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ఉపో ద్ఘా తము 

ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో, “సంఘము” అన ేమాట వినబడగానే అది, క ైసైతవులు దదవుని ఆర్ాధించు 
ఒక కటరడమ ైయునిదని ఆలోచంచదవార్మ అనేకులునాిర్మ. కొనిి ప్ర్ాయయాలు ఈ కటరడములు 
భార్రగాను, ఆకర్షణయీంగాను, అలంకార్శకమ నైవిగాను, కళాకృతయలతో అందంగా తీర్శుదదేిబడనివిగాను 
ఉంటాయి. కొనిి సార్మో  అవి చని పరా రా్నా మందరి్ములుగాను, సామానయంగా సజీ్జకర్శంప్బడనివిగాను 
ఉంటాయి. కొనిి సార్మో  అవి పరా రా్నా మందిర్ములుగా మార్ముకొనబడని గశడ్ంగుల ైయుంటాయి. కొనిి 
సార్మో  అవి గృహాలు, చని చని ప్ూర్శ గుడిస్ట లు, లేదా ఆర్ాధించదవార్మ అపాయము నుంచ 
కాపాడుకొనడానికన దాగుకొను గుహల ైయుంటాయి. కాని అప సతలుల విశావస ప్రమాణములో, బెైబిలులో 
ఉనిటటర గానే, “సంఘము” అన ేప్దము మొటరమొదట దదవుని ప్రజలను, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు 
ప్ర్శశుదాధ తు యందల్వ విశావసమును ఒప్ుపకొనువార్శ చదత ర్ూప్ుదిదుే కొని ప్ర్శశుదధ  సమాజమును 
సూచసుత ంది. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శున ప్ర్ంప్ర్లో మనము అధ్యయనము చదసుత ని 
పాఠములలో ఇద ిఐదవ పాఠం. దీనికన “సంఘము” అను శీర్శషక ప టరబడింది. ఈ పాఠంలో, మంగళప్రదమ నై 
ఈ వయవసా యందు విశావసమును ప్రకటించుచుని అప సతలుల విశావస ప్రమాణములోని ప్రకటనలను 
మనము వివర్ంగా చూసాత ము. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము సంఘమును గూర్శు విదతింగా ఇలా వివర్శసుత ంది: 

ప్రి్శుదధ  సవరాతిరక స్ంఘమును, ప్రి్శుదుధ ల స్హవవస్మును నేను 
నముుతునఘాను 

విశావస ప్రమాణములోని ఈ మాటలు ప్ర్శశుదాధ తు మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్యల విభాగంగా 
కనిపిసాత యి. ఎందుకనగా ప్ర్శశుదాధ తు సంఘముతో ప్రతి దనిము ప్రతయక్షంగా జోకయము 
కలుగజసేుకొనుచుండు తిరతవములోని ప్ుర్మష్మూర్శతయి  ైయునాిడు. కాబటిర , మనము సంఘమనే 
అంశానిి ప్ర్శశుదాధ తును గూర్శున పాఠంలో నేర్ముకొని యుండదవార్మే. కాని సంఘమును గూర్శు 
సంప్ూర్శతగా ఒక పాఠం ఉంటేన ేబాగుంటటందని మమేు ఆలోచంచాము ఎందుకనగా క ైసైతవయమునకు, 
మర్శయు కరీసుత  అనుచర్మలముగా మన జ్జవిత అనుభవమునకు సంఘము ఎంతో మూలాధార్మ నైదె ై
యునిద.ి 

ఇంతకు ముందు పాఠంలో మమేు పేర్ొునిటటర గా, సంఘములో నుని విశావసమును 
ఒప్ుపకొనడమనదేి, సంఘములో మనకుని విశావసం ఏదో ఒక విధ్ంగా దదవునిలో మనకు ఉని 
విశావసమును పల ల్వయునిద ికాబటిర సంఘము మీద విశావసమును ఒప్ుపకొనుట ఎబెెటటర గా 
ఉంటటందని ప ర టసె్ట రంటటవార్నకేులు అనుకుంటార్మ. మనము సంఘమును నముుచునాిమని విశావస 
ప్రమాణము చపెిపనంత మాతరా న, మనము ర్క్షణ కొర్కు సంఘమును నముుతయనాిమని అరా్ం కాదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్క్షణారా్మ ైన విశావసము కరసీుత లో, కరసీుత లో మాతరమే ఉంటటంది. కాని సంఘమును గూర్శు బెైబిలు 
బో ధిసుత ంది, మర్శయు సంఘము క ైైసతవులకు పరా ముఖ్యమ నైదని కూడా బెైబిలు ఉప్దదశిసుత ంది గనుక 
మనము బెైబిలును నముుతయనాిమన ేఅవగాహనతో సంఘమును నముుతయనాిము. ప్ర్శశుదుధ ల 
సహవాసమును నముుచునాిమని ఒప్ుపకొనుటలో కూడా ఉని వాసతవము 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 తలపలయబడని నాలుగు ప్రధాన బో ధ్లుగా 
విభజంప్బడింది. మొదటగిా, సంఘమును గూర్శున దదవుని అనుమతిని చూసాత ము. ర్ ండవదగిా, 
సంఘము ప్ర్శశుదధమ ైనదను వాసతవమును చర్శుసాత ము. మూడవదిగా, సంఘము “సార్వతిరకమ నైదనే” 
విష్యానిి వివర్శసాత ము. మర్శయు నాలుగవదగిా, సంఘము ఒక సహవాసమ యైునిదన ే
అభిపరా యానిి అనేవషిసాత ము. అప సతలుల విశావస ప్రమాణములో ర్ూఢపి్ర్చబడినటటర , సంఘము 
యొకు గుర్శతంప్ును మర్శయు సవభావమును మనము గహీ ంచడానికన ప్రతి విభాగం మనకు 
సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. సంఘము యొకు దెైవిక అనుమతి అన ేఅంశముతో మొదలుప డదాము. 

అనుమతి 

నేట ిప్రప్ంచంలో, సంఘము అనవసర్మని నమేువార్మ — లేదా కనీసం అది అవసర్ం 
లేదనిటటర గా ప్రవర్శతంచద క ైసైతవులు ఎందర్ప ఉనాిర్మ. అనేక సందర్ాులలో, సంఘము వంట ివయవసాలు 
మనము దదవునితో కల్వగశయుండు వయకనతగత సంబంధ్ము మధ్యలో చొర్బడుతయని మానవ కల్వపతములని 
చతతశుదిధగల విశావసులు అనుకుంటార్మ. కాని లేఖ్నము ఇందుకు చాలా భినిముగానుని దృషిరకోణానిి 
బో ధిసుత ంది. సువిశాల భావం చొప్ుపన, సంఘము ఈ ప్ుడమిప ై దదవుని ర్ాజయమ ైయునిది, ఆయన 
ప్రతదయకనంచుకొనిన ప్రజల సమూహమ ైయునిది, మర్శయు ఆయన యి డల విశవసనీయుల ైయునివార్శకన 
కృప్ను ప్రసాదించు ప్రధాన మాధ్యమమ ైయునిది. లేఖ్నము ప్రకార్ము, మనము దదవునితో 
సంబంధ్మును న లకొలుపకొని దానిని నిర్వహ ంచుకొనుటలో సంఘము కరలకమ యైునిది. 

సంఘము దదవుడు అనుమతించన విష్యమని మనము చపె్ుపకొనినప్ుపడు, ఆయన దానిని 
ఒక ఉదదేశంతో ఏర్ాపటటచదసాడనేది, దానికన అధికార్మిచాుడనేద ిమన భావం. సాధార్ణ మాటలోో , దదవుడు 
సంఘమును అమోదసిుత నాిడని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. ఈ లోకములో ఆయన బృహతాుర్యమును 
అమలు చదయడానికన సంఘము ఆయన అభిషేకనంచన వయవసాయి ైయునిది. మతతయి 16:18లో యిసేు 
సవయంగా చెపపినటటర గా: 

. . . నఘ స్ంఘమును కట్టర దును, పవతఘళలోక ద్ఘారములు ద్ఘని యెదుట్ 
నిలువనేరవు (మతతయ 16:18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘము, ప్తనమ నై మానవులు ఆవిష్ుర్శంచుకునిద ికాదు. సంఘమునకు యిేస్ట ే
ప్ునాదయిి ైయునాిడు. 

కాబటిర , చర్శతర యందంతటను సంఘములోని లోప్ములను మనము గమనించుచునిప్పటికనని, 
కొనిి ప్ర్ాయయాల ైతద సంఘములు సువార్త బో ధ్ల నుంచ, అవి యిక దదవుని సంఘములు కావనిటటర  
కనిపించునంత ఎడంగా వ ళో్లపల తయనాియని గహీ ంచుచునిప్పటకినని, సంఘము నిష్ 
ప్రయోజనకర్మ నైదని లేదా అది అనవసర్మని మనము ఒక తయది అభిపరా యమును 
ఏర్పర్చుకొనకూడదు. సంఘమును గూర్శు దదవుడిచున అనుమతిని అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఈ 
విధ్ంగా ర్ూఢిప్ర్చుచునిది: 

స్ంఘమును ననేు నముుచునఘాను. 

ఇంత వర్కు మనము నరే్ముకుని పాఠముల నుంచ మీర్మ జఞా ప్కం చదసుకొనుచునిటటర , 
అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఆది సంఘముల విశావస సంబంధ్మ ైన నియమముల 
సార్ంశమ ైయునిది. విశావస సంబంధ్మ నై ఆ నియమములు లేఖ్నముల సార్ంశముల ైయుండనివి. 
గనుక, సంఘమును నముుచునాినని విశావస ప్రమాణము ఒప్ుపకొనినప్ుపడు, సంఘమును గూర్శు 
బెైబిలు బో ధసిుత ని విష్యానిి అది ర్ూఢిప్ర్చవల నను తాతపర్యముగలదెైయునిది. సంఘము దదవుని 
సంకలపములను ఈ లోకంలో న ర్వేర్ువల నని దదవుడు దానిని నియమించాడనదేి సంఘమును గూర్శున 
బెైబిలు బో ధ్ యొకు అతయంత పరా ధ్మికమ నై కోణమ యైునిది. 

సంఘము యొకు దెవైిక అనుమతి అనే అంశమును మనము అధ్యయనము చదసుత ని 
సందర్ుంలో, మూడు ముఖ్య విష్యాలప ై మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదాము. మొదటగిా, సంఘమునకు 
సంబంధించన పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, యిేసు తన ఇహలోక ప్ర్శచర్య 
కాలములో సంఘమును సాా పంిచడానికన ఏం చదశాడనే విష్యముప  ైమన దృషిరని కేందీరకర్శదాే ము. 
మూడవదగిా, బెైబిలు సంబంధ్మ ైన ఈ దృషిర  కోణాలలో గల అంతర్ాువములను కొనిిటిని మనము 
అనేవషించుదాము. సంఘమును గూర్శున పాత నిబంధ్న నపే్థయముతో మొదలుప టటర దాము, ర్ండి. 

పవత నిబంధన 
సంఘమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్నలోగల భావము యొకు వేళలో , వాసతవానికన పాత నిబంధ్నలో 

కలవు. 

యసే్ు ఆర్ోహణమ ై తన శిషుయల మీద ప్రి్శుద్ఘధ తును కుముర్ించినప్పట్ ి
ప ంతకెొస్ుత  ద్నిఘన స్ంఘము ఆరంభమయయందని అనేకులు అనుకుంట్ారు. కవని 
ఇద్ి స్ంఘ స్ాభావమును గూర్ిిన తప్ుపడు అవగవహనయని నేననుకుంట్ాను. 
స్ంఘము పవత నిబంధనలోని ద్ేవుని ప్రజల కొనసవగింప ైయునాదని 
నేననుకుంట్ాను. ద్ేవుడు అబార హామును మర్ియు పవత నిబంధన ప్రజలను 
పిలిచఘడు, గనుక అద్ే ఆ స్ంఘమని, స్ంఘమునకు ఆరంభం ఇద్ే అని మనము 
స్ులభంగవ చెప్ుపకొనవచుి. కవబటి్ర  స్ంఘము ఇకకడ ఆరంభమయయంద్ి, మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యుగంలో కొనసవగుతునాద్ి, మర్ియు ప్రమావధి వరకు, యసే్ు తిర్ిగి 
ఆకవశ్మేఘారూఢుడెై వచుి ఆ ద్ినము వరకు కొనసవగుతుంద్ి. 

— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్ 

కొీతత  నిబంధ్న ఎకేోషయి అను గరీకు ప్దమును ప్రయోగశసూత , “సంఘము”ను గూర్శు అనకే 
ప్ర్ాయయాలు మాటలాడుచునిది. కాని ఈ ప్దము స్ట ప్ుర జ ంట్ లో నుంచ, అనగా గరకీు భాష్లోనికన 
అనువాదం చదయబడిన పాత నిబంధ్నలో నుంచ సంగీహ ంప్బడింది. పాత నిబంధ్నలో, పల గుచదయబడని 
ఇశాీయిలేు 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 అనకే చపటో చూడవచుు. 

కొీతత  నిబంధ్నలో సహ తం, ఎకరోషియ అనే ప్దము సంఘమును సూచంచుచుండని సాంకేతిక 
ప్దమయియంది, మర్శయు పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేీయుల సమావేశమును సూచంచడానికన ఈ ప్దము 
ఇంకను వాడబడుతయంది. ఉదాహర్ణకు, అప  7:38లో స్ట తఫ ను తనను చంప్న ైయుండని వార్శని ఉదదేశించ 
చదస్టని ఉప్నాయసములోని ఈ మాటలు మనము చదవగలము: 

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

ఇచుట, సంఘము అని అనువదింప్బడని ప్దము ఎకేోషయి అయుయనిది, ఇది అతి 
సామానయముగా “సంఘము” అని అనువదింప్బడింది. ఇశాీయిేలీయుల సమావశేము పాత నిబంధ్న 
యొకు సమాన ప్దము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న సంఘమునకు ప్ుర్ావధకిార్ ప్దమ ైయుండినదని ఈ 
ప్దము సూచసుత ంది. 

1 పతేయర్మ 2:9లో, పతేయర్మ కూడా సంఘమును పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిేలీయులకు 
అనవయింప్బడని పరోే్తో పలిుసుత నాిడు: ఆయన ఇలా వరా సాడు: 

అయతే మీరు . . . ఏరపరచబడని వంశ్మును, ర్వజుల ైన యాజక స్మూహమును, 
ప్రి్శుదధ  జనమును, ద్వేుని సొ తతయన ప్రజలున ై యునఘారు (1 పేతురు 2:9). 

ఇచుట, ఇశాీయిలేు జనాంగమును గూర్శు తెల్వయజ ప్ుపచుండిన అనేక పాత నిబంధ్న 
వాకయభాగాలలో నుంచ పతేయర్మ ఉలేో ఖంచ ప్ల్వకాడు. ఈ ర్ ండు గుంప్ుల నడుమ పరా ముఖ్యమ ైన 
కొనసాగశంప్ులు ఉనాియని సూచసూత , ఆయన ఇశాీయిేలీయుల ప్రతదయక పేరో్ను, కొీతత  నిబంధ్న 
సంఘమునకు అనవయించాడు. 

పవత నిబంధనలో ప్రప్రథమమందు ఇశ్వాయేలు జనఘంగమునకు ఇవాబడని 
బిరుదుల యొకక ప్రంప్రలనిాట్ిని పేతురు అనాయస్ుత నా 1 పేతురు 2వ 
అధఘయయం వంటి్ ఒక మూల పవఠమును గూర్ిి మనము ఆలోచించినట్లయతే, 
వవట్ిని ఇప్ుపడు స్ంఘమునకు అనాయస్ుత నఘాడని గాహిసవత ము: “మీరు ర్వజుల ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాజక స్మూహమును, ప్రి్శుదధజనమును, మర్ియు ద్వేుని సొ తెతతన ప్రజలున ై 
యునఘారు.” వవరు నిజముగవ ద్ేవుడు ఇశ్వాయేలు జనఘంగమునకిచిిన 
వవగవా నముల న రవేర్్పపయునఘారనియు, ఇద్ే వవర్ ిగురి్తంప ైయునాదని 
గురుత ప్ట్టర చునాట్టర  తముునుతఘము ఎంచుకొనవల ననియు, నఘనఘ ప్రద్ేశ్వలలో 
ప్రబలంగవ ప్రబలియునా అనయజనుల ైన కొనిా స్ంఘముల గుంప్ునకు పేతురు 
బో ధిస్ుత నఘాడని గమనిసవత ము. 

— డా. డెనిిస్ జఞనిన్ 

సహజంగానే ఇది, కొీతత  నిబంధ్న సంఘం ఖ్చుతంగా ఇశాీయిలేీయుల పాత నిబంధ్న 
సమావేశముల వంటదిద అయుయనిదని చపె్ుపట కాదు. అవి సంబంధ్ము గలవ ైయునివి, కాని భినింగా 
కూడా ఉనాియి. ర్పమా 11వ అధాయయంలో, పాత నిబంధ్న ప్రకార్మ నై ఇశాీయిలేీయుల 
సమావేశమునకును క ైసైతవ సంఘమునకును మధ్య గల సంబంధ్మును గూర్శు చపె్పడానికన పౌలు ర్ ండు 
ర్ూప్కాలంకార్ములను ప్రయోగశంచాడు: పిసుకబడని పిండి ముదే, మర్శయు ఒలీవ చెటటర . 

ర్పమా 11:16లో పౌలు ఏమని వరా సుత నాిడో  ఒకసార్శ చూడండ:ి 

ముదాలో మొదట్ి పడిిక్డు ప్రి్శుదధమ నైద్ెైతే, ముదాంతయు ప్రి్శుదధమే; వేరు 
ప్రి్శుదధమ నైద్ెతైే, కొములును ప్రి్శుదధములే (ర్ోమా 11:16). 

మొదటగిా, పాత నిబంధ్న సమావేశము కొీతత  నిబంధ్న సంఘము చదయబడని అదద ముదే 
యొకు ప్రథమ ఫలమ ైయుండనిదని పౌలు చెపాపడు. 

లేవీయ 23:17 ప్రకార్ం ఇశాీయిేలీయులు దదవునికన పిండ ిగల ర్ొటెరల ప్రథమ ఫలము అర్పణము 
తదవల ను. ప్రథమ ఫలములు వేర్ నై కోత కావు. అవి కోత అంతటలిోని భాగం, గనుక కోత అంతటకిన 
ప్రతినిధయిి ై యుండినవి. కాబటిర , ఇశాీయిలేు జనాంగము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న సంఘము అదద 
పిండమిుదేలో నుంచ తల తాత యని పౌలు చపెపినప్ుపడు, ఇశాీయిలేు ప్రజలు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న 
క ైైసతవులు ఒకే వయవసాలోని, దదవుని ఒకే ప్రజలలోని, ఒక ేసంఘములోని భాగమ ైయుండరి్ని ఆయన 
సూచంచాడు. 

ర్ ండవదగిా, పాత నిబంధ్న సమావేశము చటెటర  యొకు వేర్  ైయుండనిదనియు, కొీతత  నిబంధ్న 
సంఘము అదద చటెటర  యొకు కొముల ైయుండనివనియు పౌలు చెపాపడు. పౌలు వాసతవానికన ఈ 
సాదృశయమును తర్మవాతి అనకే వచనాలలో విసత ృతంగా వివర్శంచాడు. ఆయన యుగముల యందంతట ి
సంఘమును సాగుచదయబడని ఒలీవ చటెటర తో పల లాుడు. పాత నిబంధ్న సంఘము, పరా థమికంగా 
యూదులుగలదె ైయుండనిది, మర్శయు చెటటర  యొకు టోకు వసుత వ  ైయుండనిది: వరే్మో , కాండము, 
మర్శయు అనకే కొములు. అనయజనుల ైన క ైైసతవులు ఈ చటెటర నకు అంటటకటరబడిన అడవి ఒలీవ 
కొముల ైయుండరి్శ. ఇదద విష్యానిి, అనయజనుల ైన క ైసైతవులు యూదు సంఘమునకు అంటటకటరబడిర్ని 
సామానయంగా చపె్ుపకొనవచుు. గనుక, పౌలు ర్పజులోో ని సంఘములో యూదులు మర్శయు అనయజనులు 
సభుయల ై యుండనిప్పటికనని, సంబంధతి కాండము మర్శయు వేర్మో  పాత నిబంధ్న యందంతటను కాలము 
దొర్శోపల యిన ఒకే చెటటర వ ై యుండినవి. అవును, ఈ కొీతత  చటెటర  అనకే కోణాలోో  భినిమ నైదెయైునిది. అద ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ ర్మగుప్ర్చబడి, బలముగా కటరబడింది. కాని అది ఇంకను అదద చటెెలరయునిది. అదద విధ్ంగా, పాత 
నిబంధ్న సంఘము మ ర్మగుప్ర్చబడి, బలముగా కటరబడింద.ి వీర్మ పరా ముఖ్యమ నై విధానాలలో 
భినిమ నైవార్ ై యునాిర్మ, మర్శయు ఎదుగుదలలోని విభిని దశలకు వీర్మ ప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ. 
కాని ఇంకను అదద సంఘమ యైునాిర్మ. 

పాత నిబంధ్న నేప్థయం దృషార ా, సంఘము యొకు అనుమతిని గూర్శు మనము 
తెలుసుకునాిము గనుక, యిసేు తన సంఘమును పాత నిబంధ్న సంఘముప ై ఆధార్ప్డంిదద కాని 
మ ర్మగుప్ర్చబడి ఉనిత స్టిాతికన చదర్మకొను విధానములో ఎలా కటార డో  ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

యేస్ు 
యిేసు అర్శదెంచనప్ుపడు, ఆయన యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్య లోకమంతటిప  ైమర్శయు దదవుని 

ప్రజలప ై గంభీర్మ నై ప్రభావానిి చూపించనదనే విష్యానిి ఎవర్ూ కాదనలేర్మ. యిసేు పాత 
కీమమును, దానికన సంబంధించన పాత సంఘముతో సహా సామానయంగా శాశవతీకర్శంచలేదని దదవశాసత ర 
ప్ండతియలు అనేక మంద ిగుర్శతంచడం సహేతయకమ యైునిది. అదద సమయంలో, యిసేు మొతాత నికే 
నూతనమ నైదెై యుండని సంఘమును సాా పించలేదని గుర్శతంచడం కూడా ముఖ్యమే. ఆయన సంఘం 
పాత నిబంధ్న సంఘముతో గొప్ప కొనసాగశంప్ుగలదెైయునిది. 

