని మనము

అనేవషించుదాము. సంఘమును గూర్శున పాత నిబంధ్న నేప్థయముతో మొదలుపటటరదాము, ర్ండి.

పవత నిబంధన
కలవు.

సంఘమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్నలోగల భావము యొకు వేళో ల, వాసత వానికన పాత నిబంధ్నలో
యేస్ు ఆర్ోహణమై తన శిషుయల మీద ప్ర్ిశుద్ఘధతును కుముర్ించినప్పట్ి

పంతెకొస్ుత ద్ినఘన స్ంఘము ఆరంభమయయందని అనేకులు అనుకుంట్ారు. కవని

ఇద్ి స్ంఘ స్ాభావమును గూర్ిిన తప్ుపడు అవగవహనయని నేననుకుంట్ాను.
స్ంఘము పవత నిబంధనలోని ద్ేవుని ప్రజల కొనసవగింపైయునాదని

నేననుకుంట్ాను. ద్ేవుడు అబారహామును మర్ియు పవత నిబంధన ప్రజలను

పిలిచఘడు, గనుక అద్ే ఆ స్ంఘమని, స్ంఘమునకు ఆరంభం ఇద్ే అని మనము
స్ులభంగవ చెప్ుపకొనవచుి. కవబట్ిర స్ంఘము ఇకకడ ఆరంభమయయంద్ి, మన
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యుగంలో కొనసవగుతునాద్ి, మర్ియు ప్రమావధి వరకు, యేస్ు తిర్ిగి
ఆకవశ్మేఘారూఢుడెై వచుి ఆ ద్ినము వరకు కొనసవగుతుంద్ి.

— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్
కొీతత నిబంధ్న ఎకేోషయ
ి
అను గరీకు ప్దమును ప్రయోగశసత ూ, “సంఘము”ను గూర్శు అనేక

ప్ర్ాయయాలు మాటలాడుచునిది. కాని ఈ ప్దము స్టప్ురజంట్ లో నుంచ, అనగా గరక
ీ ు భాష్లోనికన

అనువాదం చదయబడిన పాత నిబంధ్నలో నుంచ సంగీహంప్బడింది. పాత నిబంధ్నలో, పల గుచదయబడిన
ఇశాీయిేలు జనాంగమును గుర్శతంచడానికన ఎకేోషియ అనే ప్దము మర్శయు దీనికన సంబంధించన హెబ్రర

సహాప్దము తర్చుగా వాడబడుచునివి. ఈ విష్యానిి మనము దివతీ 9:10, 31:30, నాయయా 20:2,
1 ర్ాజులు 8:14, కరర్తనలు 22:22, 25 మర్శయు ఇంకా అనేక చపటో చూడవచుు.

కొీతత నిబంధ్నలో సహతం, ఎకరోషియ అనే ప్దము సంఘమును సూచంచుచుండిన సాంకేతిక

ప్దమయియంది, మర్శయు పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలీయుల సమావేశమును సూచంచడానికన ఈ ప్దము

ఇంకను వాడబడుతయంది. ఉదాహర్ణకు, అప 7:38లో స్టత ఫను తనను చంప్నైయుండిన వార్శని ఉదదేశించ
చదస్టన
ి ఉప్నాయసములోని ఈ మాటలు మనము చదవగలము:

స్ట్నఘయ ప్రాతముమీద తనతో మాట్లాడిన ద్ేవదూతతోను మన పితరులతోను
అరణయములోని స్ంఘమందు ఉండి మనకిచుిట్కు జీవవవకయములను
తీస్టికొనినవవడితడే (అపొ 7:38).

ఇచుట, సంఘము అని అనువదింప్బడిన ప్దము ఎకేోషయ
ి
అయుయనిది, ఇది అతి

సామానయముగా “సంఘము” అని అనువదింప్బడింది. ఇశాీయిేలీయుల సమావేశము పాత నిబంధ్న
యొకు సమాన ప్దము మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘమునకు ప్ుర్ావధికార్ ప్దమైయుండినదని ఈ
ప్దము సూచసుతంది.

1 పేతయర్మ 2:9లో, పేతయర్మ కూడా సంఘమును పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిేలీయులకు

అనవయింప్బడిన పేర్ోతో పిలుసుతనాిడు: ఆయన ఇలా వారసాడు:

అయతే మీరు . . . ఏరపరచబడిన వంశ్మును, ర్వజుల ైన యాజక స్మూహమును,
ప్ర్ిశుదధ జనమును, ద్ేవుని సొ తత యన ప్రజలునై యునఘారు (1 పేతురు 2:9).

ఇచుట, ఇశాీయిేలు జనాంగమును గూర్శు తెల్వయజప్ుపచుండిన అనేక పాత నిబంధ్న

వాకయభాగాలలో నుంచ పేతయర్మ ఉలేో ఖంచ ప్ల్వకాడు. ఈ ర్ండు గుంప్ుల నడుమ పారముఖ్యమైన
కొనసాగశంప్ులు ఉనాియని సూచసూ
త , ఆయన ఇశాీయిేలీయుల ప్రతదయక పేర్ోను, కొీతత నిబంధ్న
సంఘమునకు అనవయించాడు.

పవత నిబంధనలో ప్రప్రథమమందు ఇశ్వాయేలు జనఘంగమునకు ఇవాబడిన

బిరుదుల యొకక ప్రంప్రలనిాట్ిని పేతురు అనాయస్ుతనా 1 పేతురు 2వ

అధఘయయం వంట్ి ఒక మూల పవఠమును గూర్ిి మనము ఆలోచించినట్ల యతే,

వవట్ిని ఇప్ుపడు స్ంఘమునకు అనాయస్ుతనఘాడని గాహిసత వము: “మీరు ర్వజుల ైన
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యాజక స్మూహమును, ప్ర్ిశుదధ జనమును, మర్ియు ద్ేవుని సొ తెత న
త ప్రజలునై
యునఘారు.” వవరు నిజముగవ ద్ేవుడు ఇశ్వాయేలు జనఘంగమునకిచిిన
వవగవానముల నరవేర్ప్ప యునఘారనియు, ఇద్ే వవర్ి గుర్ితంపయ
ై ునాదని

గురుతప్ట్టరచునాట్టర తముునుతఘము ఎంచుకొనవల ననియు, నఘనఘ ప్రద్ేశ్వలలో
ప్రబలంగవ ప్రబలియునా అనయజనుల ైన కొనిా స్ంఘముల గుంప్ునకు పేతురు
బో ధిస్త ునఘాడని గమనిసవతము.

— డా. డెనిిస్ జఞనిన్
సహజంగానే ఇది, కొీతత నిబంధ్న సంఘం ఖ్చుతంగా ఇశాీయిేలీయుల పాత నిబంధ్న

సమావేశముల వంటిదద అయుయనిదని చెప్ుపట కాదు. అవి సంబంధ్ము గలవైయునివి, కాని భినింగా
కూడా ఉనాియి. ర్పమా 11వ అధాయయంలో, పాత నిబంధ్న ప్రకార్మన
ై ఇశాీయిేలీయుల

సమావేశమునకును కస
ై త వ సంఘమునకును మధ్య గల సంబంధ్మును గూర్శు చెప్పడానికన పౌలు ర్ండు
ర్ూప్కాలంకార్ములను ప్రయోగశంచాడు: పిసుకబడిన పిండి ముదే , మర్శయు ఒలీవ చెటర ట.
ర్పమా 11:16లో పౌలు ఏమని వారసుతనాిడో ఒకసార్శ చూడండి:

ముదా లో మొదట్ి పిడిక్డు ప్ర్ిశుదధ మన
ై ద్ెైతే, ముదా ంతయు ప్ర్ిశుదధ మ;ే వేరు
ప్ర్ిశుదధ మన
ై ద్ెత
ై ే, కొములును ప్ర్ిశుదధ ములే (ర్ోమా 11:16).

మొదటిగా, పాత నిబంధ్న సమావేశము కొీతత నిబంధ్న సంఘము చదయబడిన అదద ముదే

యొకు ప్రథమ ఫలమైయుండినదని పౌలు చెపాపడు.

లేవీయ 23:17 ప్రకార్ం ఇశాీయిేలీయులు దదవునికన పిండి గల ర్ొటెరల ప్రథమ ఫలము అర్పణము

తదవల ను. ప్రథమ ఫలములు వేర్న
ై కోత కావు. అవి కోత అంతటిలోని భాగం, గనుక కోత అంతటికన
ప్రతినిధియిై యుండినవి. కాబటిర, ఇశాీయిేలు జనాంగము మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘము అదద

పిండిముదే లో నుంచ తల తాతయని పౌలు చెపపి నప్ుపడు, ఇశాీయిేలు ప్రజలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న
కైసతవులు ఒకే వయవసా లోని, దదవుని ఒకే ప్రజలలోని, ఒకే సంఘములోని భాగమైయుండిర్ని ఆయన
సూచంచాడు.

ర్ండవదిగా, పాత నిబంధ్న సమావేశము చెటర ట యొకు వేర్ై యుండినదనియు, కొీతత నిబంధ్న

సంఘము అదద చెటర ట యొకు కొముల య
ై ుండినవనియు పౌలు చెపాపడు. పౌలు వాసత వానికన ఈ

సాదృశయమును తర్మవాతి అనేక వచనాలలో విసత ృతంగా వివర్శంచాడు. ఆయన యుగముల యందంతటి
సంఘమును సాగుచదయబడిన ఒలీవ చెటర టతో పల లాుడు. పాత నిబంధ్న సంఘము, పారథమికంగా

యూదులుగలదెై యుండినది, మర్శయు చెటర ట యొకు టోకు వసుతవై యుండినది: వేర్ో మ, కాండము,
మర్శయు అనేక కొములు. అనయజనుల న
ై కైసతవులు ఈ చెటర టనకు అంటటకటర బడిన అడవి ఒలీవ

కొముల య
ై ుండిర్శ. ఇదద విష్యానిి, అనయజనుల ైన కస
ై త వులు యూదు సంఘమునకు అంటటకటర బడిర్ని
సామానయంగా చెప్ుపకొనవచుు. గనుక, పౌలు ర్పజులోోని సంఘములో యూదులు మర్శయు అనయజనులు

సభుయల ై యుండినప్పటికనని, సంబంధిత కాండము మర్శయు వేర్ో మ పాత నిబంధ్న యందంతటను కాలము
దొ ర్ో ప
శ ల యిన ఒకే చెటర టవై యుండినవి. అవును, ఈ కొీతత చెటర ట అనేక కోణాలోో భినిమన
ై దెయ
ై ునిది. అది
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మర్మగుప్ర్చబడి, బలముగా కటర బడింది. కాని అది ఇంకను అదద చెటర య
ెల ునిది. అదద విధ్ంగా, పాత
నిబంధ్న సంఘము మర్మగుప్ర్చబడి, బలముగా కటర బడింది. వీర్మ పారముఖ్యమన
ై విధానాలలో

భినిమన
ై వార్ై యునాిర్మ, మర్శయు ఎదుగుదలలోని విభిని దశలకు వీర్మ ప్రతినిధ్ుల య
ై ునాిర్మ.
కాని ఇంకను అదద సంఘమయ
ై ునాిర్మ.

పాత నిబంధ్న నేప్థయం దృషారా, సంఘము యొకు అనుమతిని గూర్శు మనము

తెలుసుకునాిము గనుక, యిేసు తన సంఘమును పాత నిబంధ్న సంఘముపై ఆధార్ప్డిందద కాని
మర్మగుప్ర్చబడి ఉనిత స్టిాతికన చదర్మకొను విధానములో ఎలా కటారడో ఇప్ుపడు చూదాేము.

యేస్ు
యిేసు అర్శదెంచనప్ుపడు, ఆయన యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్య లోకమంతటిపై మర్శయు దదవుని

ప్రజలపై గంభీర్మన
ై ప్రభావానిి చూపించనదనే విష్యానిి ఎవర్ూ కాదనలేర్మ. యిేసు పాత

కీమమును, దానికన సంబంధించన పాత సంఘముతో సహా సామానయంగా శాశవతీకర్శంచలేదని దదవశాసత ర
ప్ండితయలు అనేక మంది గుర్శతంచడం సహేతయకమయ
ై ునిది. అదద సమయంలో, యిేసు మొతాతనికే

నూతనమన
ై దెై యుండిన సంఘమును సాాపించలేదని గుర్శతంచడం కూడా ముఖ్యమే. ఆయన సంఘం
పాత నిబంధ్న సంఘముతో గొప్ప కొనసాగశంప్ుగలదెైయునిది.

యిేసు సంఘమును ఎకేోషియ అనే పేర్మతో మూడు సందర్ాులలో మాతరమే పేర్ొునిటటర

సువార్త లలో గీంథసత ం చదయబడియునిది. వాసత వానికన, ఎకేోషయ
ి
అనే ప్దం ఈ సందర్ాులలో మాతరమే
మతత యి, మార్ము, లూకా లేదా యోహాను సువార్త లలో కనిపిసత ుంది. ఈ మూడు వాకయభాగములు

మతత యి వారస్టిన సువార్త లో ఉనాియి: ఒక సార్శ 16:18లోను, ర్ండు సార్మో 18:17లోను కలవు. ఈ
ర్ండింటిని మనము జఞగీతతగా ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

మతత యి 16:18లో యిేసు ప్ల్వకనన మాటలు ఇలా ఉనాియి:
. . . నఘ స్ంఘమును కట్టరదును, పవతఘళలోక ద్ఘారములు ద్ఘని యెదుట్
నిలువనేరవు (మతత య 16:18).

ఇచుట కటటరదును అని అనువదించబడిన ఒయికోడొ మియా అనే గరక
ీ ు ప్దము, ఏదెైనా మొతత ంగా

కొీతత దెయ
ై ుని దానిని కటటరటను సూచంప్వచుు, లేదా అది వర్కే ఉనిదానిని ప్ునఃనిర్శుంచుట లేదా
ప్ునర్మదధ ర్శంచుటను సూచంప్వచుు. ఆయన భావమేమైయుండినదో యిేసు సువిదితంగా

చెప్పనప్పటికనని, మనము ఇదివర్కే ర్పమా 11లో చూచన పౌలు బో ధ్, యిేసు పాత నిబంధ్న
సంఘమును ప్ునఃనిర్శుంచుచు దానిని ప్ునుదధ ర్శంచుచుండెనను దృషిరకోణానిి మనము
ఎంపికచదసుకొనునటట
ో మనలను ఉనుుఖ్ులను చదసత ుంది.
వినండి:

మతత యి 18:17లోని యిేసు మాటలలో సందిగధత తకుువగా ఉనిది. ఆయన ఏమని చెపాపడో
అతడు వవర్ి మాట్యు విననియెడల ఆ స్ంగతి స్ంఘమునకు తెలియజ్ప్ుపము;
అతడు స్ంఘప్ు మాట్యు విననియెడల, అతనిని నీకు అనుయనిగవను
స్ుంకర్ిగవను ఎంచుకొనుము (మతత య 18:17).
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ఈ వచనములో యిేసు సంఘ కీమశిక్షణ గూర్శు మాటలాడుచుండెను. మార్మమనసుి

నొందనొలోనివాడు సంఘము లేదా సమావేశము యిదుటకు తదబడవల ననేది ఆయన ఇచున హెచుర్శక.
యిేసు ప్ర్శచర్య యొకు ఆదిమ సందర్ుములో, అప్ుపడుండిన ఒకే ఒకు సంఘము, ఆ

పారంతమందంతటను చెదిర్శపల యి యుండిన యూదుల సమాజమందిర్ములు, మర్శయు
యిర్ూష్లేములోని దదవాలయముల ై యుండినవి. ఇవి ప్రతయద కంగా ఇశాీయిేలీయుల సమావేశముల
యొకు పాత నిబంధ్న ర్ూప్ముల ై యుండినవి, అటో యినను యిేసు వాటిని “సంఘము” అనే
సంబో ధించాడు.

వివాదములు మామూలుగా పదే లు, యాజకులు మర్శయు నాయయాధిప్తయల చదత — నాయయము

తీర్ము కార్యభార్ము నిమితత మై నియామకము చదయబడి, సమావేశమునకు ప్రతినిధ్ుల ై యుండినవార్శ
చదత — ప్ర్శష్ుర్శంప్బడవల నని పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం కోర్బడినది. ఈ విష్యానిి మనము నిర్గ మా

18వ అధాయయం, మర్శయు దివతీ 1వ మర్శయు 19వ అధాయయములలో చూడవచుు. తన శరీతలు వార్శ

వివాదములను ఇశాీయిేలీయుల సమావేశముల లోప్లే ప్ర్శష్ుర్శంచుకొనుట వార్శ కర్త వయమయ
ై ునిదని

వార్శకన జఞాప్కం చదసత ూ, ఈ నియమమును యిేసు తన కాలమందు నిర్ాార్శంచాడు. కాని ఆయన మాటలు
తన స ంత సంఘానికన, ఆయన అదివర్కు మతత యి 16లో పేర్ొునిన దానికన వర్శతంప్వల ననేది కూడా

యిేసు తాతపర్యమైయుండినది. అందుచదత మతత యి యిేసు మాటలను మన కొర్కు గీంథసా ం చదశాడు.

గమనిసుతనాిర్ా పిరయులార్ా, యిేసు మర్శయు మతత యి మనసుిలలో, పౌలు మనసుిలో ఉండినటేో ,
కొీతత నిబంధ్న సంఘం ఇశాీయిేలీయుల పాత నిబంధ్న సమావేశముల అభివృదిధయిై యుండినది. యిేసు
ఇశాీయిేలీయుల సాానంలో సంఘమును ఉంచుటకు ర్ాలేదు; ఇశాీయిేలును కొీతత నిబంధ్న సంఘ
ర్ూప్ములో కాపాడి సంర్క్ించుటకును, దానిని ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకును ఆయన వచాుడు.

పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘముల మధ్య గల కొనసాగశంప్ును మనము

చూచునప్ుపడు, ఈ ర్ండు సంఘములను ఒకుచపట కలుప్డానికన యిేసు వహసుతని ప్రధాన పాతరను
గుర్శతంచడం ముఖ్యము.

మొదటిది, సూ
ా లంగా చెప్పదలచనటో యితద, యిేసు, దదవుడు ఇశాీయిేలీయులకు చదస్టన
ి వాగాేన

నర్వేర్పై యునాిడని కొీతత నిబంధ్న నివేదించుచునిది. ర్పమా 8:1-4 మర్శయు గలతీ 3:16-29లో

మనము గమనిసుతనిటటర, యిేసు, దదవుని నిబంధ్నను పాటిసత ూ, దదవుడు అబారహాము మర్శయు మోషేకు
వాగాేనం చదస్టన
ి సకలాశీర్ావదములను సావసా ాంగా సంపాదించుకొను విశావసపాతయరడెన
ై
ఇశాీయిేలీయుడెయ
ై ునాిడు. లూకా 1:32 మర్శయు అప 2:31-33 దావర్ా మనము

తెలుసుకొనుచునిటటర, ఆయన దావీదు స్టింహాసనమును ప్ునర్మదధ ర్శంచ ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా
దదశములను ప్ర్శపాల్వంచు దావీదు కుమార్మడెయ
ై ునాిడు. యిేసు గతంలో తెగదెంప్ులు చదస్టికోలేదు.

ఆయన పాత నిబంధ్న సంఘమునకు సమాప్త మైయునాిడు, దాని సంప్ూర్ణమైన సభుయడు మర్శయు
ప్ర్శచార్కుడునై యునాిడు.

ర్ండవదిగా, యిేసు కొీతత నిబంధ్న సంఘ సాాప్కుడెైయునాిడు, విఫలమగుచుండిన పాత

నిబంధ్న సంఘమును ప్ూర్శతగా కొీతత నిబంధ్న సంఘముగా మార్శువేస్టన
ి ప్ునర్మదధ ర్ణ మర్శయు

వినూతిమును తెచునవాడెయ
ై ునాిడు. ఆయన సంఘమునకు శిర్సుి అని లేఖ్నము ఎఫస్ట్ 5:23
మర్శయు కొలొ 1:18లో చాటిచప్
ె ుపతయంది. ఆయన సంఘమునకు పండిో భర్త యని లేఖ్నము ఎఫస్ట్

5:22-23 మర్శయు ప్రకటన 19:1-10లో చెబుతయంది. మతత యి 28:18-20 ప్రకార్ం, సంఘము ఆయన
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యొకు పారతినిధ్య అధికార్మును ప ందునటట
ో యిేసు తానే నియమిసాతడు. యిేసు సంఘమును
పేరమిసుతనాిడు, దానిని అమోదిసత ునాిడు మర్శయు దానికన అధికార్మిసుతనాిడు.

పవత నిబంధన స్ంఘము, యేస్ుతో కలిగియునా స్ంబంధం యొకక

సవరమైయునాద్ి, ప్రధఘన కందరమైయునాద్ి, స్ర్ిగా వ కొాతత నిబంధన స్ంఘం

యేస్ుతో కలిగియునాట్టవంట్ి అద్ే స్ంబంధమైయునాద్ి. కొందరు క్పైస్తవులకు,
పవత నిబంధన స్ంఘము అనే ప్దజాలము వింతెన
ై ద్ిగవ ఉంట్టంద్ి. స్ంఘము
అపొ 2వ అధఘయయంలో పేర్కకనబడినట్టర పంతెకొస్ుత ద్ినఘన ఉదావించిందని
మనము అనుకొనవచుి. కవని, స్ంఘమును ద్ేవుడు ఒక నిబంధనను

సవాపించుకొనిన ద్ేవుని ప్రజలుగవ ఉనఘారని, మన ప్రభువన
ై యేస్ు కరాస్త ు యొకక
కవరయము ద్ఘార్వ ద్ేవుడు విమోచించిన ద్ేవుని ప్రజల ైయునఘారని మనము

అనుకునాట్ల యతే, పవత నిబంధన స్ంఘము ద్ేవుడు ఒకవనొక ద్ినఘన మస్ట్ీయ

వచిినప్ుపడు నరవేరుి రక్షణ నిమితత ము ఆయన వప్
ై ు చూచుచుండు సవమానయ
విశ్వాస్ుల శ్ర్ీరమవుతుంద్ి. కవబట్ిర పవత నిబంధన స్ంఘము ద్ేవుని కృప్,
చింద్ింప్బడిన ద్ేవుని రకత ము, అనగవ కలువర్ి గిర్ి స్టిలువపై యేస్ు కరాస్త ు

చింద్ించిన రకత మునందు నముకముంచింద్ి. పవత నిబంధన క్స్
పై త వులు, పవత

నిబంధన విశ్వాస్ులు, పవత నిబంధన స్ంఘ స్భుయలు మన ప్రభువైన యేస్ు కరాస్త ు
చేత నరవేరిబడిన కవరయము కొరకు ఎదురు చూస్ుతనఘారు. స్రాశ్కితమంతమన
ై ,
మర్ియు వవర్ి పవప్ములు క్షమింప్బడి, ద్ేవునితో స్మాధఘనప్రచబడినవవర్్ప

యుండునట్ట
ై కృప్ మర్ియు కనికరములో వవరు
ల ద్ేవుడనుగాహించు అనరహమన
నముకముంచఘరు. కవబట్ిర , ఇచిట్ ప్రధఘనఘంశ్ంలో, పవత నిబంధన విశ్వాస్టి

మర్ియు పవత నిబంధన స్ంఘం యొకక స్ంబంధం, వవరు ద్ేవునితో కలిగియునా

స్ంబంధం, స్ర్ిగా వ కొాతత నిబంధన విశ్వాస్ులు మర్ియు కొాతత నిబంధన స్ంఘం వల ,
మనము ద్ేవునితో కలిగియునా అద్ే స్ంబంధమైయునాద్ి.