యిేసు సంఘమును ఎకేోషియ అన ేపరే్మతో మూడు సందర్ాులలో మాతరమే పేర్ొునిటటర  
సువార్తలలో గీంథసతం చదయబడయిునిది. వాసతవానికన, ఎకేోషయి అనే ప్దం ఈ సందర్ాులలో మాతరమే 
మతతయి, మార్ము, లూకా లేదా యోహాను సువార్తలలో కనిపసిుత ంది. ఈ మూడు వాకయభాగములు 
మతతయి వరా స్టిన సువార్తలో ఉనాియి: ఒక సార్శ 16:18లోను, ర్ ండు సార్మో  18:17లోను కలవు. ఈ 
ర్ ండింటిని మనము జఞగతీతగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

మతతయి 16:18లో యిేసు ప్ల్వకనన మాటలు ఇలా ఉనాియి: 

. . . నఘ స్ంఘమును కట్టర దును, పవతఘళలోక ద్ఘారములు ద్ఘని యెదుట్ 
నిలువనేరవు (మతతయ 16:18). 

ఇచుట కటటర దును అని అనువదించబడిన ఒయికోడొమియా అన ేగరకీు ప్దము, ఏదెైనా మొతతంగా 
కొీతతదెయైుని దానిని కటటర టను సూచంప్వచుు, లేదా అది వర్కే ఉనిదానిని ప్ునఃనిర్శుంచుట లేదా 
ప్ునర్మదధర్శంచుటను సూచంప్వచుు. ఆయన భావమమే ైయుండనిదో  యిసేు సువిదతింగా 
చెప్పనప్పటకినని, మనము ఇదవిర్కే ర్పమా 11లో చూచన పౌలు బో ధ్, యిసేు పాత నిబంధ్న 
సంఘమును ప్ునఃనిర్శుంచుచు దానిని ప్ునుదధర్శంచుచుండనెను దృషిరకోణానిి మనము 
ఎంపికచదసుకొనునటటో  మనలను ఉనుుఖ్ులను చదసుత ంది. 

మతతయి 18:17లోని యిసేు మాటలలో సందిగధత తకుువగా ఉనిది. ఆయన ఏమని చెపాపడో 
వినండి: 

అతడు వవర్ి మాట్యు విననియెడల ఆ స్ంగతి స్ంఘమునకు తెలియజ్ప్ుపము; 
అతడు స్ంఘప్ు మాట్యు విననియెడల, అతనిని నీకు అనుయనిగవను 
స్ుంకర్ిగవను ఎంచుకొనుము (మతతయ 18:17). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వచనములో యిేసు సంఘ కీమశిక్షణ గూర్శు మాటలాడుచుండెను. మార్మమనసుి 
నొందనొలోనివాడు సంఘము లేదా సమావేశము యి దుటకు తదబడవల ననేద ిఆయన ఇచున హచెుర్శక. 
యిేసు ప్ర్శచర్య యొకు ఆదమి సందర్ుములో, అప్ుపడుండిన ఒకే ఒకు సంఘము, ఆ 
పరా ంతమందంతటను చదెిర్శపల యి యుండని యూదుల సమాజమందరి్ములు, మర్శయు 
యి ర్ూష్లేములోని దదవాలయముల ై యుండినవి. ఇవి ప్రతదయకంగా ఇశాీయిలేీయుల సమావశేముల 
యొకు పాత నిబంధ్న ర్ూప్ముల ై యుండినవి, అటోయినను యిేసు వాటనిి “సంఘము” అనే 
సంబో ధించాడు. 

వివాదములు మామూలుగా ప దేలు, యాజకులు మర్శయు నాయయాధపి్తయల చదత — నాయయము 
తీర్ము కార్యభార్ము నిమితతమ  ైనియామకము చదయబడి, సమావేశమునకు ప్రతినిధ్ుల ై యుండనివార్శ 
చదత — ప్ర్శష్ుర్శంప్బడవల నని పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం కోర్బడనిది. ఈ విష్యానిి మనము నిర్గమా 
18వ అధాయయం, మర్శయు దివతీ 1వ మర్శయు 19వ అధాయయములలో చూడవచుు. తన శరీతలు వార్శ 
వివాదములను ఇశాీయిేలీయుల సమావేశముల లోప్లే ప్ర్శష్ుర్శంచుకొనుట వార్శ కర్తవయమ యైునిదని 
వార్శకన జఞా ప్కం చదసూత , ఈ నియమమును యిసేు తన కాలమందు నిర్ాా ర్శంచాడు. కాని ఆయన మాటలు 
తన స ంత సంఘానికన, ఆయన అదివర్కు మతతయి 16లో పేర్ొునిన దానికన వర్శతంప్వల ననదేి కూడా 
యిేసు తాతపర్యమ ైయుండనిది. అందుచదత మతతయి యిేసు మాటలను మన కొర్కు గీంథసాం చదశాడు. 
గమనిసుత నాిర్ా పిరయులార్ా, యిేసు మర్శయు మతతయి మనసుిలలో, పౌలు మనసుిలో ఉండినటేో , 
కొీతత  నిబంధ్న సంఘం ఇశాీయిలేీయుల పాత నిబంధ్న సమావేశముల అభివృదిధయి ై యుండినది. యిసేు 
ఇశాీయిలేీయుల సాా నంలో సంఘమును ఉంచుటకు ర్ాలేదు; ఇశాీయిలేును కొీతత  నిబంధ్న సంఘ 
ర్ూప్ములో కాపాడ ిసంర్క్ించుటకును, దానిని ప్ునర్మదధర్శంచుటకును ఆయన వచాుడు. 

పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న సంఘముల మధ్య గల కొనసాగశంప్ును మనము 
చూచునప్ుపడు, ఈ ర్ ండు సంఘములను ఒకుచపట కలుప్డానికన యిేసు వహ సుత ని ప్రధాన పాతరను 
గుర్శతంచడం ముఖ్యము. 

మొదటదిి, సూా లంగా చపె్పదలచనటోయితద, యిసేు, దదవుడు ఇశాీయిలేీయులకు చదస్టని వాగాే న 
న ర్వేర్ పైయునాిడని కొీతత  నిబంధ్న నివేదించుచునిది. ర్పమా 8:1-4 మర్శయు గలతీ 3:16-29లో 
మనము గమనిసుత నిటటర , యిసేు, దదవుని నిబంధ్నను పాటసిూత , దదవుడు అబరా హాము మర్శయు మోషేకు 
వాగాే నం చదస్టని సకలాశీర్ావదములను సావసాాంగా సంపాదించుకొను విశావసపాతయర డెనై 
ఇశాీయిలేీయుడెయైునాిడు. లూకా 1:32 మర్శయు అప  2:31-33 దావర్ా మనము 
తెలుసుకొనుచునిటటర , ఆయన దావీదు స్టింహాసనమును ప్ునర్మదధర్శంచ ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా 
దదశములను ప్ర్శపాల్వంచు దావీదు కుమార్మడెయైునాిడు. యిేసు గతంలో తగెదెంప్ులు చదస్టికోలేదు. 
ఆయన పాత నిబంధ్న సంఘమునకు సమాప్తమ ైయునాిడు, దాని సంప్ూర్ణమ ైన సభుయడు మర్శయు 
ప్ర్శచార్కుడున ై యునాిడు. 

ర్ ండవదగిా, యిసేు కొీతత  నిబంధ్న సంఘ సాా ప్కుడెైయునాిడు, విఫలమగుచుండని పాత 
నిబంధ్న సంఘమును ప్ూర్శతగా కొీతత  నిబంధ్న సంఘముగా మార్శువేస్టని ప్ునర్మదధర్ణ మర్శయు 
వినూతిమును తచెునవాడెయైునాిడు. ఆయన సంఘమునకు శిర్సుి అని లేఖ్నము ఎఫ స్ట్ 5:23 
మర్శయు కొలొ 1:18లో చాటిచపె్ుపతయంది. ఆయన సంఘమునకు ప ండిో  భర్తయని లేఖ్నము ఎఫ స్ట ్
5:22-23 మర్శయు ప్రకటన 19:1-10లో చబెుతయంది. మతతయి 28:18-20 ప్రకార్ం, సంఘము ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొకు పరా తినిధ్య అధకిార్మును ప ందునటటో  యిసేు తానే నియమిసాత డు. యిేసు సంఘమును 
పేరమిసుత నాిడు, దానిని అమోదిసుత నాిడు మర్శయు దానికన అధకిార్మిసుత నాిడు. 

పవత నిబంధన స్ంఘము, యసే్ుతో కలిగియునా స్ంబంధం యొకక 
సవరమ ైయునాద్ి, ప్రధఘన క ందరమ ైయునాద్ి, స్రి్గవా  కొాతత  నిబంధన స్ంఘం 
యసే్ుతో కలిగియునాట్టవంటి్ అద్ే స్ంబంధమ ైయునాద్ి. కొందరు క్పైస్తవులకు, 
పవత నిబంధన స్ంఘము అనే ప్దజాలము వింతెనైద్ిగవ ఉంట్టంద్ి. స్ంఘము 
అపొ  2వ అధఘయయంలో పేర్కకనబడనిట్టర  ప ంతెకొస్ుత  ద్ినఘన ఉదావించిందని 
మనము అనుకొనవచుి. కవని, స్ంఘమును ద్వేుడు ఒక నిబంధనను 
సవా పించుకొనిన ద్వేుని ప్రజలుగవ ఉనఘారని, మన ప్రభువ నై యసే్ు కరాస్ుత  యొకక 
కవరయము ద్ఘార్వ ద్ేవుడు విమోచించిన ద్వేుని ప్రజల ైయునఘారని మనము 
అనుకునాట్లయతే, పవత నిబంధన స్ంఘము ద్వేుడు ఒకవనొక ద్ినఘన మ స్ట్ీయ 
వచిినప్ుపడు న రవేరుి రక్షణ నిమితతము ఆయన వ పై్ు చూచుచుండు సవమానయ 
విశ్వాస్ుల శ్ర్ీరమవుతుంద్ి. కవబటి్ర  పవత నిబంధన స్ంఘము ద్ేవుని కృప్, 
చింద్ింప్బడని ద్వేుని రకతము, అనగవ కలువర్ి గిర్ ిస్టిలువప ై యసే్ు కరాస్ుత  
చింద్ించిన రకతమునందు నముకముంచింద్ి. పవత నిబంధన క్పసై్తవులు, పవత 
నిబంధన విశ్వాస్ులు, పవత నిబంధన స్ంఘ స్భుయలు మన ప్రభువ ైన యసే్ు కరాస్ుత  
చేత న రవేరిబడని కవరయము కొరకు ఎదురు చూస్ుత నఘారు. స్రాశ్కితమంతమ నై, 
మర్ియు వవర్ ిపవప్ములు క్షమింప్బడి, ద్వేునితో స్మాధఘనప్రచబడనివవర్్ప 
యుండునట్టల  ద్వేుడనుగాహించు అనరహమ నై కృప్ మర్ియు కనికరములో వవరు 
నముకముంచఘరు. కవబటి్ర , ఇచిట్ ప్రధఘనఘంశ్ంలో, పవత నిబంధన విశ్వాస్టి 
మర్ియు పవత నిబంధన స్ంఘం యొకక స్ంబంధం, వవరు ద్వేునితో కలిగియునా 
స్ంబంధం, స్రి్గవా  కొాతత  నిబంధన విశ్వాస్ులు మర్ియు కొాతత  నిబంధన స్ంఘం వల , 
మనము ద్వేునితో కలిగియునా అద్ే స్ంబంధమ ైయునాద్ి. 

— డా. శామూయల్ ల్వంగ్ 

ఇంత వర్కు, దాని పాత నిబంధ్న నపే్థయం మర్శయు యిసేు యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్య కోణంలో 
సంఘము యొకు అనుమతిని గూర్శు మనము నేర్ముకునాిము. ఇప్ుపడు, పరే్ొునబడని విష్యాలలో 
గల అంతర్ాువములను చర్శుంచడానికన స్టదిధంగా ఉనాిము. 

అంతర్వావములు 
కొీతత  నిబంధ్న సంఘమును యిేసు, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధర్ణ మర్శయు 

అభివృదిధగా అభిషకేనంచాడని మనము అరా్ం చదసుకునిప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిేలు మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్నలోని క ైసైతవ సంఘమునకు మధ్య ప్ునాదపి్ూర్వకమ నై కొనసాగశంప్ు ఉనిదనేద ిఒక 
ముఖ్య అంతర్ాువమ ైయునిది. ప్రయోగాతుక సాా యిలో, కొీతత  నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజల సమాజము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దాని పాత నిబంధ్న మూలములను ప్రతిబింబించవల నని మనము ఆశించాల్వ. సహజంగానే, కొనిి 
విష్యాలు భినింగా ఉనాియి, గనుక ఈ మార్మపలను సూచంచడానికన కొీతత  నిబంధ్న తగుమాతరం 
జఞగతీత  వహ సుత ంది. 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 సపష్రంగా పరే్ొునడానికన సమయం తీస్టకిొనడం వృథా 
ప్రయాస కాదు. మొదటదిి, పాత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న సంఘం మధ్య ఉదదేశమును 
గూర్శున గొప్ప కొనసాగశంప్ు ఉనిది. 

ఉద్ేాశ్ము 
దదవశాసత ర ప్ండతియలు ప్రప్ంచ చర్శతరను తర్చుగా మూడు దశలుగా కోీడకీర్శసాత ర్మ: సృషిర , ప్తనము 

మర్శయు విమోచనము. సృషిర  దశలో, ఆదకిాండము 1వ మర్శయు 2వ అధాయయంలో వర్శణంప్బడనిటటర , 
దదవుడు ఈ లోకమును, చటోెను, జంతయవులను, మర్శయు మానవులను సృజంచాడు. లోకంలోని ఒక 
ప్రతదయక భాగంలో, ఆయన ఏదనెు తోటను ఏర్ాపటటచదశాడు. దదవుని విధాయకమ నై ఆదదశాలను 
అనుసర్శసూత , భూమిని నిండించ దానిని లోప్ర్చుకుంటూ, దానిని ఏదెను తోట వల , దదవుని ప్ర్శశుదధ , 
ప్రతయక్షప్ర్చబడు సనిిధికన తగశన చపటటగా చదయడం మానవుని బాధ్యతయి ై యుండనిది. 

ప్తనము దశలో, ఆదకిాండము 3వ అధ్యయములో గీంథసాం చదయబడని వివర్ము ప్రకార్ం, 
మానవ జఞతి దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదస్టింద ిఏదనెు తోటలో నుండ ివ ల్వవేయబడంిది. 
మానవుడు పాప్ములో ప్తనమ ైనప్ుపడు, సకల సృషిర  దుర్రి తిమయమయియంది. పౌలు దనీిని ర్పమా 
8:20-22లో వివర్శంచాడు. 

మిగతా చర్శతర విమోచన దశకు సంబంధించంది, ఈ దశలో దదవుడు మానవుని ప్ర్శప్ూర్ణమ నై 
స్టిాతికన ప్ునర్మదధర్శంచు కార్యము చదయుచునాిడు, మర్శయు మానవాళ్ల దావర్ా సృషిరజఞలమంతటనిి దాని 
పరా చీన కాలములోని దశకు ప్ునర్మదధర్శంచుచునాిడు. అంతిమ దశలోని విమోచన కాలము, మనము 
యి ష్యా 65:17 మర్శయు యి ష్యా 66:22లోను, 2 పతేయర్మ 3:13లోను, ప్రకటన 21:1లోను 
చదువుచునిటటర , కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమియు సృజంప్బడినదె ైయుంటటంది. మానవాళ్ల 
మర్శయు సృషిరజఞలము యొకు ఈ విమోచన పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలో ఎలోప్ుపడు దదవుని 
సంఘము యొకు ఉదదేశమ ై యుండనిది. 

ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో, సృషిరని ప్ునర్మదధర్శంచాలను లక్షయం దిశగా సంఘం యింకా 
ప నుగులాడుతూనే ఉనిది. కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్ల ప్రకార్మ ైన పరా ధానయతలను అనుసర్శసూత , కరీసుత  నొదేకు 
వచుు ప్రతి ఒకుడు విమోచన యొకు అంతిమ దశకు చదర్ము ఒక మ టటర కు ప్రతినిధగిా నిలుసుత నాిడని 
ఎర్శగశనవార్మ ై, ఈ కార్యమును మనము పరా థమికంగా సువార్తను ప్రకటించుట దావర్ా న ర్వరే్ువచుు. 
మన ప ర్మగువార్శకన కరసీుత  పేరమను చూపసిూత , దదవుని మహ మ, ఘనత మర్శయు సవభావము 
ప్రతిబింబించబడునటటో  మన చుటూర ర్ ఉని సంసుృతయలను మార్మసూత , ఈ లోకంలో నిజ క ైసైతవులముగా 
జ్జవించడం దావర్ా కూడా మనము దీనిని చదయవచుు. ఆయన మన విమోచన కార్యమును 
ప్ూర్శతచదయడానికన యిసేు తిర్శగశ వచుు ఆ దనిము కొర్కు నిర్రక్సిూత , పరా ర్శాంచడం దావర్ా దీనిని 
చదయవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ప్రజలతో కూడని ఈ ర్ ండు సమావశేములు కూడా విశావసులు మర్శయు అవిశావసులతో 
కూడనివ ైయునివనదేి, పాత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు వర్తమాన యుగమందల్వ కొీతత  నిబంధ్న 
సంఘం మధ్యగల కొనసాగశంప్ు గూర్శున ర్ ండవ విష్యమ యైునిది. 

విశ్వాస్ులు మర్ియు అవిశ్వాస్ులు 
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో, దదవుని సంఘం ఎనిడును ప్ర్శప్ూర్ణమ ైనదె ై

యుండలేదనే విష్యానిి జఞా ప్కముంచుకొనండి. పాత నిబంధ్నలో, పరా చీన ఇశాీయిేలీయులు కొందర్మ 
దదవుని యి డల విశవసనీయమ నైవార్  ైయుండి దదవుని దవీ నలు ప ందార్మ. కాని ఇతర్మలనకేమంద ి
అవిశావసంతో దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటటచదస్టి, దదవుని శాప్ములకు గుర్యాయర్మ. ఈ వివర్మును 
మనము పాత నిబంధ్న యందంతటను చూడవచుు, కాని లేవీయ 26వ అధాయయం మర్శయు దివతీ 
27-30 అధాయయముల వంట ివాకయభాగాలలో మానము గమనించుచుని దదవుని నిబంధ్న 
ఆశీర్వచనములు మర్శయు శాప్ముల సార్ంశములలో అది అతి సపష్రంగా ఉంటటంది. 

యిేసు అనుచర్మల సమావశేం, అనగా కొీతత  నిబంధ్న సంఘమును గూర్శు కూడా ఇదద విష్యం 
నిజమ యైునిది. నటేి మన సంఘాలలో అవిశావసులు ఎలోప్ుపడు విశావసులతో కూడా 
కల్వస్టియుంటటనాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సతలులలో యూదా అవిశావస్టియి  ైయుండనెు. ఈ సంగతి 
యోహాను 6:70, 71లో నిర్శేష్రంగా చెప్పబడింది, మర్శయు కరసీుత ను అప్పగశంచన సందర్ుములో సహ తం 
దీనిని మనము చూడవచుు. సంఘము యొకు మిశితీమ నై సవభావం ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3 
అధాయయాలలోని సంఘాలకు వరా యబడని సందదశాలలో కూడా విదతిమవుతయంది. సంఘములోని 
యథారా్మ నై విశావసులు జయించువార్ ై యుందుర్ని ప్రకటన గీంథములోని ఈ అధాయయాలు 
తెలుప్ుతయనాియి. కాని జయించనివార్మ వార్శ అవిశవసనీయమ ైన హృదయాలను బటరబయలు 
చదసుకుంటార్ని కూడా ఈ అధాయయాలు హచెుర్శసుత నాియి. 1 యోహాను ప్తిరకలోని ఎకుువ శాతం, 
సంఘములోని యథారా్మ నై మర్శయు అబదిధకుల ైన విశావసుల మధ్య గల తదడాలను వివేచంచుచుని 
విష్యానికన అంకనతం చదయబడంిది. దీనికన మించ, సంఘములోని అబదధ  బో ధ్కులను గూర్శు అనేక ఇతర్ 
వాకయభాగాలు హచెుర్శసుత నాియి, లేదా వార్శ విశావసం యథారా్మ ైనదని ర్మజువు చదస్టికొనుటకుగాను, 
అంతము వర్కు దానిని గటిరగా హతయత కొని యుండువార్శని పల ర తిహ సుత నాియి. 

2 కొర్శంథీ 13:5లో, పౌలు ఈ సతయమును గుర్శతసుత నాిడు, గనుక విశావసులు దీనిని గూర్శు 
తలపలయవలస్టిందని పలర తిహ సుత నాిడు. ఆయన వరా స్టని మాటలను వినండి: 

మీరు విశ్వాస్ముగలవవర్్ప యునఘార్ో లేద్ో  మిముును మీర్  శ్ోధించుకొని 
చూచుకొనుడి; మిముును మీర్  ప్ర్ీక్ించుకొనుడి. మీరు భరషుర లు కవనియెడల, 
యసే్ు కరాస్ుత  మీలో నునఘాడని మిముును గూర్ిి మీర్  యెరుగర్వ? (2 కొర్ింథీ 
13:5) 

సంఘ సభయతవము, బాపితసుము, మర్శయు విశావసమును గూర్శున నముదగశన ఒప్ుపకోలు, 
యిేసు కరసీుత నందల్వ ర్క్షణారా్మ నై విశావసమునకు ఖ్చుతమ నై సంకతేాలు కావనే విష్యానిి ప్రతి 
ఒకుర్మ గుర్శతంచాలని పౌలు ఆశించాడు. కరసీుత ను ఎనిడును యథారా్ముగా విశవస్టించనివార్మ సహ తం 
వీటనిి పాటించగలర్మ. గనుక, సంఘ సభుయలు తముునుతాము ప్ర్రక్ించుకొనవల ననియు, వార్మ తమ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్క్షణారా్మ ై కరీసుత ను యథారా్ంగా నముుతయనాిర్నే విష్యానిి ర్ూఢపి్ర్చుకొనవల ననియు పౌలు వార్శని 
పల ర తిహ ంచాడు. 

సహజంగానే, మానవులముగా మనము మర్ొకర్శ హృదయములో ఏమునిదో , ఆ హృదయం 
ప్ర్శస్టిాతదమిటో తెల్వస్టికొనజఞలము. మనము అవతల్వ వయకనత యొకు చర్యలను మాతరమ ేచూడగలము, 
మాటలు మాతరమే వినగలము. గనుక, ఎవర్మ యథారా్మ నై విశావసులో ఖ్చుతంగా చెప్పడం తర్చుగా 
అసాధ్యం. కాని మన సంఘ సభుయలలో అవిశావసులు ఉండవచుుననే ఎర్మక మనలను మనము 
మర్శయు సంఘములోని ఇతర్మలను దృషిరంచు తీర్మప ై ప్రభావం చూప్ుతయంది. వార్మ ఎవర్యియంద ీ
మనకు తలె్వయకపలయినప్పటకినని — ఇంకను కరసీుత నందు విశావసముంచనివార్శని ర్క్ించునటటో  మనము 
సంఘమంతటికన సువార్తను బో ధిసూత  ప్రకటించుచున ేయుండవల నన ేవిష్యానిి మనము 
జఞా ప్కముంచుకొనవల ను. సంఘములో యింకను దదవుని వ దకుచునివార్శని మనము 
సావగతించవల ను, వార్మ కరసీుత నందు విశావసముంచనప్పటకినని, ఆర్ాధ్నలకు హాజర్గు విష్యంలో 
వార్శని నిర్మతాిహప్ర్చకూడదు. సంఘములో సుదరీ్ఘ కాలంగా సభుయల ైయుని వార్శ మధ్య సహ తం, 
విశావసం మర్శయు ప్ర్శప్కవత విష్యంలో విశాలమ నై వ ైవిధ్యం ఉంటటందని ఎర్శగశనవార్మ ై, ఇతర్మల 
యి డల మనము సహనము ప్రదర్శించవల ను. 