— డా. శామూయల్ ల్వంగ్
ఇంత వర్కు, దాని పాత నిబంధ్న నేప్థయం మర్శయు యిేసు యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్య కోణంలో

సంఘము యొకు అనుమతిని గూర్శు మనము నేర్ముకునాిము. ఇప్ుపడు, పేర్ొునబడిన విష్యాలలో
గల అంతర్ాువములను చర్శుంచడానికన స్టిదధంగా ఉనాిము.

అంతర్వావములు
కొీతత నిబంధ్న సంఘమును యిేసు, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ మర్శయు

అభివృదిధగా అభిషేకనంచాడని మనము అర్ాం చదసుకునిప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిేలు మర్శయు
కొీతత నిబంధ్నలోని కస
ై త వ సంఘమునకు మధ్య ప్ునాదిప్ూర్వకమన
ై కొనసాగశంప్ు ఉనిదనేది ఒక

ముఖ్య అంతర్ాువమైయునిది. ప్రయోగాతుక సాాయిలో, కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజల సమాజము
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దాని పాత నిబంధ్న మూలములను ప్రతిబింబించవల నని మనము ఆశించాల్వ. సహజంగానే, కొనిి

విష్యాలు భినింగా ఉనాియి, గనుక ఈ మార్మపలను సూచంచడానికన కొీతత నిబంధ్న తగుమాతరం

జఞగీతత వహసుతంది. అయితద సంఘము దాదాప్ుగా ఇశాీయిేలు వల నే ఉనిదని కూడా కొీతత నిబంధ్న
బో ధించుచునిది.

మనము కొనసాగశంప్ునకు సంబంధించన విష్యాలనిిటినీ పేర్ొునడానికన అవి మర్ర ఎకుువగా

ఉనాియి. కాని వాటిలో ముఖ్యంగా మూడింటిని సపష్ర ంగా పేర్ొునడానికన సమయం తీస్టికొనడం వృథా

ప్రయాస కాదు. మొదటిది, పాత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘం మధ్య ఉదదేశమును
గూర్శున గొప్ప కొనసాగశంప్ు ఉనిది.

ఉద్ేా శ్ము
దదవశాసత ర ప్ండితయలు ప్రప్ంచ చర్శతన
ర ు తర్చుగా మూడు దశలుగా కోీడీకర్శసత ార్మ: సృషిర, ప్తనము

మర్శయు విమోచనము. సృషిర దశలో, ఆదికాండము 1వ మర్శయు 2వ అధాయయంలో వర్శణంప్బడినటటర,
దదవుడు ఈ లోకమును, చెటోను, జంతయవులను, మర్శయు మానవులను సృజంచాడు. లోకంలోని ఒక
ప్రతయద క భాగంలో, ఆయన ఏదెను తోటను ఏర్ాపటటచదశాడు. దదవుని విధాయకమన
ై ఆదదశాలను

అనుసర్శసత ూ, భూమిని నిండించ దానిని లోప్ర్చుకుంటూ, దానిని ఏదెను తోట వల , దదవుని ప్ర్శశుదధ ,
ప్రతయక్షప్ర్చబడు సనిిధికన తగశన చపటటగా చదయడం మానవుని బాధ్యతయిై యుండినది.

ప్తనము దశలో, ఆదికాండము 3వ అధ్యయములో గీంథసా ం చదయబడిన వివర్ము ప్రకార్ం,

మానవ జఞతి దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదస్టింది ఏదెను తోటలో నుండి వల్వవేయబడింది.

మానవుడు పాప్ములో ప్తనమైనప్ుపడు, సకల సృషిర దుర్రితిమయమయియంది. పౌలు దీనిని ర్పమా
8:20-22లో వివర్శంచాడు.

మిగతా చర్శతర విమోచన దశకు సంబంధించంది, ఈ దశలో దదవుడు మానవుని ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై

స్టిాతికన ప్ునర్మదధ ర్శంచు కార్యము చదయుచునాిడు, మర్శయు మానవాళ్ల దావర్ా సృషిరజఞలమంతటిని దాని
పారచీన కాలములోని దశకు ప్ునర్మదధ ర్శంచుచునాిడు. అంతిమ దశలోని విమోచన కాలము, మనము
యిష్యా 65:17 మర్శయు యిష్యా 66:22లోను, 2 పేతయర్మ 3:13లోను, ప్రకటన 21:1లోను

చదువుచునిటటర, కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భూమియు సృజంప్బడినదెై యుంటటంది. మానవాళ్ల
మర్శయు సృషిరజఞలము యొకు ఈ విమోచన పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో ఎలో ప్ుపడు దదవుని
సంఘము యొకు ఉదదేశమై యుండినది.

ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో, సృషిరని ప్ునర్మదధ ర్శంచాలను లక్షయం దిశగా సంఘం యింకా

పనుగులాడుతూనే ఉనిది. కొీతత నిబంధ్న బో ధ్ల ప్రకార్మైన పారధానయతలను అనుసర్శసత ూ, కరీసత ు నొదేకు
వచుు ప్రతి ఒకుడు విమోచన యొకు అంతిమ దశకు చదర్ము ఒక మటటరకు ప్రతినిధిగా నిలుసుతనాిడని
ఎర్శగన
శ వార్మై, ఈ కార్యమును మనము పారథమికంగా సువార్త ను ప్రకటించుట దావర్ా నర్వేర్ువచుు.
మన ప ర్మగువార్శకన కరస
ీ త ు పేరమను చూపిసత ూ, దదవుని మహమ, ఘనత మర్శయు సవభావము

ప్రతిబింబించబడునటట
ో మన చుటూ
ర ర్ ఉని సంసుృతయలను మార్మసూ
త , ఈ లోకంలో నిజ కస
ై త వులముగా
జ్జవించడం దావర్ా కూడా మనము దీనిని చదయవచుు. ఆయన మన విమోచన కార్యమును

ప్ూర్శతచదయడానికన యిేసు తిర్శగశ వచుు ఆ దినము కొర్కు నిర్రక్స
ి త ూ, పారర్శాంచడం దావర్ా దీనిని
చదయవచుు.
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దదవుని ప్రజలతో కూడిన ఈ ర్ండు సమావేశములు కూడా విశావసులు మర్శయు అవిశావసులతో

కూడినవైయునివనేది, పాత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు వర్త మాన యుగమందల్వ కొీతత నిబంధ్న
సంఘం మధ్యగల కొనసాగశంప్ు గూర్శున ర్ండవ విష్యమయ
ై ునిది.

విశ్వాస్ులు మర్ియు అవిశ్వాస్ులు
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో, దదవుని సంఘం ఎనిడును ప్ర్శప్ూర్ణమైనదెై
యుండలేదనే విష్యానిి జఞాప్కముంచుకొనండి. పాత నిబంధ్నలో, పారచీన ఇశాీయిేలీయులు కొందర్మ
దదవుని యిడల విశవసనీయమన
ై వార్ై యుండి దదవుని దీవనలు ప ందార్మ. కాని ఇతర్మలనేకమంది

అవిశావసంతో దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటటచదస్టి, దదవుని శాప్ములకు గుర్యాయర్మ. ఈ వివర్మును
మనము పాత నిబంధ్న యందంతటను చూడవచుు, కాని లేవీయ 26వ అధాయయం మర్శయు దివతీ
27-30 అధాయయముల వంటి వాకయభాగాలలో మానము గమనించుచుని దదవుని నిబంధ్న
ఆశీర్వచనములు మర్శయు శాప్ముల సార్ంశములలో అది అతి సపష్ర ంగా ఉంటటంది.

యిేసు అనుచర్మల సమావేశం, అనగా కొీతత నిబంధ్న సంఘమును గూర్శు కూడా ఇదద విష్యం

నిజమయ
ై ునిది. నేటి మన సంఘాలలో అవిశావసులు ఎలో ప్ుపడు విశావసులతో కూడా

కల్వస్టియుంటటనాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సత లులలో యూదా అవిశావస్టియిై యుండెను. ఈ సంగతి

యోహాను 6:70, 71లో నిర్శేష్రంగా చెప్పబడింది, మర్శయు కరస
ీ త ును అప్పగశంచన సందర్ుములో సహతం
దీనిని మనము చూడవచుు. సంఘము యొకు మిశిీతమన
ై సవభావం ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3
అధాయయాలలోని సంఘాలకు వారయబడిన సందదశాలలో కూడా విదితమవుతయంది. సంఘములోని
యథార్ామన
ై విశావసులు జయించువార్ై యుందుర్ని ప్రకటన గీంథములోని ఈ అధాయయాలు

తెలుప్ుతయనాియి. కాని జయించనివార్మ వార్శ అవిశవసనీయమైన హృదయాలను బటర బయలు

చదసుకుంటార్ని కూడా ఈ అధాయయాలు హెచుర్శసత ునాియి. 1 యోహాను ప్తిరకలోని ఎకుువ శాతం,

సంఘములోని యథార్ామన
ై మర్శయు అబదిధకుల ైన విశావసుల మధ్య గల తదడాలను వివేచంచుచుని

విష్యానికన అంకనతం చదయబడింది. దీనికన మించ, సంఘములోని అబదధ బో ధ్కులను గూర్శు అనేక ఇతర్
వాకయభాగాలు హెచుర్శసత ునాియి, లేదా వార్శ విశావసం యథార్ామైనదని ర్మజువు చదస్టికొనుటకుగాను,
అంతము వర్కు దానిని గటిరగా హతయ
త కొని యుండువార్శని పల ర తిహసుతనాియి.

2 కొర్శంథీ 13:5లో, పౌలు ఈ సతయమును గుర్శతసత ునాిడు, గనుక విశావసులు దీనిని గూర్శు

తలపల యవలస్టిందని పల ర తిహసుతనాిడు. ఆయన వారస్టిన మాటలను వినండి:

మీరు విశ్వాస్ముగలవవర్్ప యునఘార్ో లేద్ో మిముును మీర్ శ్ోధించుకొని

చూచుకొనుడి; మిముును మీర్ ప్ర్ీక్ించుకొనుడి. మీరు భరషర ులు కవనియెడల,
యేస్ు కరాస్త ు మీలో నునఘాడని మిముును గూర్ిి మీర్ యెరుగర్వ? (2 కొర్ింథీ
13:5)

సంఘ సభయతవము, బాపిత సుము, మర్శయు విశావసమును గూర్శున నముదగశన ఒప్ుపకోలు,
యిేసు కరస
ీ త ునందల్వ ర్క్షణార్ామన
ై విశావసమునకు ఖ్చుతమన
ై సంకేతాలు కావనే విష్యానిి ప్రతి

ఒకుర్మ గుర్శతంచాలని పౌలు ఆశించాడు. కరస
ీ త ును ఎనిడును యథార్ాముగా విశవస్టించనివార్మ సహతం

వీటిని పాటించగలర్మ. గనుక, సంఘ సభుయలు తముునుతాము ప్ర్రక్ించుకొనవల ననియు, వార్మ తమ
-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ర్క్షణార్ామై కరీసత ును యథార్ాంగా నముుతయనాిర్నే విష్యానిి ర్ూఢిప్ర్చుకొనవల ననియు పౌలు వార్శని
పల ర తిహంచాడు.

సహజంగానే, మానవులముగా మనము మర్ొకర్శ హృదయములో ఏమునిదో , ఆ హృదయం

ప్ర్శస్టా త
ి దమిటో తెల్వస్టికొనజఞలము. మనము అవతల్వ వయకనత యొకు చర్యలను మాతరమే చూడగలము,

మాటలు మాతరమే వినగలము. గనుక, ఎవర్మ యథార్ామన
ై విశావసులో ఖ్చుతంగా చెప్పడం తర్చుగా
అసాధ్యం. కాని మన సంఘ సభుయలలో అవిశావసులు ఉండవచుుననే ఎర్మక మనలను మనము

మర్శయు సంఘములోని ఇతర్మలను దృషిరంచు తీర్మపై ప్రభావం చూప్ుతయంది. వార్మ ఎవర్యియందీ

మనకు తెల్వయకపల యినప్పటికనని — ఇంకను కరస
ీ త ునందు విశావసముంచనివార్శని ర్క్ించునటట
ో మనము
సంఘమంతటికన సువార్త ను బో ధిసత ూ ప్రకటించుచునే యుండవల ననే విష్యానిి మనము
జఞాప్కముంచుకొనవల ను. సంఘములో యింకను దదవుని వదకుచునివార్శని మనము

సావగతించవల ను, వార్మ కరస
ీ త ునందు విశావసముంచనప్పటికని
న , ఆర్ాధ్నలకు హాజర్గు విష్యంలో

వార్శని నిర్మతాిహప్ర్చకూడదు. సంఘములో సుదీర్ఘ కాలంగా సభుయల ైయుని వార్శ మధ్య సహతం,
విశావసం మర్శయు ప్ర్శప్కవత విష్యంలో విశాలమన
ై వైవిధ్యం ఉంటటందని ఎర్శగశనవార్మై, ఇతర్మల
యిడల మనము సహనము ప్రదర్శించవల ను.

ఈ సంఘాలు దదవుని యిడల నిర్వర్శతంచవలస్టియుని ఒకే విధ్మన
ై కర్త వయములు

కల్వగశయుండినవనేది, పాత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘం కొనసాగశంప్ు మధ్యగల
మూడవ విష్యమయ
ై ునిది.

బాధయత
దదవుని పేరమిసూ
త , ఆయన ర్ాజయమును ప్రప్ంచమందంతటను వాయపింప్జేసత ూ, ఆయనకు

మహమ తదవల నను బాధ్యత ర్ండు నిబంధ్నలకు సంబంధించన దదవుని ప్రజలకు అప్పగశంప్బడింది.

దదవుని యిడల కల్వగశయుండాల్విన పేమ
ర కు సంబంధించనంత వర్కు, పాత నిబంధ్న సంఘము దదవునిని
హృదయాంతర్ాళములో నుంచ పేరమించాలనియు, ఆయన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు హృదయప్ూర్వకంగా
లోబడాలనియు దివతీ 6:5, 6 బో ధించాయి.

అదద విధ్ంగా, దదవుని పేరమించాలనియు, ఆయన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు హృదయప్ూర్వకంగా

లోబడాలనియు కొీతత నిబంధ్న సంఘానికన సహతం పిలుప్ు ఇవవబడింది. మతత యి 22:37లో

బో ధింప్బడినటట
ో , దదవుని యిడల హృదయప్ూర్వకమన
ై పేమ
ర కల్వగశ యుండవల ననేది ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులోని
ఆజా లనిిటిలో గొప్పదెయ
ై ునిది. 1 యోహాను 5:3 బో ధిసత ునిటటర, దదవుని హృదయప్ూర్వకంగా
పేరమించనప్ుపడు, సహజంగానే ఆయన ఆజా లనిిటికనని హృదయప్ూర్వకంగా లోబడుదుము.
కొాతత నిబంధన స్ంఘం పవత నిబంధనలోని ధరుశ్వస్త మ
ర ును పవట్ించవలస్టిన
అవస్రమునాద్ఘ అనేద్ి ప్రజలు తరచుగవ అడుగుచుండు ప్రశ్ాలలో

ఒకట్ైయునాద్ి. అవును, పవట్ించవల ను మర్ియు లేదు. పవట్ించవలస్టిన

అవస్రం లేదు అనేద్ి ఎట్టవంట్ి స్ంద్ిగధమైననులేని జవవబయ
ై ునాద్ి. పవత
నిబంధన ధరుశ్వస్త మ
ర ులోని నిర్ిాషరమైన కొనిా కట్ర డలు మన నిమితత ము

తొలగించబడినవి కవబట్ిర వవట్ిని పవట్ించనవస్రం లేదు. మన మగ పిలలలకు
స్ునాతి చెయయంచనవస్రం లేదు. స్ంవతీర్వనికి మూడు సవరుల మనము
-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ద్ేవవలయమును స్ందర్ిశంచవలస్టిన అవస్రం లేదు. ఇలా అవస్రములేదు అనే

జాబితఘలో చఘలా విషయాలను చేరివచుి. వవస్త వవనికి, అపొ 15వ అధఘయయంలో
గాంథస్ా ం చేయబడినట్టర, ఆ నఘట్ి మహా స్భలో జర్ిగిన చరి ద్ీనిని గూర్ి. ఏద్ి
ఏమైనఘ, పవత నిబంధనలోని ధరుశ్వస్త రము యొకక తఘతపరయమేమైయునాద్ి?

ద్ేవుని గుణశీలము మర్ియు స్ాభావమును, మర్ియు మనము ప్ంచుకోవల నని
కోరబడిన గుణశీలము మర్ియు స్ాభావమును తోర్వ అనగవ ధరుశ్వస్త మ
ర ు

బయలుప్రచుననే అవగవహన చకప్ుపన, అవును, తోర్వ నేడు స్హితం వర్ితస్త ుంద్ి.

ఈ విషయానిా నీవు పౌలు ప్తిరకలలో గమనించఘవని నేననుకుంట్టనఘాను. పౌలు
తన పవఠకులకు ఇలా చెబుతునఘాడు. “లేదు, మీరు స్ాతంతురలు. మీరు

వీట్నిాట్ిని అనుస్ర్ించవలస్టిన అవస్రం లేదు. మీరు స్ాతంతురల ైయునఘారు

గనుక, స్హజంగవనే, మీరు ద్ ంగిలరు, అబదధ మాడరు, దుర్వశ్గలవవర్్పయుండరు,
వయభిచర్ింప్రు.” అలాగ్పతే, మన రక్షణ నిమితత ము క్స్
పై త వులు తోర్వను

పవట్ించవలస్టిన అవస్రం ఉనాద్ఘ? నిరపేక్షంగవ, లేదు. కవని ఉచితముగవ
రక్ింప్బడితిమి గనుక, మనము ద్ేవుని జీవితమును ప్ంచుకొని
కనుప్రచవలస్టియునాద్ఘ? అవును.

— డా. జఞన్ ఆసావల్ర
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజలు దదవుని ర్ాజయమును

వాయపింప్జేయవలస్టినవార్ై యుండిర్నే విష్యానిి గమనించండి. ఆది 17:4లో, అబారహాము అనేక
జనములకు తండియ
ర గునని దదవుడు వాగాేనం చదసాడనే విష్యానిి పాత నిబంధ్న సంఘము

ఎర్శగయ
శ ుండెను. ర్పమా 4:13లో పౌలు బో ధిసత ునిటటరగా, వార్మ దదవుని ర్ాజయమును విశావసము దావర్ా
లోకమందంతటను వాయపింప్జేయునటట
ో ఈ వాగాేనము వార్శని బాధ్ుయలనుగా చదయుచునిదని పాత
నిబంధ్న సంఘము ఎర్శగశయుండెను. అదద విధ్ంగా, సకల సృషిరకన సువార్త ను ప్రకర్శంచడం దావర్ా కొీతత

నిబంధ్న సంఘము ఈనాడు సహతం ఈ ప్రణాళ్లకను అమలుచదయుచునేయునిది. మతత యి 28:19
ప్రకార్ం యిేసు తన సంఘానికన ఇలా ఆజఞాపిసత ునాిడు:

కవబట్ిర మీరు వళ్లల , స్మస్త జనులను శిషుయలనుగవ చేయుడి (మతత య 28:19).
దదవుని మహమప్ర్చుట, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘము చదత

ప్ంచుకొనబడిన మూడవ కర్త వయమయ
ై ుండినది. పాత నిబంధ్న సంఘం విష్యములో, మనము దీనిని
కరర్తనలు 86:12, కరర్తనలు 115:18లో, మర్శయు అప 17:24-28 వంటి పాత నిబంధ్న ప్రప్ంచమును
గూర్శున కొీతత నిబంధ్నలోని వర్ణనలయందును చూడవచుు. ఆది 1:27 బో ధిసత ునిటటరగా, మనము
దదవుని సవర్ూప్మందు సృజంప్బడితిమనే వాసత వము చదత కూడా ఇది సూచంప్బడుతయంది. పాత
నిబంధ్న ప్రప్ంచంలో, ప్రజలు ర్ాజులను పేరమింప్వల నని, వార్శకన లోబడవల నని మర్శయు వార్శని
మహమప్ర్చవల నని ర్ాజుల ప్రతిమల ర్ూప్ములు వార్శకన జఞాప్కం చదయుచుండినవి. దదవుని
ర్ూప్ములుగా, మానవులు ఆయనకు మహమ తెచుునటట
ో ర్ూప ందింప్బడియునాిర్మ.
-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

ఐదవ పాఠము : సంఘము

అదద విధ్ంగా, కొీతత నిబంధ్న సంఘము సహతం దదవునికన మహమ కలుగజేయవల ను. ఈ

విష్యం 1 కొర్శంథీ 10:31, 1 పేతయర్మ 4:11 మర్శయు ఇంకా అనేక ఇతర్ వాకయభాగాలలో కూడా
బో ధింప్బడియునిది.

దదవుడు సంఘముపై మోప్ుచుండు బాధ్యతలు భార్మైనవి కావు — మనము

కరీసత ునందునిప్ుపడు అసలే భార్మన
ై వై యుండవు. మనము మన స ంత యోగయతనుబటిర దదవుని

సముఖ్ంలో నిలువబడవలస్టియునిటో యితద, మన కర్త ాముల భార్ము కనీంద మనము నల్వగశపల దుము.
కాని కరస
ీ త ునందు, సంఘములోని యథార్ాప్ర్మల ైన కస
ై త వులు శిక్ావిధి నుంచ సవతంతయరల ైయునాిర్మ,
విఫలము విష్యమై నిర్ుయంగా ఉంటూ, దదవుని ర్ాజయ వాయపిత కొర్కు శీమిసుతనాిర్మ, ఆయన

శాసనములను పాటిసత ునాిర్మ, ఆయనకు మహమ తెచుుచునాిర్మ. వాసత వానికన, చవర్కు మన

విజయం నిశుయం. తాతాుల్వక అవర్పధాలను మనము ఎదుర్ొునవచుు, అటో యినప్పటికనని ఆప్జఞలని
దదవుని విజయం దిశగా చర్శతర ముందుకు దూసుకువళత
త నే ఉంది. ఇదంతా సంఘము దావర్ా

సంభవిసుతంది. కాబటిర, మనము ఎంత ఎకుువ విధదయులమై యుంటామో —ఎంత ఎకుువగా మన
కర్త వయములను నిర్వహసుతంటామో — అంత తవర్శతంగా దదవుడు మహమగల తన ర్ాజయమును
ప్రవశ
ే పటటరను.