ఈ సంఘాలు దదవుని యి డల నిర్వర్శతంచవలస్టియుని ఒకే విధ్మ నై కర్తవయములు 
కల్వగశయుండనివనదేి, పాత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న సంఘం కొనసాగశంప్ు మధ్యగల 
మూడవ విష్యమ యైునిది. 

బాధయత 
దదవుని పేరమిసూత , ఆయన ర్ాజయమును ప్రప్ంచమందంతటను వాయపింప్జసేూత , ఆయనకు 

మహ మ తదవల నను బాధ్యత ర్ ండు నిబంధ్నలకు సంబంధించన దదవుని ప్రజలకు అప్పగశంప్బడింది. 
దదవుని యి డల కల్వగశయుండాల్విన పేరమకు సంబంధించనంత వర్కు, పాత నిబంధ్న సంఘము దదవునిని 
హృదయాంతర్ాళములో నుంచ పేరమించాలనియు, ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమునకు హృదయప్ూర్వకంగా 
లోబడాలనియు దివతీ 6:5, 6 బో ధించాయి. 

అదద విధ్ంగా, దదవుని పేరమించాలనియు, ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమునకు హృదయప్ూర్వకంగా 
లోబడాలనియు కొీతత  నిబంధ్న సంఘానికన సహ తం పిలుప్ు ఇవవబడింది. మతతయి 22:37లో 
బో ధింప్బడినటటో , దదవుని యి డల హృదయప్ూర్వకమ నై పేరమ కల్వగశ యుండవల ననేద ిధ్ర్ుశాసత రములోని 
ఆజాలనిిటలిో గొప్పదెయైునిది. 1 యోహాను 5:3 బో ధిసుత నిటటర , దదవుని హృదయప్ూర్వకంగా 
పేరమించనప్ుపడు, సహజంగాన ేఆయన ఆజాలనిిటికనని హృదయప్ూర్వకంగా లోబడుదుము. 

కొాతత  నిబంధన స్ంఘం పవత నిబంధనలోని ధరుశ్వస్త రమును పవట్ించవలస్టని 
అవస్రమునాద్ఘ అనదే్ ిప్రజలు తరచుగవ అడుగుచుండు ప్రశ్ాలలో 
ఒకట్ ైయునాద్ి. అవును, పవటి్ంచవల ను మర్ియు లేదు. పవట్ించవలస్టని 
అవస్రం లేదు అనదే్ ిఎట్టవంట్ ిస్ంద్ిగధమ ైననులేని జవవబ యైునాద్ి. పవత 
నిబంధన ధరుశ్వస్త రములోని నిరాి్షరమ ైన కొనిా కట్రడలు మన నిమితతము 
తొలగించబడినవి కవబటి్ర  వవట్నిి పవటి్ంచనవస్రం లేదు. మన మగ పిలలలకు 
స్ునాతి చయెయంచనవస్రం లేదు. స్ంవతీర్వనికి మూడు సవరుల  మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవవలయమును స్ందర్ిశంచవలస్టిన అవస్రం లేదు. ఇలా అవస్రములేదు అనే 
జాబితఘలో చఘలా విషయాలను చేరివచుి. వవస్తవవనికి, అపొ  15వ అధఘయయంలో 
గాంథసా్ం చేయబడినట్టర , ఆ నఘట్ ిమహా స్భలో జర్ిగిన చరి ద్ీనిని గూర్ ి. ఏద్ి 
ఏమ ైనఘ, పవత నిబంధనలోని ధరుశ్వస్త రము యొకక తఘతపరయమేమ ైయునాద్ి? 
ద్ేవుని గుణశీలము మర్ియు స్ాభావమును, మర్యిు మనము ప్ంచుకోవల నని 
కోరబడని గుణశీలము మర్ియు స్ాభావమును తోర్వ అనగవ ధరుశ్వస్త రము 
బయలుప్రచుననే అవగవహన చకప్ుపన, అవును, తోర్వ నడేు స్హితం వరి్తస్ుత ంద్ి. 
ఈ విషయానిా నీవు పౌలు ప్తిరకలలో గమనించఘవని ననేనుకుంట్టనఘాను. పౌలు 
తన పవఠకులకు ఇలా చెబుతునఘాడు. “లేదు, మీరు స్ాతంతుర లు. మీరు 
వీట్నిాటి్ని అనుస్ర్ించవలస్టని అవస్రం లేదు. మీరు స్ాతంతుర ల ైయునఘారు 
గనుక, స్హజంగవనే, మీరు ద్ ంగిలరు, అబదధమాడరు, దుర్వశ్గలవవర్్పయుండరు, 
వయభిచర్ింప్రు.” అలాగ్పతే, మన రక్షణ నిమితతము క్పసై్తవులు తోర్వను 
పవటి్ంచవలస్టని 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 
వాయపింప్జయేవలస్టనివార్ ై యుండిర్నే విష్యానిి గమనించండి. ఆది 17:4లో, అబరా హాము అనేక 
జనములకు తండిరయగునని దదవుడు వాగాే నం చదసాడనే విష్యానిి పాత నిబంధ్న సంఘము 
ఎర్శగశయుండెను. ర్పమా 4:13లో పౌలు బో ధసిుత నిటటర గా, వార్మ దదవుని ర్ాజయమును విశావసము దావర్ా 
లోకమందంతటను వాయపింప్జయేునటటో  ఈ వాగాే నము వార్శని బాధ్ుయలనుగా చదయుచునిదని పాత 
నిబంధ్న సంఘము ఎర్శగశయుండెను. అదద విధ్ంగా, సకల సృషిరకన సువార్తను ప్రకర్శంచడం దావర్ా కొీతత  
నిబంధ్న సంఘము ఈనాడు సహ తం ఈ ప్రణాళ్లకను అమలుచదయుచునేయునిది. మతతయి 28:19 
ప్రకార్ం యిేసు తన సంఘానికన ఇలా ఆజఞా పిసుత నాిడు: 

కవబటి్ర  మీరు వ ళ్లల, స్మస్త  జనులను శిషుయలనుగవ చేయుడి (మతతయ 28:19). 

దదవుని మహ మప్ర్చుట, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న సంఘము చదత 
ప్ంచుకొనబడని మూడవ కర్తవయమ యైుండినది. 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. ఆద ి1:27 బో ధసిుత నిటటర గా, మనము 
దదవుని సవర్ూప్మందు సృజంప్బడతిిమనే వాసతవము చదత కూడా ఇద ిసూచంప్బడుతయంది. పాత 
నిబంధ్న ప్రప్ంచంలో, ప్రజలు ర్ాజులను పేరమింప్వల నని, వార్శకన లోబడవల నని మర్శయు వార్శని 
మహ మప్ర్చవల నని ర్ాజుల ప్రతిమల ర్ూప్ములు వార్శకన జఞా ప్కం చదయుచుండినవి. దదవుని 
ర్ూప్ములుగా, మానవులు ఆయనకు మహ మ తచెుునటటో  ర్ూప ందింప్బడియునాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అదద విధ్ంగా, కొీతత  నిబంధ్న సంఘము సహ తం దదవునికన మహ మ కలుగజయేవల ను. ఈ 
విష్యం 1 కొర్శంథ ీ10:31, 1 పేతయర్మ 4:11 మర్శయు ఇంకా అనకే ఇతర్ వాకయభాగాలలో కూడా 
బో ధింప్బడియునిది. 

దదవుడు సంఘముప ై మోప్ుచుండు బాధ్యతలు భార్మ ైనవి కావు — మనము 
కరీసుత నందునిప్ుపడు అసలే భార్మ నైవ  ైయుండవు. మనము మన స ంత యోగయతనుబటిర  దదవుని 
సముఖ్ంలో నిలువబడవలస్టయిునిటోయితద, మన కర్తాముల భార్ము కనీంద మనము నల్వగశపల దుము. 
కాని కరసీుత నందు, సంఘములోని యథారా్ప్ర్మల ైన క ైసైతవులు శిక్ావిధ ినుంచ సవతంతయర ల ైయునాిర్మ, 
విఫలము విష్యమ  ైనిర్ుయంగా ఉంటూ, దదవుని ర్ాజయ వాయపిత  కొర్కు శీమిసుత నాిర్మ, ఆయన 
శాసనములను పాటిసుత నాిర్మ, ఆయనకు మహ మ తెచుుచునాిర్మ. వాసతవానికన, చవర్కు మన 
విజయం నిశుయం. తాతాుల్వక అవర్పధాలను మనము ఎదుర్ొునవచుు, అటోయినప్పటికనని ఆప్జఞలని 
దదవుని విజయం దిశగా చర్శతర ముందుకు దూసుకువ ళతత న ేఉంది. ఇదంతా సంఘము దావర్ా 
సంభవిసుత ంది. కాబటిర , మనము ఎంత ఎకుువ విధదయులమ  ైయుంటామో —ఎంత ఎకుువగా మన 
కర్తవయములను నిర్వహ సుత ంటామో — అంత తవర్శతంగా దదవుడు మహ మగల తన ర్ాజయమును 
ప్రవశేప టటర ను. 

సంఘం, కొీతత  నిబంధ్నలో యిసేు ఆమోదించన శర్రర్ముగా పాత నిబంధ్నలో దాని ఆర్ంభ దశల 
గుండా అభివృదిధ  చెందిన విధానానిి గమనించడం దావర్ా, సంఘం దదవుని చదత సంప్ూర్శతగా 
అనుమతింప్బడిందనే సంగతి సపష్రమవుతయంది. సంఘం నిల్వచయుండాలని దదవుడు 
కోర్మచునిందునుబటిరయిే, మర్శయు అది ఆయన సంకలపములకు ప్రయోజనప్డుతయంద ిగనుక సంఘం 
తన ఉనికన కల్వగశ యుంటటనిద.ి ఇది మానవుని ఆవిష్ుర్ణ కాదు. ఇది బెైబిలు సంబంధ్మ నై మతము 
యొకు అవినీతి కాదు. ఇద ికరసీుత  యొకు ప ండిో కుమార్ త మర్శయు ఆయన శర్రర్మ ై యుండి, దదవుని చదత 
పేరమింప్బడుతయంది, మర్శయు ఆయన స్టేవ మర్శయు మహ మారా్మ ై ప్రతిషిరంప్బడయిునిది. 

సంఘము దదవుని చదత అనుమతింప్బడిందన ేఅవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇక ర్ ండవ 
ముఖ్ాయంశానిి చూదాే ము: సంఘము ప్ర్శశుదధమ నైదెయైునిదనే వాసతవము. 

ప్రి్శుదధమ ైన 

ప్ర్శశుదధతను గూర్శున ఆలోచనలను సూచంచడానికన బెైబిలు యందంతటను, అనేక విభినిమ ైన 
ప్దములు ప్రయోగశంప్బడనివి. కొీతత  నిబంధ్నలో, సంఘము ప్ర్శశుదధమ ైనదెయైునిది లేక, 
ప్ర్శశుదధప్ర్చబడినదెైయునిదని వర్శణంప్బడింది. మర్శయు సంఘములో భాగమ యైుని ప్రజలు, 
ప్ర్శశుదుధ లని పలిువబడా్ ర్మ. ప్ర్శశుదధమ ైన, ప్ర్శశుదధప్ర్చబడిన మర్శయు ప్ర్శశుదుధ లు అనే ఈ మూడు 
ప్దాలు — ఒక ేగరకీు ప్ద సముదాయము నుంచ ఉతపనిమవుతయనాియి. ప్ర్శశుదధమ నై అన ేప్దం, 
హగశయోస్ అన ేవిశషే్ణము నుండి అనువదించబడింది. ప్ర్శశుదధప్ర్చబడని అనే ప్దము, హగశయాజో 
అన ేకనయీా ప్దము నుండ ివచుంది, మర్శయు ఇద ిప్ర్శశుదధప్ర్చు అన ేఅరా్మిసుత ంది. మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“ప్ర్శశుదుధ లు” అనే ప్దము, హగశయోస్ అన ేనామవాచకం నుండ ివ లువడింది, మర్శయు 
ప్ర్శశుదధమ ైనవాడు అన ేఅరా్మిసుత ంది. 

పాత నిబంధ్నలో, కాదోష్ అనే విశషే్ణము, ప్ర్శశుదధమ నై అని అరా్మిసుత ంది; కాదాష్ అనే 
కనీయాప్దము, ప్ర్శశుదధప్ర్చు అని అరా్మిసుత ంది; మర్శయు కోదదష్ అనే నామవాచకము, 
ప్ర్శశుదధమ ైనవాడని అరా్మిచుు మునిగు హెబ్రర ప్దముల చదత ఇవ ేభావనలు సూచంప్బడినవి. 

ప్ర్శశుదధతను గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, ప్ర్శశుదధత అనదేి దదవుని నుంచ ఆయన 
సృజంచన సృషిరజఞలమును ప్రతదయకనంచు విష్యమని అనుకోడానికన అనకే మంది క ైైసతవులు 
అలవాటటప్డిపల యార్మ. దదవుని ప్ర్శశుదధత ఆయన సృజంచన సృషిరజఞలమునకు బొ తితగా ఇతర్మ నై, లేక 
బొ తితగా భినిమ నై ఆయన శేీష్ఠ తవమ ైయునిదని తర్చుగా చపె్ుపకొనబడుతయంది. కాని లేఖ్నములలో 
“ప్ర్శశుదధమ నై” అనే ప్దం ప్రయోగశంప్బడని విధానం ఇదొకుటే కాదు. సకల పరా ణులు మర్శయు 
వసుత వులు దదవుని ప్ర్శశుదధతను ప్రతిబింబించు ప్రతదయక లక్షణాలు కల్వగశయునిప్ుపడు, అవి కూడా 
ప్ర్శశుదధమ ైనవ యైునివని బెబైిలు సూచసుత ంది. ఈ అవగాహన చొప్ుపననే సంఘము 
ప్ర్శశుదధమ ైనదెయైునిదని అప సతలుల విశావస ప్రమాణం ర్ూఢపి్ర్మసుత ంది. 

సంఘము ప్ర్శశుదధమ ైనదెై యునిదనే ఆలోచనను మనము ర్ ండు భాగాలలో యోచంచుదాము. 
మొదటగిా, “ప్ర్శశుదధమ ైన” అనే ప్దము యొకు నిర్వచనమును మనము అనేవషిదాే ము. ర్ ండవదగిా, 
ప్ర్శశుదుధ ల ైయుని ప్రజలను గుర్శతంచడానికన ఇదద నిర్వచనానిి ఉప్యోగశంచుకుందాము. ప్ర్శశుదధత అనే 
ప్దానికన బెైబిలు ఇచుుచుని నిర్వచనంతో మొదలుప టటర దాము. 

నిరాచనం 
లేఖ్నాలలో, ప్ర్శశుదధతను గూర్శున భావం జటలిమ నైదెైయునిది. కాని ఎవర్శన ైనా లేదా 

దదనిన ైనా ప్ర్శశుదధమ నైదని బెబైిలు చపె్ుపనప్ుపడు, చర్శుంప్బడు విష్యం, న తైికంగా శుదధమ ైనదనే 
అతయంత మౌల్వక ఆలోచనయి యైునిదని చపె్ుపకొనడం నాయయసముతమవుతయంది. మర్శయు ఇందుకు 
సంబంధించన విష్యంలోనే, “ప్ర్శశుదధమ ైన” అనే ప్దం, దదవుని ప్రతదయక స్టవేా ప్రయోజనారా్మ ై 
ప్రతదయకనంచుకొనబడని ప్రజలను మర్శయు వసుత వులను సహ తం వర్శణంచవచుు. 

“న ైతికంగా శుదధమ నైది” అను దానితో మొదలుప టిర , ఈ నిర్వచనంలోని ర్ ండు కోణాలను 
చర్శుసాత ము. ఒకర్మ లేదా ఒక వసుత వు న తైికంగా శుదధమ నైదని మనము చపె్ుపకొనునప్ుపడు, అది 
పాప్ము మర్శయు అవినీతి ఏమాతరమును లేనిదని మనము భావిసాత ము. న ైతిక కోణంలో శుదధమ నైదనే 
అవగాహన ప్రకార్ం, ప్ర్శశుదధత దదవుని గుణశీలములోనే వేర్మపార్శనదెయైునిది. దదవుడు ప్ర్శశుదుధ డని 
లేఖ్నము 2 ర్ాజులు 19:22, సామ  9:10, యి ష్యా 30:11-15, మర్శయు 1 యోహాను 2:20 వంట ి
అనకే చపటో వర్శణసుత ంది. 

అద్ి ద్వేుడు మనమునా ద్ఘని కంట్  ప దావవడెైయునఘాడనదే్ి కవదు; ద్ేవుడు 
అప్ర్ిమితమ నైవవడు, మనము ప్ర్ిమితమ నైవవరమనే ద్ఘని గూర్ిినద్ి కవదు, 
కవని ఆయన న ైతికంగవ అయుయనాద్ఘని కంట్  “ఇతరమ ైనవవడె”ై యునఘాడు. 
ఆయనలో చీకట్ిగవని లేద్ఘ మార్ిపో వుచుండు ఛఘయగవని ఎంత మాతరమును లేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తప్ుప చేయడఘనికి ఆయనలో చెడు పేరరణ లేద్ఘ ఉనుుఖత లేదు. చడెు చేయు 
స్ూచన లేద్ఘ చేయవల నను కోర్ిక ఆయనలో లేశ్మాతరమ ైనఘ లేదు. 

— డా. జే. ల్వగపన్ డంకన్ III 

దదవుడు సంప్ూర్ణంగా ప్ర్శశుదుధ డెై యునిందు వలన, పాపషిిఠయి ైనది ఏదెనైను ఆయన 
సముఖ్ంలోనికన ప్రవశేించనప్ుపడు అది ఆయన తీర్మప మర్శయు ఉగతీకు లోనవుతయంది. ఈ విష్యానిి 
మనము 1 సమూ 6:20, 2 ర్ాజులు 24:3, మర్శయు హెబ్రర 12:14లో చూడవచుు. దదవుడు తన 
తీర్మపను కొంతకాలం నిలుప్ుచదస్టినప్పటకినని, తమ పాప్మునకు ప్ర్శహార్ము నొందనివార్శని ప్ర్శశుదధమ ైన 
ఆయన సనిిధి చవర్కు నాశనం చదసుత ంది. తతీల్వతంగా, ఆయన సనిిధానములోనికన 
ప్రవశేింప్గపర్మనదదదెనైను లేదా ఎవర్ నైను మొటరమొదట ప్ర్శశుదధప్ర్చబడవల ను. ఉదాహర్ణకు, 
యి ష్యా 6:3-7లోని సంఘటనను గూర్శు ఒకసార్శ యోచంచండి: 

వవరుస్ట నైయముల కధపి్తియగు యహెో వవ, ప్రి్శుదుధ డు ప్రి్శుదుధ డు 
ప్రి్శుదుధ డు . . . నేను అయ్యయ, నేను అప్వితరమ ైన ప దవులు గలవవడను; 
అప్వితరమ నై ప దవులుగల జనుల మధయను నివస్టించువవడను; నేను నశించితిని; 
ర్వజును స్ట నైయములకధిప్తియునగు యహెో వవను ననేు కనుాలార 
చూచితిననుకొంటి్ని. అప్ుపడు ఆ స్ట ర్వప్ులలో నొకడు తఘను 
బలిప్ఠముమీదనుండి కవరుతో తీస్టని నిప్ుపను చేత ప్ట్టర కొని నఘయొదాకు ఎగిర్ ి
వచిి నఘ నోట్ిక ిద్ఘని తగిలించి, ఇద్ి నీ ప దవులకు తగిల ను గనుక నీ 
పవప్మునకు పవర యశిితతమాయనెు, నీ ద్ోషము తొలగి పో యనెు అన ను 
(యెషయా 6:3-7). 

ఈ వాకయభాగం ప్రకార్ం, అతని దోష్ము లేదా పాప్మునుబటిర , ప్ర్శశుదధ  దదవుని ప్రతదయక 
సనిిధానమందు అతడు నాశనమగునని యి ష్యా భయప్డిపల యాడు. కాబటిర , స్ట ర్ాప్ులలో ఒకడు, 
దదవుని సముఖ్మందుండని దూతలలో ఒకడు, దదవుని ప్ర్శశుదధ  బల్వపఠ్ము మీద నుంచ కార్మతో తసె్టిన 
నిప్ుపతో యి ష్యా పాప్మును కడిగశవేసాడు. ఇలా ప్వితరము చదయబడటం చదత, యి ష్యా పాప్ము 
పరా యశిుతతమయియంది — అతడు ప్ర్శశుదుధ డుగా చదయబడనెు. మర్శయు ఈ నూతన ప్ర్శశుదధతనుబటిర , 
అతడు తీర్మపనకు గుర్శకాకుండా దదవుని సనిిధలిో నిలువబడగల్వగాడు. 

మనము యి ష్యా 6వ అధాయయములో గమనిసుత నిటటర , దదవుని ప్ర్శశుదధత ఇతర్మలకు 
సంకీమింప్గల గుణగణమ ైయునిది — అద ిఆయనను ప్ర్శప్ూర్ణంగాను మర్శయు సంప్ూర్ణంగాను 
చతిరంచు గుణగణమ యైునిది, కాని అది ఆయన సృజంచన జ్జవులను కూడా అప్ర్శమితమ నై 
విధానాలలో చతిరంచగలదు. ఎఫ స్ట ్1:4, హబె్రర 12:14, 1 పతేయర్మ 1:15, 16లో వరా యబడినటటో , విశావసులు 
ప్ర్శశుదుధ ల ై యుండవల నను బెైబిలు సంబంధ్మ ైన అనేక ఆజాల వ నుక సంకమీింప్గల ఆయన 
ప్ర్శశుదధత యొకు సవభావం ఉంటటనిది. మనము న ైతికంగా దదవుడు ప్వితయర డెయైునింత ప్వితయర లమ ై 
యుండుటకు ప్రయాసప్డవలస్టియునిది. సహజంగానే, మన స ంత బలంతో మనము చదస్టే 
ప్రయతింలో మనమ నిటకినని సఫలులము కాలేము. కాని కరీసుత  తానే ప్ర్శప్ూర్ణమ నై న తైిక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్వితరతగలవాడెై యునాిడు. గనుక మనము ఆయనయందునిప్ుపడు, ఆయన నీతి మనకు 
ఆపాదింప్బడుతయంది, అప్ుపడు మనము నిర్పేక్షంగా ప్వితయర లమ యైునాిమని, పాప్ము మర్శయు 
అవినీతి నుంచ సంప్ూర్ణంగా సవతంతయర లమ ై యునాిమని ప్ర్శగణ ంప్బడుదము. 

దదవుని ప్రతదయకమ ైన స్టవేా ప్రయోజనారా్మ ై ప్రతదయకనంప్బడని ప్రజలను మర్శయు వసుత వులను 
వర్శణంచడం, మనము ప్ర్శశుదధత అన ేప్దమును గూర్శు చపె్ుపకొనుచుని నిర్వచనములోని ర్ ండవ 
కోణమ యైునిది. ఈ అవగాహన చొప్ుపన, వసుత వులు న ైతికంగా ప్వితరమ నైవి కాకపల యినప్పటికనని, అవి 
ప్ర్శశుదధమ ైనవ ై యుండవచుు. ఒక ఉదాహర్ణగా, పౌలు 1 కొర్శంథీ 7:14లో వరా స్టని మాటలను ఒకసార్శ 
గమనించండి: 

అవిశ్వాస్టియెనై భరత భారయనుబటి్ర  ప్రి్శుదధ  ప్రచబడును; అవిశ్వాస్ుర్వల ైన భారయ 
విశ్వాస్టయిెైన భరతనుబటి్ర  ప్రి్శుదధప్రచబడును (1 కొర్ింథీ 7:14). 

విశావస్టి అవిశావస్టిని వివాహమాడినప్ుపడు, అవిశావస్ట ిప్ర్శశుదధప్ర్చబడునని, ఇచుట పౌలు 
చెపాపడు, లేదా ఇతర్ అనువాదాలలో ఉనిటటర , అవిశావస్టి ప్వితీరకర్శంప్బడును. అవిశావస్టి దదవునితో 
గుర్శతంప్బడ ి— అవిశావస్టి దదవుని చదత కరసీుత నందు న తైికంగా ప్వితీరకర్శంప్బడకపలయినప్పటికనని — 
ఆయన స్టేవారా్మ  ైప్రయోజనకార్శగా చదయబడనెనేద ిఇందులోని ఆలోచనయి యైునిది. 

అప్ర్శప్ూర్మణ లు మర్శయు అప్వితయర ల ైనవార్శని దదవుడు ఆయన స్టేవారా్మ ై ప్రతదయకనంచుకొనడం, 
వింతెనై విష్యమని కొందర్మ క ైైసతవులు భావిసుత ంటార్మ. కాని మనము దీనిని గూర్శు కొంచెం లోతయగా 
ఆలోచంచనటోయితద, దదవుడు తన చతతమును న ర్వేర్ముకొనుటకుగాను అవిశావసులను ప్రతదయకనంచుకొనిన 
సంగతయలను గూర్శున అనకే ఉదాహర్ణములు బెైబిలులో కలవు. అప సతలుడెనై యూదా, మన 
ప్రభువును ర్క్షకుడున నై యిేసు కరసీుత ను అప్పగశంచాడనే వాసతవం, బహుశా ఉదాహర్ణములనిిటలిోక లాో  
అతయంత గొప్ప ఉదాహర్ణం కావచుు. యిేసు తాన ేస్ట లవిచునటటర , ఆ ఉదదేశం కొర్క ేయూదా 
ఏర్పర్చుకొనబడనిాడు. యూదా యొకు విదోరహ చర్య, దదవునికన అర్శపంప్బడిన అతి ప్వితరమ ైన, అతి 
ప్ర్శశుదధమ ైన అర్పణకు — ఆయన కుమార్మని ప్రశసతమ నై మర్ణము — కార్ణమయియంద.ి దదవుడు తన 
స్టేవలో దుర్ాుర్మగ ల ైన అవిశావసులను సహ తం ఉప్యోగశంచుకొనగల సమర్మా డెయైునిటోయితద, 
ఆయనను పేరమించు ప్ర్శశుదుధ లు ఆయనకు చదస్ట ేప్రతదయక స్టవేను బటిర  ఆయన ఇంక ంత ఎకుువగా 
మహ మప్ర్చబడును కదా? 

మనమింత వర్కు చూచనటటర , ప్ర్శశుదధతను గూర్శున భావమునకు బెైబిలులో అనకే 
ప్ర్శమాణములునివి. గనుక లేఖ్నములు సంఘమునకు సంబంధించన వర్ణనలుగా ప్ర్శశుదధమ నై, లేదా 
ప్ర్శశుదధప్ర్చబడిన లేదా ప్ర్శశుదుధ లు అనే ప్దములను ప్రయోగశంచనప్ుపడు అవి తలె్వయజ ప్ుప అర్ాా నిి 
అరా్ం చదసుకొనుటకు మనము జఞగతీతప్ర్మలమ ైయుండాల్వ. కొనిి ప్ర్ాయయాలు, వార్శకన అనుగీహ ంప్బడిన 
కరీసుత  ప్ర్శశుదధతనుబటిర , సంఘంలోని యథారా్ప్ర్మల ైన విశావసులు న తైికంగా ప్వితయర ల ైయునాిర్న ే
వాసతవము విష్యమ ై సావధానము వహ ంప్వల నని బెైబిలు మనకు పిలుప్ునిసుత ంది. ఇతర్ 
సమయాలలో, వార్మ యథారా్ప్ర్మల ైన విశావసులు కాకపలయినప్పటకినని, దదవుని ప్రతదయక స్టేవారా్మ ై 
లోకంలో నుంచ ప్రతదయకనంచుకొనబడని వార్శని అది సూచసుత ంద.ి ఇంకా కొనిి సందర్ాులలో, 
యథారా్ప్ర్మల ైన విశావసులు దదవుని ప్రతదయకమ ైన స్టవేారా్మ  ైప్రతదయకనంచుకొనబడి యునాిర్నే 
అభిపరా యానిి అది సూచసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విష్యం ఏదెైనా, ప్ర్శశుదధమ నై ప్రతి ఒకుటి మర్శయు ప్రతి ఒకుర్మ దదవునికన ప్రతదయకమ నైవార్  ై
యునాిర్న ేసంగతి మనకు తలె్వస్టిపల యింది. మనము దదవుని నామమును ప్ూజసాత ము, వయరా్ంగా 
ఉచుర్శంచడానికన నిర్ాకర్శసాత ము, ఎందుకనగా ఆయన నామము ప్ర్శశుదధమ ైనది. మనము బెైబిలుకు 
లోబడుతాము ఎందుకనగా అది మన ప్ర్శశుదుధ డెనై దదవుని ప్ర్శశుదధ వాకయమ ైయునిది. మన 
జ్జవితములు ప్ర్శశుదధమ నైవ  ైయుండాలని ప్రభువు పలిుప్ునిచుుచునాిడని ఎర్శగశనవార్మ ై, జ్జవితంలోని 
ప్రతి కోణంలో న ైతిక ప్వితరతకు మనము మర్ాయద ఇసాత ము మర్శయు అందుకోసం ప్రయాసప్డుతాము. 
ప్ర్శశుదధమ ైన ఆయన సంఘములో పాలొగ ంటాము మర్శయు దానికన లోబడుతాము. మనకు ఎకుడ 
అగుపించనా, అచుట దదవుని హసతమునిదని గుర్శతసాత ము, గనుక ఆ యా విష్యాల ప్టో దెైవభకనతతో 
వయవహర్శంచడానికన ప్రతదయక శదీధ  వహ సాత ము. 

“ప్ర్శశుదధమ నై” అనే ప్దము యొకు ఈ నిర్వచనమును మనసుిలో ప టటర కొని, 
ప్ర్శశుదుధ ల ైయుని ప్రజల గుర్శతంప్ును అనేవషించడానికన దానిని ఇప్ుపడు ఉప్యోగశంచుకుందాము. 

ప్రజలు 
ఇంకా విసతర్శంచ చపె్ుపకుంటే, విశావసులు దదవునికన చదస్టే ప్రతదయక ప్ర్శచార్ములో ప్రయోజనకర్మల ై 

యుండునటటో  వార్మ మిగశల్వన లోకంలో నుంచ వేర్మగా ప్రతదయకనంచుకొనబడినప్ుపడు 
“ప్ర్శశుదుధ ల ై”యునాిర్ని బెైబిలు సూచసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న జనాంగమ నై 
ఇశాీయిలేీయులందర్మ కీమము తప్పక “ప్ర్శశుదుధ లు” అని పలిువబడా్ ర్మ ఎందుకనగా దదవుడు ఈ 
జనాంగముతో నిబంధ్న చదసాడు. ఈ వివర్ము నిర్గమ 19:5, 6; దివతీ 7:6-9, మర్శయు యి హె 37:26-
28లో చూడనగును. 

ఈ ప్రధానాంశము కొీతత  నిబంధ్న సంఘంలో సహ తం కొనసాగుతయనిది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని 
ప్ర్శశుదధ నిబంధ్నను న ర్వేర్ుడానికన యిసేు వచుుచుని విష్యానిి లూకా 1:72 ప్రసాత వించుచునిది. 
సంఘము వినూతిప్ర్చబడని మర్శయు ప్ునర్మదధర్శంప్బడని కొీతత  నిబంధ్న ఇశాీయిేల ైయునిదని 
తెల్వస్టకిొనబడుతయంది గనుక, ఇద కూడా ప్ర్శశుదధమ నైదని పలిువబడుతయంది. ఈ విష్యము మనకు 
కొలొ 3:12, హెబ్రర 10:29, మర్శయు ఇతర్మ నై అనేక చపటో కనబడుతయంది. ఉదాహర్ణకు, 1 పతేయర్మ 
2:9లో పతేయర్మ ర్చంచన మాటలను మర్ొక ప్ర్ాయయం గమనించండి: 

అయతే మీరు . . . ఏరపరచబడని వంశ్మును, ర్వజుల ైన యాజక స్మూహమును, 
ప్రి్శుదధ  జనమును, ద్వేుని సొ తతయన ప్రజలున ై యునఘారు (1 పేతురు 2:9). 

ఇచుట, ఇశాీయిలేు ప్ర్శశుదధతను గూర్శు చబెుతయని పాత నిబంధ్నలోని అనకే 
వాకయభాగములలో నుంచ పతేయర్మ ఉలేో ఖసుత నాిడు, కాని ఇవ ేవిష్యాలను ఆయన సంఘానికన 
అనవయించాడు. పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలోని సంఘం ఒకే ప్ర్శశుదధమ నై గుంప్ు అనదేి 
పేతయర్మ చబెుతయని విష్యమ యైునిది. 

అయనను, మనము తెలుసుకునిటటర , ఇశాీయిలేులోని లేదా కొీతత  నిబంధ్న సంఘములోని ప్రతి 
ఒకుర్మ యథారా్మ ైన విశావస్టయిి ై యుండనెని చపె్పలేము. అలా అయినప్పటికనని, వార్ందర్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శశుదుధ లనే ప్ర్శగణ ంప్బడా్ ర్మ ఎందుకనగా దదవుని నిబంధ్న సమాజంలో, అనగా, దదవునితో నిబంధ్న 
సంబంధ్ము కల్వగశయుండని వార్శలో, వార్మ భాగమ ైయుండిర్శ. 

నిబంధ్న సమాజములో విశావసుల ై యుండనివార్శ విష్యంలో, వార్శ ప్ర్శశుదధత అవిశావసుల 
ప్ర్శశుదధతను అధగిమిసుత ంది. అవిశావసులు దదవుని కొర్కు వరే్మగా ప్రతదయకనంచబడతిిర్శ గనుక మాతరమ ే
వార్మ ప్ర్శశుదుధ ల ైయుండరి్శ. అయితద విశావసులు దదవుని కొర్కు వరే్మగా ప్రతదయకనంచబడితిర్శ గనుక మాతరమే 
గాక, కరసీుత నందు వార్మ న ైతికంగా ప్వితయర లు మర్శయు దదవుని యి డల విధదయులున ై యుండనిందువలన 
కూడా వార్మ ప్ర్శశుదుధ ల ైయుండిర్శ. సహజంగానే, లక్షయము ఎలోప్ుపడు నిబంధ్న సమాజమంతా 
విశావసముంచవల ననేదద — ప్రతి ఒకుర్మ దదవుని యి డల విశవసనీయులుగాను, న తైికంగా ప్వితర 
జ్జవితము జ్జవించువార్మన ై యుండాలనదేద — అయుయండనిది. 

ప్ర్శశుదుధ ల ైన ప్రజలను గూర్శు ఆలోచంచడానికన సహాయకర్ంగా ఉండగల మార్గం దృశయ సంఘం 
మర్శయు అదృశయ సంఘం మధ్య గల సాంప్రదాయికమ నై ప్రతదయకతలో కనబడుతయంది. దృశయ సంఘముతో 
ఆర్ంభించ, ఈ ర్ ండు వర్ాగ లను ప్ర్శశీలన చదదాే ం, ర్ండి. 

దృశ్య స్ంఘము 

దృశ్య స్ంఘము మనము చూడగలుగుతునా స్ంఘానిా స్ూచిస్ుత ంద్ి, స్పషరంగవనే 
ద్ీని అవగవహన కూడఘ ఇద్ే. కవబటి్ర , దృశ్య స్ంఘము, లోకమందంతట్ గల 
స్ంఘమ ైయునఘామని సవాధికవరంతో చెప్ుపకొన డి వవర్ ిస్మూహమ ైయుంట్టంద్ి. 
యసే్ు కరాస్ుత ను అనుస్రి్స్ుత నఘామని సవాధకివరంతో చపె్ుపకొన డి క్పైస్తవ మత 
శ్వఖోప్శ్వఖలనీా, నేట్ ిప్రప్ంచంలో ద్ేవుని స్ంకలపమును మర్ియు ఆయన 
వవకయమును అనుస్రి్స్ుత నఘామని సవాధికవరంతో చెప్ుపకొనుచునావే. ఇందులో 
బహుముఖ క్పసై్తవ మత శ్వఖోప్శ్వఖలు ఉనావి, మర్ియు ద్నీిలో ఏద్ెైన ఒక నిరాి్షర 
శ్వఖోప్శ్వఖతో గురి్తంచుకొనక, వవరు కరాస్ుత  అనుచరుల ైయునఘారని 
తముునుతఘము ప్ర్ిగణ ంచుకొనువవరు ఉనఘారు. 

— డా. మార్డు సార ీ స్ 

నిర్శేష్రమ నై ఏ నిమిష్ంలోన ైనా, కంటకిన కనబడుతయని సంఘంలో, వార్శ హృదయముల ప్ర్శస్టిాతితో 
నిమితతము లేకుండా, సమాజముగా కూడుకొను సంఘంలో కీమప్రకార్ంగా భాగమ ైయుండు ప్రతి ఒకుర్మ 
కల్వస్టియునాిర్మ. విశావసులు కంటకిన కనబడు సంఘములో భాగమ ైయునాిర్ని ఎంచడానికన విభిని 
మార్ాగ లు ఉనాియి. కొీతత  నిబంధ్న ప్రకార్మ నై బాపితసుమునుబటిర , లేదా పాత నిబంధ్న ప్రకార్మ నై 
సునితినిబటిర వార్మ దదవుని నిబంధ్నలో నిర్ాా ర్శంప్బడనివార్  ైయుండవచుు. లేదా వార్మ కరసీుత నందల్వ 
తమ విశావసమును కల్వగశనవార్మ లేక ఒప్ుపకొనువార్ ైయుండాల్వ. అధకిార్ప్ూర్వకమ నై సభయతవమును 
నిర్వహ ంచని సంఘాలలో, లేదా బాపితసుము వంట ినిబంధ్నను నిర్ాా ర్శంచు కతీయలను అభయస్టించని 
సంఘాలలో, వార్మ సంఘ బో ధ్లకు కమీము తప్పక లోబడుచుండుటనుబటిర  మాతరమ ేనిబంధ్న 
సభుయల ైయునాిర్ని ఎంచబడవచుు. లేదా, 1 కొర్శంథీ 7:14లో పౌలు బో ధసిుత నిటటర , వార్మ కేవలము 
విశావసుల ైయుని తలో్వని లేదా తండిరని లేదా దాంప్తయ జ్జవిత భాగసావమిని కల్వగశయుండవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్నలో, వార్శలో ప్రతి ఒకుర్శకన ర్క్షణారా్మ నై విశావసం 
లేకుండనిప్పటికనని, ఇశాీయిేలు జనాంగమంతయు సంఘములో భాగమ యైుండనిది. ఎంత తకుువలో 
చూస్టనిా, వార్ందర్మ జనాంగములోని సభుయల ైయుండరి్శ. దనీిని మించ, ఆది 17వ అధాయయంలో దదవుడు 
ఆదదశించనటటర , వార్శ ప్ుర్మష్యలందర్మ సునితి చదస్టకిొనడం దావర్ా దదవుని నిబంధ్నలో 
నిర్ాా ర్శంప్బడినవార్ ైయుండరి్శ. 

కొీతత  నిబంధ్నలో, ఇటటవంట ివిష్యానేి చూసాత ము. సంఘములోని సమావశేాలలో 
పాలొగ నుచుండని ప్రతి ఒకుర్మ సంఘములో భాగమ యైునాిర్ని ఎంచబడరి్శ. ఇందులో తమ 
విశావసమును ఒప్ుపకొనిన ప్రతి ఒకుర్మ, బాపితసుము ప ందని ప్రతి ఒకుర్మ, విశావసుల పలోిలు మర్శయు 
దాంప్తయ జ్జవిత భాగసావములు ఉనాిర్మ, మర్శయు తర్చుగా వార్శ గృహాలలో ప్నులు చదయుచుండిన 
దాసులు మర్శయు బానిసలు కూడా ఉనాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, పౌలు ఆ యా సంఘాలకు ఉతతర్ములు 
వరా స్టినప్ుపడు, అవి ఆ యా సంఘాలతో ప్రతయక్ష సంబంధ్ం కల్వగశయుండని ప్రతి ఒకుర్శకన చదివి 
వినిపింప్బడవల ననదేి ఆయన తాతపర్యమ యైుండినది. వార్శ విశావసం యథారా్మ నైదెైయుండిందో  లేదో  
చూచుకోడానికన, వార్మ తముును తాము ప్ర్శశీలనగా ప్ర్రక్ించుకొనవల నని ఆయన క ైసైతవులకనచున 
హెచుర్శకల నుంచ మనము తలె్వస్టకిొనుచునిటటర , సంఘములో అవిశావసులుంటార్ని పౌలు ప్ూర్శతగా 
నమాుడు. ఈ విష్యానిి మనము 2 కొర్శంథీ 13:5 వంట ివాకయభాగాలలో చూడగలము. మతతయి 
13:24-30లో యిేసు చపెపిన గపధ్ుములు మర్శయు గుర్మగులను గూర్శున ఉప్మానములో ఆయన 
కూడా ఇటటవంటి గీహ ంప్ును కల్వగశయుండనిాడు, గనుక ఆయన అవిశావసులను సంఘములో నుంచ 
తొలగశంచకూడదని స్ట లవిచాుడు. ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3 అధాయయాలలో ఆ యా సంఘాలకు 
వరా యబడని ఉతతర్ములలో కూడా ఇదద విధ్మ ైన విష్యానిి మనము చూడవచుు, వార్మ జయిసూత , 
అంతము వర్కు సహ ంచవల నంటూ యిేసు ఈ ఉతతర్ాల దావర్ా వార్శని ఏకర్రతిగా పల ర తిహ సుత నాిడు. కొీతత  
నిబంధ్నను ఉలోంఘ ంచు విష్యానికన విర్పధ్ంగా హెబ్రర 6:4-8 మర్శయు హెబ్రర 10:29లో చదయబడని 
హెచుర్శకలలో ఇదద ఉదాఘ టనను మనము చూసాత ము. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, హెబ్రర 10:29లో గల మాటలను గమనిదాే ము: 

ఇట్టల ండగవ ద్వేుని కుమారుని, పవదములతో తొర కిక, తఘను ప్రి్శుదధప్రచబడుట్కు 
సవధనమ ైన నిబంధన రకతమును అప్వితరమ నైద్ిగవ ఎంచి, కృప్కు మూలమగు 
ఆతును తిరస్కర్ించినవవడు ఎంత ఎకుకవ ైన దండనకు పవతుర డుగవ ఎంచబడునని 
మీకు తోచును? (హెబ్రర 10:29). 

ఈ వచనంలో, దదవునితో నిబంధ్న ప్రకార్ం ప్ర్శశుదధప్ర్చబడని తర్మవాత కూడా కరసీుత ను 
తృణీకర్శంచడం సాధ్యమవుతయందని హెబ్రర ప్తిరక గీంథకర్త సూచంచాడు. మిగశల్వన అధాయయం సపష్రంగా 
తెల్వయజ ప్ుపతయనిటటర , దృషిరంప్బడుతయని దండన నర్కంలో ఒకడు అనుభవించు నితయ 
శీమయి యైునిది. 

కంట్ిక ికనబడు స్ంఘములో “గోధుమలు మర్ియు గురుగులు” ఎలలప్ుపడు 
ఉంట్ాయని జాా ప్కముంచుకొనడం ముఖయం. ద్ేవుని యడెల 
యథఘరామ ైనవవరుంట్ారు, యథఘరామ ైనవవర్్పయునాట్టర  అగుపించువవరుంట్ారు. 
యసే్ు యడెల విశ్ాస్నీయమ నైవవర్్ప యుండిన శిషుయలుండిర్,ి కవని వవర్ిలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యూద్ఘ కూడఘ ఉండనెు. పౌలు శిషుయలలో ద్మేాలు కూడఘ ఉండిర్.ి కవబటి్ర , 
ఇట్టవంటి్ వవరు సవా నిక స్ంఘములో ఎలలప్ుపడు ఉంట్ారు. 

— డా. డొనాల్్ విటెి 

అవిశావసము మర్శయు ప ర్పాటోకు విర్పధ్ంగా మనము ఎలోప్ుపడు మ లకువతో కావల్వ 
కాచుకొనుచుండవల ననుట కంటికన కనబడు సంఘము యొకు మిశితీమ నై లక్షణమని అరా్మిసుత ంది. 
అదద సమయంలో, సంఘ ప్ర్శచర్యలలో అవిశావసులు కలుగజేసుకునిప్ుపడు సహ తం, సంఘము 
యొకు ప్ర్శశుదధత ప్టటర దలగా నిల్వచయుంటటంది. కాబటిర , మనము సంఘ సంసాుర్ములను, దదవుని 
ప్ర్శశుదధ ఆచార్ములను గౌర్విసాత ము. పౌలు ఫిల్వప్ప 1:14-18లో బో ధించనటటో , దదవుని వాకయము 
ఆశించన ఫలం లేనిదగిా లేదు, మర్శయు వషే్ధార్ణప్ూర్వకంగా బో ధింప్బడినప్ుపడు సహ తం మనము 
దదవుని ప్ర్శశుదధ వాకయమునకు మర్ాయద ఇసాత ము. సంఘము యొకు ప్ర్శశుదధత దదవుని కంటే ఎకుువగా 
సంఘము వ ైప్ు చూచుటకు విర్పధ్మ ైన హచెుర్శకయి ైయునిది, అదద సమయంలో అది పాపషి్యర లు 
మర్శయు అవిశావసుల ైన మనుష్యయలుగలదెై యునిప్పటకినని దదవుడు సంఘమును సారా్కంగా 
వాడుకుంటాడనే అభయమ యైునిది. 