సంఘం, కొీతత నిబంధ్నలో యిేసు ఆమోదించన శర్రర్ముగా పాత నిబంధ్నలో దాని ఆర్ంభ దశల

గుండా అభివృదిధ చెందిన విధానానిి గమనించడం దావర్ా, సంఘం దదవుని చదత సంప్ూర్శతగా
అనుమతింప్బడిందనే సంగతి సపష్ర మవుతయంది. సంఘం నిల్వచయుండాలని దదవుడు

కోర్మచునిందునుబటిరయిే, మర్శయు అది ఆయన సంకలపములకు ప్రయోజనప్డుతయంది గనుక సంఘం
తన ఉనికన కల్వగశ యుంటటనిది. ఇది మానవుని ఆవిష్ుర్ణ కాదు. ఇది బెైబిలు సంబంధ్మన
ై మతము

యొకు అవినీతి కాదు. ఇది కరస
ీ త ు యొకు పండిో కుమార్త మర్శయు ఆయన శర్రర్మై యుండి, దదవుని చదత
పేరమింప్బడుతయంది, మర్శయు ఆయన స్టేవ మర్శయు మహమార్ామై ప్రతిషిరంప్బడియునిది.

సంఘము దదవుని చదత అనుమతింప్బడిందనే అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇక ర్ండవ

ముఖ్ాయంశానిి చూదాేము: సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై దెయ
ై ునిదనే వాసత వము.

ప్ర్ిశుదధ మైన
ప్ర్శశుదధ తను గూర్శున ఆలోచనలను సూచంచడానికన బెైబిలు యందంతటను, అనేక విభినిమైన

ప్దములు ప్రయోగశంప్బడినవి. కొీతత నిబంధ్నలో, సంఘము ప్ర్శశుదధ మైనదెయ
ై ునిది లేక,

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడినదెైయునిదని వర్శణంప్బడింది. మర్శయు సంఘములో భాగమయ
ై ుని ప్రజలు,

ప్ర్శశుదుధలని పిలువబడా్ర్మ. ప్ర్శశుదధ మైన, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన మర్శయు ప్ర్శశుదుధలు అనే ఈ మూడు
ప్దాలు — ఒకే గరక
ై అనే ప్దం,
ీ ు ప్ద సముదాయము నుంచ ఉతపనిమవుతయనాియి. ప్ర్శశుదధ మన

హగశయోస్ అనే విశేష్ణము నుండి అనువదించబడింది. ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన అనే ప్దము, హగశయాజో
అనే కనయ
ీ ా ప్దము నుండి వచుంది, మర్శయు ఇది ప్ర్శశుదధ ప్ర్చు అనే అర్ామిసుతంది. మర్శయు
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“ప్ర్శశుదుధలు” అనే ప్దము, హగశయోస్ అనే నామవాచకం నుండి వలువడింది, మర్శయు
ప్ర్శశుదధ మైనవాడు అనే అర్ామిసుతంది.

పాత నిబంధ్నలో, కాదో ష్ అనే విశేష్ణము, ప్ర్శశుదధ మన
ై అని అర్ామిసుతంది; కాదాష్ అనే

కనీయాప్దము, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చు అని అర్ామిసుతంది; మర్శయు కోదదష్ అనే నామవాచకము,

ప్ర్శశుదధ మైనవాడని అర్ామిచుు మునిగు హెబ్రర ప్దముల చదత ఇవే భావనలు సూచంప్బడినవి.

ప్ర్శశుదధ తను గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, ప్ర్శశుదధ త అనేది దదవుని నుంచ ఆయన

సృజంచన సృషిరజఞలమును ప్రతదయకనంచు విష్యమని అనుకోడానికన అనేక మంది కైసతవులు

అలవాటటప్డిపల యార్మ. దదవుని ప్ర్శశుదధ త ఆయన సృజంచన సృషిరజఞలమునకు బొ తిత గా ఇతర్మన
ై , లేక
బొ తిత గా భినిమన
ై ఆయన శేీష్ఠతవమైయునిదని తర్చుగా చెప్ుపకొనబడుతయంది. కాని లేఖ్నములలో
“ప్ర్శశుదధ మన
ై ” అనే ప్దం ప్రయోగశంప్బడిన విధానం ఇదొ కుటే కాదు. సకల పారణులు మర్శయు

వసుతవులు దదవుని ప్ర్శశుదధ తను ప్రతిబింబించు ప్రతదయక లక్షణాలు కల్వగశయునిప్ుపడు, అవి కూడా
ప్ర్శశుదధ మైనవయ
ై ునివని బెబి
ై లు సూచసుతంది. ఈ అవగాహన చొప్ుపననే సంఘము
ప్ర్శశుదధ మైనదెయ
ై ునిదని అప సత లుల విశావస ప్రమాణం ర్ూఢిప్ర్మసుతంది.

సంఘము ప్ర్శశుదధ మైనదెై యునిదనే ఆలోచనను మనము ర్ండు భాగాలలో యోచంచుదాము.

మొదటిగా, “ప్ర్శశుదధ మైన” అనే ప్దము యొకు నిర్వచనమును మనము అనేవషిదే ాము. ర్ండవదిగా,

ప్ర్శశుదుధల ైయుని ప్రజలను గుర్శతంచడానికన ఇదద నిర్వచనానిి ఉప్యోగశంచుకుందాము. ప్ర్శశుదధ త అనే
ప్దానికన బెైబిలు ఇచుుచుని నిర్వచనంతో మొదలుపటటరదాము.

నిరాచనం
లేఖ్నాలలో, ప్ర్శశుదధ తను గూర్శున భావం జటిలమన
ై దెైయునిది. కాని ఎవర్శనైనా లేదా
దదనినైనా ప్ర్శశుదధ మన
ై దని బెబి
ై లు చెప్ుపనప్ుపడు, చర్శుంప్బడు విష్యం, నతి
ై కంగా శుదధ మైనదనే

అతయంత మౌల్వక ఆలోచనయియ
ై ునిదని చెప్ుపకొనడం నాయయసముతమవుతయంది. మర్శయు ఇందుకు
సంబంధించన విష్యంలోనే, “ప్ర్శశుదధ మైన” అనే ప్దం, దదవుని ప్రతదయక స్టేవా ప్రయోజనార్ామై
ప్రతయద కనంచుకొనబడిన ప్రజలను మర్శయు వసుతవులను సహతం వర్శణంచవచుు.

“నైతికంగా శుదధ మన
ై ది” అను దానితో మొదలుపటిర, ఈ నిర్వచనంలోని ర్ండు కోణాలను

చర్శుసాతము. ఒకర్మ లేదా ఒక వసుతవు నతి
ై కంగా శుదధ మన
ై దని మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, అది

పాప్ము మర్శయు అవినీతి ఏమాతరమును లేనిదని మనము భావిసాతము. నైతిక కోణంలో శుదధ మన
ై దనే
అవగాహన ప్రకార్ం, ప్ర్శశుదధ త దదవుని గుణశీలములోనే వేర్మపార్శనదెయ
ై ునిది. దదవుడు ప్ర్శశుదుధడని
లేఖ్నము 2 ర్ాజులు 19:22, సామ 9:10, యిష్యా 30:11-15, మర్శయు 1 యోహాను 2:20 వంటి
అనేక చపటో వర్శణసత ుంది.

అద్ి ద్ేవుడు మనమునా ద్ఘని కంట్ పదా వవడెైయునఘాడనేద్ి కవదు; ద్ేవుడు

అప్ర్ిమితమన
ై వవడు, మనము ప్ర్ిమితమన
ై వవరమనే ద్ఘని గూర్ిినద్ి కవదు,
కవని ఆయన నైతికంగవ అయుయనాద్ఘని కంట్ “ఇతరమైనవవడె”ై యునఘాడు.

ఆయనలో చీకట్ిగవని లేద్ఘ మార్ిపో వుచుండు ఛఘయగవని ఎంత మాతరమును లేదు.
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తప్ుప చేయడఘనికి ఆయనలో చెడు పేరరణ లేద్ఘ ఉనుుఖత లేదు. చెడు చేయు
స్ూచన లేద్ఘ చేయవల నను కోర్ిక ఆయనలో లేశ్మాతరమైనఘ లేదు.

— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III
దదవుడు సంప్ూర్ణంగా ప్ర్శశుదుధడెై యునిందు వలన, పాపిషయి
ిఠ ైనది ఏదెన
ై ను ఆయన
సముఖ్ంలోనికన ప్రవశి
ే ంచనప్ుపడు అది ఆయన తీర్మప మర్శయు ఉగీతకు లోనవుతయంది. ఈ విష్యానిి
మనము 1 సమూ 6:20, 2 ర్ాజులు 24:3, మర్శయు హెబ్రర 12:14లో చూడవచుు. దదవుడు తన

తీర్మపను కొంతకాలం నిలుప్ుచదస్టినప్పటికనని, తమ పాప్మునకు ప్ర్శహార్ము నొందనివార్శని ప్ర్శశుదధ మైన
ఆయన సనిిధి చవర్కు నాశనం చదసత ుంది. తతీల్వతంగా, ఆయన సనిిధానములోనికన

ప్రవశి
ే ంప్గపర్మనదదదన
ెై ను లేదా ఎవర్న
ై ను మొటర మొదట ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడవల ను. ఉదాహర్ణకు,
యిష్యా 6:3-7లోని సంఘటనను గూర్శు ఒకసార్శ యోచంచండి:

వవరుస్టన
ై యముల కధిప్తియగు యెహో వవ, ప్ర్ిశుదుధడు ప్ర్ిశుదుధడు

ప్ర్ిశుదుధడు . . . నేను అయ్యయ, నేను అప్వితరమైన పదవులు గలవవడను;
అప్వితరమన
ై పదవులుగల జనుల మధయను నివస్టించువవడను; నేను నశించితిని;
ర్వజును స్టన
ై యములకధిప్తియునగు యెహో వవను నేను కనుాలార
చూచితిననుకొంట్ిని. అప్ుపడు ఆ స్టర్వప్ులలో నొకడు తఘను

బలిప్ఠముమీదనుండి కవరుతో తీస్టిన నిప్ుపను చేత ప్ట్టరకొని నఘయొదా కు ఎగిర్ి
వచిి నఘ నోట్ికి ద్ఘని తగిలించి, ఇద్ి నీ పదవులకు తగిల ను గనుక నీ

పవప్మునకు పవరయశిితత మాయెను, నీ ద్ో షము తొలగి పో యెను అనను
(యెషయా 6:3-7).
ఈ వాకయభాగం ప్రకార్ం, అతని దో ష్ము లేదా పాప్మునుబటిర, ప్ర్శశుదధ దదవుని ప్రతయద క

సనిిధానమందు అతడు నాశనమగునని యిష్యా భయప్డిపల యాడు. కాబటిర, స్టర్ాప్ులలో ఒకడు,

దదవుని సముఖ్మందుండిన దూతలలో ఒకడు, దదవుని ప్ర్శశుదధ బల్వప్ఠము మీద నుంచ కార్మతో తెస్టిన
నిప్ుపతో యిష్యా పాప్మును కడిగవ
శ ేసాడు. ఇలా ప్వితరము చదయబడటం చదత, యిష్యా పాప్ము

పారయశిుతత మయియంది — అతడు ప్ర్శశుదుధడుగా చదయబడెను. మర్శయు ఈ నూతన ప్ర్శశుదధ తనుబటిర,
అతడు తీర్మపనకు గుర్శకాకుండా దదవుని సనిిధిలో నిలువబడగల్వగాడు.

మనము యిష్యా 6వ అధాయయములో గమనిసుతనిటటర, దదవుని ప్ర్శశుదధ త ఇతర్మలకు

సంకీమింప్గల గుణగణమైయునిది — అది ఆయనను ప్ర్శప్ూర్ణంగాను మర్శయు సంప్ూర్ణంగాను
చతిరంచు గుణగణమయ
ై ునిది, కాని అది ఆయన సృజంచన జ్జవులను కూడా అప్ర్శమితమన
ై

విధానాలలో చతిరంచగలదు. ఎఫస్ట్ 1:4, హెబ్రర 12:14, 1 పేతయర్మ 1:15, 16లో వారయబడినటట
ో , విశావసులు
ప్ర్శశుదుధల ై యుండవల నను బెైబిలు సంబంధ్మైన అనేక ఆజా ల వనుక సంకీమింప్గల ఆయన

ప్ర్శశుదధ త యొకు సవభావం ఉంటటనిది. మనము నైతికంగా దదవుడు ప్వితయరడెయ
ై ునింత ప్వితయరలమై
యుండుటకు ప్రయాసప్డవలస్టియునిది. సహజంగానే, మన స ంత బలంతో మనము చదస్టే
ప్రయతింలో మనమనిటికనని సఫలులము కాలేము. కాని కరీసత ు తానే ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నతి
ై క
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ప్వితరతగలవాడెై యునాిడు. గనుక మనము ఆయనయందునిప్ుపడు, ఆయన నీతి మనకు

ఆపాదింప్బడుతయంది, అప్ుపడు మనము నిర్పేక్షంగా ప్వితయరలమయ
ై ునాిమని, పాప్ము మర్శయు
అవినీతి నుంచ సంప్ూర్ణంగా సవతంతయరలమై యునాిమని ప్ర్శగణంప్బడుదము.

దదవుని ప్రతయద కమైన స్టేవా ప్రయోజనార్ామై ప్రతయద కనంప్బడిన ప్రజలను మర్శయు వసుతవులను

వర్శణంచడం, మనము ప్ర్శశుదధ త అనే ప్దమును గూర్శు చెప్ుపకొనుచుని నిర్వచనములోని ర్ండవ

కోణమయ
ై ునిది. ఈ అవగాహన చొప్ుపన, వసుతవులు నైతికంగా ప్వితరమన
ై వి కాకపల యినప్పటికని
న , అవి
ప్ర్శశుదధ మైనవై యుండవచుు. ఒక ఉదాహర్ణగా, పౌలు 1 కొర్శంథీ 7:14లో వారస్టిన మాటలను ఒకసార్శ
గమనించండి:

అవిశ్వాస్టియన
ెై భరత భారయనుబట్ిర ప్ర్ిశుదధ ప్రచబడును; అవిశ్వాస్ుర్వల ైన భారయ
విశ్వాస్టియెైన భరత నుబట్ిర ప్ర్ిశుదధ ప్రచబడును (1 కొర్ింథీ 7:14).

విశావస్టి అవిశావస్టిని వివాహమాడినప్ుపడు, అవిశావస్టి ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడునని, ఇచుట పౌలు

చెపాపడు, లేదా ఇతర్ అనువాదాలలో ఉనిటటర, అవిశావస్టి ప్వితీరకర్శంప్బడును. అవిశావస్టి దదవునితో
గుర్శతంప్బడి — అవిశావస్టి దదవుని చదత కరస
ీ త ునందు నతి
ై కంగా ప్వితీరకర్శంప్బడకపల యినప్పటికని
న —
ఆయన స్టేవార్ామై ప్రయోజనకార్శగా చదయబడెననేది ఇందులోని ఆలోచనయియ
ై ునిది.

అప్ర్శప్ూర్మణలు మర్శయు అప్వితయరల ైనవార్శని దదవుడు ఆయన స్టేవార్ామై ప్రతయద కనంచుకొనడం,

వింతెన
ై విష్యమని కొందర్మ కైసతవులు భావిసుతంటార్మ. కాని మనము దీనిని గూర్శు కొంచెం లోతయగా

ఆలోచంచనటో యితద, దదవుడు తన చతత మును నర్వేర్ముకొనుటకుగాను అవిశావసులను ప్రతయద కనంచుకొనిన
సంగతయలను గూర్శున అనేక ఉదాహర్ణములు బెైబిలులో కలవు. అప సత లుడెన
ై యూదా, మన

ప్రభువును ర్క్షకుడునన
ై యిేసు కరస
ీ త ును అప్పగశంచాడనే వాసత వం, బహుశా ఉదాహర్ణములనిిటిలోకలాో
అతయంత గొప్ప ఉదాహర్ణం కావచుు. యిేసు తానే స్టలవిచునటటర, ఆ ఉదదేశం కొర్కే యూదా

ఏర్పర్చుకొనబడినాడు. యూదా యొకు విదోర హ చర్య, దదవునికన అర్శపంప్బడిన అతి ప్వితరమైన, అతి

ప్ర్శశుదధ మైన అర్పణకు — ఆయన కుమార్మని ప్రశసత మన
ై మర్ణము — కార్ణమయియంది. దదవుడు తన
స్టేవలో దుర్ాుర్మగల ైన అవిశావసులను సహతం ఉప్యోగశంచుకొనగల సమర్మాడెయ
ై ునిటో యితద,

ఆయనను పేరమించు ప్ర్శశుదుధలు ఆయనకు చదస్టే ప్రతదయక స్టేవను బటిర ఆయన ఇంకంత ఎకుువగా
మహమప్ర్చబడును కదా?

మనమింత వర్కు చూచనటటర, ప్ర్శశుదధ తను గూర్శున భావమునకు బెైబిలులో అనేక

ప్ర్శమాణములునివి. గనుక లేఖ్నములు సంఘమునకు సంబంధించన వర్ణనలుగా ప్ర్శశుదధ మన
ై , లేదా

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన లేదా ప్ర్శశుదుధలు అనే ప్దములను ప్రయోగశంచనప్ుపడు అవి తెల్వయజప్ుప అర్ాానిి
అర్ాం చదసుకొనుటకు మనము జఞగీతతప్ర్మలమైయుండాల్వ. కొనిి ప్ర్ాయయాలు, వార్శకన అనుగీహంప్బడిన
కరీసత ు ప్ర్శశుదధ తనుబటిర, సంఘంలోని యథార్ాప్ర్మల ైన విశావసులు నతి
ై కంగా ప్వితయరల ైయునాిర్నే
వాసత వము విష్యమై సావధానము వహంప్వల నని బెైబిలు మనకు పిలుప్ునిసుతంది. ఇతర్

సమయాలలో, వార్మ యథార్ాప్ర్మల ైన విశావసులు కాకపల యినప్పటికనని, దదవుని ప్రతదయక స్టేవార్ామై
లోకంలో నుంచ ప్రతయద కనంచుకొనబడిన వార్శని అది సూచసుతంది. ఇంకా కొనిి సందర్ాులలో,

యథార్ాప్ర్మల న
ై విశావసులు దదవుని ప్రతయద కమైన స్టేవార్ామై ప్రతయద కనంచుకొనబడి యునాిర్నే
అభిపారయానిి అది సూచసుతంది.
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విష్యం ఏదెైనా, ప్ర్శశుదధ మన
ై ప్రతి ఒకుటి మర్శయు ప్రతి ఒకుర్మ దదవునికన ప్రతదయకమన
ై వార్ై

యునాిర్నే సంగతి మనకు తెల్వస్టిపల యింది. మనము దదవుని నామమును ప్ూజసాతము, వయర్ాంగా

ఉచుర్శంచడానికన నిర్ాకర్శసత ాము, ఎందుకనగా ఆయన నామము ప్ర్శశుదధ మైనది. మనము బెైబిలుకు
లోబడుతాము ఎందుకనగా అది మన ప్ర్శశుదుధడెన
ై దదవుని ప్ర్శశుదధ వాకయమైయునిది. మన

జ్జవితములు ప్ర్శశుదధ మన
ై వై యుండాలని ప్రభువు పిలుప్ునిచుుచునాిడని ఎర్శగన
శ వార్మై, జ్జవితంలోని
ప్రతి కోణంలో నైతిక ప్వితరతకు మనము మర్ాయద ఇసాతము మర్శయు అందుకోసం ప్రయాసప్డుతాము.
ప్ర్శశుదధ మైన ఆయన సంఘములో పాలొగంటాము మర్శయు దానికన లోబడుతాము. మనకు ఎకుడ

అగుపించనా, అచుట దదవుని హసత మునిదని గుర్శతసత ాము, గనుక ఆ యా విష్యాల ప్టో దెైవభకనతతో
వయవహర్శంచడానికన ప్రతయద క శీదధ వహసాతము.

“ప్ర్శశుదధ మన
ై ” అనే ప్దము యొకు ఈ నిర్వచనమును మనసుిలో పటటరకొని,

ప్ర్శశుదుధల ైయుని ప్రజల గుర్శతంప్ును అనేవషించడానికన దానిని ఇప్ుపడు ఉప్యోగశంచుకుందాము.

ప్రజలు
ఇంకా విసత ర్శంచ చెప్ుపకుంటే, విశావసులు దదవునికన చదస్టే ప్రతయద క ప్ర్శచార్ములో ప్రయోజనకర్మల ై
యుండునటట
ో వార్మ మిగశల్వన లోకంలో నుంచ వేర్మగా ప్రతయద కనంచుకొనబడినప్ుపడు

“ప్ర్శశుదుధల ై”యునాిర్ని బెైబిలు సూచసుతంది. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న జనాంగమన
ై

ఇశాీయిేలీయులందర్మ కీమము తప్పక “ప్ర్శశుదుధలు” అని పిలువబడా్ర్మ ఎందుకనగా దదవుడు ఈ

జనాంగముతో నిబంధ్న చదసాడు. ఈ వివర్ము నిర్గ మ 19:5, 6; దివతీ 7:6-9, మర్శయు యిహె 37:2628లో చూడనగును.

ఈ ప్రధానాంశము కొీతత నిబంధ్న సంఘంలో సహతం కొనసాగుతయనిది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని

ప్ర్శశుదధ నిబంధ్నను నర్వేర్ుడానికన యిేసు వచుుచుని విష్యానిి లూకా 1:72 ప్రసత ావించుచునిది.
సంఘము వినూతిప్ర్చబడిన మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్శంప్బడిన కొీతత నిబంధ్న ఇశాీయిేల య
ై ునిదని

తెల్వస్టికొనబడుతయంది గనుక, ఇద కూడా ప్ర్శశుదధ మన
ై దని పిలువబడుతయంది. ఈ విష్యము మనకు
కొలొ 3:12, హెబ్రర 10:29, మర్శయు ఇతర్మన
ై అనేక చపటో కనబడుతయంది. ఉదాహర్ణకు, 1 పేతయర్మ
2:9లో పేతయర్మ ర్చంచన మాటలను మర్ొక ప్ర్ాయయం గమనించండి:

అయతే మీరు . . . ఏరపరచబడిన వంశ్మును, ర్వజుల ైన యాజక స్మూహమును,
ప్ర్ిశుదధ జనమును, ద్ేవుని సొ తత యన ప్రజలునై యునఘారు (1 పేతురు 2:9).
ఇచుట, ఇశాీయిేలు ప్ర్శశుదధ తను గూర్శు చెబుతయని పాత నిబంధ్నలోని అనేక

వాకయభాగములలో నుంచ పేతయర్మ ఉలేో ఖసుతనాిడు, కాని ఇవే విష్యాలను ఆయన సంఘానికన
అనవయించాడు. పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని సంఘం ఒకే ప్ర్శశుదధ మన
ై గుంప్ు అనేది
పేతయర్మ చెబుతయని విష్యమయ
ై ునిది.

అయనను, మనము తెలుసుకునిటటర, ఇశాీయిేలులోని లేదా కొీతత నిబంధ్న సంఘములోని ప్రతి

ఒకుర్మ యథార్ామైన విశావస్టియిై యుండెనని చెప్పలేము. అలా అయినప్పటికని
న , వార్ందర్మ
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ప్ర్శశుదుధలనే ప్ర్శగణంప్బడా్ర్మ ఎందుకనగా దదవుని నిబంధ్న సమాజంలో, అనగా, దదవునితో నిబంధ్న
సంబంధ్ము కల్వగశయుండిన వార్శలో, వార్మ భాగమైయుండిర్శ.

నిబంధ్న సమాజములో విశావసుల ై యుండినవార్శ విష్యంలో, వార్శ ప్ర్శశుదధ త అవిశావసుల

ప్ర్శశుదధ తను అధిగమిసుతంది. అవిశావసులు దదవుని కొర్కు వేర్మగా ప్రతదయకనంచబడితిర్శ గనుక మాతరమే

వార్మ ప్ర్శశుదుధల య
ై ుండిర్శ. అయితద విశావసులు దదవుని కొర్కు వేర్మగా ప్రతదయకనంచబడితిర్శ గనుక మాతరమే
గాక, కరస
ీ త ునందు వార్మ నైతికంగా ప్వితయరలు మర్శయు దదవుని యిడల విధదయులునై యుండినందువలన
కూడా వార్మ ప్ర్శశుదుధల ైయుండిర్శ. సహజంగానే, లక్షయము ఎలో ప్ుపడు నిబంధ్న సమాజమంతా

విశావసముంచవల ననేదద — ప్రతి ఒకుర్మ దదవుని యిడల విశవసనీయులుగాను, నతి
ై కంగా ప్వితర
జ్జవితము జ్జవించువార్మనై యుండాలనేదద — అయుయండినది.

ప్ర్శశుదుధల ైన ప్రజలను గూర్శు ఆలోచంచడానికన సహాయకర్ంగా ఉండగల మార్గ ం దృశయ సంఘం

మర్శయు అదృశయ సంఘం మధ్య గల సాంప్రదాయికమన
ై ప్రతదయకతలో కనబడుతయంది. దృశయ సంఘముతో
ఆర్ంభించ, ఈ ర్ండు వర్ాగలను ప్ర్శశీలన చదదే ాం, ర్ండి.

దృశ్య స్ంఘము
దృశ్య స్ంఘము మనము చూడగలుగుతునా స్ంఘానిా స్ూచిస్ుతంద్ి, స్పషరంగవనే
ద్ీని అవగవహన కూడఘ ఇద్ే. కవబట్ిర , దృశ్య స్ంఘము, లోకమందంతట్ గల

స్ంఘమైయునఘామని సవాధికవరంతో చెప్ుపకొనడి వవర్ి స్మూహమైయుంట్టంద్ి.
యేస్ు కరాస్త ును అనుస్ర్ిస్త ునఘామని సవాధికవరంతో చెప్ుపకొనడి క్పైస్తవ మత

శ్వఖోప్శ్వఖలనీా, నేట్ి ప్రప్ంచంలో ద్ేవుని స్ంకలపమును మర్ియు ఆయన

వవకయమును అనుస్ర్ిస్త ునఘామని సవాధికవరంతో చెప్ుపకొనుచునావే. ఇందులో

బహుముఖ క్స్
పై త వ మత శ్వఖోప్శ్వఖలు ఉనావి, మర్ియు ద్ీనిలో ఏద్ెైన ఒక నిర్ిాషర
శ్వఖోప్శ్వఖతో గుర్ితంచుకొనక, వవరు కరాస్త ు అనుచరుల ైయునఘారని
తముునుతఘము ప్ర్ిగణంచుకొనువవరు ఉనఘారు.

— డా. మార్డు సారీస్
నిర్శేష్రమన
ై ఏ నిమిష్ంలోనైనా, కంటికన కనబడుతయని సంఘంలో, వార్శ హృదయముల ప్ర్శస్టా తి
ి తో

నిమితత ము లేకుండా, సమాజముగా కూడుకొను సంఘంలో కీమప్రకార్ంగా భాగమైయుండు ప్రతి ఒకుర్మ
కల్వస్టియునాిర్మ. విశావసులు కంటికన కనబడు సంఘములో భాగమైయునాిర్ని ఎంచడానికన విభిని
మార్ాగలు ఉనాియి. కొీతత నిబంధ్న ప్రకార్మన
ై బాపిత సుమునుబటిర, లేదా పాత నిబంధ్న ప్రకార్మన
ై

సునితినిబటిర వార్మ దదవుని నిబంధ్నలో నిర్ాార్శంప్బడినవార్ై యుండవచుు. లేదా వార్మ కరస
ీ త ునందల్వ

తమ విశావసమును కల్వగశనవార్మ లేక ఒప్ుపకొనువార్ైయుండాల్వ. అధికార్ప్ూర్వకమన
ై సభయతవమును
నిర్వహంచని సంఘాలలో, లేదా బాపిత సుము వంటి నిబంధ్నను నిర్ాార్శంచు కీతయలను అభయస్టించని
సంఘాలలో, వార్మ సంఘ బో ధ్లకు కీమము తప్పక లోబడుచుండుటనుబటిర మాతరమే నిబంధ్న

సభుయల ైయునాిర్ని ఎంచబడవచుు. లేదా, 1 కొర్శంథీ 7:14లో పౌలు బో ధిసత ునిటటర, వార్మ కేవలము
విశావసుల ైయుని తల్వో ని లేదా తండిరని లేదా దాంప్తయ జ్జవిత భాగసావమిని కల్వగశయుండవచుు.
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ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్నలో, వార్శలో ప్రతి ఒకుర్శకన ర్క్షణార్ామన
ై విశావసం

లేకుండినప్పటికనని, ఇశాీయిేలు జనాంగమంతయు సంఘములో భాగమయ
ై ుండినది. ఎంత తకుువలో

చూస్టినా, వార్ందర్మ జనాంగములోని సభుయల ైయుండిర్శ. దీనిని మించ, ఆది 17వ అధాయయంలో దదవుడు
ఆదదశించనటటర, వార్శ ప్ుర్మష్యలందర్మ సునితి చదస్టక
ి ొనడం దావర్ా దదవుని నిబంధ్నలో
నిర్ాార్శంప్బడినవార్ైయుండిర్శ.

కొీతత నిబంధ్నలో, ఇటటవంటి విష్యానేి చూసాతము. సంఘములోని సమావేశాలలో

పాలొగనుచుండిన ప్రతి ఒకుర్మ సంఘములో భాగమయ
ై ునాిర్ని ఎంచబడిర్శ. ఇందులో తమ

విశావసమును ఒప్ుపకొనిన ప్రతి ఒకుర్మ, బాపిత సుము ప ందిన ప్రతి ఒకుర్మ, విశావసుల పిలోలు మర్శయు
దాంప్తయ జ్జవిత భాగసావములు ఉనాిర్మ, మర్శయు తర్చుగా వార్శ గృహాలలో ప్నులు చదయుచుండిన
దాసులు మర్శయు బానిసలు కూడా ఉనాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, పౌలు ఆ యా సంఘాలకు ఉతత ర్ములు
వారస్టినప్ుపడు, అవి ఆ యా సంఘాలతో ప్రతయక్ష సంబంధ్ం కల్వగశయుండిన ప్రతి ఒకుర్శకన చదివి

వినిపింప్బడవల ననేది ఆయన తాతపర్యమయ
ై ుండినది. వార్శ విశావసం యథార్ామన
ై దెైయుండిందో లేదో
చూచుకోడానికన, వార్మ తముును తాము ప్ర్శశీలనగా ప్ర్రక్ించుకొనవల నని ఆయన కస
ై త వులకనచున

హెచుర్శకల నుంచ మనము తెల్వస్టికొనుచునిటటర, సంఘములో అవిశావసులుంటార్ని పౌలు ప్ూర్శతగా
నమాుడు. ఈ విష్యానిి మనము 2 కొర్శంథీ 13:5 వంటి వాకయభాగాలలో చూడగలము. మతత యి

13:24-30లో యిేసు చెపపి న గపధ్ుములు మర్శయు గుర్మగులను గూర్శున ఉప్మానములో ఆయన
కూడా ఇటటవంటి గీహంప్ును కల్వగశయుండినాడు, గనుక ఆయన అవిశావసులను సంఘములో నుంచ
తొలగశంచకూడదని స్టలవిచాుడు. ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3 అధాయయాలలో ఆ యా సంఘాలకు

వారయబడిన ఉతత ర్ములలో కూడా ఇదద విధ్మైన విష్యానిి మనము చూడవచుు, వార్మ జయిసూ
త ,

అంతము వర్కు సహంచవల నంటూ యిేసు ఈ ఉతత ర్ాల దావర్ా వార్శని ఏకర్రతిగా పల ర తిహసుతనాిడు. కొీతత
నిబంధ్నను ఉలో ంఘంచు విష్యానికన విర్పధ్ంగా హెబ్రర 6:4-8 మర్శయు హెబ్రర 10:29లో చదయబడిన
హెచుర్శకలలో ఇదద ఉదాఘటనను మనము చూసాతము.

ఒక ఉదాహర్ణగా, హెబ్రర 10:29లో గల మాటలను గమనిదాేము:
ఇట్ట
ల ండగవ ద్ేవుని కుమారుని, పవదములతో తొరకిక, తఘను ప్ర్ిశుదధ ప్రచబడుట్కు
సవధనమైన నిబంధన రకతమును అప్వితరమన
ై ద్ిగవ ఎంచి, కృప్కు మూలమగు

ఆతును తిరస్కర్ించినవవడు ఎంత ఎకుకవైన దండనకు పవతురడుగవ ఎంచబడునని
మీకు తోచును? (హెబ్రర 10:29).

ఈ వచనంలో, దదవునితో నిబంధ్న ప్రకార్ం ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన తర్మవాత కూడా కరస
ీ త ును

తృణీకర్శంచడం సాధ్యమవుతయందని హెబ్రర ప్తిరక గీంథకర్త సూచంచాడు. మిగశల్వన అధాయయం సపష్ర ంగా
తెల్వయజప్ుపతయనిటటర, దృషిరంప్బడుతయని దండన నర్కంలో ఒకడు అనుభవించు నితయ
శీమయియ
ై ునిది.
కంట్ికి కనబడు స్ంఘములో “గోధుమలు మర్ియు గురుగులు” ఎలల ప్ుపడు
ఉంట్ాయని జాాప్కముంచుకొనడం ముఖయం. ద్ేవుని యెడల

యథఘరా మైనవవరుంట్ారు, యథఘరా మైనవవర్్పయునాట్టర అగుపించువవరుంట్ారు.
యేస్ు యెడల విశ్ాస్నీయమన
ై వవర్్ప యుండిన శిషుయలుండిర్,ి కవని వవర్ిలో
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యూద్ఘ కూడఘ ఉండెను. పౌలు శిషుయలలో ద్ేమాలు కూడఘ ఉండిర్.ి కవబట్ిర ,
ఇట్టవంట్ి వవరు సవానిక స్ంఘములో ఎలల ప్ుపడు ఉంట్ారు.

— డా. డొ నాల్్ విటెి
అవిశావసము మర్శయు ప ర్పాటో కు విర్పధ్ంగా మనము ఎలో ప్ుపడు మలకువతో కావల్వ
కాచుకొనుచుండవల ననుట కంటికన కనబడు సంఘము యొకు మిశిీతమన
ై లక్షణమని అర్ామిసుతంది.
అదద సమయంలో, సంఘ ప్ర్శచర్యలలో అవిశావసులు కలుగజేసుకునిప్ుపడు సహతం, సంఘము

యొకు ప్ర్శశుదధ త ప్టటరదలగా నిల్వచయుంటటంది. కాబటిర, మనము సంఘ సంసాుర్ములను, దదవుని
ప్ర్శశుదధ ఆచార్ములను గౌర్విసాతము. పౌలు ఫిల్వప్ప 1:14-18లో బో ధించనటట
ో , దదవుని వాకయము

ఆశించన ఫలం లేనిదిగా లేదు, మర్శయు వేష్ధార్ణప్ూర్వకంగా బో ధింప్బడినప్ుపడు సహతం మనము

దదవుని ప్ర్శశుదధ వాకయమునకు మర్ాయద ఇసాతము. సంఘము యొకు ప్ర్శశుదధ త దదవుని కంటే ఎకుువగా
సంఘము వైప్ు చూచుటకు విర్పధ్మైన హెచుర్శకయిైయునిది, అదద సమయంలో అది పాపిష్ర యలు
మర్శయు అవిశావసుల ైన మనుష్యయలుగలదెై యునిప్పటికనని దదవుడు సంఘమును సార్ాకంగా
వాడుకుంటాడనే అభయమయ
ై ునిది.

దృశయ సంఘము యొకు ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, అదృశయ సంఘమును గూర్శు

కూడా తెలుసుకుందాము.

అదృశ్య స్ంఘము
దృశ్య స్ంఘము, ప్రతి ఆద్ివవరము నఘడు, ప్రప్ంచమందంతట్ను, సవానిక

స్మావేశ్ముగవ కూడుకొను, విశ్వాస్ుల కూడికయెైయునాద్ి, మర్ియు అద్ి తమ
విశ్వాస్మును బాహాట్ంగవ ఒప్ుపకొనువవరు గలద్ెైయునాద్ి. వవరందరు ఒక చోట్
కూడుకొని, ప్రధఘనమన
ై ర్్ండు స్ంఘ స్ంసవకరములలో అనగవ, బాపిత స్ుము
మర్ియు ప్రభువుర్వతిర భోజనంలో పవలగానువవరుగలద్ెైయునాద్ి, మర్ియు

వవరందరు దృశ్యమైన ద్ేవుని స్ంఘములో కవరయశీలుల ైన స్భుయల ైయునఘారని
తద్ఘార్వ స్ూచించినద్ెైయునాద్ి.

— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
దృశయమన
ై సంఘము దదవుని నిబంధ్న సమాజంలో భాగమయ
ై ుని ప్రతి ఒకుర్మ

గలదెైయుండగా, కంటికన కనబడని సంఘం ర్క్షణ దావర్ా కరస
ీ త ుతో ఏకమయ
ై ునివార్మ మాతరమే

కలదెైయునిది. ఈ హేతయవును బటిర, అది కొనిి ప్ర్ాయయాలు నిజమైన సంఘం అని పిలువబడుతయంది.
అదృశయమైన సంఘం, దృశయమన
ై సంఘమంతటి లోప్లే గల ఒక చని గుంపైయునిదని మనము
అనుకొనవచుు. సర్వసాధార్ణంగా, దృశయమన
ై సంఘములోని అతయధిక శాతం సభుయలు నిజముగా

ర్క్ింప్బడినవార్య
ై ునాిర్ని మనము సందదహము లేకుండా ఎంచుతయంటాము. కాని మనము కరర్తనలు
44:21 మర్శయు అప 15:8లో చదువుతయనిటటర, ఒకని హృదయానిి దదవుడు మాతరమే చూడగలడు,
ఇదొ క నగి సతయం. తతీల్వతంగా, చర్శతల
ర ోని ఈ దశలో, అదృశయమన
ై సంఘానిి దదవుడు మాతరమే
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సంప్ూర్ణ నిశుయతతో గుర్మతప్టర గలడు. నిర్శేష్రమైన ఏ నిమిష్ములోనైనా అది ఈ ప్ుడమిపై ఉనికన గలదెై

యుంటటనిది గనుక, మన దృషిరని పారథమికంగా అదృశయమన
ై సంఘము పై కేందీక
ర ర్శంచుచునిప్పటికని
న ,
అదృశయమైన సంఘము కూడా ఎప్ుపడెన
ై ా జ్జవించన, కరస
ీ త ు యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్యకు మునుప్ు
మర్శయు దాని తర్మవాత జ్జవించన ప్రతి విశావస్టి చదర్శయునిదెైయునిదని గుర్శతంచడం ముఖ్యం.

సర్వసాధార్ణంగా, లేఖ్నము అదృశయ సంఘము కంటే దృశయమైన సంఘమును ఉదదేశించ

మాటలడుతయంది, కాని వార్శ ర్క్షణ విష్యంలో సామానయంగా అది దాని శరీతలకు సంశయ లాభానిి

సమకూర్మసుతంది. దీనికన కొనిి గమనార్హమన
ై మినహాయింప్ులునాియి, ఉదాహర్ణకు, 1 కొర్శంథీ 5వ

అధాయయం, 1 తిమోతి 1:19-20. ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3 అధాయయాలలోని కొనిి ఉతత ర్ములు వాటి
శరీతలను గూర్శు చాలా ఆశాజనకంగా లేవు. కాని మొతత ం మీద, వార్శ పాఠకులు దదవుని విశవస్టిసత ూ

ఆయనయందు నముకముంచుతార్ని, మర్శయు ఆయనకు విశవసనీయంగా విధదయుల ై లోబడుదుర్ని
లేఖ్నముల గీంథకర్త లు ఆశించార్మ. ప్రతి ఒకుర్మ విశవసనీయమన
ై వార్ై యునాిర్ని ఋజువు

చదస్టక
ి ొనవల ననేది — దృశయమన
ై సంఘం మొతత ం అదృశయ సంఘములో భాగమై యుండవల ననేది — ప్రతి
ఒకుర్శ లక్షయమైయుండినది.

యిేసు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, అయన తన సంఘానిి సంప్ూర్ణంగా ప్ర్శశుదధ ప్ర్చును.

అదృశయమైన సంఘము, దృశయమైన సంఘముతో సమర్ూప్ముగలదెై యుండునటట
ో , ఆయన దానిలో

నుంచ అవిశావసులనందర్శని తొలగశసత ాడు. ఈ విష్యానిి మనము మతత యి 7:21-23, మతత యి 13:2430, 1 కొర్శంథీ 3:12-15, మర్శయు 1 పేతయర్మ 4:17-19లో చూడగలము. కాని అప్పటి వర్కు, అదృశయ
సంఘములోని సభుయల గుర్శతంప్ు దదవునికన మాతరమే నిశుయంగా తెల్వస్టియుంటటంది.

వర్త మాన కాలంలో దృశయమైన సంఘము లోప్లే అదృశయమన
ై సంఘమునిదనే వాసత వము

కైసతవులమని సావధికార్ంతో చెప్ుపకొనడి ప్రతి కస
ై త వ విశావస్టి విష్యంలో పారముఖ్యమన
ై

అంతర్ాువాలుగలదెయ
ై ునిది. సంఘము కీమము తప్పక సువార్త వినాల్విన అవసర్ం ఎంతెైనా

ఉనిదనేది వాటిలో అతి గొప్ప అంతర్ాువమయ
ై ునిది. దృశయమైన సంఘములో అవిశావసులునాిర్నే
విష్యం మనకు తెలుసు. అనగా, మన ర్క్షణ విష్యమైన హామీ ఇవవడానికన సంఘ సభయతవం చాలదని
అర్ాం. ఈ కార్ణానిి బటిర, మనము విమోచన సువార్త ను ఇతర్మలకు మాతరమే కాదు, కాని మనకు

మనము కూడా ఉప్దదశించుకొనడం మర్శయు బో ధించుకొనడం కొనసాగశంచాల్వి ఉనిది. మన సంఘ

సమూహాలలో ఉని అవిశావసులు కరస
ీ త ును తమ సవర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచడానికన ఆహావనింప్బడుచు,
అదృశయమైన సంఘములో భాగమైయునాిర్ని మనము ర్ూఢిప్ర్చుకొనాల్విన అవసర్మునిది.
సంఘము ప్ర్శశుదధ మైనదని అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ర్ూఢిప్ర్చుచునిప్ుపడు,

సంఘము దదవునితో నిబంధ్న చదస్టక
ి ొనియునిదని అర్ాం, అది దదవుని ప్రతదయక ప్రజగా ప్రతదయకనంచుకొనబడి,
ఆయన స్టేవార్ామై ప్రతిషిరంప్బడినదని అర్ాం. నైతిక ప్వితరత సంఘము యొకు అంతిమ

లక్షయమైయునిదనియు, సంఘములోని విశావసుల ప్రసత ుత అనుభవం వార్శని కరస
ీ త ు యొకు నతి
ై క

ప్వితరతలో దాచయుంచుతయనిదని కూడా అది అర్ామిసుతంది. దీనిని మించ, మనలను మనము దదవుని
ఆజా లకు విధదయతతో లోప్ర్చుకొనునప్ుపడు, మనము చదస్టన
ి పాప్ము నుంచ నిలకడగా

ప్వితరప్ర్చబడుచు, దదవుడు మన కొర్కు ఏర్ాపటటచదస్టయ
ి ుంచన ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై ప్ర్శశుదధ తయనే
లక్షయమునకు దగగ ర్గా తదబడుచుందుము.
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దదవుడు సంఘమును అనుమతించన విష్యం, ఆయన అనుమతిని బటిర సంఘమునకు

పారపిత సత ుని పారముఖ్యత మర్శయు అధికార్మును గూర్శు, మర్శయు సంఘము దదవుని కొర్కు

ప్ర్శశుదధ మైనదెై యునిదని తెలుసుకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు మూడవ అంశానిి తెలుసుకుందాము:
సంఘము సార్వతిరకమన
ై ది, ఇది వాసత వము.

సవరాతిరక స్ంఘము
కథో ల్వక్స అనే ప్దమును గూర్శున చర్ు మూడు భాగములలో కొనసాగుతయంది. మొదటిగా,

“కథో ల్వక్స” అనే ప్దమును నిర్వచసాతము. ర్ండవదిగా, దృశయమన
ై సంఘము యొకు సార్వతిరకతను మనం
చూసాతము. మూడవదిగా, అదృశయ సంఘము యొకు సార్వతిరకతను మనం చూసాతము. “కథో ల్వక్స” అనే
ప్దం యొకు నిర్వచనముతో మొదలుపటటరదాము.

నిరాచనం
మనము ఇంతకు ముందు పాఠములో పర్ొునినటటర, కథో ల్వక్స అనగా: సార్వతిరకము; సకల కస
ై తవ

సమూహములకు సంబంధించన సకల కస
ై త వులతో సహా అని అర్ాం. “కథో ల్వక్స” అనే ప్దము, కథో ల్వకస్
అనే లాయటిన్ ప్దమును అనువదిసత ుంది, ఇది గరక
ీ ు విభకనత ప్రతయయము కటా మర్శయు “మొతత ం” లేక
“ప్ూర్శత” అని అర్ామునిచుు విశేష్ణం హో లోస్ నుంచ ఉతపనిమవుతయంది. ఇది ర్పమన్ కథో ల్వక్స

సంఘమును గూర్శున ప్రసత ావన కాదు. విశేష్ంగా, ఇది కరస
ీ త ును వంబడించు సంఘములనిిటి మధ్య గల
ఐకయతను గూర్శున వర్ణనయియ
ై ునిది.

ఈ ర్పజులలో మన విశావసమును ర్ూఢిప్ర్చుకొనుటకుగాను మనము సదివనియోగము

చదస్టక
ి ొనుచుని అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు ర్ూప్ము, ఆదిమ బాపిత సుముకు సంబంధ్మన
ై

విశావస ప్రమాణముల నుంచ అభివృదిధ అయియందని, ఈ పాఠముల ప్ర్ంప్ర్లోని ఇదివర్కటి పాఠములలో
నేర్ముకొనియునిటటర మీర్మ జఞాప్కం చదస్టికొనవచుు. ఈ ఆదిమ విశావస ప్రమాణములు ల్వఖత ర్ూప్ంలో
యుండిన ఆ ర్పజులోో, ప్రప్ంచములోని నానా విధ్ కైసతవ సంఘాలు అప్పటికన సకల సంఘాలు

కల్వస్టియుని సంఘ ప్రభుతవంగా, ఇంకను ఒకు జండా కనీందికన ర్ాలేదు. కాబటిర, అప సత లుల విశావస
ప్రమాణము సంఘము యొకు సార్వతిరకతను గూర్శు మాటలాడునప్ుపడు, కైసతవ సంఘ

సమూహములనిిటితో కూడిన ఒక వయవసా ను గూర్శున భావం అందులో లేదు. విశేష్ంగా, మనలో
వయవసాాప్ర్మైన తదడాలునిప్పటికనని, అది నాయయబదధ మైన కస
ై త వ సంఘములనిిటి మధ్య గల

ప్ర్శశుదాధతు ఐకయమును గూర్శు మాటలాడుతయంది. చర్శతల
ర ో ఈ దశలో, “కథో ల్వక్స” అనే ప్దం చదర్ుబడింది.
“సంఘము” అనే నామమును ప్రతి కస
ై త వ సంఘ సమూహమునకు వర్శతంప్జేయాలనేది దాని
భావమైయుండినది.