దృశయ సంఘము యొకు ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, అదృశయ సంఘమును గూర్శు 
కూడా తలెుసుకుందాము. 

అదృశ్య స్ంఘము 

దృశ్య స్ంఘము, ప్రతి ఆద్ివవరము నఘడు, ప్రప్ంచమందంతట్ను, సవా నిక 
స్మావేశ్ముగవ కూడుకొను, విశ్వాస్ుల కూడికయెైయునాద్ి, మర్ియు అద్ి తమ 
విశ్వాస్మును బాహాట్ంగవ ఒప్ుపకొనువవరు గలద్ెైయునాద్ి. వవరందరు ఒక చోట్ 
కూడుకొని, ప్రధఘనమ నై ర్్ండు స్ంఘ స్ంసవకరములలో అనగవ, బాపితస్ుము 
మర్ియు ప్రభువుర్వతిర భోజనంలో పవలగా నువవరుగలద్ెైయునాద్ి, మర్ియు 
వవరందరు దృశ్యమ ైన ద్ేవుని స్ంఘములో కవరయశీలుల ైన స్భుయల ైయునఘారని 
తద్ఘార్వ స్ూచించినద్ెైయునాద్ి. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

దృశయమ నై సంఘము దదవుని నిబంధ్న సమాజంలో భాగమ యైుని ప్రతి ఒకుర్మ 
గలదెైయుండగా, కంటకిన కనబడని సంఘం ర్క్షణ దావర్ా కరసీుత తో ఏకమ యైునివార్మ మాతరమే 
కలదెైయునిది. ఈ హేతయవును బటిర , అద ికొనిి ప్ర్ాయయాలు నిజమ ైన సంఘం అని పిలువబడుతయంది. 
అదృశయమ ైన సంఘం, దృశయమ నై సంఘమంతటి లోప్లే గల ఒక చని గుంప ైయునిదని మనము 
అనుకొనవచుు. సర్వసాధార్ణంగా, దృశయమ నై సంఘములోని అతయధిక శాతం సభుయలు నిజముగా 
ర్క్ింప్బడనివార్ యైునాిర్ని మనము సందదహము లేకుండా ఎంచుతయంటాము. కాని మనము కరర్తనలు 
44:21 మర్శయు అప  15:8లో చదువుతయనిటటర , ఒకని హృదయానిి దదవుడు మాతరమ ేచూడగలడు, 
ఇదొక నగి సతయం. తతీల్వతంగా, చర్శతరలోని ఈ దశలో, అదృశయమ నై సంఘానిి దదవుడు మాతరమే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంప్ూర్ణ నిశుయతతో గుర్మత ప్టరగలడు. నిర్శేష్రమ ైన ఏ నిమిష్ములోన ైనా అది ఈ ప్ుడమిప ై ఉనికన గలదెై 
యుంటటనిది గనుక, మన దృషిరని పరా థమికంగా అదృశయమ నై సంఘము ప ై కేందీరకర్శంచుచునిప్పటికనని, 
అదృశయమ ైన సంఘము కూడా ఎప్ుపడెనైా జ్జవించన, కరసీుత  యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్యకు మునుప్ు 
మర్శయు దాని తర్మవాత జ్జవించన ప్రతి విశావస్ట ిచదర్శయునిదెైయునిదని గుర్శతంచడం ముఖ్యం. 

సర్వసాధార్ణంగా, లేఖ్నము అదృశయ సంఘము కంటే దృశయమ ైన సంఘమును ఉదదేశించ 
మాటలడుతయంది, కాని వార్శ ర్క్షణ విష్యంలో సామానయంగా అద ిదాని శరీతలకు సంశయ లాభానిి 
సమకూర్మసుత ంది. దనీికన కొనిి గమనార్హమ నై మినహాయింప్ులునాియి, ఉదాహర్ణకు, 1 కొర్శంథీ 5వ 
అధాయయం, 1 తిమోతి 1:19-20. ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3 అధాయయాలలోని కొనిి ఉతతర్ములు వాట ి
శరీతలను గూర్శు చాలా ఆశాజనకంగా లేవు. కాని మొతతం మీద, వార్శ పాఠకులు దదవుని విశవస్టిసూత  
ఆయనయందు నముకముంచుతార్ని, మర్శయు ఆయనకు విశవసనీయంగా విధదయుల ై లోబడుదుర్ని 
లేఖ్నముల గీంథకర్తలు ఆశించార్మ. ప్రతి ఒకుర్మ విశవసనీయమ నైవార్ ై యునాిర్ని ఋజువు 
చదస్టకిొనవల ననేద ి— దృశయమ నై సంఘం మొతతం అదృశయ సంఘములో భాగమ ై యుండవల ననదేి — ప్రతి 
ఒకుర్శ లక్షయమ ైయుండనిది. 

యిేసు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, అయన తన సంఘానిి సంప్ూర్ణంగా ప్ర్శశుదధప్ర్చును. 
అదృశయమ ైన సంఘము, దృశయమ ైన సంఘముతో సమర్ూప్ముగలదెై యుండునటటో , ఆయన దానిలో 
నుంచ అవిశావసులనందర్శని తొలగశసాత డు. ఈ విష్యానిి మనము మతతయి 7:21-23, మతతయి 13:24-
30, 1 కొర్శంథ ీ3:12-15, మర్శయు 1 పతేయర్మ 4:17-19లో చూడగలము. కాని అప్పటి వర్కు, అదృశయ 
సంఘములోని సభుయల గుర్శతంప్ు దదవునికన మాతరమే నిశుయంగా తెల్వస్టయిుంటటంది. 

వర్తమాన కాలంలో దృశయమ ైన సంఘము లోప్లే అదృశయమ నై సంఘమునిదన ేవాసతవము 
క ైైసతవులమని సావధకిార్ంతో చపె్ుపకొన డి ప్రతి క ైసైతవ విశావస్టి విష్యంలో పరా ముఖ్యమ నై 
అంతర్ాువాలుగలదెయైునిది. సంఘము కీమము తప్పక సువార్త వినాల్విన అవసర్ం ఎంతెైనా 
ఉనిదనదేి వాటలిో అతి గొప్ప అంతర్ాువమ యైునిది. దృశయమ ైన సంఘములో అవిశావసులునాిర్నే 
విష్యం మనకు తలెుసు. అనగా, మన ర్క్షణ విష్యమ ైన హామీ ఇవవడానికన సంఘ సభయతవం చాలదని 
అరా్ం. ఈ కార్ణానిి బటిర , మనము విమోచన సువార్తను ఇతర్మలకు మాతరమ ేకాదు, కాని మనకు 
మనము కూడా ఉప్దదశించుకొనడం మర్శయు బో ధించుకొనడం కొనసాగశంచాల్వి ఉనిది. మన సంఘ 
సమూహాలలో ఉని అవిశావసులు కరసీుత ను తమ సవర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచడానికన ఆహావనింప్బడుచు, 
అదృశయమ ైన సంఘములో భాగమ ైయునాిర్ని మనము ర్ూఢపి్ర్చుకొనాల్విన అవసర్మునిది. 

సంఘము ప్ర్శశుదధమ ైనదని అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ర్ూఢపి్ర్చుచునిప్ుపడు, 
సంఘము దదవునితో నిబంధ్న చదస్టకిొనియునిదని అరా్ం, అద ిదదవుని ప్రతదయక ప్రజగా ప్రతదయకనంచుకొనబడి, 
ఆయన స్టేవారా్మ ై ప్రతిషిరంప్బడినదని అరా్ం. న ైతిక ప్వితరత సంఘము యొకు అంతిమ 
లక్షయమ ైయునిదనియు, సంఘములోని విశావసుల ప్రసుత త అనుభవం వార్శని కరసీుత  యొకు న తైిక 
ప్వితరతలో దాచయుంచుతయనిదని కూడా అది అరా్మిసుత ంద.ి దీనిని మించ, మనలను మనము దదవుని 
ఆజాలకు విధదయతతో లోప్ర్చుకొనునప్ుపడు, మనము చదస్టని పాప్ము నుంచ నిలకడగా 
ప్వితరప్ర్చబడుచు, దదవుడు మన కొర్కు ఏర్ాపటటచదస్టయిుంచన ప్ర్శప్ూర్ణమ నై ప్ర్శశుదధతయన ే
లక్షయమునకు దగగర్గా తదబడుచుందుము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు సంఘమును అనుమతించన విష్యం, ఆయన అనుమతిని బటిర సంఘమునకు 
పరా పితసుత ని పరా ముఖ్యత మర్శయు అధకిార్మును గూర్శు, మర్శయు సంఘము దదవుని కొర్కు 
ప్ర్శశుదధమ ైనదెై యునిదని తలెుసుకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు మూడవ అంశానిి తలెుసుకుందాము: 
సంఘము సార్వతిరకమ నైది, ఇది వాసతవము. 

సవరాతిరక స్ంఘము 

కథోల్వక్స అనే ప్దమును గూర్శున చర్ు మూడు భాగములలో కొనసాగుతయంది. మొదటగిా, 
“కథోల్వక్స” అనే ప్దమును నిర్వచసాత ము. ర్ ండవదగిా, దృశయమ నై సంఘము యొకు సార్వతిరకతను మనం 
చూసాత ము. మూడవదిగా, అదృశయ సంఘము యొకు సార్వతిరకతను మనం చూసాత ము. “కథోల్వక్స” అన ే
ప్దం యొకు నిర్వచనముతో మొదలుప టటర దాము. 

నిరాచనం 
మనము ఇంతకు ముందు పాఠములో ప ర్ొునినటటర , కథోల్వక్స అనగా: సార్వతిరకము; సకల క ైసైతవ 

సమూహములకు సంబంధించన సకల క ైసైతవులతో సహా అని అరా్ం. “కథోల్వక్స” అనే ప్దము, కథోల్వకస్ 
అన ేలాయటని్ ప్దమును అనువదసిుత ంది, ఇద ిగరకీు విభకనత ప్రతయయము కటా మర్శయు “మొతతం” లేక 
“ప్ూర్శత” అని అరా్మునిచుు విశషే్ణం హో లోస్ నుంచ ఉతపనిమవుతయంది. ఇది ర్పమన్ కథోల్వక్స 
సంఘమును గూర్శున ప్రసాత వన కాదు. విశషే్ంగా, ఇది కరసీుత ను వ ంబడించు సంఘములనిిటి మధ్య గల 
ఐకయతను గూర్శున వర్ణనయి యైునిది. 

ఈ ర్పజులలో మన విశావసమును ర్ూఢపి్ర్చుకొనుటకుగాను మనము సదివనియోగము 
చదస్టకిొనుచుని అప సతలుల విశావస ప్రమాణము యొకు ర్ూప్ము, ఆదిమ బాపితసుముకు సంబంధ్మ నై 
విశావస ప్రమాణముల నుంచ అభివృదిధ  అయియందని, ఈ పాఠముల ప్ర్ంప్ర్లోని ఇదవిర్కటి పాఠములలో 
నేర్ముకొనియునిటటర  మీర్మ జఞా ప్కం చదస్టికొనవచుు. ఈ ఆదమి విశావస ప్రమాణములు ల్వఖత ర్ూప్ంలో 
యుండని ఆ ర్పజులోో , ప్రప్ంచములోని నానా విధ్ క ైైసతవ సంఘాలు అప్పటకిన సకల సంఘాలు 
కల్వస్టియుని సంఘ ప్రభుతవంగా, ఇంకను ఒకు జ ండా కనీందకిన ర్ాలేదు. కాబటిర , అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణము సంఘము యొకు సార్వతిరకతను గూర్శు మాటలాడునప్ుపడు, క ైైసతవ సంఘ 
సమూహములనిిటతిో కూడని ఒక వయవసాను గూర్శున భావం అందులో లేదు. విశషే్ంగా, మనలో 
వయవసాా ప్ర్మ ైన తదడాలునిప్పటికనని, అది నాయయబదధమ ైన క ైసైతవ సంఘములనిిట ిమధ్య గల 
ప్ర్శశుదాధ తు ఐకయమును గూర్శు మాటలాడుతయంది. చర్శతరలో ఈ దశలో, “కథోల్వక్స” అనే ప్దం చదర్ుబడింది. 
“సంఘము” అనే నామమును ప్రతి క ైసైతవ సంఘ సమూహమునకు వర్శతంప్జేయాలనేద ిదాని 
భావమ ైయుండనిది. 

ఈ అభిపరాయం 1 కొర్శంథ ీ1:2లో గల పౌలు బో ధ్ ప్రకార్మ ైనదె ైయుండినది, అచుట పౌలు తన 
ఉతతర్ంలో ఈ కనీంద మాటలు వరా సుత నాిడు: 



అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఐదవ పాఠము : సంఘము 

-23- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొర్ింథులోనునా ద్వేుని స్ంఘమునకు, అనగవ కరసా్ుత యసే్ునందు 
ప్రి్శుదధప్రచబడినవవర్్ప ప్రి్శుదుధ లుగవ ఉండుట్కు పిలువబడనివవర్ికిని, వవర్ికిని 
మనకును ప్రభువుగవ ఉనా మన ప్రభువ నై యసే్ుకరసా్ుత  నఘమమున ప్రతిసా్లములో 
పవర రాి్ంచువవరి్కందరి్కిని శుభమని చెపపి వవర యునద్ి (1 కొర్ింథీ 1:2). 

ఇచుట, పౌలు కొర్శంథులోని నానా విధ్ క ైసైతవ సంఘ సమూహమును, ఆయన “కొర్శంథులోని ... 
సంఘము” అని సామూహ కంగా సంబో ధసిుత నాిడు, వార్మ ఏ ప్రదదశంలో నివస్టిసుత నాిర్నే దానితో 
నిమితతము లేకుండా, కల్వస్టియుని విశాల సంఘములో ఒక భాగమ ైయునాిర్ని సూచసుత నాిడు. 

మూడవ శతాబేము మధ్య కాలంలో, కార్ేతజ్ కు చెందని స్టపిిరయన్, సంఘమును నిర్వహ ంచుటలో 
బిష్ప్ుపలు లేదా యాజకులు వహ ంచవలస్టిన పాతరను నొకను వకాుణ ంచడానికన మొదలుప టార డు. ఆయన 
ర్చంచన ప్తిరక 68లో, ఇలా ప్రసాత వించాడు: 

యాజకుని హతుత కొని ఆయనతో ఐకయమ ైయునావవరు స్ంఘమ ైయునఘారు . . . 
స్ంఘము, సవరాతిరకమ ైనద్ి మర్ియు ఒకకట్ ేఅయుయనాద్ి, అద్ి తెగగకట్రబడలేదు 
స్ర్ికద్ఘ విభజంప్బడనూ లేదు, కవని ఒకరి్తో నొకరు స్ుసవంగవతయముగవ నుండు 
యాజకులన డు స్టిమ ంట్టచేత నిజముగవ ముడిప్డనిద్ెై, ఒకకట్ిగవ 
బంధింప్బడనిద్ెైయునాద్ి. 

స్టిపిరయన్ దృషిరలో, సంఘము యొకు ఐకయత, అభిషకిుత లు మర్శయు సంబంధతి ప్ర్శచర్య యొకు 
ఐకయతలో వేర్మపార్శనదెై యుండనిది. ఈ దృషిరకోణం విశాలమగుటకు మొదలుప టిరనప్ుపడు, సంఘ 
ప్రభుతవం యొకు ఐకయతలోగల దాని ఐకయతను ర్ూఢపి్ర్చుకొనడానికన క ైసైతవులు కూడా మొదలుప టార ర్మ. 
బిష్ప్ుపలు మర్శయు యాజకులు ప్రప్ంచమందంతటను ఉండినందువలన, సంఘము 
ప్రప్ంచమందంతటా ప్రతి సాలంలోను ఉండిన ఏక కై వయవసాయి యైుండనిది. 

అయినను, ఈ సమయంలో కూడా, “కథోల్వక్స” అనే ప్దము అందర్శని కలుప్ుకొనియుని, కరీసుత  
నామమునుబటిర  పలిువబడని సకల జనులను మర్శయు సంఘ సమూహములను, మర్శయు సంఘము 
యొకు సాంప్రదాయిక స్టదిాధ ంతములకు విశవసనీయుల ై యుండినవార్శకన ఇముడుుకొనియుండిన ప్దమ  ై
యుండాలని ఉదదేశింప్బడింది. 

ఏది ఏమ నైా, అటట తర్మవాత, సంఘము విభజంప్బడి ముకుచెకులయియంది. ఉదాహర్ణకు, 
కరీ.శ. 1054లో, ర్పమన్ కథోల్వక్స సంఘము, తూర్మప దదశాలకు సంబంధించన సనాతనాచార్ సంఘాలను 
వ ల్వవసే్టింది, మర్శయు తూర్మప దదశాలకు సంబంధించన సనాతనాచార్ సంఘాలు ర్పమన్ కథోల్వక్స 
సంఘానిి వ ల్వవేసాయి. 

ఈ సమయంలో, ఈ సంఘాలు “కథోల్వక్స” అనే ప్దానిి ఒక నూతన మినహాయింప నై 
అవగాహనతో ప్రయోగశంచడం మొదలుప టార యి. వార్శ స ంత సంఘాలే కథోల్వక్స సంఘాల ై లేక, 
సార్వతిరకమ నైవ ై యునాియని ప్టటర బటరటం వలన, ప్రతి ఒకు సంఘం దదనికదద ఏక ైక పరా మాణ కమ ైన 
సంఘముగా గుర్శతంచుకొనడం, పల టీదార్మల ైయుండని సంఘాలను ఖ్ండించడం మొదలయియంది. 

అటటతర్మవాత, 16వ శతాబేమునాటి సంఘ సంసుర్ణ ఫల్వతంగా, ప ర టసె్ట రంటట సంఘాలలో అధకి 
శాతం భినిమ నై విధానానిి అవలంబించాయి. అతిముఖ్యంగా, కథోల్వక్స అనే ప్దమును గూర్శు అనిిటిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కలుప్ుకొనిన తొల్వ అరా్ం చదత ఆకర్శషంప్బడ ివార్మ విశావస ప్రమాణంలోని ఆదిమ అరా్ం వ ైప్ు వ నుదిర్శగార్మ. 
లేఖ్నాలు మర్శయు అప సతలుల విశావస ప్రమాణంతో ఏకరభవిసూత , కరసీుత  ఆధపి్తయం కనీంద క ైసైతవ 
సంఘాలనీి పాలుప్ంచుకొను ప్ర్శశుదాధ తు ఐకయతను ప ర టసె్ట రంటట సంఘాలు ర్ూఢపి్ర్శచాయి. సంఘ 
ప్రభుతవంలో సంఘీభావం లేకుండా, వార్శకన సంబంధించన శాఖ్ోప్శాఖ్లు ప్రతి ఒకుట ిఅందంిచు 
నిర్ాుణాతుకమ నై తోడాపటటను కోలోపకుండా కూడా ఈ ఐకయత బలముగా నిర్వహ ంప్బడవచుునని అవి 
గుర్శతంచాయి. 

ఆధ్ునిక లోకములో సంఘము యొకు సార్వతిరకతను గుర్శతంచడమంటే, అప సతలుల విశావస 
ప్రమాణంలోని స్టదిాధ ంతములను ర్ూఢిప్ర్చు ప్రతి సంఘము యొకు కీమబదేతను 
ర్ూఢపి్ర్చడమవుతయంది. విశవసనీయమ నైవ యైుని సంఘములనిిటిలోని క ైసైతవులందర్మ కరసీుత  యొకు 
నిబంధ్న సంబంధ్మ నై ఆధపి్తయం కనీంద ఉనాిర్మ, మర్శయు యథారా్మ నై విశావసులందర్మ ఆతు 
వర్ములు అనుగహీ ంప్బడుటచదత దవీింప్బడయిునాిర్మ. ఈ కార్ణానిిబటిర , ప్రతి సంఘములోని 
యథారా్మ నై ప్రతి క ైైసతవునికనగల వర్ముల వలన ప్రయోజనము ప ందడానికన మనము 
ఆసకనతప్ర్మలమ ైయుండాల్వ, మర్శయు వాటతిోపాటట సాధ్యమ నైంత ప్ర్శచార్ము చదయడానికన కూడా 
మనము ఇష్రప్డుచునివార్మ ైయుండాల్వ. 

“కథోల్వక్స” అనే ప్దము యొకు నిర్వచనమును మనసుిలో ఉంచుకొని, దృశయమ నై సంఘము 
“సార్వతిరకమ నైది” అని పలిువబడుతయని విధానాలను చూదాే ము. 

దృశ్యమ ైన సవరాతిరక స్ంఘము 
సార్ావతిరకమును గూర్శున మన గీహ ంప్ును దృశయమ ైన సంఘమును గూర్శున మన 

అవగాహనతో జోడించనప్ుపడు, దృశయమ నై సార్వతిరక సంఘమును ఈ కనీంద ివిధ్ంగా నిర్వచంచవచుు: 
కరీసుత  ఆధపి్తయము కనీంద దదవునితో గల నిబంధ్నలో చదర్శయుని వార్ందర్శ ఒక విశవవాయప్త  సహవాసము. 
సపష్రంగా, ఈ సహవాసము సంఘ ప్రభుతవము కంటే, విశషే్ంగా ప్ర్శశుదాధ తుగలదెయైునిది. దాని 
ప్రభుతవం క ైసైతవ సంఘ సమూహములనిిటిని మించపల వు ఏ ఒకు శాఖ్ోప్శాఖ్యి నైను లేదు. విశషే్ంగా, 
దృశయమ నై సంఘము యొకు ఐకయత, ప్రతి ఒకు సంఘము, ఒక ేకరసీుత  యొకు నిబంధ్న ఆధిప్తయము 
కనీంద, ఒకే దదవునితో గల నిబంధ్నలో చదర్శయునిదనే వాసతవముప  ైఆధార్ప్డియునిది. 

చర్శతర సంబంధ్ంగా, దృశయమ నై సంఘము యొకు సార్వతిరకమును గూర్శున జఞడ నానా విధాలలో 
ఉనిది. కొనిి సాంప్రదాయాలలో, దాని జఞడ సంఘ ప్రభుతవం దావర్ా బయటప్డుతయంది. సంఘం 
దానంతట అద ిహచెుగుచుండగా అద ివిసతర్శంచుచుండును, ప్రతి యొకు నూతన ప్ర్శచార్కుడు 
అభిషకేనంప్బడును, ఆ సమయంలో అదవిర్కే ప్ర్శచార్కులుగా అభిషేకనంప్బడనివార్మ ఈ నూతన 
ప్ర్శచార్కునిప ై తమ హసతముల నుంచుదుర్మ. 