ఈ అభిపారయం 1 కొర్శంథీ 1:2లో గల పౌలు బో ధ్ ప్రకార్మైనదెై యుండినది, అచుట పౌలు తన

ఉతత ర్ంలో ఈ కనీంద మాటలు వారసుతనాిడు:
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ీ ను thirdmill.org నందు
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కొర్ింథులోనునా ద్ేవుని స్ంఘమునకు, అనగవ కరస్
ా త ుయేస్ునందు

ప్ర్ిశుదధ ప్రచబడినవవర్్ప ప్ర్ిశుదుధలుగవ ఉండుట్కు పిలువబడినవవర్ికిని, వవర్ికిని

మనకును ప్రభువుగవ ఉనా మన ప్రభువన
ై యేస్ుకరస్
ా త ు నఘమమున ప్రతిస్ా లములో
పవరర్ిాంచువవర్ికందర్ికిని శుభమని చెపపి వవరయునద్ి (1 కొర్ింథీ 1:2).

ఇచుట, పౌలు కొర్శంథులోని నానా విధ్ కస
ై త వ సంఘ సమూహమును, ఆయన “కొర్శంథులోని ...

సంఘము” అని సామూహకంగా సంబో ధిసత ునాిడు, వార్మ ఏ ప్రదదశంలో నివస్టిసత ునాిర్నే దానితో

నిమితత ము లేకుండా, కల్వస్టియుని విశాల సంఘములో ఒక భాగమైయునాిర్ని సూచసుతనాిడు.

మూడవ శతాబే ము మధ్య కాలంలో, కార్ేతజ్ కు చెందిన స్టిపయ
ిర న్, సంఘమును నిర్వహంచుటలో

బిష్ప్ుపలు లేదా యాజకులు వహంచవలస్టిన పాతరను నొకను వకాుణంచడానికన మొదలుపటారడు. ఆయన
ర్చంచన ప్తిరక 68లో, ఇలా ప్రసత ావించాడు:

యాజకుని హతు
త కొని ఆయనతో ఐకయమైయునావవరు స్ంఘమైయునఘారు . . .

స్ంఘము, సవరాతిరకమైనద్ి మర్ియు ఒకకట్ే అయుయనాద్ి, అద్ి తెగగకట్ర బడలేదు
స్ర్ికద్ఘ విభజంప్బడనూ లేదు, కవని ఒకర్ితో నొకరు స్ుసవంగవతయముగవ నుండు
యాజకులనడు స్టిమంట్టచేత నిజముగవ ముడిప్డినద్ెై, ఒకకట్ిగవ
బంధింప్బడినద్ెైయునాద్ి.

స్టిపయ
ిర న్ దృషిరలో, సంఘము యొకు ఐకయత, అభిషికత ులు మర్శయు సంబంధిత ప్ర్శచర్య యొకు

ఐకయతలో వేర్మపార్శనదెై యుండినది. ఈ దృషిరకోణం విశాలమగుటకు మొదలుపటిరనప్ుపడు, సంఘ

ప్రభుతవం యొకు ఐకయతలోగల దాని ఐకయతను ర్ూఢిప్ర్చుకొనడానికన కస
ై త వులు కూడా మొదలుపటారర్మ.
బిష్ప్ుపలు మర్శయు యాజకులు ప్రప్ంచమందంతటను ఉండినందువలన, సంఘము
ప్రప్ంచమందంతటా ప్రతి సా లంలోను ఉండిన ఏకక
ై వయవసా యియ
ై ుండినది.

అయినను, ఈ సమయంలో కూడా, “కథో ల్వక్స” అనే ప్దము అందర్శని కలుప్ుకొనియుని, కరీసత ు

నామమునుబటిర పిలువబడిన సకల జనులను మర్శయు సంఘ సమూహములను, మర్శయు సంఘము
యొకు సాంప్రదాయిక స్టిదధ ాంతములకు విశవసనీయుల ై యుండినవార్శకన ఇముడుుకొనియుండిన ప్దమై
యుండాలని ఉదదేశింప్బడింది.

ఏది ఏమన
ై ా, అటట తర్మవాత, సంఘము విభజంప్బడి ముకుచెకులయియంది. ఉదాహర్ణకు,

కరీ.శ. 1054లో, ర్పమన్ కథో ల్వక్స సంఘము, తూర్మప దదశాలకు సంబంధించన సనాతనాచార్ సంఘాలను
వల్వవేస్టింది, మర్శయు తూర్మప దదశాలకు సంబంధించన సనాతనాచార్ సంఘాలు ర్పమన్ కథో ల్వక్స
సంఘానిి వల్వవేసాయి.

ఈ సమయంలో, ఈ సంఘాలు “కథో ల్వక్స” అనే ప్దానిి ఒక నూతన మినహాయింపన
ై

అవగాహనతో ప్రయోగశంచడం మొదలుపటారయి. వార్శ స ంత సంఘాలే కథో ల్వక్స సంఘాల ై లేక,

సార్వతిరకమన
ై వై యునాియని ప్టటరబటర టం వలన, ప్రతి ఒకు సంఘం దదనికదద ఏకైక పారమాణకమైన
సంఘముగా గుర్శతంచుకొనడం, పల టీదార్మల ైయుండిన సంఘాలను ఖ్ండించడం మొదలయియంది.

అటటతర్మవాత, 16వ శతాబే మునాటి సంఘ సంసుర్ణ ఫల్వతంగా, ప ర టెస్టర ంటట సంఘాలలో అధిక

శాతం భినిమన
ై విధానానిి అవలంబించాయి. అతిముఖ్యంగా, కథో ల్వక్స అనే ప్దమును గూర్శు అనిిటిని
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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కలుప్ుకొనిన తొల్వ అర్ాం చదత ఆకర్శషంప్బడి వార్మ విశావస ప్రమాణంలోని ఆదిమ అర్ాం వైప్ు వనుదిర్గ
శ ార్మ.
లేఖ్నాలు మర్శయు అప సత లుల విశావస ప్రమాణంతో ఏకరభవిసూ
త , కరస
ీ త ు ఆధిప్తయం కనీంద కస
ై తవ

సంఘాలనీి పాలుప్ంచుకొను ప్ర్శశుదాధతు ఐకయతను ప ర టెస్టర ంటట సంఘాలు ర్ూఢిప్ర్శచాయి. సంఘ
ప్రభుతవంలో సంఘీభావం లేకుండా, వార్శకన సంబంధించన శాఖ్ోప్శాఖ్లు ప్రతి ఒకుటి అందించు

నిర్ాుణాతుకమన
ై తోడాపటటను కోలోపకుండా కూడా ఈ ఐకయత బలముగా నిర్వహంప్బడవచుునని అవి
గుర్శతంచాయి.

ఆధ్ునిక లోకములో సంఘము యొకు సార్వతిరకతను గుర్శతంచడమంటే, అప సత లుల విశావస

ప్రమాణంలోని స్టిదధ ాంతములను ర్ూఢిప్ర్చు ప్రతి సంఘము యొకు కీమబదే తను

ర్ూఢిప్ర్చడమవుతయంది. విశవసనీయమన
ై వయ
ై ుని సంఘములనిిటిలోని కస
ై త వులందర్మ కరస
ీ త ు యొకు
నిబంధ్న సంబంధ్మన
ై ఆధిప్తయం కనీంద ఉనాిర్మ, మర్శయు యథార్ామన
ై విశావసులందర్మ ఆతు

వర్ములు అనుగీహంప్బడుటచదత దీవింప్బడియునాిర్మ. ఈ కార్ణానిిబటిర, ప్రతి సంఘములోని
యథార్ామన
ై ప్రతి కైసతవునికనగల వర్ముల వలన ప్రయోజనము ప ందడానికన మనము

ఆసకనతప్ర్మలమైయుండాల్వ, మర్శయు వాటితోపాటట సాధ్యమన
ై ంత ప్ర్శచార్ము చదయడానికన కూడా
మనము ఇష్ర ప్డుచునివార్మైయుండాల్వ.

“కథో ల్వక్స” అనే ప్దము యొకు నిర్వచనమును మనసుిలో ఉంచుకొని, దృశయమన
ై సంఘము

“సార్వతిరకమన
ై ది” అని పిలువబడుతయని విధానాలను చూదాేము.

దృశ్యమైన సవరాతిరక స్ంఘము
సార్ావతిరకమును గూర్శున మన గీహంప్ును దృశయమైన సంఘమును గూర్శున మన

అవగాహనతో జోడించనప్ుపడు, దృశయమన
ై సార్వతిరక సంఘమును ఈ కనీంది విధ్ంగా నిర్వచంచవచుు:
కరీసత ు ఆధిప్తయము కనీంద దదవునితో గల నిబంధ్నలో చదర్య
శ ుని వార్ందర్శ ఒక విశవవాయప్త సహవాసము.
సపష్ర ంగా, ఈ సహవాసము సంఘ ప్రభుతవము కంటే, విశేష్ంగా ప్ర్శశుదాధతుగలదెయ
ై ునిది. దాని

ప్రభుతవం కస
ై త వ సంఘ సమూహములనిిటిని మించపల వు ఏ ఒకు శాఖ్ోప్శాఖ్యిన
ై ను లేదు. విశేష్ంగా,
దృశయమన
ై సంఘము యొకు ఐకయత, ప్రతి ఒకు సంఘము, ఒకే కరస
ీ త ు యొకు నిబంధ్న ఆధిప్తయము
కనీంద, ఒకే దదవునితో గల నిబంధ్నలో చదర్య
శ ునిదనే వాసత వముపై ఆధార్ప్డియునిది.

చర్శతర సంబంధ్ంగా, దృశయమన
ై సంఘము యొకు సార్వతిరకమును గూర్శున జఞడ నానా విధాలలో

ఉనిది. కొనిి సాంప్రదాయాలలో, దాని జఞడ సంఘ ప్రభుతవం దావర్ా బయటప్డుతయంది. సంఘం
దానంతట అది హెచుగుచుండగా అది విసత ర్శంచుచుండును, ప్రతి యొకు నూతన ప్ర్శచార్కుడు

అభిషేకనంప్బడును, ఆ సమయంలో అదివర్కే ప్ర్శచార్కులుగా అభిషేకనంప్బడినవార్మ ఈ నూతన
ప్ర్శచార్కునిపై తమ హసత ముల నుంచుదుర్మ.

కాని సంఘమంతటి ఐకయత, అభిషేకనంప్బడిన ప్ర్శచార్కుల మర్శయు యాజకుల

ప్ర్ంప్ర్ాకీమంలో కంటె, విశేష్ంగా కరస
ీ త ునందల్వ మన విశావసము మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు కార్యముపై

ఆధార్ప్డియుంటటందని సర్వసాధార్ణంగా ప ర టెస్టర ంటటవార్మ నొకనువకాుణంచార్మ. ఈ కార్ణమునుబటిర,
ప్ర్శశుదాధతు ఐకయత నలకొనియుండు ప్రతిచపట, దదవునితో నిబంధ్నగలవార్మ కరస
ీ త ు నామములో

కూడుకొను ప్రతి సా లంలో, నూతన సంఘ సమూహములు తల తత వచుు. దృశయమన
ై సంఘము
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ీ ను thirdmill.org నందు
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సార్వతిరకమన
ై ది ఎందుకనగా ప్రజలు దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ం కల్వగశయుండు ప్రతి చపట, సంఘం
కరీసత ు ఆధిప్తయము కనీంద, ప్ర్శశుదాధతు ఐకయతతో ఉనికనగలదెై యుంటటనిదని ప ర టెస్టర ంటటవార్మ
ప్టటరబడుతయంటార్మ.

కరీసత ు యొకు సార్వతిరక సంఘములో భాగంగా ఏ సంఘానిి హతయ
త కొనియుండాలనేది ఈ ర్పజులోో

అనేక మంది కస
ై త వులు ఎదుర్ొుంటటని అతయంత సర్వసామానయమన
ై సమసయయియ
ై ునిది. ప్రప్ంచంలోని
అనేక ప్రదశ
ద ాలలో, కస
ై త వ సంఘాల ై యునాిర్ని సావధికార్ంతో చెప్ుపకొనడినానా విధ్ముల ైన సంఘాలు
ఎనని ఉనాియి గనుక సదాువనగల కస
ై త వులు తర్చుగా ర్ండింటిలో ఏదో ఒక విప్ర్రత సాాయికన
వళలతనాిర్మ. వార్మ తమ హృదయాలను సువిశాలంగా తెర్చ కైసతవ సంఘమని చెప్ుపకొనడి ఏ

సంఘాని
ై నా హతయ
త కుంటటనాిర్మ, లేదా సంఘమని సంకుచతంగా నిర్వచంప్బడిన సమూహమునకు
లేక శాఖ్ోప్శాఖ్కు చెందినవార్శని తప్ప మిగశల్వన ప్రతి ఒకుర్శని వార్మ ప్రకునబెటర స
ే త ునాిర్మ.

ఈ సంకనోష్ర ప్ర్శస్టా తి
ి కన సహాయకర్ంగా ఉండగల ఒక ప్ర్శషాుర్ము సంఘానికన సంబంధించన

మూడు సాంప్రదాయికమన
ై సంకేతములలో కానవచుు. ఈ సంకేతాలు 17వ శతాబే ములో సాుటాోండ్
దదశానికన చెందిన జఞన్ నాక్సి గార్శచత
ద ర్ూప ందించబడినవి, కాని అవి అతని కాలములోని అనేక

ప ర టెస్టర ంటట సంఘాల ఆలోచనా ధో ర్ణులకు పారతినిధ్యం వహంచాయి. అతిముఖ్యంగా, దృశయమైన సార్వతిరక
సంఘమునకు సంబంధించన యథార్ామన
ై సంఘ సమూహాలేవో, అలా ఉనిటటర నటిసత ూ వంచంచు
సంఘ సమూహాలేవో భేదానిి గుర్శతంచగలుగునటట
ో , ఈ సంకేతాలు కస
ై త వులకు సహాయకర్ంగా
ఉంటటనాియి.
స్ంఘం ఏ స్టిాతిలో, ఏ దశ్లో ఉనాద్ో కనుగకనగలుగునట్ట
ల స్ంఘమునకు కొనిా
చిహాములుండుట్ అతఘయవశ్యకమయయంద్ి, ఎందుకనగవ నిజానికి, ఏ

స్మూహమైనఘ తమను తఘము స్ంఘమని పిలుచుకొనవచుి. 16వ శ్తఘబా ములో
తల తిత న స్ంఘ స్ంస్కరణ వంట్ి, ద్ేవశ్వస్త ర స్ంబంధమన
ై గకప్ప స్ంక్ోభకరమైన

ప్ర్ిస్టా త
ి ులలో, “నిజమైన స్ంఘము ఎకకడ కనబడుతుంద్ి?” అనేద్ి పదా ప్రశ్ా
అవుతుంద్ి. గనుక ఉద్ఘహరణకు, స్ంఘ స్ంస్కరణకరత లు, స్ంఘము యొకక

గురుతలను అతి జాగాతతతో నిరాచిస్ూ
త , “అద్ి మన కనుల ఎదుట్ నుండు చిహాము

కవదని” చెపవపరు. అద్ి కట్ర బడిన కట్ర డము యొకక భవననిర్వుణ కౌశ్లము కవదు.
అనిాట్ి కంట్ మొదట్, ఆ స్ంఘములో ద్ేవుని వవకయం బో ధింప్బడుతుంద్ఘ, లేద్ఘ

అనాద్ే ముఖయం. ద్ేవుని వవకయం స్ర్ిగవ బో ధింప్బడు ప్రతి చోట్, స్ంఘమునాదని
అరా మవుతుంద్ి. ఎకకడెకకడెైతే స్ంఘ ఆచఘరములు మర్ియు స్ంఘ
స్ంసవకరములు స్ర్్పన విధంగవ నిరాహింప్బడుతుంట్ాయ్య, అకకడ

స్ంఘమునాదని తెలిస్టిపో తుంద్ి. అట్టతరువవత కవలంలో, స్ంఘ కామశిక్షణ ఈ

గురుతలలో, ముఖయమన
ై దయయంద్ి, మర్ియు కామశిక్షణకు స్ంబంధించిన ఈ గురుత

లేనట్ల యతే స్ంఘము యొకక ప్వితరత ప్ర్వజయం పవల ైనట్ేల అనియు, ఈ విధంగవ
స్ంఘము ద్ఘని నిజాయతీని మర్ియు గుర్ితంప్ును కోలోపతుందనే గాహింప్ు
ఏరపడుతుంద్ి.

— డా. ఆర్డ. ఆలెర్డర మొహోర్డ, జూ.
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పైన పేర్ొునినటటర, దృశయమైన సార్వతిరక సంఘము యొకు ఈ మూడు సాంప్రదాయిక సంకేతాలను

ఒకొుకుదానిని ఇప్ుపడు వివర్ంగా చూదాేము, దదవుని వాకయం బో ధింప్బడుటతో మొదలుపటటరదాము.

దదవుని వాకయమును తన స ంత స తయ
త గా కల్వగశయుండుటకు, దాని అర్ావివర్ణ చెప్ుపటకు, దానిని

అనవయించుటకు లేదా ప్రచుర్ము చదయుటకు మినహాయింపన
ై సావధికార్ హకుుగల సంఘముగాని
లేదా శాఖ్ోప్శాఖ్గాని ఏదియు లేదు. లేఖ్నములకు అర్ావివర్ణ చెబుతూ, వాటిని ఉప్దదశించడానికన

వార్శకన మాతరమే మినహాయింపన
ై హకుునిదని కొనిి సంఘాలు మర్శయు శాఖ్ోప్శాఖ్లు సావధికార్ంతో
చెప్ుపకుంటాయి. బెైబిలును గూర్శు వార్శకుని గీహణశకనతని ఇతర్మలందర్మ కల్వగశయునిదాని కంటె
నిజమన
ై దానిగా చదయు ప్రతయద క జఞాననదయము వార్శకన మాతరమే కలదని మర్శ కొనిి సంఘాలు

చెప్ుపకుంటాయి. కాని ఏ సంఘమన
ై ను, దదవుని వాకయమును బో ధించుటతో సహా, ఈ గుర్మతలలో
దదనినైనను సంప్ూర్ణంగా కనుప్ర్చడం లేదు. దదవుడు బెైబిలును దృశయమన
ై సంఘమంతటికన

అనుగీహంచాడు. మర్శయు మనము బెైబిలును సర్శగా అర్ాం చదస్టక
ి ొనగలుగునటట
ో ఆయన ప్ర్శశుదాధతును
దృశయమన
ై సంఘమంతటికన అనుగీహంచాడు. ఈ విష్యాలను మనము 1 తిమోతి 3:15, హెబ్రర 4:11-13
మర్శయు హెబ్రర 6:4-6లో చూడవచుు. అంతమాతరమగ
ే ాక, మనము మతత యి 28:20, 1 తిమోతి 4:16,
2 తిమోతి 2:15, 2 తిమోతి 3:14-17లో గమనిసుతనిటటర, దృశయమన
ై సంఘం దదవుని వాకయమును
చదువవల ను, గీహంచవల ను, మర్శయు ఉప్దదశించవల నని లేఖ్నము ఈ సంఘానిి మొతత ంగా
హెచుర్శసత ుంది.

బాపిత సుమిచుుట మర్శయు ప్రభువు భోజనములో పాలొగనుటయను సంఘ సంసాుర్ములను

సర్న
ై విధ్ంగా ఆచర్శంచుట సంఘము యొకు ర్ండవ గుర్మతెయ
ై ునిది. ఈ సంసాుర్ములు కేవలము
ఒక శాఖ్ోప్శాఖ్కు లేదా మర్ొక శాఖ్ోప్శాఖ్కు చెందినవి కావు, కాని దృశయమైన సంఘం మొతాతనికన
చెందినవైయునివి.

సంఘ సంసాుర్ములను లేఖ్నముల ప్రకార్ం నిర్వహంచడం దృశయమన
ై సంఘములో ప్రతి

సమూహము యొకు ప్రతదయకార్హత మర్శయు బాధ్యతయిైయునిది. బాపిత సుమిచుుటను గూర్శు మతత యి
28:19లో యిేసు స్టలవిచున మహా ఆదదశంలోను, 1 కొర్శంథీ 1:13-17లోని బాపిత సుమును గూర్శున పౌలు
బో ధ్లోను ఈ వివర్ాలు మనకు లభిసాతయి. లూకా 22:15-20లో, ప్రభువు ర్ాతిర భోజన సంసాుర్మును
యిేసు వయవసాాపించన విష్యంలో కూడా ఈ విష్యానిి మనము గమనించవచుు, ఈ భోజనము తన
ర్ాజయమంతటి కొర్కైనదని, నిబంధ్న ప్రకార్మన
ై ఆయన ఆధిప్తయం కనీంద చదర్శయుని

వార్ందర్శకొర్కైనదని అచుట యిేసు సూచంచాడు. ఇటటవంటి వాకయభాగాలను బటిర, ప ర టెస్టర ంటట

సంఘాలలోని అధిక శాతం, ఇతర్ సంఘముల మర్శయు శాఖ్ోప్శాఖ్ల సంసాుర్ములను గుర్శతసత ూ
వాటిని ర్ూఢిప్ర్మసుతనాియి.

విధ్ుయకత ంగా వాయవహార్శకమైన సంఘ కీమశిక్షణ, ఉదాహర్ణకు సమాజంలో నుంచ వల్వవేయుట,

దృశయమన
ై సార్వతిరక సంఘము యొకు మూడవ సాంప్రదాయికమన
ై గుర్మతెైయునిది.