కాని సంఘమంతటి ఐకయత, అభిషేకనంప్బడని ప్ర్శచార్కుల మర్శయు యాజకుల 
ప్ర్ంప్ర్ాకీమంలో కంటె, విశేష్ంగా కరసీుత నందల్వ మన విశావసము మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు కార్యముప ై 
ఆధార్ప్డయిుంటటందని సర్వసాధార్ణంగా ప ర టెస్ట రంటటవార్మ నొకనువకాుణ ంచార్మ. ఈ కార్ణమునుబటిర , 
ప్ర్శశుదాధ తు ఐకయత న లకొనియుండు ప్రతిచపట, దదవునితో నిబంధ్నగలవార్మ కరసీుత  నామములో 
కూడుకొను ప్రతి సాలంలో, నూతన సంఘ సమూహములు తల తతవచుు. దృశయమ నై సంఘము 



అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఐదవ పాఠము : సంఘము 

-25- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సార్వతిరకమ నైది ఎందుకనగా ప్రజలు దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ం కల్వగశయుండు ప్రతి చపట, సంఘం 
కరీసుత  ఆధపి్తయము కనీంద, ప్ర్శశుదాధ తు ఐకయతతో ఉనికనగలదె ైయుంటటనిదని ప ర టెస్ట రంటటవార్మ 
ప్టటర బడుతయంటార్మ. 

కరీసుత  యొకు సార్వతిరక సంఘములో భాగంగా ఏ సంఘానిి హతయత కొనియుండాలనదేి ఈ ర్పజులోో  
అనకే మంది క ైసైతవులు ఎదుర్ొుంటటని అతయంత సర్వసామానయమ నై సమసయయి యైునిది. ప్రప్ంచంలోని 
అనకే ప్రదదశాలలో, క ైసైతవ సంఘాల ై యునాిర్ని సావధికార్ంతో చపె్ుపకొన డినానా విధ్ముల ైన సంఘాలు 
ఎనని ఉనాియి గనుక సదాువనగల క ైసైతవులు తర్చుగా ర్ ండింటలిో ఏదో  ఒక విప్ర్రత సాా యికన 
వ ళలత నాిర్మ. వార్మ తమ హృదయాలను సువిశాలంగా తెర్చ క ైైసతవ సంఘమని చపె్ుపకొన డి ఏ 
సంఘాన ైి నా హతయత కుంటటనాిర్మ, లేదా సంఘమని సంకుచతంగా నిర్వచంప్బడిన సమూహమునకు 
లేక శాఖ్ోప్శాఖ్కు చెందనివార్శని తప్ప మిగశల్వన ప్రతి ఒకుర్శని వార్మ ప్రకునబటెేరసుత నాిర్మ. 

ఈ సంకనోష్ర ప్ర్శస్టిాతికన సహాయకర్ంగా ఉండగల ఒక ప్ర్శషాుర్ము సంఘానికన సంబంధించన 
మూడు సాంప్రదాయికమ నై సంకేతములలో కానవచుు. ఈ సంకతేాలు 17వ శతాబేములో సాుటాో ండ్ 
దదశానికన చెందని జఞన్ నాక్సి గార్శచదత ర్ూప ందించబడనివి, కాని అవి అతని కాలములోని అనేక 
ప ర టెస్ట రంటట సంఘాల ఆలోచనా ధోర్ణులకు పరా తినిధ్యం వహ ంచాయి. అతిముఖ్యంగా, దృశయమ ైన సార్వతిరక 
సంఘమునకు సంబంధించన యథారా్మ నై సంఘ సమూహాలేవో, అలా ఉనిటటర  నటసిూత  వంచంచు 
సంఘ సమూహాలేవో భదేానిి గుర్శతంచగలుగునటటో , ఈ సంకతేాలు క ైసైతవులకు సహాయకర్ంగా 
ఉంటటనాియి. 

స్ంఘం ఏ స్టిాతిలో, ఏ దశ్లో ఉనాద్ో  కనుగకనగలుగునట్టల  స్ంఘమునకు కొనిా 
చిహాములుండుట్ అతఘయవశ్యకమయయంద్ి, ఎందుకనగవ నిజానికి, ఏ 
స్మూహమ ైనఘ తమను తఘము స్ంఘమని పిలుచుకొనవచుి. 16వ శ్తఘబాములో 
తల తితన స్ంఘ స్ంస్కరణ వంటి్, ద్ేవశ్వస్త ర స్ంబంధమ నై గకప్ప స్ంక్ోభకరమ ైన 
ప్రి్స్టిాతులలో, “నిజమ ైన స్ంఘము ఎకకడ కనబడుతుంద్ి?” అనేద్ి ప దా ప్రశ్ా 
అవుతుంద్ి. గనుక ఉద్ఘహరణకు, స్ంఘ స్ంస్కరణకరతలు, స్ంఘము యొకక 
గురుత లను అతి జాగాతతతో నిరాచిస్ూత , “అద్ి మన కనుల ఎదుట్ నుండు చిహాము 
కవదని” చెపవపరు. అద్ి కట్రబడని కట్రడము యొకక భవననిర్వుణ కౌశ్లము కవదు. 
అనిాట్ ికంట్  మొదట్, ఆ స్ంఘములో ద్వేుని వవకయం బో ధింప్బడుతుంద్ఘ, లేద్ఘ 
అనాద్ే ముఖయం. ద్వేుని వవకయం స్ర్ిగవ బో ధింప్బడు ప్రతి చోట్, స్ంఘమునాదని 
అరామవుతుంద్ి. ఎకకడెకకడెైత ేస్ంఘ ఆచఘరములు మర్ియు స్ంఘ 
స్ంసవకరములు స్ర్్పన విధంగవ నిరాహింప్బడుతుంట్ాయ్య, అకకడ 
స్ంఘమునాదని తెలిస్టిపో తుంద్ి. అట్టతరువవత కవలంలో, స్ంఘ కామశిక్షణ ఈ 
గురుత లలో, ముఖయమ నైదయయంద్ి, మర్ియు కామశిక్షణకు స్ంబంధించిన ఈ గురుత  
లేనట్లయతే స్ంఘము యొకక ప్వితరత ప్ర్వజయం పవల ైనటే్ల  అనియు, ఈ విధంగవ 
స్ంఘము ద్ఘని నిజాయతీని మర్ియు గురి్తంప్ును కోలోపతుందనే గాహింప్ు 
ఏరపడుతుంద్ి. 

— డా. ఆర్డ. ఆలెర్డర మొహోర్డ, జూ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప ైన పరే్ొునినటటర , దృశయమ ైన సార్వతిరక సంఘము యొకు ఈ మూడు సాంప్రదాయిక సంకేతాలను 
ఒకొుకుదానిని ఇప్ుపడు వివర్ంగా చూదాే ము, దదవుని వాకయం బో ధింప్బడుటతో మొదలుప టటర దాము. 

దదవుని వాకయమును తన స ంత స తయత గా కల్వగశయుండుటకు, దాని అరా్వివర్ణ చపె్ుపటకు, దానిని 
అనవయించుటకు లేదా ప్రచుర్ము చదయుటకు మినహాయింప నై సావధికార్ హకుుగల సంఘముగాని 
లేదా శాఖ్ోప్శాఖ్గాని ఏదియు లేదు. లేఖ్నములకు అరా్వివర్ణ చబెుతూ, వాటిని ఉప్దదశించడానికన 
వార్శకన మాతరమే మినహాయింప నై హకుునిదని కొనిి సంఘాలు మర్శయు శాఖ్ోప్శాఖ్లు సావధికార్ంతో 
చెప్ుపకుంటాయి. బెైబిలును గూర్శు వార్శకుని గీహణశకనతని ఇతర్మలందర్మ కల్వగశయునిదాని కంట ె
నిజమ నైదానిగా చదయు ప్రతదయక జఞా ననదయము వార్శకన మాతరమ ేకలదని మర్శ కొనిి సంఘాలు 
చెప్ుపకుంటాయి. కాని ఏ సంఘమ నైను, దదవుని వాకయమును బో ధించుటతో సహా, ఈ గుర్మత లలో 
దదనిన ైనను సంప్ూర్ణంగా కనుప్ర్చడం లేదు. దదవుడు బెైబిలును దృశయమ నై సంఘమంతటికన 
అనుగీహ ంచాడు. మర్శయు మనము బెైబిలును సర్శగా అరా్ం చదస్టకిొనగలుగునటటో  ఆయన ప్ర్శశుదాధ తును 
దృశయమ నై సంఘమంతటికన అనుగహీ ంచాడు. ఈ విష్యాలను మనము 1 తిమోతి 3:15, హెబ్రర 4:11-13 
మర్శయు హెబ్రర 6:4-6లో చూడవచుు. అంతమాతరమగేాక, మనము మతతయి 28:20, 1 తిమోతి 4:16, 
2 తిమోతి 2:15, 2 తిమోతి 3:14-17లో గమనిసుత నిటటర , దృశయమ నై సంఘం దదవుని వాకయమును 
చదువవల ను, గీహ ంచవల ను, మర్శయు ఉప్దదశించవల నని లేఖ్నము ఈ సంఘానిి మొతతంగా 
హెచుర్శసుత ంది. 

బాపితసుమిచుుట మర్శయు ప్రభువు భోజనములో పాలొగ నుటయను సంఘ సంసాుర్ములను 
సర్ నై విధ్ంగా ఆచర్శంచుట సంఘము యొకు ర్ ండవ గుర్మతెయైునిది. ఈ సంసాుర్ములు కవేలము 
ఒక శాఖ్ోప్శాఖ్కు లేదా మర్ొక శాఖ్ోప్శాఖ్కు చెందినవి కావు, కాని దృశయమ ైన సంఘం మొతాత నికన 
చెందనివ ైయునివి. 

సంఘ సంసాుర్ములను లేఖ్నముల ప్రకార్ం నిర్వహ ంచడం దృశయమ నై సంఘములో ప్రతి 
సమూహము యొకు ప్రతదయకార్హత మర్శయు బాధ్యతయి ైయునిది. బాపితసుమిచుుటను గూర్శు మతతయి 
28:19లో యిసేు స్ట లవిచున మహా ఆదదశంలోను, 1 కొర్శంథ ీ1:13-17లోని బాపితసుమును గూర్శున పౌలు 
బో ధ్లోను ఈ వివర్ాలు మనకు లభిసాత యి. లూకా 22:15-20లో, ప్రభువు ర్ాతిర భోజన సంసాుర్మును 
యిేసు వయవసాా పించన విష్యంలో కూడా ఈ విష్యానిి మనము గమనించవచుు, ఈ భోజనము తన 
ర్ాజయమంతట ికొర్క ైనదని, నిబంధ్న ప్రకార్మ నై ఆయన ఆధపి్తయం కనీంద చదర్శయుని 
వార్ందర్శకొర్క ైనదని అచుట యిేసు సూచంచాడు. ఇటటవంటి వాకయభాగాలను బటిర , ప ర టసె్ట రంటట 
సంఘాలలోని అధిక శాతం, ఇతర్ సంఘముల మర్శయు శాఖ్ోప్శాఖ్ల సంసాుర్ములను గుర్శతసూత  
వాటిని ర్ూఢిప్ర్మసుత నాియి. 

విధ్ుయకతంగా వాయవహార్శకమ ైన సంఘ కమీశిక్షణ, ఉదాహర్ణకు సమాజంలో నుంచ వ ల్వవేయుట, 
దృశయమ నై సార్వతిరక సంఘము యొకు మూడవ సాంప్రదాయికమ నై గుర్మతెైయునిది. 

విధ్ుయకతంగా వాయవహార్శకమ ైన సంఘ కమీశిక్షణ, మర్శ ముఖ్యంగా వ ల్వవయేబడుటను, ఏ 
క ైైసతవుడును ఆనందంగా ఆసావదించడు. ఈ కార్ణానిి బటిర  సంఘాలు విధ్ుయకత సంఘ కీమశిక్షణను 
తర్చుగా అమలుచదయడం లేదు. సహజంగానే, మతతయి 13:24-30లో గల గపధ్ుమలు మర్శయు 
గుర్మగులను గూర్శున ఉప్మానములో మనము చూచుచునిటటర , ఓర్శమి సహ తం బెైబిలు సంబంధ్మ నై 
నిర్ెంధాజాయి ైయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయినను కమీశిక్షణకు దాని పరా ముఖ్యత ఉనిది. సంఘ సభుయలలో ఒకర్మ చదస్టే పాప్ం, 
కీమశిక్షణ తప్పనిసర్శగా అమలు చదయాల్వినంత భాధాకర్మ నైదెయైుండు సందర్ాులుంటాయి — మర్శ 
ముఖ్యంగా అటిర పాప్ం సంఘానికే అపాయం కల్వగశసూత , దాని పేర్మ ప్రతిష్ఠ లను అప్ఖ్ాయతిపాలుచదయు 
ప్ర్శస్టిాతయలు ఏర్పడుతాయి. ఇటటవంటి సమయాలలో, సంఘానిి కాపాడటానికన మర్శయు తప్ుప చదస్టని 
వయకనత మార్మమనసుి నొందునటటో  చదయడానికన కమీశిక్షణ ఉదదేశింప్బడింది. కీమబదధమ నై కమీశిక్షణ 
గూర్శునవి లేఖ్న సంబంధ్మ నై ఆధార్ాలు మతతయి 16:19, మతతయి 18:18, యోహాను 20:23, 
మర్శయు తీతయ 3:10 వంటి వాకయభాగాలలో కనబడును. 1 కొర్శంథీ 5:1-13లో ఇటిర కమీశిక్షణ 
అమలుచదయబడనిటటర  మనము చూడవచుు. దృశయమ నై సంఘము మొతతం కరీసుత నకు చెందయిునిది 
మర్శయు అద ిఇహలోకంలో ఆయన ప్రతినిధియి యైునిది గనుక, కంటికన కనబడు సంఘములోని ప్రతి 
ఒకుర్మ కరసీుత  భకుత లకు కాప్ుదలనిసూత , సంఘ కమీశిక్షణను సర్ నై ర్రతిలో అమలు చదయడం దావర్ా 
ఆయన గౌర్వమును ప్రతిర్క్ించుట ముఖ్యమ యైునిది. 

ఈ ర్పజులోో  సహ తం సంఘము యొకు గుర్మతయలను గూర్శు యోచంచడం మనకు 
ముఖ్యమ ైయునిది. మన స ంత సంఘ సమాజములు దృశయమ ైన సార్వతిరక సంఘము యొకు హదుే ల 
లోప్లే, కరసీుత  ఆధిప్తయం కనీంద దదవునితో గల నిబంధ్నలో నిల్వచయుండునటటో  నిశుయప్ర్చుకొనుటకు 
అవి మనకు సహాయకర్ంగా ఉంటాయి. నిజ క ైసైతవుల ైయునిటటర  నటసిూత  వంచంచు సభుయలను మర్శయు 
సంఘ శతయర వులను గుర్శతంచుటకును, ఇటటవంట ిగుంప్ులకు దూర్ంగా ఉండవల నని క ైసైతవులను 
మనము హచెుర్శంచునటటో ను, ఈ అబదధ గుంప్ులు మన ప్రభువ నై యిేసునకు మర్శయు ఆయన 
సువార్తకు ప్రతినిధ్ులు కావని మనము లోకమునకు ప్రచుర్ము చదయగలుగునటటో ను, అవి మనకు 
సహాయం చదసాత యి. ప్ర్శచర్యలలో నిమగిమ ైన శాఖ్ోప్శాఖ్లకు చెందిన మనమందర్ము కల్వస్ట ి
ప్నిచదయునటటర  అవి మనలను పల ర తిహ సాత యి. కరసీుత  శర్రర్ము మన సంఘములకే లేదా శాఖ్ోప్శాఖ్లకు 
ప్ర్శమితమ ైనది కాదు, కాని కరసీుత  సువార్త ప్రకటింప్బడుతయని ప్రతి చపట ప్రప్ంచమందంతటను 
సార్వతిరకంగా విసతర్శంచయునిదని మనము గుర్శతంచనప్ుపడు, దృశయమ నై సంఘములోని భాగమ ైయుని 
ప్రతి ఒకుర్శని ఆల్వంగనము చదస్టకిొనుటకు మనము పలర తిహ ంప్బడుదుము. 

దృశయమ నై సంఘము యొకు సార్వతిరక సవభావమేమిటో తెలుసుకునాిము, గనుక అదృశయమ ైన 
సంఘ సార్వతిరకమ ైనదెైయుని కొనిి విధానాలను గూర్శు ఆలోచన చదదాే ము. 

అదృశ్యమ ైన సవరాతిరక స్ంఘము 
సార్వతిరకమును గూర్శున మన అవగాహనను, అదృశయమ నై సంఘమును గూర్శున గీహ ంప్ుతో 

జోడించనప్ుపడు, అదృశయమ నై సార్వతిరక సంఘమును ఈ కనీంది విధ్ంగా నిర్వచంచవచుు: ర్క్షణ 
నిమితతమ ై కరీసుత తో సమ ైకయమ యైుని సకల యుగములందల్వ సకల జనులు అదృశయమ నై సార్వతిరక 
సంఘమ యైునాిర్మ. మనము చపె్ుపకునిటటర , అదృశయమ ైన సంఘము, దృశయమ నై సంఘము యొకు 
ఉప్ విభాగమ యైునిది, గనుక అదృశయమ నై సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ కరసీుత  ఆధపి్తయం కనంీద, 
నిబంధ్ననుబటిర దదవునితో సంబంధ్ం గలవార్ యైునిర్న ేవిష్యం కూడా వాసతవమ యైునిది. కాని 
అదృశయమ ైన సంఘానికుని తదడాను వివచేంప్గలుగునటటో , ఇది దృశయమ నై సంఘానికన ఎలా 
భినిమ నైదెైయునిదోయను విష్యంప  ైమాతరమే మన నిర్వచనము దాని దృషిరని నిలుప్ుతయనిది. 



అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ఐదవ పాఠము : సంఘము 

-28- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అదృశయమ ైన సంఘము యొకు సార్వతిరకమును గూర్శు అనకే విధానాలలో చపె్ుపకొనవచుు, 
కాని మనము ప్రధానంగా ర్ ండంిటిప  ైమాతరమే మన దృషిరనుంచుదాము. మొదటిది, అదృశయమ ైన 
సంఘము సార్వతిరకమ నైదెైయునిది ఎందుకనగా, ర్క్షకుడొకుడద ఉనాిడు. ర్ ండవదగిా, అదృశయమ నై 
సంఘము సార్ావతిరకమ నైదెై యునిది ఎందుకనగా, ఆ ర్క్షకుని యొదేకు మనలను నడపిించదది ఒకుటే 
నిజమ నై మార్గమునిది. ర్క్షకుడొకుడద అనే విష్యానిి ముందుగా చూదాే ము. 

రక్షకుడ కకడే 
యిేసు కరసీుత , సమసత  మానవాళ్లకన అందుబాటటలో నుని అదవితయుడెనై ర్క్షకుడని లేఖ్నము 

సపష్రంగా ఉప్దదశిసుత ంది. మనలను ర్క్ించడానికన ఎప్ుపడెైనాగాని శకనత కల్వగశయుండినవాడు ఆయన 
ఒకుడద, మర్శయు ఎప్పటకి ైనాగాని ర్క్ించగలవాడు కూడా ఆయన ఒకుడద. అప  4:12లో పతేయర్మ ఈ 
కనీంది విధ్ంగా ఉదాఘ టించ ప్లుకుతయనాిడు: 

మర్ ిఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నఘమముననే మనము రక్షణ 
పొ ందవల ను గవని, ఆకవశ్ము కింాద మనుషుయలలో ఇయయబడిన మర్ ిఏ 
నఘమమున రక్షణ పొ ందలేము అన ను (అపొ  4:12). 

మానవ జఞతికన అందుబాటటలో ఉని ఏక ైక ర్క్షకుడు, యిసేు కరీసుత  మాతరమే. ఈ సతయమును మన 
ప్రభువు యోహాను 14:6లో తానే ప్రచుర్ము చదసూత , ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నేనే మారామును, స్తయమును, జీవమును; నఘ ద్ఘార్వనే తప్ప యవెడును 
తండిరయొదాకు ర్వడు (య్యహాను 14:6). 

ఎందుకు యసే్ు మాతరమే మనలను రక్ించగలవవడెైయునఘాడు? ఎందుకంట్ే, 
రక్షకుడెైనవవడు ప్రి్ప్ూరుు డెనై మానవుడును, ప్రి్ప్ూరుు డెైన ద్ేవుడున ైయుండఘలి, 
గనుక మన సవా నంలో ఉండునట్టల , మనకు బదులుగవ బలియాగమ ైయుండునట్టల , 
మనకు ప్రతఘయమాాయమ ై యుండునట్టల , యసే్ు ప్రి్ప్ూరుు డెనై 
మానవుడెైయుండవలస్టి వచిింద్ి. ఈ పవతరను న రవేరిగలిగినవవడు యేస్ు 
మాతరమే అయుయనఘాడు. స్హజంగవనే, ద్ఘవీదు వంశ్ప్ు స్టింహము ద్వేుని 
మ స్ట్ీయయెై యుండుట్కు, అభిషికుత డెనైవవడెై యుండుట్కు ద్ేవుడు 
నియమించినప్ుపడు, విమోచనఘ చరి్తర కోస్ం ఇద్ి స్ంస్టిదధం చేయబడింద్ి. ద్ఘవీదు 
తరువవత ర్వవలస్టియుండని గకప్ప ర్వజు యసే్టే, ఈ అధికవర హో ద్ఘను యసే్టే 
నిరాహిస్ుత నఘాడు, గనుక యసే్ు ర్వకడకు పవత నిబంధన అంతఘ మనలను స్టదిధం 
చేస్ుత ంద్ి. కవబటి్ర , ఆయన తన ప్రజలను వవర్ి పవప్ము నుంచి స్ంప్ూరి్తగవ 
రక్ించుట్కు అవస్రమ ైయునా ప్రమాణములను కరసా్ుత  మాతరమే 
న రవేరుితునఘాడు. 

— డా. జఞన్ ఫేరమ్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు, ప రస్టిెటేర్శయనులు, బాపిరసుర వార్మ, ఆంగశోకనులు, మ థడిసుర లు, లూథర్నులు, ర్పమన్ 
కథోల్వకుులు, పరా చయ సనాతనాచార్ సంఘసుా లకు, మర్శయు దృశయమ నై సంఘమునకు సంబంధించన ప్రతి 
ఒకు శాఖ్ోప్శాఖ్కు చెందని ప్రతి ఒకుర్శకన ర్క్షకుడెయైునాిడు. 

అదృశయమ ైన సంఘం ఒకే ఒకుటటనిది ఎందుకనగా ర్క్ింప్బడిన ప్రతి ఒకుర్మ ఒక ేయిసేుతో, ఒక ే
ర్క్షకునితో ఐకయమ ైయునాిర్మ. మన ఐకయతకు మూలాధార్ం ఆయనే. ఆయన తానే 
విభజంప్బడనివాడెైయునాిడు గనుక, మనము కూడా విభజంప్బడనివార్మ ైయునాిము. 

మనలను యిసేు నొదేకు నడపిించదది ఒకే ఒకు నిజమ ైన మతము ఉనిదనదేి, అదృశయమ నై 
సంఘము సార్వతిరకమ నైదెైయునిదనే వాసతవమునకు సంబంధించన ర్ ండవ అభిపరా యమ యైునిది. 

ఒక  మతము 
క ైైసతవయము పరా థమికంగా ఒక ర్క్షణ విధానం కాదు, కాని దదవునితో గల నిబంధ్న 

సంబంధ్మ యైునిదని తలెుసుకొనడం ముఖ్యం. అనగా, ఇతర్ మతములవల గాక, క ైసైతవయము 
ముఖ్యముగా ర్క్షణ సంపాదించుకొనడానికన అనువ నై ఒక ప్దధతి కాదని మర్ొక మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. 
దానికన బదులుగా, అది దదవునికనని ఆయన ప్రజలకును మధ్య గల సంబంధ్మ యైునిది. అవును, 
మనలను దదవునితో సర్ నై సంబంధ్ంలో ఉంచడానికన విశావసం కరలకమ నై సాధ్నమ యైునిది. కాని ప దే 
ప్రశి ఏమనగా: నీవు దదవుని యి దుట నిలువబడునప్ుపడు నీ గుర్శతంప్ు ఏమ యైుంటటంది? దదవుని 
ర్ాజయములో నీవొక విశవసనీయమ నై పౌర్మడవ యైునాివా? దదవుడు నినుి చూచనప్ుపడు, కరసీుత  యొకు 
నిబంధ్న ర్కతములో దాగశయుని ఒకర్శని ఆయన నీలో చూచునా? లేక ఆయన శతయర వుల ర్ాజయములో 
నీవొక పౌర్మడవ యైునాివా? నీవు దదవుని యి దుట నీ స ంత యోగయత ఆధార్ంగా, నీ స ంత పాప్మునకు 
జర్శమానా చలోె్వంచవలస్టనివానిగా నిలువబడువాడవ ై యునాివా? 

విచార్కర్ంగా, తప్ుపడు మతములను అవలంబిసుత నివార్మ శతయర  ర్ాజయ సభుయలు. వార్మ దదవుని 
నిబంధ్న ప్రజలలో భాగం కార్మ, కాబటిర వార్మ కరీసుత నకు సంబధించనవార్మ కార్మ మర్శయు కరసీుత నకు 
సంబంధించనవార్ యైుండజఞలర్మ. క ైసైతవయము మాతరమే ర్క్షకుని యొదేకు చదర్గల మార్గమును 
సమకూర్ుగలదు. అందుచదత ఇతర్ మతములకు సమంధించనవార్మ లేదా ఆ మతములు 
సదుదదేశములు గలవ ైయునిప్పటికనని, ఎవర్ నైాగాని ఇతర్ మతముల దావర్ా ర్క్ింప్బడగలర్నే 
సాధ్యతను బెైబిలు సంబంధ్మ నై క ైైసతవయము అంగరకర్శంచదు. 

మనకు తెలిస్టనిట్టర గవ, కొనిా ప్ర్వయయాలు వవట్ ిప్రి్మాణమునుబటి్ర  మర్ియు 
వవట్ ిప్రభావమునుబటి్ర  “ప్రప్ంచములోనే గకప్ప మతములు” అని పిలువబడే 
క్పైస్తవేతర మతములు అనేకమునఘాయ. మర్ియు ఒకడు క్పసై్తవుడు కవడు, కవని 
ప్రప్ంచములోని ఇతరమ ైన ఈ గకప్ప మతఘలలో ఏద్ో  ఒకద్ఘనిలో అతడు 
నముకంగవ జోకయముగలవవడెై యుంట్టనఘాడు మర్ియు అతడు ఆ నిరాి్షర మతము 
యొకక స్టిద్ఘధ ంతములను మర్ియు అభాయస్ములను అంకిత భావంతో 
అనుస్రి్స్ుత నఘాడు, వవట్ ిఅభాయస్ములలో వవడు చితతశుద్ిధగలవవడెై 
యునాట్లయతే, మర్ియు వవడు కరాస్ుత ను అంగీకరి్ంచనప్పట్కిిని — బహుశ్వ వవడు 
కరాస్ుత ను గూర్ిి ఎనాడు వినకుండవచుి — వవడు ప్రలోకమునకు వ ళ్తత డఘ అని 
తరచుగవ ప్రశిాంప్బడుతుంద్ి. అద్ి స్ర్ , అయతే ఈ విషయమును గూర్ిి బ ైబిల్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్పషరంగవ తెలియజప్్ుపతుంద్ి. య్యహాను 14:6లో యసే్ు ఈ నిరాి్షర విషయమ ై 
స్ువిద్ితమ నై స్మాధఘనమిచఘిడు. ఆయన తనను గూర్ ి, “నేనే మారామును, 
నేనే స్తయమును, మర్ియు ననే ేజీవమును” అని స్ట లవిచఘిడు మర్ియు ఈ 
మాట్లు చఘలినంత స్పషరంగవ లేనట్లయతే ఆయన, “నఘ ద్ఘార్వనే తప్ప, 
యవెడును తండిర యొదాకు ర్వడు” అని కూడఘ స్ట లవిచఘిడు. 

— డా. డొనాల్్ విటెి 

ద్ేవుని స్మిషిి  కృప్నుబటి్ర  మనము ప్రజలందర్ి జీవితఘలలో, వవరు ఏ మతఘనికి 
స్ంబంధించినవవర్్పనప్పట్ికిని, స్కల విధముల ైన మంచితనమును చూడవచుి. 
కవని ఇద్ే ప్రజలందర్ి జీవితఘలలో కరడును కూడఘ మనము గమనించగలము గనుక 
మనము ద్వేుని ప్రి్శుదధతను మర్ియు మానవుల ప్తన ప్రి్స్టిాతిని 
గురి్తంచగలిగినట్లయతే, ద్వేుని యదెుట్కు వచిి ఆయనతో స్ంబంధము 
కలిగియుండట్ానికి క వలము నీతి నియమాలతో కూడని ప్రవరతన కంట్ ేఎంతో 
ఎకుకవ నైద్ి అవస్రమవుతుందనే విషయం మనకు తేట్తెలలమవుతుంద్ి. మన 
పవపషిిి  ప్రి్స్టిాతిలో ద్ేవునికి ప్రతికరమ ైనద్ి మనము ద్ేనిన ైనను, ఎనాడెైనను 
చేయజాలము. కవబటి్ర  మనకు ఒక విమోచకుడు మర్ియు ఒక రక్షకుడు 
ఆవశ్యకమ ైయునఘాడు, క వలము మతప్రమ నై అభాయస్ములు కవవు. మర్యిు 
యసే్ు ఒకకడే, మానవుడు కోలోపయన స్ంబంధమును తిర్ిగి ద్ేవునితో 
సవా పించుకొనుట్కుగల మారామును స్మకూరిగలడు. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

మనము ఇది వర్కు చపె్ుపకునిటటర , అదృశయమ నై సంఘములోని సజ్జవుల ైన సభుయలు, 
సాధార్ణంగా దృశయమ నై సంఘములోని సభుయల ైయుందుర్మ. ఈ హతేయవును బటిర , దృశయమ నై సంఘము 
వ లుప్టనిునివార్శకన ర్క్షణ సామానయంగా సాధ్యం కాదనే విష్యానిి అనకే మంద ిదదవశాసత ర ప్ండితయలు 
సూచంచార్మ. అనగా, ఒకడు దృశయమ నై సంఘములో భాగం కానటోయితద, వాడు ర్క్ింప్బడుటకు 
సామానయ అవకాశం లేదని మర్ప మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. 

ఆద ిసంఘ పితామహుడు స్టపిిరయన్, కరీ.శ. 200-258లో జ్జవించనవాడు, ఆన్ ది యూనిటీ అఫ్ 
ది చర్డు అన ేతన ర్చనలో ఇలా వరా సుత నాిడు: 

స్ంఘము నుంచి వేర్్ప వయభిచఘరి్ణ ని ఆశ్ాయంచిన ప్రతివవడు, స్ంఘము యొకక 
వవగవా నముల నుంచి వేర్్పనటే్ల ; కరసా్ుత  అనుగాహించు బహుమానములను 
పొ ందడఘనికి, కరసా్ుత  స్ంఘమును విడచిిప ట్టర  ప్రతివవని ప్రి్స్టిాతి కూడఘ ఇంతే. వవడ క 
ప్రద్శేి; వవడ క ద్వేదూషకుడు; వవడ క శ్తుర వు. స్ంఘమును తన తలిలగవ 
కలిగియుండనివవడు, ఇకమీదట్ ద్ేవునిని తండిరగవ కలిగియుండజాలడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ, స్టిపిరయన్ దృశయమ నై సంఘమును వదలి్వప టిర  వ ళో్లపల యిన వార్శకన వయతిర్కేంగా 
తర్శుంచుచుండనెు. ఒకడు దృశయమ నై సంఘములో భాగమ యైుంట ేతప్ప, వాడు కరసీుత  అనుగహీ ంచు 
ప్రతిఫలములను స్ట్వకర్శంచడానికన అదృశయమ ైన సంఘములో ప్రవశేింప్జఞలడనే విష్యానిి ఆయన 
సూచంచుచుండెను. ఈ వాదన కంటకిన కనబడు సంఘము దదవునితో కూడా నిబంధ్న సంబంధ్ం గలదెై 
యుండుటను గూర్శు మనము చపె్ుపకుని విష్యంతో ప ంతనగలదెయైునిది. 

ర్క్షణయి ేదదవుని నిబంధ్న సంబంధ్మ ైన ఒక ఆశీర్ావదమనదేి వాసతవమ నై విష్యమ యైునిది. 
ఈ విష్యానిి మనము యిర్రుయా 31:31-34, లూకా 1:69-75, ర్పమా 11:27, హెబ్రర 7:22-25, 
మర్శయు అనకే ఇతర్ వాకయభాగాలలో కూడా చూడగలము. ఉదాహర్ణకు, యిసేు ప్రభువు ర్ాతిర భోజన 
సంసాుర్మును సాా పించుచుండిన సందర్ుంలో, లూకా 22:20లో స్ట లవిచున వాకుులను గమనించండి: 

ఈ గిన ా మీ కొరకు చింద్ింప్బడుచునా నఘ రకతము వలనన ైన కొాతత  నిబంధన 
(లూకవ 22:20). 

యిేసు ప్టరబడని ర్ాతిర, మన పాప్ముల పరా యశిుతాత రా్మ ై ఆయన చందించన ైయుండని ర్కతము 
ఒక నిబంధ్నయి  ైయుండునని ఆయన స్ట లవిచాుడు. అనగా, కరసీుత  ర్కతములోని ర్క్షణ ఆయన నిబంధ్న 
దావర్ా మాతరమే పరా పిత ంచునని మర్ప మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. 

దదవుని నిబంధ్న దృశయమ ైన సంఘముతో చదయబడనిందు వలన, ర్క్షణ సాధార్ణంగా దృశయమ ైన 
సంఘము దావర్ా కలుగుతయంది. దృశయమ నై సంఘములోని సభుయలు విశవస్టించనప్ుపడు, లేదా 
దృశయమ నై సంఘము సువార్రతకర్ణము దావర్ా కరసీుత  కొర్కు నూతన ఆతులను సంపాదించనప్ుపడు ఇది 
జర్మగుతయంది. సహజంగానే, సంఘము వలన ఎటటవంటి ప్ర్సపర్ ప్రభావము లేకుండా కూడా కొనిి 
ప్ర్ాయయాలు ప్రజలు ర్క్ింప్బడుదుర్మ. కాని ఇలా జర్శగశనప్ుపడు, ఏదో  ఒక విశషే్మ నై విష్యం — 
అసాధార్ణమ నై సంగతి — సంభవిసూత  ఉనిదని గుర్శతంచడం చాలా ముఖ్యం. 

అదృశయమ ైన సంఘము సార్వతిరకమ ైనది గనుక, దదవుని నిబంధ్న యి డల విశవసనీయుల ై 
యుండువార్మ మాతరమే ర్క్ింప్బడగలర్మ. ఇతర్ మతములకు సంబంధించన వార్మ వార్శ స ంత 
మతముల ప్రమాణముల ప్రకార్ం మంచవార్ ైయుండుట దావర్ా ప్ర్లోకములో ప్రవేశించుదుర్ను నిర్రక్షణ 
లేదు. మనము సువార్త ప్రకటంిచక తప్పదు. అదివతీయ ర్క్షకుని గూర్శు మనము ప్రజలకు 
తెల్వయజ పాపల్విన అవసర్ం ఉంది. ఏక కై నిబంధ్న సమాజములోనికన, ఇహలోక దదవుని ర్ాజయములోనికన, 
మనము వార్శని తీస్టికొని వచు, వార్మ ఈ ర్ాజయమునకు ప్రభువు మర్శయు ర్ాజున నై వానిని పేరమిసూత  
ఆయనకు లోబడవల నని వార్శకన బో ధింప్వలస్టయిునిది. అదృశయమ నై సంఘము యొకు సార్వతిరకత, 
ర్క్ింప్బడని మనకందర్శకన ఒక గొప్ప పల ర తాిహమ యైునిది — అద ికరసీుత నందు మనకు గల 
సంఘభీావమ ైయునిది. కాని యింకను కరీసుత నంగరకర్శంచని ప్రతి వానికన అదొక భయంకర్మ నై హచెుర్శక 
కూడా అయుయనద.ి 

సంఘమును గూర్శు మనము చదువుకొనుచుని పాఠంలో ఇంత వర్కు, సంఘము దదవుని 
ఆమోదమ ైయునిదని మనము నేర్ముకునాిము, మర్శయు సంఘము ప్ర్శశుదధమ నైది మాతరమ ేకాదు 
కాని అది సార్వతిరకమ నైదెయైునిదని కూడా తలెుసుకునాిము. ఇప్ుపడు, మనము చవర్శ ప దే 
అంశమునకు వచుయునాిము: సంఘము ప్ర్శశుదుధ ల సహవాసమ యైునిదనే ఆలోచన. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్హవవస్ము 

మనము ప్ర్శశుదధ , ప్ర్శశుదధము లేక ప్ర్శశుదధత అన ేప్దము విష్యమ  ైచర్శుంచనప్ుపడు, 
ప్ర్శశుదుధ లు అనే ప్దం సాధార్ణమ నై ర్రతిలో దృశయమ నై సంఘములో సభుయల ైయుని ప్రతి ఒకుర్శని 
సూచసుత ందనియు, ప్రతదయకమ నై ర్రతిలో అదృశయమ ైన సంఘములో సభుయల ైయుని ప్రతి ఒకుర్శని 
సూచసుత ందనియు తలెుసుకునాిము. కాబటిర , ఇప్ుపడు మనము ప్ర్శశుదుధ ల సహవాసమును గూర్శు 
చర్శుంచుచుండగా, మనమింకను అనేవషించని ప్దముప ై, అనగా సహవాసముప ై మన దృషిరని 
కేందీరకర్శంచుదాము. 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణము యొకు పరా చీన గరకీు భాషాంతర్రకర్ణములలో, సహవాసము అనే 
ప్దము కోయినొనియ (κοινωνία) అయుయనిది. సంఘ సభుయల మధ్య గల సహవాసమును, 
ముఖ్యంగా వార్మ దదవునితో కూడా కల్వగశయుని ఐకయత దావర్ా ఏర్పడని సహవాసమును సూచంచడానికన 
లేఖ్నము ఈ ప్దమును ప్రయోగశసుత ంది. దీనిని మనము అప  2:42, 2 కొర్శంథీ 13:14, మర్శయు 1 
యోహాను 1:3 మునిగు వాకయభాగాలలో చూడవచుును. 

ప్ంచుకొనుటను, తర్చుగా వసుత వులు మర్శయు డబుెను ప్ంచుకొనుటను సూచంచుటకు కూడా 
కొీతత  నిబంధ్న కోయినొనియ (κοινωνία) అనే ప్దమును ప్రయోగశసుత ంది. ఈ విష్యానిి మనము 
ర్పమా 15:16, 2 కొర్శంథ ీ9:13, మర్శయు హెబ్రర 13:16లో చూడవచుు. ఫిల్వప్ప 1:5 మర్శయు ఫలిేమోను 
6వ వచనంలో వరా యబడనిటటో , సువార్తను ప్ంచుకొనుటను — పరా థమికంగా సువార్రతకర్ణములో కాదు, 
కాని సంఘ సభుయల నడుమ ప్ర్సపర్ం ప్ంచుకొనుటను — వర్శణంచడానికన కూడా ఇదద ప్దం 
వాడబడుతయంది. 

ఈ అభిపరాయములతో కూడా, విశావస ప్రమాణములో చపె్పబడిన “సహవాసము” అన ేప్దము 
సాంప్రదాయికంగా ఈ కనీంద అరా్మును సూచసుత ందని తలె్వస్టికొనడమయియంది; సంఘ సభుయల మధ్య గల 
సహవాసము; కల్వగశయుని వసుత వులను సమిషిఠ గా ప్ంచుకొనుట; దాని ప్ర్శణామమును బటిర , మనతో 
ప్ంచుకొను వార్శప ై ప్ర్సపర్ంగా ఆధార్ప్డుట. 

మనము ప్ర్శశుదుధ ల సహవాసమును గూర్శు యింకా అనేవషిసుత ండగా, ఈపాటకిన మనకు 
సుప్ర్శచతమ ైన ప్రతదయకతప  ైమన చర్ును ఆధార్ం చదసుకుంటాము. మొదటగిా, దృశయమ నై సంఘము 
లోప్ల నుండు సహవాసమును గూర్శు ఆలోచసాత ము. ర్ ండవదిగా, అదృశయమ నై సంఘము లోప్ల 
నుండు సహవాసమును గూర్శు యోచసాత ము. గనుక దృశయమ ైన సంఘము లోప్ల నుండు 
సహవాసముతో మన చర్ును పరా ర్ంభించుదాము. 

దృశ్య స్ంఘము 
దృశయమ నై సంఘములో న లకొనియుండు సహవాసమునకు అనకే కోణాలునాియి, అయితద 

మనము మూడింటిని మాతరమ ేచూదాే ము: మొదటదిి, కృపా సాధ్నములు; ర్ ండవది, ఆతు 
సంబంధ్మ నై వర్ములు; మర్శయు మూడవది, భౌతికమ నై వసుత వులు. కృపా సాధ్నములతో 
మొదలుప టటర దాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కృపవ సవధనములు 
కృపా సాధ్నములు దదవుడు తన కృప్ను తన ప్రజలకు అనవయించడానికన ఉప్యోగశంచు 

ఉప్కర్ణములు లేదా ప్నులు చదస్ట ేవయవసాా  విధానాలు. జఞన్ వ స్ట్ో , మ థడిస్ర సంఘ వయవసాా ప్కులలో 
ఒకర్మ, అనేక క ైసైతవ 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 బటి్ర  అవి ద్వేుని చేత, ఒక తఘతపరయముతో, 
నిర్ోధించు, నీతిమంతులనుగవ తీరుి, లేద్ఘ ప్రి్శుదధప్రచు కృప్ను ఆయన 
మనుషుయలకు తెలియజ యుట్కు ఉప్య్యగప్డు సవధఘరణ 
మాధయమముల ైయుండుట్కు, నియమింప్బడని బాహయ గురుత లు, మాట్లు, లేక 
కిాయలు అయుయనావని ననేు అరాం చేస్ుకుంట్టనఘాను. 

వవర్ ిస్ందరా ఆధఘరంగవ, ఆతీుయ స్దారతన నియమావళులు లేద్ఘ ప్వితరమ నై 
కవరయములు అని కొందరు పిలచు కృపవ సవధనములను గూర్ిి “అవి ఎలా 
ప్నిచేసవత య?” అనే ప్రశ్ా నఘకు ఎదుర్్పనప్ుపడు, నేన లలప్ుపడు చెప్పదలచే 
విషయమేమంటే్, “అవి ప్ని చయేవు. ప్నిచసే్టేద్ి ద్వేుడే; ప్నిచేస్ూత  ఉండేద్ి ద్ేవుని 
కృప్యే.” కవని మనము ఆ కృప్ను పొ ంద్ి ద్ఘనిని అనుభవించునట్టల  కృపవ 
సవధనములు మనకు అవకవశ్ములను స్మకూరుిను. మన జీవితఘలలో 
ప్నిచేయుచుండు ద్వేుని కృప్ ప్ట్ల  శ్దాధ  వహింప్బడునట్టల  అవి మన కోస్ం 
స్మయానిా మర్ియు స్దవకవశ్ములను స్ృషిరసవత య. వవట్ిని నేను నీళల  
గకట్రములు అని తలంచుచునఘాను. మనము గకట్రము మర్యిు నీళల  
విషయములో తికమకప్డకూడదు. మనము పొ ంద్ఘలని ఆశిస్ుత నాద్ి, 
జీవజలము. కవని ఆ జీవజలమును మన వరకు చేరవేయడఘనికి ఈ గకట్రములు 
స్హాయకరంగవ ఉంట్ాయ. అప్ుపడు మనము ఆ నీట్నిి ప్ుషకలంగవ తఘర గవచుి, 
మనము ఆ జీవజలమును తఘర గుట్కు కృపవ సవధనములు మనకు తోడపడును. 

— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 

ఆచర్ణాతుకంగా చెప్ుపకుంటే, విప్తయత లు మర్శయు శీమ, విశావసము, ఔదార్యము, మర్శయు 
సహవాసము వంటి వాటతిో సహా, దదవుడు తన కృప్ను మన యి డల కనుప్ర్చడానికన ఉప్యోగశంచద 
సాధ్నములు అనకేమునాియి. కాని సాంప్రదాయికముగా, దదవశాసత ర ప్ండితయలు తమ దృషిరని మూడు 
నిర్శేష్రమ నై కృపా సాధానములప ై కేందీరకర్శంచార్మ: దదవుని వాకయము, బాపితసుము మర్శయు ప్రభుర్ాతిర 
భోజన సంసాుర్ములు, మర్శయు పరా రా్న. ఈ మూడు కృపా సాధ్నములు కూడా కంటికన కనబడు 
సంఘమునకు మొతతంగా, సంఘములోని విశావసులు మర్శయు అవిశావసులతో సహా, అందర్శకన 
చెందయిునివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క ైైసతవ ఉప్దదశమునకు సంబంధించన సాంప్రదాయికమ నై ప ర టెస్ట రంటటవార్శ సార్ాంశము అయిన 
వ స్ర మినిసరర్డ సంక్పి్త  క ైైసతవ మత హ తోప్దదశము, కృపా సాధ్నములను దానిలోని 88వ ప్రశి మర్శయు 
జవాబులో ఈ కనీంది విధ్ంగా వర్శణసుత ంది: 

ప్ర: విమోచన యొకక ప్రయ్యజనములను కరాస్ుత  మనకు తెలియజ యు బాహయ 
సవధనములేమ ైయునావి? 