విధ్ుయకత ంగా వాయవహార్శకమైన సంఘ కీమశిక్షణ, మర్శ ముఖ్యంగా వల్వవేయబడుటను, ఏ

కైసతవుడును ఆనందంగా ఆసావదించడు. ఈ కార్ణానిి బటిర సంఘాలు విధ్ుయకత సంఘ కీమశిక్షణను
తర్చుగా అమలుచదయడం లేదు. సహజంగానే, మతత యి 13:24-30లో గల గపధ్ుమలు మర్శయు

గుర్మగులను గూర్శున ఉప్మానములో మనము చూచుచునిటటర, ఓర్శమి సహతం బెైబిలు సంబంధ్మన
ై
నిర్ెంధాజా యిైయునిది.
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అయినను కీమశిక్షణకు దాని పారముఖ్యత ఉనిది. సంఘ సభుయలలో ఒకర్మ చదస్టే పాప్ం,

కీమశిక్షణ తప్పనిసర్శగా అమలు చదయాల్వినంత భాధాకర్మన
ై దెయ
ై ుండు సందర్ాులుంటాయి — మర్శ
ముఖ్యంగా అటిర పాప్ం సంఘానికే అపాయం కల్వగశసత ూ, దాని పేర్మ ప్రతిష్ఠ లను అప్ఖ్ాయతిపాలుచదయు

ప్ర్శస్టా త
ి యలు ఏర్పడుతాయి. ఇటటవంటి సమయాలలో, సంఘానిి కాపాడటానికన మర్శయు తప్ుప చదస్టన
ి
వయకనత మార్మమనసుి నొందునటట
ో చదయడానికన కీమశిక్షణ ఉదదేశింప్బడింది. కీమబదధ మన
ై కీమశిక్షణ
గూర్శునవి లేఖ్న సంబంధ్మన
ై ఆధార్ాలు మతత యి 16:19, మతత యి 18:18, యోహాను 20:23,
మర్శయు తీతయ 3:10 వంటి వాకయభాగాలలో కనబడును. 1 కొర్శంథీ 5:1-13లో ఇటిర కీమశిక్షణ

అమలుచదయబడినటటర మనము చూడవచుు. దృశయమన
ై సంఘము మొతత ం కరీసత ునకు చెందియునిది

మర్శయు అది ఇహలోకంలో ఆయన ప్రతినిధియియ
ై ునిది గనుక, కంటికన కనబడు సంఘములోని ప్రతి
ఒకుర్మ కరస
ీ త ు భకుతలకు కాప్ుదలనిసూ
త , సంఘ కీమశిక్షణను సర్న
ై ర్రతిలో అమలు చదయడం దావర్ా
ఆయన గౌర్వమును ప్రతిర్క్ించుట ముఖ్యమయ
ై ునిది.

ఈ ర్పజులోో సహతం సంఘము యొకు గుర్మతయలను గూర్శు యోచంచడం మనకు

ముఖ్యమైయునిది. మన స ంత సంఘ సమాజములు దృశయమైన సార్వతిరక సంఘము యొకు హదుేల
లోప్లే, కరస
ీ త ు ఆధిప్తయం కనీంద దదవునితో గల నిబంధ్నలో నిల్వచయుండునటట
ో నిశుయప్ర్చుకొనుటకు

అవి మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటాయి. నిజ కస
ై త వుల ైయునిటటర నటిసత ూ వంచంచు సభుయలను మర్శయు
సంఘ శతయరవులను గుర్శతంచుటకును, ఇటటవంటి గుంప్ులకు దూర్ంగా ఉండవల నని కస
ై త వులను

మనము హెచుర్శంచునటట
ో ను, ఈ అబదధ గుంప్ులు మన ప్రభువన
ై యిేసునకు మర్శయు ఆయన

సువార్త కు ప్రతినిధ్ులు కావని మనము లోకమునకు ప్రచుర్ము చదయగలుగునటట
ో ను, అవి మనకు
సహాయం చదసత ాయి. ప్ర్శచర్యలలో నిమగిమైన శాఖ్ోప్శాఖ్లకు చెందిన మనమందర్ము కల్వస్టి

ప్నిచదయునటటర అవి మనలను పల ర తిహసాతయి. కరస
ీ త ు శర్రర్ము మన సంఘములకే లేదా శాఖ్ోప్శాఖ్లకు
ప్ర్శమితమైనది కాదు, కాని కరస
ీ త ు సువార్త ప్రకటింప్బడుతయని ప్రతి చపట ప్రప్ంచమందంతటను

సార్వతిరకంగా విసత ర్శంచయునిదని మనము గుర్శతంచనప్ుపడు, దృశయమన
ై సంఘములోని భాగమైయుని
ప్రతి ఒకుర్శని ఆల్వంగనము చదస్టక
ి ొనుటకు మనము పల ర తిహంప్బడుదుము.

దృశయమన
ై సంఘము యొకు సార్వతిరక సవభావమేమిటో తెలుసుకునాిము, గనుక అదృశయమైన

సంఘ సార్వతిరకమైనదెైయుని కొనిి విధానాలను గూర్శు ఆలోచన చదదే ాము.

అదృశ్యమైన సవరాతిరక స్ంఘము
సార్వతిరకమును గూర్శున మన అవగాహనను, అదృశయమన
ై సంఘమును గూర్శున గీహంప్ుతో

జోడించనప్ుపడు, అదృశయమన
ై సార్వతిరక సంఘమును ఈ కనీంది విధ్ంగా నిర్వచంచవచుు: ర్క్షణ

నిమితత మై కరీసత ుతో సమైకయమయ
ై ుని సకల యుగములందల్వ సకల జనులు అదృశయమన
ై సార్వతిరక

సంఘమయ
ై ునాిర్మ. మనము చెప్ుపకునిటటర, అదృశయమైన సంఘము, దృశయమన
ై సంఘము యొకు
ఉప్ విభాగమయ
ై ునిది, గనుక అదృశయమన
ై సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ కరస
ీ త ు ఆధిప్తయం కనంీ ద,

నిబంధ్ననుబటిర దదవునితో సంబంధ్ం గలవార్య
ై ునిర్నే విష్యం కూడా వాసత వమయ
ై ునిది. కాని
అదృశయమైన సంఘానికుని తదడాను వివేచంప్గలుగునటట
ో , ఇది దృశయమన
ై సంఘానికన ఎలా

భినిమన
ై దెైయునిదో యను విష్యంపై మాతరమే మన నిర్వచనము దాని దృషిరని నిలుప్ుతయనిది.
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అదృశయమైన సంఘము యొకు సార్వతిరకమును గూర్శు అనేక విధానాలలో చెప్ుపకొనవచుు,

కాని మనము ప్రధానంగా ర్ండింటిపై మాతరమే మన దృషిరనుంచుదాము. మొదటిది, అదృశయమైన

సంఘము సార్వతిరకమన
ై దెైయునిది ఎందుకనగా, ర్క్షకుడొ కుడద ఉనాిడు. ర్ండవదిగా, అదృశయమన
ై

సంఘము సార్ావతిరకమన
ై దెై యునిది ఎందుకనగా, ఆ ర్క్షకుని యొదే కు మనలను నడిపించదది ఒకుటే
నిజమన
ై మార్గ మునిది. ర్క్షకుడొ కుడద అనే విష్యానిి ముందుగా చూదాేము.

రక్షకుడ కకడే
యిేసు కరస
ీ త ు, సమసత మానవాళ్లకన అందుబాటటలో నుని అదివతయుడెన
ై ర్క్షకుడని లేఖ్నము

సపష్ర ంగా ఉప్దదశిసుతంది. మనలను ర్క్ించడానికన ఎప్ుపడెైనాగాని శకనత కల్వగశయుండినవాడు ఆయన

ఒకుడద, మర్శయు ఎప్పటికైనాగాని ర్క్ించగలవాడు కూడా ఆయన ఒకుడద. అప 4:12లో పేతయర్మ ఈ
కనీంది విధ్ంగా ఉదాఘటించ ప్లుకుతయనాిడు:

మర్ి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నఘమముననే మనము రక్షణ

పొ ందవల ను గవని, ఆకవశ్ము కింా ద మనుషుయలలో ఇయయబడిన మర్ి ఏ
నఘమమున రక్షణ పొ ందలేము అనను (అపొ 4:12).

మానవ జఞతికన అందుబాటటలో ఉని ఏకైక ర్క్షకుడు, యిేసు కరీసత ు మాతరమే. ఈ సతయమును మన

ప్రభువు యోహాను 14:6లో తానే ప్రచుర్ము చదసత ూ, ఇలా స్టలవిచాుడు:

నేనే మారా మును, స్తయమును, జీవమును; నఘ ద్ఘార్వనే తప్ప యెవడును
తండిరయొదా కు ర్వడు (య్యహాను 14:6).

ఎందుకు యేస్ు మాతరమే మనలను రక్ించగలవవడెైయునఘాడు? ఎందుకంట్ే,

రక్షకుడెైనవవడు ప్ర్ిప్ూరుుడెన
ై మానవుడును, ప్ర్ిప్ూరుుడెైన ద్ేవుడునైయుండఘలి,
గనుక మన సవానంలో ఉండునట్ట
ల , మనకు బదులుగవ బలియాగమైయుండునట్ట
ల ,
మనకు ప్రతఘయమాాయమై యుండునట్ట
ై
ల , యేస్ు ప్ర్ిప్ూరుుడెన

మానవుడెైయుండవలస్టి వచిింద్ి. ఈ పవతరను నరవేరిగలిగినవవడు యేస్ు
మాతరమే అయుయనఘాడు. స్హజంగవనే, ద్ఘవీదు వంశ్ప్ు స్టింహము ద్ేవుని
మస్ట్ీయయెై యుండుట్కు, అభిషికత ుడెన
ై వవడెై యుండుట్కు ద్ేవుడు

నియమించినప్ుపడు, విమోచనఘ చర్ితర కోస్ం ఇద్ి స్ంస్టిదధం చేయబడింద్ి. ద్ఘవీదు
తరువవత ర్వవలస్టియుండిన గకప్ప ర్వజు యేస్టే, ఈ అధికవర హో ద్ఘను యేస్టే

నిరాహిస్త ునఘాడు, గనుక యేస్ు ర్వకడకు పవత నిబంధన అంతఘ మనలను స్టిదధం
చేస్త ుంద్ి. కవబట్ిర , ఆయన తన ప్రజలను వవర్ి పవప్ము నుంచి స్ంప్ూర్ితగవ
రక్ించుట్కు అవస్రమైయునా ప్రమాణములను కరస్
ా త ు మాతరమే
నరవేరుితునఘాడు.

— డా. జఞన్ ఫేమ్
ర
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యిేసు, పస్ట
ర ిెటేర్య
శ నులు, బాపిరసర ువార్మ, ఆంగశోకనులు, మథడిసర ులు, లూథర్నులు, ర్పమన్

కథో ల్వకుులు, పారచయ సనాతనాచార్ సంఘసుాలకు, మర్శయు దృశయమన
ై సంఘమునకు సంబంధించన ప్రతి
ఒకు శాఖ్ోప్శాఖ్కు చెందిన ప్రతి ఒకుర్శకన ర్క్షకుడెయ
ై ునాిడు.

అదృశయమైన సంఘం ఒకే ఒకుటటనిది ఎందుకనగా ర్క్ింప్బడిన ప్రతి ఒకుర్మ ఒకే యిేసుతో, ఒకే

ర్క్షకునితో ఐకయమైయునాిర్మ. మన ఐకయతకు మూలాధార్ం ఆయనే. ఆయన తానే

విభజంప్బడనివాడెైయునాిడు గనుక, మనము కూడా విభజంప్బడనివార్మైయునాిము.

మనలను యిేసు నొదేకు నడిపించదది ఒకే ఒకు నిజమైన మతము ఉనిదనేది, అదృశయమన
ై

సంఘము సార్వతిరకమన
ై దెైయునిదనే వాసత వమునకు సంబంధించన ర్ండవ అభిపారయమయ
ై ునిది.

ఒక మతము
కైసతవయము పారథమికంగా ఒక ర్క్షణ విధానం కాదు, కాని దదవునితో గల నిబంధ్న

సంబంధ్మయ
ై ునిదని తెలుసుకొనడం ముఖ్యం. అనగా, ఇతర్ మతములవల గాక, కస
ై త వయము
ముఖ్యముగా ర్క్షణ సంపాదించుకొనడానికన అనువన
ై ఒక ప్దధ తి కాదని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.
దానికన బదులుగా, అది దదవునికనని ఆయన ప్రజలకును మధ్య గల సంబంధ్మయ
ై ునిది. అవును,

మనలను దదవునితో సర్న
ై సంబంధ్ంలో ఉంచడానికన విశావసం కరలకమన
ై సాధ్నమయ
ై ునిది. కాని పదే
ప్రశి ఏమనగా: నీవు దదవుని యిదుట నిలువబడునప్ుపడు నీ గుర్శతంప్ు ఏమయ
ై ుంటటంది? దదవుని

ర్ాజయములో నీవొక విశవసనీయమన
ై పౌర్మడవయ
ై ునాివా? దదవుడు నినుి చూచనప్ుపడు, కరస
ీ త ు యొకు
నిబంధ్న ర్కత ములో దాగశయుని ఒకర్శని ఆయన నీలో చూచునా? లేక ఆయన శతయరవుల ర్ాజయములో

నీవొక పౌర్మడవయ
ై ునాివా? నీవు దదవుని యిదుట నీ స ంత యోగయత ఆధార్ంగా, నీ స ంత పాప్మునకు
జర్శమానా చెల్వోంచవలస్టినవానిగా నిలువబడువాడవై యునాివా?

విచార్కర్ంగా, తప్ుపడు మతములను అవలంబిసుతనివార్మ శతయర ర్ాజయ సభుయలు. వార్మ దదవుని

నిబంధ్న ప్రజలలో భాగం కార్మ, కాబటిర వార్మ కరీసత ునకు సంబధించనవార్మ కార్మ మర్శయు కరస
ీ త ునకు
సంబంధించనవార్య
ై ుండజఞలర్మ. కస
ై త వయము మాతరమే ర్క్షకుని యొదే కు చదర్గల మార్గ మును
సమకూర్ుగలదు. అందుచదత ఇతర్ మతములకు సమంధించనవార్మ లేదా ఆ మతములు

సదుదదేశములు గలవైయునిప్పటికని
న , ఎవర్న
ై ాగాని ఇతర్ మతముల దావర్ా ర్క్ింప్బడగలర్నే
సాధ్యతను బెైబిలు సంబంధ్మన
ై కైసతవయము అంగరకర్శంచదు.

మనకు తెలిస్టినట్టరగవ, కొనిా ప్ర్వయయాలు వవట్ి ప్ర్ిమాణమునుబట్ిర మర్ియు
వవట్ి ప్రభావమునుబట్ిర “ప్రప్ంచములోనే గకప్ప మతములు” అని పిలువబడే

క్పైస్తవేతర మతములు అనేకమునఘాయ. మర్ియు ఒకడు క్స్
పై త వుడు కవడు, కవని
ప్రప్ంచములోని ఇతరమైన ఈ గకప్ప మతఘలలో ఏద్ో ఒకద్ఘనిలో అతడు

నముకంగవ జోకయముగలవవడెై యుంట్టనఘాడు మర్ియు అతడు ఆ నిర్ిాషర మతము
యొకక స్టిద్ధ ఘంతములను మర్ియు అభాయస్ములను అంకిత భావంతో
అనుస్ర్ిస్త ునఘాడు, వవట్ి అభాయస్ములలో వవడు చితత శుద్ిధగలవవడెై

యునాట్ల యతే, మర్ియు వవడు కరాస్త ును అంగీకర్ించనప్పట్ికిని — బహుశ్వ వవడు
కరాస్త ును గూర్ిి ఎనాడు వినకుండవచుి — వవడు ప్రలోకమునకు వళ్తతడఘ అని

తరచుగవ ప్రశిాంప్బడుతుంద్ి. అద్ి స్ర్, అయతే ఈ విషయమును గూర్ిి బైబిల్
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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స్పషరంగవ తెలియజ్ప్ుపతుంద్ి. య్యహాను 14:6లో యేస్ు ఈ నిర్ిాషర విషయమై

స్ువిద్ితమన
ై స్మాధఘనమిచఘిడు. ఆయన తనను గూర్ి, “నేనే మారా మును,
నేనే స్తయమును, మర్ియు నేనే జీవమును” అని స్టలవిచఘిడు మర్ియు ఈ
మాట్లు చఘలినంత స్పషరంగవ లేనట్ల యతే ఆయన, “నఘ ద్ఘార్వనే తప్ప,
యెవడును తండిర యొదా కు ర్వడు” అని కూడఘ స్టలవిచఘిడు.

— డా. డొ నాల్్ విటెి
ద్ేవుని స్మిషిి కృప్నుబట్ిర మనము ప్రజలందర్ి జీవితఘలలో, వవరు ఏ మతఘనికి

స్ంబంధించినవవర్్న
ప ప్పట్ికిని, స్కల విధముల ైన మంచితనమును చూడవచుి.

కవని ఇద్ే ప్రజలందర్ి జీవితఘలలో కరడును కూడఘ మనము గమనించగలము గనుక
మనము ద్ేవుని ప్ర్ిశుదధ తను మర్ియు మానవుల ప్తన ప్ర్ిస్టా తి
ి ని

గుర్ితంచగలిగినట్ల యతే, ద్ేవుని యెదుట్కు వచిి ఆయనతో స్ంబంధము

కలిగియుండట్ానికి కవలము నీతి నియమాలతో కూడిన ప్రవరత న కంట్ే ఎంతో

ఎకుకవన
ై ద్ి అవస్రమవుతుందనే విషయం మనకు తేట్తెలలమవుతుంద్ి. మన
పవపిషిి ప్ర్ిస్టా తి
ి లో ద్ేవునికి ప్తి
ర కరమైనద్ి మనము ద్ేనినైనను, ఎనాడెైనను
చేయజాలము. కవబట్ిర మనకు ఒక విమోచకుడు మర్ియు ఒక రక్షకుడు

ఆవశ్యకమైయునఘాడు, కవలము మతప్రమన
ై అభాయస్ములు కవవు. మర్ియు
యేస్ు ఒకకడే, మానవుడు కోలోపయన స్ంబంధమును తిర్ిగి ద్ేవునితో
సవాపించుకొనుట్కుగల మారా మును స్మకూరిగలడు.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
మనము ఇది వర్కు చెప్ుపకునిటటర, అదృశయమన
ై సంఘములోని సజ్జవుల ైన సభుయలు,

సాధార్ణంగా దృశయమన
ై సంఘములోని సభుయల ైయుందుర్మ. ఈ హేతయవును బటిర, దృశయమన
ై సంఘము
వలుప్టినునివార్శకన ర్క్షణ సామానయంగా సాధ్యం కాదనే విష్యానిి అనేక మంది దదవశాసత ర ప్ండితయలు
సూచంచార్మ. అనగా, ఒకడు దృశయమన
ై సంఘములో భాగం కానటో యితద, వాడు ర్క్ింప్బడుటకు
సామానయ అవకాశం లేదని మర్ప మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.

ఆది సంఘ పితామహుడు స్టిపిరయన్, కరీ.శ. 200-258లో జ్జవించనవాడు, ఆన్ ది యూనిటీ అఫ్

ది చర్డు అనే తన ర్చనలో ఇలా వారసుతనాిడు:

స్ంఘము నుంచి వేర్్ప వయభిచఘర్ిణని ఆశ్ాయంచిన ప్రతివవడు, స్ంఘము యొకక
వవగవానముల నుంచి వేర్న
్ప ట్ేల ; కరస్
ా త ు అనుగాహించు బహుమానములను

పొ ందడఘనికి, కరస్
ి కూడఘ ఇంతే. వవడ క
ా త ు స్ంఘమును విడిచిపట్టర ప్రతివవని ప్ర్ిస్టా తి
ప్రద్ేశి; వవడ క ద్ేవదూషకుడు; వవడ క శ్తురవు. స్ంఘమును తన తలిల గవ
కలిగియుండనివవడు, ఇకమీదట్ ద్ేవునిని తండిరగవ కలిగియుండజాలడు.
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ఇకుడ, స్టిపయ
ిర న్ దృశయమన
ై సంఘమును వదిల్వపటిర వళ్లో పల యిన వార్శకన వయతిర్ేకంగా

తర్శుంచుచుండెను. ఒకడు దృశయమన
ై సంఘములో భాగమయ
ై ుంటే తప్ప, వాడు కరస
ీ త ు అనుగీహంచు
ప్రతిఫలములను స్ట్వకర్శంచడానికన అదృశయమైన సంఘములో ప్రవశి
ే ంప్జఞలడనే విష్యానిి ఆయన

సూచంచుచుండెను. ఈ వాదన కంటికన కనబడు సంఘము దదవునితో కూడా నిబంధ్న సంబంధ్ం గలదెై
యుండుటను గూర్శు మనము చెప్ుపకుని విష్యంతో ప ంతనగలదెయ
ై ునిది.

ర్క్షణయిే దదవుని నిబంధ్న సంబంధ్మైన ఒక ఆశీర్ావదమనేది వాసత వమన
ై విష్యమయ
ై ునిది.

ఈ విష్యానిి మనము యిర్రుయా 31:31-34, లూకా 1:69-75, ర్పమా 11:27, హెబ్రర 7:22-25,

మర్శయు అనేక ఇతర్ వాకయభాగాలలో కూడా చూడగలము. ఉదాహర్ణకు, యిేసు ప్రభువు ర్ాతిర భోజన

సంసాుర్మును సాాపించుచుండిన సందర్ుంలో, లూకా 22:20లో స్టలవిచున వాకుులను గమనించండి:
ఈ గినా మీ కొరకు చింద్ింప్బడుచునా నఘ రకతము వలననైన కొాతత నిబంధన
(లూకవ 22:20).

యిేసు ప్టర బడిన ర్ాతిర, మన పాప్ముల పారయశిుతాతర్ామై ఆయన చందించనైయుండిన ర్కత ము
ఒక నిబంధ్నయిై యుండునని ఆయన స్టలవిచాుడు. అనగా, కరస
ీ త ు ర్కత ములోని ర్క్షణ ఆయన నిబంధ్న
దావర్ా మాతరమే పారపిత ంచునని మర్ప మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.

దదవుని నిబంధ్న దృశయమైన సంఘముతో చదయబడినందు వలన, ర్క్షణ సాధార్ణంగా దృశయమైన

సంఘము దావర్ా కలుగుతయంది. దృశయమన
ై సంఘములోని సభుయలు విశవస్టించనప్ుపడు, లేదా

దృశయమన
ై సంఘము సువార్రతకర్ణము దావర్ా కరస
ీ త ు కొర్కు నూతన ఆతులను సంపాదించనప్ుపడు ఇది
జర్మగుతయంది. సహజంగానే, సంఘము వలన ఎటటవంటి ప్ర్సపర్ ప్రభావము లేకుండా కూడా కొనిి
ప్ర్ాయయాలు ప్రజలు ర్క్ింప్బడుదుర్మ. కాని ఇలా జర్శగన
శ ప్ుపడు, ఏదో ఒక విశేష్మన
ై విష్యం —
అసాధార్ణమన
ై సంగతి — సంభవిసూ
త ఉనిదని గుర్శతంచడం చాలా ముఖ్యం.

అదృశయమైన సంఘము సార్వతిరకమైనది గనుక, దదవుని నిబంధ్న యిడల విశవసనీయుల ై

యుండువార్మ మాతరమే ర్క్ింప్బడగలర్మ. ఇతర్ మతములకు సంబంధించన వార్మ వార్శ స ంత

మతముల ప్రమాణముల ప్రకార్ం మంచవార్ైయుండుట దావర్ా ప్ర్లోకములో ప్రవేశించుదుర్ను నిర్రక్షణ
లేదు. మనము సువార్త ప్రకటించక తప్పదు. అదివతీయ ర్క్షకుని గూర్శు మనము ప్రజలకు

తెల్వయజపాపల్విన అవసర్ం ఉంది. ఏకక
ై నిబంధ్న సమాజములోనికన, ఇహలోక దదవుని ర్ాజయములోనికన,
మనము వార్శని తీస్టికొని వచు, వార్మ ఈ ర్ాజయమునకు ప్రభువు మర్శయు ర్ాజునన
ై వానిని పేరమిసూ
త

ఆయనకు లోబడవల నని వార్శకన బో ధింప్వలస్టియునిది. అదృశయమన
ై సంఘము యొకు సార్వతిరకత,
ర్క్ింప్బడిన మనకందర్శకన ఒక గొప్ప పల ర తాిహమయ
ై ునిది — అది కరస
ీ త ునందు మనకు గల

సంఘీభావమైయునిది. కాని యింకను కరీసత ునంగరకర్శంచని ప్రతి వానికన అదొ క భయంకర్మన
ై హెచుర్శక
కూడా అయుయనది.

సంఘమును గూర్శు మనము చదువుకొనుచుని పాఠంలో ఇంత వర్కు, సంఘము దదవుని

ఆమోదమైయునిదని మనము నేర్ముకునాిము, మర్శయు సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై ది మాతరమే కాదు
కాని అది సార్వతిరకమన
ై దెయ
ై ునిదని కూడా తెలుసుకునాిము. ఇప్ుపడు, మనము చవర్శ పదే
అంశమునకు వచుయునాిము: సంఘము ప్ర్శశుదుధల సహవాసమయ
ై ునిదనే ఆలోచన.
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స్హవవస్ము
మనము ప్ర్శశుదధ , ప్ర్శశుదధ ము లేక ప్ర్శశుదధ త అనే ప్దము విష్యమై చర్శుంచనప్ుపడు,

ప్ర్శశుదుధలు అనే ప్దం సాధార్ణమన
ై ర్రతిలో దృశయమన
ై సంఘములో సభుయల య
ై ుని ప్రతి ఒకుర్శని
సూచసుతందనియు, ప్రతదయకమన
ై ర్రతిలో అదృశయమైన సంఘములో సభుయల ైయుని ప్రతి ఒకుర్శని

సూచసుతందనియు తెలుసుకునాిము. కాబటిర, ఇప్ుపడు మనము ప్ర్శశుదుధల సహవాసమును గూర్శు
చర్శుంచుచుండగా, మనమింకను అనేవషించని ప్దముపై, అనగా సహవాసముపై మన దృషిరని
కేందీక
ర ర్శంచుదాము.

అప సత లుల విశావస ప్రమాణము యొకు పారచీన గరక
ీ ు భాషాంతర్రకర్ణములలో, సహవాసము అనే

ప్దము కోయినొనియ (κοινωνία) అయుయనిది. సంఘ సభుయల మధ్య గల సహవాసమును,

ముఖ్యంగా వార్మ దదవునితో కూడా కల్వగశయుని ఐకయత దావర్ా ఏర్పడిన సహవాసమును సూచంచడానికన
లేఖ్నము ఈ ప్దమును ప్రయోగశసత ుంది. దీనిని మనము అప 2:42, 2 కొర్శంథీ 13:14, మర్శయు 1
యోహాను 1:3 మునిగు వాకయభాగాలలో చూడవచుును.

ప్ంచుకొనుటను, తర్చుగా వసుతవులు మర్శయు డబుెను ప్ంచుకొనుటను సూచంచుటకు కూడా

కొీతత నిబంధ్న కోయినొనియ (κοινωνία) అనే ప్దమును ప్రయోగశసత ుంది. ఈ విష్యానిి మనము

ర్పమా 15:16, 2 కొర్శంథీ 9:13, మర్శయు హెబ్రర 13:16లో చూడవచుు. ఫిల్వప్ప 1:5 మర్శయు ఫిలేమోను
6వ వచనంలో వారయబడినటట
ో , సువార్త ను ప్ంచుకొనుటను — పారథమికంగా సువార్రతకర్ణములో కాదు,
కాని సంఘ సభుయల నడుమ ప్ర్సపర్ం ప్ంచుకొనుటను — వర్శణంచడానికన కూడా ఇదద ప్దం
వాడబడుతయంది.

ఈ అభిపారయములతో కూడా, విశావస ప్రమాణములో చెప్పబడిన “సహవాసము” అనే ప్దము

సాంప్రదాయికంగా ఈ కనీంద అర్ామును సూచసుతందని తెల్వస్టికొనడమయియంది; సంఘ సభుయల మధ్య గల
సహవాసము; కల్వగశయుని వసుతవులను సమిషిఠ గా ప్ంచుకొనుట; దాని ప్ర్శణామమును బటిర, మనతో
ప్ంచుకొను వార్శపై ప్ర్సపర్ంగా ఆధార్ప్డుట.

మనము ప్ర్శశుదుధల సహవాసమును గూర్శు యింకా అనేవషిసత ుండగా, ఈపాటికన మనకు

సుప్ర్శచతమైన ప్రతదయకతపై మన చర్ును ఆధార్ం చదసుకుంటాము. మొదటిగా, దృశయమన
ై సంఘము
లోప్ల నుండు సహవాసమును గూర్శు ఆలోచసాతము. ర్ండవదిగా, అదృశయమన
ై సంఘము లోప్ల
నుండు సహవాసమును గూర్శు యోచసాతము. గనుక దృశయమైన సంఘము లోప్ల నుండు
సహవాసముతో మన చర్ును పారర్ంభించుదాము.

దృశ్య స్ంఘము
దృశయమన
ై సంఘములో నలకొనియుండు సహవాసమునకు అనేక కోణాలునాియి, అయితద

మనము మూడింటిని మాతరమే చూదాేము: మొదటిది, కృపా సాధ్నములు; ర్ండవది, ఆతు

సంబంధ్మన
ై వర్ములు; మర్శయు మూడవది, భౌతికమన
ై వసుతవులు. కృపా సాధ్నములతో
మొదలుపటటరదాము.
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కృపవ సవధనములు
కృపా సాధ్నములు దదవుడు తన కృప్ను తన ప్రజలకు అనవయించడానికన ఉప్యోగశంచు

ఉప్కర్ణములు లేదా ప్నులు చదస్టే వయవసాా విధానాలు. జఞన్ వస్ట్ో , మథడిస్ర సంఘ వయవసాాప్కులలో

ఒకర్మ, అనేక కస
ై త వ సాంప్రదాయములకు సంబంధించన విశావసములను ప్రతిబింబించు విధ్ంగా ఈ కృపా
సాధ్నములను వర్శణంచాడు. మలాకర 3:7లోని మూల గీంథ పాఠమును ఆధార్ం చదసుకొని తన ప్రసంగం
16లో ఆయన ఈ కనీంది విధ్ంగా ర్చంచాడు:
“కృపవ సవధనములు” అనే ప్ద్ఘనిా బట్ిర అవి ద్ేవుని చేత, ఒక తఘతపరయముతో,
నిర్ోధించు, నీతిమంతులనుగవ తీరుి, లేద్ఘ ప్ర్ిశుదధ ప్రచు కృప్ను ఆయన
మనుషుయలకు తెలియజయుట్కు ఉప్య్యగప్డు సవధఘరణ

మాధయమముల ైయుండుట్కు, నియమింప్బడిన బాహయ గురుతలు, మాట్లు, లేక
కిాయలు అయుయనావని నేను అరా ం చేస్ుకుంట్టనఘాను.

వవర్ి స్ందరా ఆధఘరంగవ, ఆతీుయ స్దారత న నియమావళులు లేద్ఘ ప్వితరమన
ై
కవరయములు అని కొందరు పిలచు కృపవ సవధనములను గూర్ిి “అవి ఎలా

ప్నిచేసత వయ?” అనే ప్రశ్ా నఘకు ఎదుర్్న
ప ప్ుపడు, నేనలల ప్ుపడు చెప్పదలచే

విషయమేమంట్ే, “అవి ప్ని చేయవు. ప్నిచేస్టేద్ి ద్ేవుడే; ప్నిచేస్త ూ ఉండేద్ి ద్ేవుని
కృప్యే.” కవని మనము ఆ కృప్ను పొ ంద్ి ద్ఘనిని అనుభవించునట్ట
ల కృపవ
సవధనములు మనకు అవకవశ్ములను స్మకూరుిను. మన జీవితఘలలో

ప్నిచేయుచుండు ద్ేవుని కృప్ ప్ట్ల శ్ాదధ వహింప్బడునట్ట
ల అవి మన కోస్ం
స్మయానిా మర్ియు స్దవకవశ్ములను స్ృషిరసత వయ. వవట్ిని నేను నీళల
గకట్ర ములు అని తలంచుచునఘాను. మనము గకట్ర ము మర్ియు నీళల

విషయములో తికమకప్డకూడదు. మనము పొ ంద్ఘలని ఆశిస్ుతనాద్ి,

జీవజలము. కవని ఆ జీవజలమును మన వరకు చేరవేయడఘనికి ఈ గకట్ర ములు

స్హాయకరంగవ ఉంట్ాయ. అప్ుపడు మనము ఆ నీట్ిని ప్ుషకలంగవ తఘరగవచుి,
మనము ఆ జీవజలమును తఘరగుట్కు కృపవ సవధనములు మనకు తోడపడును.

— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
ఆచర్ణాతుకంగా చెప్ుపకుంటే, విప్తయ
త లు మర్శయు శీమ, విశావసము, ఔదార్యము, మర్శయు

సహవాసము వంటి వాటితో సహా, దదవుడు తన కృప్ను మన యిడల కనుప్ర్చడానికన ఉప్యోగశంచద

సాధ్నములు అనేకమునాియి. కాని సాంప్రదాయికముగా, దదవశాసత ర ప్ండితయలు తమ దృషిరని మూడు
నిర్శేష్రమన
ై కృపా సాధానములపై కేందీక
ర ర్శంచార్మ: దదవుని వాకయము, బాపిత సుము మర్శయు ప్రభుర్ాతిర
భోజన సంసాుర్ములు, మర్శయు పారర్ాన. ఈ మూడు కృపా సాధ్నములు కూడా కంటికన కనబడు
సంఘమునకు మొతత ంగా, సంఘములోని విశావసులు మర్శయు అవిశావసులతో సహా, అందర్శకన
చెందియునివి.
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కైసతవ ఉప్దదశమునకు సంబంధించన సాంప్రదాయికమన
ై ప ర టెస్టర ంటటవార్శ సార్ాంశము అయిన

వస్ర మినిసర ర్డ సంక్ిప్త కైసతవ మత హతోప్దదశము, కృపా సాధ్నములను దానిలోని 88వ ప్రశి మర్శయు
జవాబులో ఈ కనీంది విధ్ంగా వర్శణసత ుంది:

ప్ర: విమోచన యొకక ప్రయ్యజనములను కరాస్త ు మనకు తెలియజయు బాహయ
సవధనములేమైయునావి?

జ: ఆయన శ్వస్నములు, ముఖయంగవ వవకయము, స్ంఘ స్ంసవకరములు, మర్ియు
పవరరా న, విమోచన యొకక ప్రయ్యజనములను కరస్
ా త ు మనకు తెలియజయు

బాహయమైన మర్ియు సవమానయమైన సవధనముల ైయునావి; ఇవనిాయు రక్షణ
కొరకు ఏరపరచుకొనబడిన వవర్ికి ఉప్య్యగప్డేవిగవ చేయబడుచునావి.

ఈ కృపా సాధానముల ప్రయోజనములను గూర్శు లేఖ్నము మనకు ర్పమా 10:4, 1 కొర్శంథీ

10:17, మర్శయు 1 పేతయర్మ 3:12, 21లో తెల్వయజప్ుపతయంది.

విమోచన ప్రయోజనములు ర్క్ింప్బడినవార్శ కొర్కు మాతరమే, అనగా, అదృశయమైన సంఘము

కొర్కు మాతరమే ఉదదేశింప్బడినప్పటికని
న , సంబంధిత శాసనములు దృశయమన
ై సంఘము మొతాతనికన
ఉదదేశింప్బడినవి. ఒక విష్యం గుర్మతంచుకోండి, అదృశయ సంఘము అదద అయుయనిది: అది

అదృశయమైనది. ఆ సంఘములో ఎవర్వర్మనాిర్ప మనకు తెల్వయదు. అది దాని స ంత ఆర్ాధ్నలను

జర్శపించదు. దానికన స ంత స్టేవకులు లేర్మ. దానికన దాని స ంత సంఘ ప్ర్శపాలనా యంతారంగము లేదు.

ఇవి దృశయమన
ై సంఘము కొర్కు నియమింప్బడినవి. అదద విధ్ంగా, మనకు అందుబాటటలో నుని కృపా
సాధ్నములనిియు — మన బో ధ్లు, బాపిత సుములు, ప్రభుర్ాతిర భోజన సంసాుర్ ఆర్ాధ్నలు, మర్శయు
పారర్ానలు — ఇతర్మల చదత కూడా పాటింప్బడవచుు. ఇవి కంటికన కనబడును. ఇవి దృశయమన
ై సంఘము

సమిషిఠ గా ప్ంచుకొను విష్యముల య
ై ునివి, కాబటిర ఇవి దృశయమన
ై సంఘము యొకు సహవాసములో
భాగమైయునివి.

కృపా సాధ్నములు ఎలో ప్ుపడు, సాధార్ణంగా దదవుడు వాటి దావర్ా విమోచన ఆశీర్ావదాలను

మన జ్జవితాలకు అనవయించు ముఖ్యమన
ై శాసనముల ై యుండినవి, గనుక మనము వీటిని

సంప్ూర్ణంగా సానుకూలప్ర్చుకొనవల ను. మనము, ప్రజలలో మార్మమనసుి కల్వగశంచు సువార్త ను
ప్రకటించవల ను, మర్శయు జఞానమును ప్ర్శప్కవతను కలుగజేయు వాకయమును బో ధింప్వల ను. సంఘ
సంసాుర్ములు సువార్త ను దృశయమన
ై దిగా ప్రదర్శించ, మనలను దదవుని నిబంధ్నతో ముదిరంచునటట
ో

వాటిని సంతోష్ముతో నిర్వహంచుకొనవల ను. మనము దదవుని కృప్ మర్శయు క్షమాప్ణ, మనసుిలు
మార్శ కరస
ీ త ునంగరకర్శంచనవార్శ ప్ర్శప్కవత, పాప్మును ఎదుర్శంచడానికన అవసర్మగు సహాయం, కరడు
చదయకుండుటకు కావలస్టిన కాప్ుదల, అవసర్మన
ై సమయంలో కాపాడబడి సంర్క్ింప్బడుట,

మునిగు విష్యాలను గూర్శు పారర్శాంచాల్వ. ఇవి మర్శయు ఇంకా ఎనని ఇతర్ విధానములనిిటిలోను,
కృపా సాధ్నములు దృశయమైన సంఘము యొకు విలువైన ప్ర్శచార్ముల ైయునివి.

కృపా సాధ్నములేగాక, దృశయమైన సంఘం ఆతు సంబంధ్మైన వర్ములను కూడా సమిషిఠ గా

కల్వగశయునిది.
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ఆతుస్ంబంధమైన వరములు
ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములు, దృశయమన
ై సంఘము మొతాతనికన చెందియునివని మనము

చెప్ుపకొనునప్ుపడు, దృశయమన
ై సంఘములోని ప్రతి సభుయని అంతర్ంగములోను ప్ర్శశుదాధతు

నివస్టిసత ునాిడని మనము చెప్ుపకొనడం లేదని అర్ాం చదసుకొనుట ముఖ్యం. ఏలయనగా ప్రతి ఒకుర్శ
ప్ర్శస్టా తి
ి అలా లేదు. ప్ర్శశుదాధతు విశావసుల అంతర్ంగములో మాతరమే నివస్టిసత ునాిడు. అలా

అయినప్పటికనని, దృశయమైన సంఘమును బలప్ర్చు తాతపర్యంతో ప్ర్శశుదాధతు ఆతు సంబంధ్మన
ై

వర్ములనిిటిని ఉప్యోగశసత ుంటాడు. కొందర్శకత
ై ద, వార్శ ప్వితీరకర్ణము అధికమవుతయందనియు వార్మ
ప్ర్శప్కవత దిశగా ఎదుగుతయనాిర్నియు ఇది అర్ామిసుతంది. ఇతర్మలకైతద, మొదట వార్మ

విశావసములోనికన వచుుట అని అర్ామిసుతంది. కాని అనిి సందర్ాులలోను, దృశయమన
ై సంఘములోని

సభుయలందర్మ ఆతు సంబంధ్మైన వర్ములకు బహర్ంగప్ర్చబడుదుర్మ, మర్శయు వాటిలో ఎంతో కొంత
మేర్కు పాలొగనడానికన కూడా అనుమతింప్బడుదుర్మ. ఇందు మూలమున, ఆతు సంబంధ్మైన

వర్ములు దృశయమైన సంఘము మొతత ం చదత ప్ంచుకొనబడుచునివని చెప్పడం సర్ైనదవుతయంది.
ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములు దృశయమన
ై సంఘమంతటి చదత ప్ంచుకొనబడుతయనివను

విష్యం అనేక విధాలుగా చూపింప్బడుతయంది. మొదటిది, ఈ వర్ములు ప్రజఞ ఆర్ాధ్నలలో

ప్రయోగశంప్బడుతయనాియి. ఈ విష్యానిి మనము 1 కొర్శంథీ 14:13-26లో సపష్ర ంగా గమనించవచుు.
ర్ండవది, సంఘమంతటిని బలప్ర్చడానికన ఈ వర్ములు ఇవవబడినవి. ఈ విష్యానిి మనము 1
కొర్శంథీ 12:4-7 మర్శయు ఎఫస్ట్ 4:3-13లోను చూడవచుు. మూడవది, 1 కొర్శంథీ 14:21-22లో
మనము చదువుతయనిటటర, అనయభాష్లు సంఘములోని అవిశావసుల విష్యంలో సహతం ఒక

సంకేతమయ
ై ునివని పౌలు నిర్శేష్రంగా తెల్వయజపాపడు. నాలుగవది, ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ముల
వలన ప్రయోజనం ప ందుటలో విఫలులగుటను బటిర సంఘములోని అవిశావసులు

ఖ్ండింప్బడియునాిర్మ, ఈ వివర్ము హెబ్రర 6:4-6లో వారయబడియునిది. సంఘము యొకు ఆతు
సంబంధ్మన
ై వర్ములలో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు కూడా ఒకే ర్రతిగా ప్ంచుకొంటార్మ
మర్శయు పాలొగంటార్ని లేఖ్నము, ఇనిి విధాలుగా సపష్ర ం చదసత ుంది.

దృశయమన
ై ఆధ్ునిక సంఘానికన, కృపా సాధ్నముల వల నే, ఆతు సంబంధ్మైన వర్ములు గొప్ప

మేల ైయునివి. అవి సతయమును ప్రచుర్శసత ూ నశించనవార్శని కరీసత ు ననదధకు నడిపించుటకుగాను

ప్రయోజనకర్మైయునివి. విశావసులు తమ విశావసంలో ఎదుగుచు ప్ర్శప్కవత నొందునటట
ో సహాయం

చదయడానికన అవి ఉప్యోగప్డును. కనికర్ము మర్శయు ఆతిథయము వంటివి, అనేక వర్ములు, దదవుని

ప్రజల ఇహలోక అవసర్ములు తీర్ుడానికన ఉప్యోగకర్మయ
ై ునివి. ప్ర్శశుదాధతు ఆయన వర్ములను
ప్రజలకు ఇచుు ప్రతిసార్శ, వార్మ దృశయమన
ై సంఘ సభుయలలో ఎవర్శ విష్యంలోనన
ై ను వాటిని

ఉప్సంహర్శంచుకొనక, సభుయలందర్శ సమిషిఠ ప్రయోజనము నిమితత ము ప్రయోగశంచునటట
ో మనము వార్శని
పల ర తిహంచవల ను.

సభుయలు వార్శ భౌతిక వసుతవులను ఒకర్శతో నొకర్మ ప్ంచుకొను విధానంలో దృశయమన
ై

సంఘములో సహతం సహవాసం దాని ఉనికనని చాటటచునిది.
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భౌతిక వస్ుతవులు
కైసతవులు వార్శ యొదే ఉండిన భౌతిక వసుతవులను కంటికన కనబడుచుండిన సంఘములో

సభుయలు అకుర్లో ఉండిన ఇతర్మలతో ప్ంచుకొనుచుండిర్నేది, బెైబిలు మర్శయు ఆది సంఘములోని
సహవాసము లేక కోయినొనియ (κοινωνία) అనే ప్దము యొకు అర్ాములో కొంత

భాగమైయుండినది. ర్పమా 15:26, 2 కొర్శంథీ 8:4, 2 కొర్శంథీ 9:13, మర్శయు హెబ్రర 13:16లో
వారయబడియునిటటర, బ్రదల కొర్కు ఇవవబడిన చందాలను సూచంచడానికన కోయినొనియ (κοινωνία)
అనే ప్దం తర్చుగా ప్రయోగశంప్బడింది.

కోయినొనియ (ΚΟΙΝΩΝΊΑ) అనే ప్దము వాడబడనప్ుపడు కూడా, సహవాసమునకు

సంబంధించన ఈ కోణానిి, ఆదిమ కస
ై త వుల అభాయసంలో చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, మనము అప

2:44, 45 మర్శయు అప . 4:34, 35లో గమనిసుతనిటటర, ఆదిమ కస
ై త వులు అనేకులు వార్శ ఆసుతలను
అమిువేస్టి, తదావర్ా వచున స ముును సంఘమునకు అప్పగశంచార్మ. ఆదిమ సంఘములో వీర్మల ైన

కొందర్మ కైసతవులు, ఇతర్మలను బానిసతవములో నుంచ విడిపంి చడానికన లేదా బ్రదల సహాయార్ాం డబుె
పల గుచదయడానికన తముునుతామే బానిసతవములోనికన అముుకునాిర్మ.

ఆది సంఘ పితామహుడు కో మంతయ, కరీ.శ. 30-100లో జ్జవించనవాడు, కొర్శంథీయులకు వారస్టిన

మర్శయు 1 కో మంతయ అని సామానయంగా పిలువబడుచుండిన ఉతత ర్ంలో ఈ అభాయసమును గూర్శు
వారసాడు. ఈ ఉతత ర్ములోని 55వ అధాయయములో ఈ కనీంది విధ్ంగా వారయబడియుంది.
ఇతరులను విమోచించునట్ట
ల తముునుతఘము బానిస్తామునకు

అప్పగించుకొనిన మనలోని అనేకులను మనమరుగుదము. తముునుతఘము

బానిస్తామునకు అముుకొనుట్ ద్ఘార్వ వచుి డబుుతో, ఇతరులకు ఆహారము
స్మకూరుి నిమితత ము, తముునుతఘము బానిస్తామునకు స్మర్ిపంచుకొనిన
అనేకులు కూడఘ ఉనఘారు.

ఆదిమ సంఘములో సహవాసమునకు సంబంధించన అవగాహన, విశావసులు ఇతర్మలను తమ

కంటె ఎంతో ఉనితమన
ై వార్శగా ప్ర్శగణంచునంత బలమన
ై దెయ
ై ుండినది, గనుక వార్మ తమ
ఆస్టిత పాసుతలను ప్ంచుకొనుటకు మాతరమే కాదు, కాని ఇతర్మలకు ఇవవగలుగునటట
ో , వార్శ
సావతంతరామును సహతం తాయగము చదయుటకు ఇష్ర ప్డుచుండిర్శ.

పౌలు 2 కొర్శంథీ 8:3-5లో ర్చంచన మాటలు వార్శ ఆలోచనా ధో ర్ణ ఎలా ఉండినదో వివర్శసత ాయి.

ఆయన వారస్టిన మాటలను వినండి:

. . . ప్ర్ిశుదుధలకొరక్పన ప్ర్ిచరయలో పవలుపొ ందు విషయములోను,

మనఃప్ూరాకముగవ మముును వేడుకొనుచు, వవరు తమ సవమరా యము కొలద్ియే
గవక సవమరా యముకంట్ ఎకుకవగవను తమంతట్ తఘమే యచిిరని మీకు
సవక్షయమిచుిచునఘాను. ఇద్ియుగవక మొదట్ ప్రభువునకును, ద్ేవుని

చితత మువలన మాకును, తముును తఘమే అప్పగించుకొనిర్ి . . . (2 కొర్ింథీ 8:35).
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ఈ వాకయభాగంలో, మాస్టిదో నియ సంఘముల ఔదార్యమును పౌలు వర్శణసత ునాిడు. దృశయమైన

ప్రభువు యొకు సంఘముతో ప్ంచుకొనుటలో వార్మ యింత గొప్ప తాయగమూర్మతల ై యుండునటట
ో వార్శని
నడిపించనది వార్శ అంకనత భావమయ
ై ుండినది అని ఆయన వివర్శసత ునాిడు.

అకుర్లో ఉనివార్శతో భౌతిక వసుతవులను ప్ంచుకొనడం దృశయమన
ై సంఘము యొకు

జ్జవితములో ఒక ముఖ్య భాగమైయునిది. సంఘం మొతత ం దదవుని ప్రజలే, ఆయన నిబంధ్న

సమాజమే. ఆయన ప్రతి ఒకుర్శని గూర్శు చంతించుచునాిడు, గనుక ప్రతి ఒకుర్మ కూడా ఇతర్మలను
గూర్శు చంతించవల నని పిలుప్ునిసుతనాిడు. ఈ విష్యానిి మామూలు మాటలోో చెప్ుపకుంటే,

మనము కల్వగశయుని సమసత ము, దదవునిదద. ఆయన మనలను తన స తయ
త పై గృహనిర్ావహకులనుగా
మాతరమే నియమించయునాిడు. అనగా, మన ఔదార్యము మర్శయు ఇచుట దదవుని ప్రజలకు

చదయబడు, ప్రభువు ప్ర్శచర్య, మర్శయు లోకమునకు సువార్త ను గూర్శున ఆయన సాక్షయమయ
ై ునిదని
అర్ాం. కాబటిర, మనము ఆయన యిడల నముదగశనవార్ముగా ఉండగపర్మచునిటో యితద, ప్రభువు
స తయ
త ను అకుర్లో ఉని ఆయన ప్రజలతో ప్ంచుకొనుటను మనము ఆచర్ణలో పటర కుండా
ఆప్ుజేయకూడదు.

దృశయమన
ై సంఘములో నలకొనియుండు ప్ర్శశుదుధల సహవాసమును గూర్శు మనము

అనేవషించాము గనుక, అదృశయమైన సంఘము ప్ంచుకొను సహవాసమును గూర్శు ఆలోచన చదదే ాము.

అదృశ్య స్ంఘము
అదృశయమన
ై సంఘములో నలకొనియుండు ప్ర్శశుదుధల సహవాసమునకు సంబంధించన ర్ండు

ముఖ్య అభిపారయములను చూదాేము. మొదటిగా, విశావసులందర్మ కరస
ీ త ుతో ప్ంచుకొను ఐకయతను గూర్శు
చూదాేము. ర్ండవదిగా, అదృశయమైన సంఘములో ఇతర్ విశావసులతో మనము ప్ంచుకొను ఐకయతను
గూర్శు మాటాోడదాము. మనము కరీసత ుతో కూడా కల్వగశయుని ఐకయతతో మొదలుపడదాము.

కరాస్త ుతో ఐకయత
విశావసులు కరస
ీ త ుతో కూడా ఏకమైయునాిర్ని కొీతత నిబంధ్న తర్చుగా పేర్ొుంటటంది. విశావసులు

“కరీసత ునందు,” లేదా “యిేసునందు,” లేదా “ఆయనలో ఉనాిర్ని” చెప్పడం దావర్ా, ఈ అభిపారయము

అతయంత సామానయముగా నివేదింప్బడుతయంది. మర్ొక ప్రకు ఈ ఐకయత తండిర యిదుట, ముఖ్యంగా తన
మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానములలో, యిేసు విశావసులకు ప్రతినిధిగా నిలుసుతనాిడని
అర్ామిసుతంది. కాని మర్ొక ప్రకు విశావసులు యిేసుకు అతి ప్రధానమన
ై ర్రతిలో గుప్త ముగా

ఐకయప్ర్చబడియునాిర్ని అర్ామిసుతంది. యిేసు విశావసులలో నివస్టిసత ునాిడు, మర్శయు వార్మ
ఆయనయందు నివస్టిసత ునాిర్మ.
మనము కరాస్త ుతో కూడఘ ఏకమయ
ై ునఘాము; మనము ఆయనవవరమనేద్ి

అపొ స్త లుడెన
ై పౌలు యొకక ప్రధఘన బో ధలలో ఒకట్ని నేను నముుతునఘాను.

బైబిలు స్ంబంధమన
ై ప్రతయక్షతలనిాట్ిని మనము గమనించినప్ుపడు, మనము

ఆద్ఘములోనైనఘ ఉనఘాము లేద్ఘ కరాస్త ునందునఘామని బైబిలు బో ధిస్త ుందని నేను
విశ్ాస్టిస్త ునఘాను. స్హజంగవనే, ఆద్ఘము ఆద్ి మానవుడెైయుండెను. స్కల
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మానవులు ఆద్ఘమునకు కుమారులు కుమార్్తలుగవ జనిుంచఘరు. కవబట్ిర వవరు ఈ

లోకములోనికి పవప్ులుగవ జనునతు
త చునఘారు. వవర్ిలో పవప్ప్ు స్ాభావమునాద్ి.
వవరు ద్ేవుని నుంచి వద్
ై లగియునఘారు. రక్ింప్బడుట్, విమోచింప్బడుట్

మర్ియు కరస్
ా త ునందు నముకముంచుట్ అనగవ కరస్
ా త ులోనికి ఏకము చేయబడుట్,

కరాస్త ుకు చెంద్ియుండుట్ అని అరా ం. కరాస్త ుతో ఐకయము చేయబడుట్ అనగవ ఆయన
మూర్ితమంతములో భాగమై యుండుట్ అని అరా ం.

— డా. టామ్ స్టరెయినర్డ
కరాస్త ుతో ఏకమైయుండుట్ వలన మనము కరస్
ా త ులోని ప్రయ్యజనములనిాయు
పొ ందుతునఘాము. చర్ితర స్ంబంధంగవ ఈ ప్రయ్యజనఘలు ఏమనగవ:

నీతిమంతులముగవ తీరిబడుట్, ప్ర్ిశుదధ ప్రచబడుట్, దతత త చేస్టికొనబడుట్ —

ఇవనిా రక్షణలో మనము పొ ంద్ియునావని మనము వర్ిుసత వము. ఇవి కరస్
ా త ు నందు
మాతరమే పవరపిత సవతయ. కవబట్ిర , ఈ ప్రయ్యజనఘలను పొ ందడఘనికి మనము కరాస్త ుతో

ఐకయమైయుండుట్ మనకు ముఖయం, వవస్త వవనికి, అద్ి మనకు ఆవశ్యకం. అలాగ్పతే
ఈ ప్రయ్యజనఘలను మనము ఎలా పొ ందవచుి, లేక మనము కరాస్త ుతో కూడఘ ఎలా
ఐకయప్రచబడతఘము? మనము విశ్వాస్ము ద్ఘార్వ, విశ్వాస్ము ద్ఘార్వ మాతరరమే

ఐకయప్రచబడతఘము. ద్ేవుడనుగాహించు ఆ విశ్వాస్ వరములోనికి, అనగవ కరాస్త ుతో
గల ఐకయతలోనికి మనలను తెచుినద్ి, విశ్వాస్మే.

— డా. జఫిర జూయ
యిేసు మర్శయు విశావసుల మధ్య నలకొనియుండు అతయంత పారధానయమన
ై ఈ ఐకయత గుప్త మై

యునిదని దదవశాసత ర ప్ండితయలు తర్చుగా చెప్ుపచుందుర్మ ఎందుకనగా ఈ ఐకయత ప్నిచదయు తీర్మను
బెైబిలు ఖ్చుతముగా వివర్శంచడం లేదు. కాని ఈ ఐకయతలో మన దదహములు మర్శయు మన ఆతులు

సహతం పాలొగంటాయనే విష్యానిి మాతరం లేఖ్నము సపష్ర ంగా తెలుప్ుతయనిది. యోహాను 15:4-7,
ర్పమా 8:9-11, మర్శయు ఇంకా అనేకమైన ఇతర్ వాకయభాగాలలో ఈ విష్యానిి మనము చూడవచుు.
ఒక ఉదాహర్ణగా, పౌలు 1 కొర్శంథీ 6:15-17లో వారసుతని విష్యానిి ఒకసార్శ గమనించండి;

మీ ద్ేహములు కరస్
ా త ునకు అవయవముల ై యునావని మీర్్రుగర్వ? . . . అట్టవల
ప్రభువుతో కలిస్టికొనువవడు ఆయనతో ఏకవతుయెై యునఘాడు (1 కొర్ింథీ 6:1517).

1834-1892 మధ్య కాలములో జ్జవించన ప్రఖ్ాయతిగాంచన బాపిరసర ు బో ధ్కుడెన
ై చార్ో స్ సపర్ీన్,

ఎఫస్ట్ 5:30 ఆధార్ంగా ది మాయచెో స్ మిసర ర్ర అనే తన ప్రసంగంలో కరస
ీ త ుతో నుండు ఐకయతను గూర్శు
మాటలాడాడు. ఆయన బో ధించనదదమనగా:
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మనకును కరాస్త ునకును మధయ అతయంత పవరధఘనయమైన ఐకయత నలకొని

ఉంట్టంద్ి . . . అద్ి ఐకయత కవదు; అద్ి గుర్ితంప్ు. అద్ి అంట్టకట్ర బడి యుండుట్ను
అధిగమించిన విషయం; అద్ి ఒక భాగంగవ చేయబడుట్యెై యునాద్ి,

మొతత మంతట్ిలో ఒక ఆవశ్యకమైన భాగంగవ చేయబడుట్యెయ
ై ునాద్ి . . .
కరాస్త ు . . . ఆయన ప్రజలను కలిగియుండవల ను; వవరు ఆయనకు
ఆవశ్యకమైయునఘారు.

మనము ఆయన నుంచ తొలగశంప్బడినటో యితద కరస
ీ త ు తానే నష్ర పల వునంతగా, కరస
ీ త ుతో మనకు గల

ఐకయత ఎంతో పారధానయమన
ై దెయ
ై ునిదని ఆలోచంచడం ఆశుర్యంలో ముంచెతత యతయంది. ఆయన మనలను
పేరమిసుతనాిడు, గనుక మనము ఆయన స తెత య
త ుండునటట
ో , ఆయన సావసా ామై యుండునటట
ో మన

కొర్కు మర్ణంచాడు. మనము ఆయనతో ఏకమయ
ై ునాిము గనుక, మన ర్క్షణ విష్యంలో గల భదరత,
క్షమాప్ణ విష్యమైన గొప్ప హామీ, మర్శయు దదవునితో కూడా మనకు గల సర్న
ై సాానము విష్యమైన
గొప్ప పల ర తాిహమును గూర్శున అనుభూతిని ప్రతి విశావస్టి అనుభవించవల ను. కరీసత ు చదత

పల షింప్బడుచు, ఆయన ప్ర్శశుదాధతు చదత ఆదుకొనబడుటనుబటిర, ఆ ఐకయతలో నుంచ మనము ఎంతో
బలమును ర్ాబటటరకొనవల ను. మనము కరస
ీ త ునందు దాచబడియునాిము గనుక, తండిర, కుమార్మడు

మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు దృషిరలో మనము ప్ర్శప్ూర్మణలమైయునాిమని ఎర్శగశ, దదవునితో గల సహవాసం
వలన ధెర్
ై యం తెచుుకోవాల్వ. అలాగని, వార్మ మన పాప్ములనుబటిర మనలను కీమశిక్షణలో పటర ర్నేది
దీని అర్ాం కాదు. కాని వార్మ మనలను కీమశిక్షణలో పటిరనప్ుపడు, మనము నిర్ంతర్ము దదవునితో

ఏకమైయుండులాగున మనలను ప్ర్శప్కవత మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణతలోనికన తెచుుటకు ఉదదేశింప్బడినదెై,
అది అనుర్ాగసహతమన
ై దెై యుండు చర్యయవుతయందనేదద దీని అర్ాం.

విశావసులు కరస
ీ త ుతో కల్వగశయుండు ఐకయతను గూర్శు మనము తెలుసుకునాిము, గనుక

కరీసత ునందల్వ ఇతర్ విశావసులతో గల ఐకయతను గూర్శు ఇప్ుపడు చూదాేము.

విశ్వాస్ులతో ఐకయత
అదృశయమైన సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ కరస
ీ త ుతో ఏకమయ
ై ునాిర్మ గనుక, విశావసులు కూడా
ఆయన యందు ఒకర్శతో నొకర్మ ఐకయమైయునాిర్మ. ఈ విష్యానిి మనము ర్పమా 12:5, గలతీ 3:2628, ఎఫస్ట్ 4:25, మర్శయు ఇంకా అనేకమన
ై ఇతర్ వాకయభాగాలలో కూడా చూడవచుు. ఈ ఐకయతను
గూర్శు యిేసు తన తండిత
ర ో యోహాను 17:22-23లో ఏమని మాటలాడాడో వినండి:

మనము ఏకమైయునాలాగున, వవరును ఏకమై యుండవల నని నీవు నఘకు
అనుగాహించిన మహిమను నేను వవర్ికి ఇచిితిని. వవర్ియందు నేనును నఘ

యందు నీవును ఉండుట్వలన వవరు స్ంప్ూరుులుగవ చేయబడి యేకముగవ

ఉనాందున నీవు ననుా ప్ంపి తివనియు, నీవు ననుా పేమి
ర ంచినట్ేర వవర్ినికూడ
పేరమించితివనియు, లోకము తెలిస్టికొనునట్ట
ల నఘకు అనుగాహించిన మహిమను
వవర్ికి ఇచిితిని (య్యహాను 17:22-23).
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దృశయమన
ై సంఘముతో మనకు గల ఐకయత, సంబంధ్ములు మర్శయు అనుభవమునకు

సంబంధించనదెైయుండగా, అదృశయమన
ై సంఘముతో మనకు గల ఐకయత, ఆతుసంబంధ్మన
ై ది మర్శయు
సతాతశాసత మ
ై దెై యునిది. మన అస్టిాతవములు కరస
ీ త ు మర్శయు ఆయన ఆతు దావర్ా
ర ునకు సంబంధ్మన
కల్వపి పనవేయబడియునివి. తతీల్వతంగా, 2 కొర్శంథీ 5:14-16, గలతీ 3:28, మర్శయు కొలొ 3:11లో

పౌలు స్టలవిసుతనిటటర, కరీసత ునందు మనకందర్శకని
న సమాన గౌర్వమునిది. 1 కొర్శంథీ 12:26లో మనము
చదువుతయనిటటర, ఒకర్ొకర్శ సుఖ్ దుఖ్ములను, సాధ్కబాధ్కాలను సహతం మనము అనుభవిసాతము.
అదృశయమైన సంఘము యొకు సహవాసము ప్ుడమిపన
ై ుని సంఘమునకే ప్ర్శమితమైనది

కాదు; అది ప్ర్లోకమందల్వ సంఘమునకు, ఇది వర్కే మర్ణంచ ప్రభవుతో కూడా నుండుటకు

ప్ర్మప్దించన ఆ విశావసులకు కూడా వర్శతసత ుంది. ప్ుడమిపై నుని విశావసులు కరస
ీ త ునందు మర్శయు
కరీసత ు దావర్ా ఒకర్శతో నొకర్మ గుప్త మయ
ై ుని సహవాసము కల్వగశయునిటటర, ఇదద సహవాసమును —

ఇప్ుపడు ప్ర్లోకమందుని విశావసులతో సహా — మనము కరీసత ుతో కూడా ఏకమయ
ై ుని ప్రతి ఒకుర్శతో
కల్వగశయునాిము. హెబ్రర 11:4 మర్శయు హెబ్రర 12:22-24 వంటి వాకయభాగాలు మనకు ఈ విష్యానిి
బో ధిసత ాయి.

సంఘము కరస
ీ త ు యొకు పండిో కుమార్త గా చతీరకర్శంప్బడినదనేది, ఈ వాసత వమును నేర్శపంచడానికన

లేఖ్నము ప్రయోగశసత ుని గమనార్హమైన ఒక ప్రతి ర్ూప్మైయునిది. దృశయమన
ై సంఘము, కరీసత ు యొకు
పండిో కుమార్త వల వయవహర్శంప్బడుటలో ఒక అవగాహన ఉనిది, కాని ఇది ఎలో ప్ుపడు అదృశయమన
ై
సంఘములోని పండిో కుమార్త సంప్ూర్ణము చదయబడవల ననే దృషిరకోణంతో కూడినదెైయునిది. ఈ
విష్యానిి మనము పాత నిబంధ్నలో యిష్యా 54:5-8, హో షేయ 2:19-20, మర్శయు కొీతత

నిబంధ్నలోని ఎఫస్ట్ 5:26-27లో చూడగలము. ఈ ప్రతి ర్ూప్ముల నర్వేర్మప, ప్రకటన గీంథం 19వ
అధాయయం ప్రకార్ం, ప్ర్శప్ూర్ణము చదయబడిన అదృశయమన
ై సంఘములో కనిపిసత ుంది.
వినండి:

ప్రకటన 19:6-8లో వారయబడినటటర, యోహాను యొకు దర్ినమును గూర్శున నివేదక
ి ను
అప్ుపడు గకప్ప జన స్మూహప్ు శ్బా మును, విసవతరమన
ై జలముల శ్బా మును,
బలమైన ఉరుముల శ్బా మును పో లిన యొక స్ారము, స్ర్వాధికవర్ియు

ప్రభువునగు మన ద్ేవుడు ఏలుచునఘాడు ఆయనను స్ుతతించుడి, గకఱ్ఱ పిలల
వివవహో తీవ స్మయము వచిినద్ి, ఆయన భారయ తనుాతఘను

స్టిదధప్రచుకొనియునాద్ి; గనుక మనము స్ంతోషప్డి ఉతీహించి ఆయనను
మహిమ ప్రచెదమని చెప్పగవ వింట్ిని. మర్ియు ఆమ ధర్ించుకొనుట్కు

ప్రకవశ్ములును నిరులములునైన స్నాప్ు నఘరబట్ర లు ఆమకియయబడెను; అవి
ప్ర్ిశుదుధల నీతికిాయలు (ప్రకట్న 19:6-8).

కరీసత ు యొకు పండిో కుమార్త అనగా దానిలో విమోచంప్బడిన సకల యుగములందల్వ

ప్ర్శశుదుధలుందుర్మ, ఒకర్శతో నొకర్మ సహవాసముగలవార్ై, చదర్శయునాిర్నే విష్యానిి ఇచుట మనము
గమనిసుతనాిము. మనమందర్ము ఒకుటిగా నిలువబడియుందుము, ప్రతి విశావస్టి యొకు నీతి
కనీయలుగల ఒకు వివాహ వసత మ
ర ును ధ్ర్శంచుకొందుము.
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అప సత లుల విశావస ప్రమాణము

ఐదవ పాఠము : సంఘము

విశావసులు కరస
ీ త ునందు ఒకర్శతో నొకర్మ ఐకయమైయునాిర్నే వాసత వము నుంచ లేఖ్నము అనేక

అనవయములను ర్ాబటటరకుంటటంది. ప్రతి విశావస్టి విలువైనవాడు మర్శయు కరస
ీ త ునకు తప్పనిసర్శగా
అవసర్మైనవాడద అనే విష్యానిి అది మనకు బో ధిసత ుంది. మనము ఒకర్శ నొకర్ము

గౌర్వించుకొనవల నని, ఒకర్శ కొకర్ము ప్ర్శచార్ము చదయవల నని అది మనకు ఉప్దదశిసుతంది. మనము
ఒకర్శ నొకర్ము జఞల్వగలవార్మ,ై దయగలవార్మై, మృదువన
ై వార్మై మర్శయు సహనముగలవార్మై,
ఒకర్శ నొకర్ము క్షమించువార్మై యుండాలని అది మనకు నేర్పశ సుతంది. ఇతర్మలు మన యిడల ఎలా
ప్రవర్శతంచాలని మనము కోర్మదుమో, మనము కూడా వార్శ యిడల అలాగే ప్రవర్శతంచాలని అది మనకు
బో ధిసత ుంది. ఎందుకనగా, మనము కరీసత ు దావర్ా వార్శతో కల్వగశయుని ఐకయతలో, మన దదహములు ఏ
విధ్ంగా ఒక భాగమైయునివో, అదద విధ్ంగా వార్మ కూడా ఒక భాగమయ
ై ునాిర్మ.

ముగింప్ు
అప సత లుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శున ఈ పాఠంలో, మనము సంఘము యొకు
స్టిదధ ాంతమును గూర్శు నేర్ముకునాిము. సంఘము దదవుని చదత ఆయన యొకు ప్రతదయకమన
ై

సమాజముగా ఆమోదింప్బడిందని మనము చూశాము. సంఘము, వేర్మగా ప్రతదయకనంప్బడినది మర్శయు

నిష్ుళంకమన
ై దెై, ప్ర్శశుదధ మన
ై దనే వాసత వమును మనము చర్శుంచాము. దాని సార్వతిరక సవభావమును
గూర్శు మనము చెప్ుపకునాిము. మర్శయు అది ప్ర్శశుదుధల సహవాసమయ
ై ుని విధానములను
మనము వివర్శంచాము.

ఆధ్ునిక కస
ై త వులముగా, సంఘమును గూర్శున మన అనుభవం తర్చుగా బెైబిలు కాలములో

ఉండిన దాని కంటె, లేక అప సత లుల విశావస ప్రమాణము ర్ూప్ుదిదే ుకొనుచుండిన ర్పజులలో కంటె చాలా

భినిమన
ై దెైయునిది. కాని సంఘములోని జ్జవితానికన ములాధార్ంగా నుని వాసత వికతలు ఎనిడును
మార్లేదు. సంఘము నేటక
ి నని దదవుని నిబంధ్న జనమైయునిది. సువార్త ను లోకమునకు

అందించడానికన, లోకమును ఈ ప్ుడమిపై నుని ఆయన ర్ాజయముగా మార్ుడానికన అది ఇంకను ఆయన
ఏర్పర్చుకొనిన పాతరయియ
ై ునిది. సంఘమైన మనము ప్రభువునకు ప్ర్శశుదుధలమై యునాిము.

మనము ఆయన ర్ాజయమయ
ై ునాిము. మనము ఆయన ప్రజలము, ఆయనయందు ఒకర్శతో నొకర్ము
ఏకమైయునాిము. మర్శయు ప్రభువు తానే మన దావర్ా తన కార్యములను చదయుచునాిడు.
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