జ: ఆయన శ్వస్నములు, ముఖయంగవ వవకయము, స్ంఘ స్ంసవకరములు, మర్ియు 
పవర రాన, విమోచన యొకక ప్రయ్యజనములను కరసా్ుత  మనకు తెలియజ యు 
బాహయమ ైన మర్ియు సవమానయమ ైన సవధనముల ైయునావి; ఇవనిాయు రక్షణ 
కొరకు ఏరపరచుకొనబడని వవర్కిి ఉప్య్యగప్డవేిగవ చేయబడుచునావి. 

ఈ కృపా సాధానముల ప్రయోజనములను గూర్శు లేఖ్నము మనకు ర్పమా 10:4, 1 కొర్శంథీ 
10:17, మర్శయు 1 పతేయర్మ 3:12, 21లో తలె్వయజ ప్ుపతయంద.ి 

విమోచన ప్రయోజనములు ర్క్ింప్బడినవార్శ కొర్కు మాతరమే, అనగా, అదృశయమ ైన సంఘము 
కొర్కు మాతరమ ేఉదదేశింప్బడనిప్పటికనని, సంబంధిత శాసనములు దృశయమ నై సంఘము మొతాత నికన 
ఉదదేశింప్బడినవి. ఒక విష్యం గుర్మత ంచుకోండి, అదృశయ సంఘము అదద అయుయనిది: అద ి
అదృశయమ ైనది. ఆ సంఘములో ఎవర్ వర్మనాిర్ప మనకు తలె్వయదు. అది దాని స ంత ఆర్ాధ్నలను 
జర్శపించదు. దానికన స ంత స్టేవకులు లేర్మ. దానికన దాని స ంత సంఘ ప్ర్శపాలనా యంతరా ంగము లేదు. 
ఇవి దృశయమ నై సంఘము కొర్కు నియమింప్బడినవి. అదద విధ్ంగా, మనకు అందుబాటటలో నుని కృపా 
సాధ్నములనిియు — మన బో ధ్లు, బాపితసుములు, ప్రభుర్ాతిర భోజన సంసాుర్ ఆర్ాధ్నలు, మర్శయు 
పరా రా్నలు — ఇతర్మల చదత కూడా పాటింప్బడవచుు. ఇవి కంటికన కనబడును. ఇవి దృశయమ నై సంఘము 
సమిషిఠ గా ప్ంచుకొను విష్యముల ైయునివి, కాబటిర  ఇవి దృశయమ నై సంఘము యొకు సహవాసములో 
భాగమ ైయునివి. 

కృపా సాధ్నములు ఎలోప్ుపడు, సాధార్ణంగా దదవుడు వాట ిదావర్ా విమోచన ఆశీర్ావదాలను 
మన జ్జవితాలకు అనవయించు ముఖ్యమ నై శాసనముల ై యుండనివి, గనుక మనము వీటనిి 
సంప్ూర్ణంగా సానుకూలప్ర్చుకొనవల ను. మనము, ప్రజలలో మార్మమనసుి కల్వగశంచు సువార్తను 
ప్రకటించవల ను, మర్శయు జఞా నమును ప్ర్శప్కవతను కలుగజేయు వాకయమును బో ధింప్వల ను. సంఘ 
సంసాుర్ములు సువార్తను దృశయమ నైదిగా ప్రదర్శించ, మనలను దదవుని నిబంధ్నతో ముదిరంచునటటో  
వాటిని సంతోష్ముతో నిర్వహ ంచుకొనవల ను. మనము దదవుని కృప్ మర్శయు క్షమాప్ణ, మనసుిలు 
మార్శ కరసీుత నంగరకర్శంచనవార్శ ప్ర్శప్కవత, పాప్మును ఎదుర్శంచడానికన అవసర్మగు సహాయం, కరడు 
చదయకుండుటకు కావలస్టిన కాప్ుదల, అవసర్మ నై సమయంలో కాపాడబడి సంర్క్ింప్బడుట, 
మునిగు విష్యాలను గూర్శు పరా ర్శాంచాల్వ. ఇవి మర్శయు ఇంకా ఎనని ఇతర్ విధానములనిిటలిోను, 
కృపా సాధ్నములు దృశయమ ైన సంఘము యొకు విలువ ైన ప్ర్శచార్ముల ైయునివి. 

కృపా సాధ్నములేగాక, దృశయమ ైన సంఘం ఆతు సంబంధ్మ ైన వర్ములను కూడా సమిషిఠ గా 
కల్వగశయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆతుస్ంబంధమ ైన వరములు 
ఆతు సంబంధ్మ నై వర్ములు, దృశయమ నై సంఘము మొతాత నికన చెందయిునివని మనము 

చెప్ుపకొనునప్ుపడు, దృశయమ నై సంఘములోని ప్రతి సభుయని అంతర్ంగములోను ప్ర్శశుదాధ తు 
నివస్టిసుత నాిడని మనము చపె్ుపకొనడం లేదని అరా్ం చదసుకొనుట ముఖ్యం. ఏలయనగా ప్రతి ఒకుర్శ 
ప్ర్శస్టిాతి అలా లేదు. ప్ర్శశుదాధ తు విశావసుల అంతర్ంగములో మాతరమ ేనివస్టసిుత నాిడు. అలా 
అయినప్పటికనని, దృశయమ ైన సంఘమును బలప్ర్చు తాతపర్యంతో ప్ర్శశుదాధ తు ఆతు సంబంధ్మ నై 
వర్ములనిిటిని ఉప్యోగశసుత ంటాడు. కొందర్శక తైద, వార్శ ప్వితీరకర్ణము అధికమవుతయందనియు వార్మ 
ప్ర్శప్కవత దశిగా ఎదుగుతయనాిర్నియు ఇది అరా్మిసుత ంది. ఇతర్మలక ైతద, మొదట వార్మ 
విశావసములోనికన వచుుట అని అరా్మిసుత ంది. కాని అనిి సందర్ాులలోను, దృశయమ నై సంఘములోని 
సభుయలందర్మ ఆతు సంబంధ్మ ైన వర్ములకు బహ ర్ంగప్ర్చబడుదుర్మ, మర్శయు వాటలిో ఎంతో కొంత 
మేర్కు పాలొగ నడానికన కూడా అనుమతింప్బడుదుర్మ. ఇందు మూలమున, ఆతు సంబంధ్మ ైన 
వర్ములు దృశయమ ైన సంఘము మొతతం చదత ప్ంచుకొనబడుచునివని చపె్పడం సర్ ైనదవుతయంది. 

ఆతు సంబంధ్మ నై వర్ములు దృశయమ నై సంఘమంతట ిచదత ప్ంచుకొనబడుతయనివను 
విష్యం అనకే విధాలుగా చూపింప్బడుతయంది. మొదటదిి, ఈ వర్ములు ప్రజఞ ఆర్ాధ్నలలో 
ప్రయోగశంప్బడుతయనాియి. ఈ విష్యానిి మనము 1 కొర్శంథీ 14:13-26లో సపష్రంగా గమనించవచుు. 
ర్ ండవది, సంఘమంతటనిి బలప్ర్చడానికన ఈ వర్ములు ఇవవబడనివి. ఈ విష్యానిి మనము 1 
కొర్శంథీ 12:4-7 మర్శయు ఎఫ స్ట్ 4:3-13లోను చూడవచుు. మూడవది, 1 కొర్శంథీ 14:21-22లో 
మనము చదువుతయనిటటర , అనయభాష్లు సంఘములోని అవిశావసుల విష్యంలో సహ తం ఒక 
సంకతేమ యైునివని పౌలు నిర్శేష్రంగా తలె్వయజ పాపడు. నాలుగవది, ఆతు సంబంధ్మ నై వర్ముల 
వలన ప్రయోజనం ప ందుటలో విఫలులగుటను బటిర సంఘములోని అవిశావసులు 
ఖ్ండింప్బడియునాిర్మ, ఈ వివర్ము హెబ్రర 6:4-6లో వరా యబడయిునిది. సంఘము యొకు ఆతు 
సంబంధ్మ నై వర్ములలో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు కూడా ఒకే ర్రతిగా ప్ంచుకొంటార్మ 
మర్శయు పాలొగ ంటార్ని లేఖ్నము, ఇనిి విధాలుగా సపష్రం చదసుత ంది. 

దృశయమ నై ఆధ్ునిక సంఘానికన, కృపా సాధ్నముల వల నే, ఆతు సంబంధ్మ ైన వర్ములు గొప్ప 
మేల ైయునివి. అవి సతయమును ప్రచుర్శసూత  నశించనవార్శని కరీసుత  ననదధకు నడపిించుటకుగాను 
ప్రయోజనకర్మ ైయునివి. విశావసులు తమ విశావసంలో ఎదుగుచు ప్ర్శప్కవత నొందునటటో  సహాయం 
చదయడానికన అవి ఉప్యోగప్డును. కనికర్ము మర్శయు ఆతిథయము వంటవిి, అనకే వర్ములు, దదవుని 
ప్రజల ఇహలోక అవసర్ములు తీర్ుడానికన ఉప్యోగకర్మ యైునివి. ప్ర్శశుదాధ తు ఆయన వర్ములను 
ప్రజలకు ఇచుు ప్రతిసార్శ, వార్మ దృశయమ నై సంఘ సభుయలలో ఎవర్శ విష్యంలోన నైను వాటనిి 
ఉప్సంహర్శంచుకొనక, సభుయలందర్శ సమిషిఠ  ప్రయోజనము నిమితతము ప్రయోగశంచునటటో  మనము వార్శని 
పల ర తిహ ంచవల ను. 

సభుయలు వార్శ భౌతిక వసుత వులను ఒకర్శతో నొకర్మ ప్ంచుకొను విధానంలో దృశయమ నై 
సంఘములో సహ తం సహవాసం దాని ఉనికనని చాటటచునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భౌతిక వస్ుత వులు 
క ైైసతవులు వార్శ యొదే ఉండిన భౌతిక వసుత వులను కంటికన కనబడుచుండని సంఘములో 

సభుయలు అకుర్లో ఉండని ఇతర్మలతో ప్ంచుకొనుచుండరి్నదేి, బెైబిలు మర్శయు ఆది సంఘములోని 
సహవాసము లేక కోయినొనియ (κοινωνία) అన ేప్దము యొకు అరా్ములో కొంత 
భాగమ ైయుండనిది. ర్పమా 15:26, 2 కొర్శంథీ 8:4, 2 కొర్శంథ ీ9:13, మర్శయు హెబ్రర 13:16లో 
వరా యబడియునిటటర , బ్రదల కొర్కు ఇవవబడని చందాలను సూచంచడానికన కోయినొనియ (κοινωνία) 
అన ేప్దం తర్చుగా ప్రయోగశంప్బడింది. 

కోయినొనియ (ΚΟΙΝΩΝΊΑ) అనే ప్దము వాడబడనప్ుపడు కూడా, సహవాసమునకు 
సంబంధించన ఈ కోణానిి, ఆదిమ క ైసైతవుల అభాయసంలో చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, మనము అప  
2:44, 45 మర్శయు అప . 4:34, 35లో గమనిసుత నిటటర , ఆదిమ క ైసైతవులు అనకేులు వార్శ ఆసుత లను 
అమిువసే్టి, తదావర్ా వచున స ముును సంఘమునకు అప్పగశంచార్మ. ఆదిమ సంఘములో వీర్మల ైన 
కొందర్మ క ైైసతవులు, ఇతర్మలను బానిసతవములో నుంచ విడపింిచడానికన లేదా బ్రదల సహాయారా్ం డబుె 
పల గుచదయడానికన తముునుతామే బానిసతవములోనికన అముుకునాిర్మ. 

ఆద ిసంఘ పితామహుడు క ోమ ంతయ, కరీ.శ. 30-100లో జ్జవించనవాడు, కొర్శంథీయులకు వరా స్టని 
మర్శయు 1 క ోమ ంతయ అని సామానయంగా పిలువబడుచుండని ఉతతర్ంలో ఈ అభాయసమును గూర్శు 
వరా సాడు. ఈ ఉతతర్ములోని 55వ అధాయయములో ఈ కనీంది విధ్ంగా వరా యబడయిుంది. 

ఇతరులను విమోచించునట్టల  తముునుతఘము బానిస్తామునకు 
అప్పగించుకొనిన మనలోని అనేకులను మనమ రుగుదము. తముునుతఘము 
బానిస్తామునకు అముుకొనుట్ ద్ఘార్వ వచుి డబుుతో, ఇతరులకు ఆహారము 
స్మకూరుి నిమితతము, తముునుతఘము బానిస్తామునకు స్మర్పించుకొనిన 
అనేకులు కూడఘ ఉనఘారు. 

ఆదమి సంఘములో సహవాసమునకు సంబంధించన అవగాహన, విశావసులు ఇతర్మలను తమ 
కంటె ఎంతో ఉనితమ నైవార్శగా ప్ర్శగణ ంచునంత బలమ నైదెయైుండనిది, గనుక వార్మ తమ 
ఆస్టితపాసుత లను ప్ంచుకొనుటకు మాతరమే కాదు, కాని ఇతర్మలకు ఇవవగలుగునటటో , వార్శ 
సావతంతరామును సహ తం తాయగము చదయుటకు ఇష్రప్డుచుండిర్శ. 

పౌలు 2 కొర్శంథీ 8:3-5లో ర్చంచన మాటలు వార్శ ఆలోచనా ధోర్ణ  ఎలా ఉండినదో  వివర్శసాత యి. 
ఆయన వరా స్టిన మాటలను వినండి: 

. . . ప్రి్శుదుధ లకొరక్పన ప్ర్ిచరయలో పవలుపొ ందు విషయములోను, 
మనఃప్ూరాకముగవ మముును వేడుకొనుచు, వవరు తమ సవమరాయము కొలద్యిే 
గవక సవమరాయముకంట్  ఎకుకవగవను తమంతట్ తఘమే యచిిరని మీకు 
సవక్షయమిచుిచునఘాను. ఇద్యిుగవక మొదట్ ప్రభువునకును, ద్వేుని 
చితతమువలన మాకును, తముును తఘమే అప్పగించుకొనిర్ ి. . . (2 కొర్ింథీ 8:3-
5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వాకయభాగంలో, మాస్టదిోనియ సంఘముల ఔదార్యమును పౌలు వర్శణసుత నాిడు. దృశయమ ైన 
ప్రభువు యొకు సంఘముతో ప్ంచుకొనుటలో వార్మ యింత గొప్ప తాయగమూర్మత ల ై యుండునటటో  వార్శని 
నడపిించనది వార్శ అంకనత భావమ యైుండనిది అని ఆయన వివర్శసుత నాిడు. 

అకుర్లో ఉనివార్శతో భౌతిక వసుత వులను ప్ంచుకొనడం దృశయమ నై సంఘము యొకు 
జ్జవితములో ఒక ముఖ్య భాగమ ైయునిది. సంఘం మొతతం దదవుని ప్రజలే, ఆయన నిబంధ్న 
సమాజమే. ఆయన ప్రతి ఒకుర్శని గూర్శు చంతించుచునాిడు, గనుక ప్రతి ఒకుర్మ కూడా ఇతర్మలను 
గూర్శు చంతించవల నని పలిుప్ునిసుత నాిడు. ఈ విష్యానిి మామూలు మాటలోో  చపె్ుపకుంటే, 
మనము కల్వగశయుని సమసతము, దదవునిదద. ఆయన మనలను తన స తయత ప ై గృహనిర్ావహకులనుగా 
మాతరమ ేనియమించయునాిడు. అనగా, మన ఔదార్యము మర్శయు ఇచుట దదవుని ప్రజలకు 
చదయబడు, ప్రభువు ప్ర్శచర్య, మర్శయు లోకమునకు సువార్తను గూర్శున ఆయన సాక్షయమ యైునిదని 
అరా్ం. కాబటిర , మనము ఆయన యి డల నముదగశనవార్ముగా ఉండగపర్మచునిటోయితద, ప్రభువు 
స తయత ను అకుర్లో ఉని ఆయన ప్రజలతో ప్ంచుకొనుటను మనము ఆచర్ణలో ప టరకుండా 
ఆప్ుజేయకూడదు. 

దృశయమ నై సంఘములో న లకొనియుండు ప్ర్శశుదుధ ల సహవాసమును గూర్శు మనము 
అనేవషించాము గనుక, అదృశయమ ైన సంఘము ప్ంచుకొను సహవాసమును గూర్శు ఆలోచన చదదాే ము. 

అదృశ్య స్ంఘము 
 అదృశయమ నై సంఘములో న లకొనియుండు ప్ర్శశుదుధ ల సహవాసమునకు సంబంధించన ర్ ండు 

ముఖ్య అభిపరాయములను చూదాే ము. మొదటగిా, విశావసులందర్మ కరసీుత తో ప్ంచుకొను ఐకయతను గూర్శు 
చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, అదృశయమ ైన సంఘములో ఇతర్ విశావసులతో మనము ప్ంచుకొను ఐకయతను 
గూర్శు మాటాో డదాము. మనము కరీసుత తో కూడా కల్వగశయుని ఐకయతతో మొదలుప డదాము. 

కరాస్ుత తో ఐకయత 
విశావసులు కరసీుత తో కూడా ఏకమ ైయునాిర్ని కొీతత  నిబంధ్న తర్చుగా పేర్ొుంటటంది. విశావసులు 

“కరీసుత నందు,” లేదా “యిసేునందు,” లేదా “ఆయనలో ఉనాిర్ని” చపె్పడం దావర్ా, ఈ అభిపరాయము 
అతయంత సామానయముగా నివదేింప్బడుతయంది. మర్ొక ప్రకు ఈ ఐకయత తండిర యి దుట, ముఖ్యంగా తన 
మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నములలో, యిసేు విశావసులకు ప్రతినిధిగా నిలుసుత నాిడని 
అరా్మిసుత ంది. కాని మర్ొక ప్రకు విశావసులు యిసేుకు అతి ప్రధానమ నై ర్రతిలో గుప్తముగా 
ఐకయప్ర్చబడియునాిర్ని అరా్మిసుత ంది. యిేసు విశావసులలో నివస్టిసుత నాిడు, మర్శయు వార్మ 
ఆయనయందు నివస్టసిుత నాిర్మ. 

మనము కరాస్ుత తో కూడఘ ఏకమ యైునఘాము; మనము ఆయనవవరమనదే్ి 
అపొ స్తలుడెనై పౌలు యొకక ప్రధఘన బో ధలలో ఒకట్ని ననేు నముుతునఘాను. 
బ ైబిలు స్ంబంధమ నై ప్రతయక్షతలనిాట్ిని మనము గమనించినప్ుపడు, మనము 
ఆద్ఘములోన ైనఘ ఉనఘాము లేద్ఘ కరాస్ుత నందునఘామని బ ైబిలు బో ధసి్ుత ందని ననేు 
విశ్ాస్టిస్ుత నఘాను. స్హజంగవన,ే ఆద్ఘము ఆద్ి మానవుడెైయుండెను. స్కల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవులు ఆద్ఘమునకు కుమారులు కుమార్్తలుగవ జనిుంచఘరు. కవబటి్ర  వవరు ఈ 
లోకములోనికి పవప్ులుగవ జనున తుత చునఘారు. వవర్ిలో పవప్ప్ు స్ాభావమునాద్ి. 
వవరు ద్వేుని నుంచి వ దై్ లగియునఘారు. రక్ింప్బడుట్, విమోచింప్బడుట్ 
మర్ియు కరసా్ుత నందు నముకముంచుట్ అనగవ కరసా్ుత లోనికి ఏకము చేయబడుట్, 
కరాస్ుత కు చెంద్ియుండుట్ అని అరాం. కరాస్ుత తో ఐకయము చేయబడుట్ అనగవ ఆయన 
మూరి్తమంతములో భాగమ ై యుండుట్ అని అరాం. 

— డా. టామ్ స్ట రెయినర్డ 

కరాస్ుత తో ఏకమ ైయుండుట్ వలన మనము కరసా్ుత లోని ప్రయ్యజనములనిాయు 
పొ ందుతునఘాము. చరి్తర స్ంబంధంగవ ఈ ప్రయ్యజనఘలు ఏమనగవ: 
నీతిమంతులముగవ తీరిబడుట్, ప్రి్శుదధప్రచబడుట్, దతతత చేస్టికొనబడుట్ — 
ఇవనిా రక్షణలో మనము పొ ంద్ియునావని మనము వరి్ుసవత ము. ఇవి కరసా్ుత  నందు 
మాతరమే పవర పితసవత య. కవబటి్ర , ఈ ప్రయ్యజనఘలను పొ ందడఘనికి మనము కరాస్ుత తో 
ఐకయమ ైయుండుట్ మనకు ముఖయం, వవస్తవవనికి, అద్ి మనకు ఆవశ్యకం. అలాగ్పతే 
ఈ ప్రయ్యజనఘలను మనము ఎలా పొ ందవచుి, లేక మనము కరాస్ుత తో కూడఘ ఎలా 
ఐకయప్రచబడతఘము? మనము విశ్వాస్ము ద్ఘార్వ, విశ్వాస్ము ద్ఘార్వ మాతరరమే 
ఐకయప్రచబడతఘము. ద్ేవుడనుగాహించు ఆ విశ్వాస్ వరములోనికి, అనగవ కరాస్ుత తో 
గల ఐకయతలోనికి మనలను తచెుినద్ి, విశ్వాస్మే. 

— డా. జ ఫిర జూయ 

యిేసు మర్శయు విశావసుల మధ్య న లకొనియుండు అతయంత పరా ధానయమ నై ఈ ఐకయత గుప్తమ ై 
యునిదని దదవశాసత ర ప్ండితయలు తర్చుగా చపె్ుపచుందుర్మ ఎందుకనగా ఈ ఐకయత ప్నిచదయు తీర్మను 
బెైబిలు ఖ్చుతముగా వివర్శంచడం లేదు. కాని ఈ ఐకయతలో మన దదహములు మర్శయు మన ఆతులు 
సహ తం పాలొగ ంటాయన ేవిష్యానిి మాతరం లేఖ్నము సపష్రంగా తలెుప్ుతయనిది. యోహాను 15:4-7, 
ర్పమా 8:9-11, మర్శయు ఇంకా అనేకమ ైన ఇతర్ వాకయభాగాలలో ఈ విష్యానిి మనము చూడవచుు. 
ఒక ఉదాహర్ణగా, పౌలు 1 కొర్శంథీ 6:15-17లో వరా సుత ని విష్యానిి ఒకసార్శ గమనించండి; 

మీ ద్ేహములు కరసా్ుత నకు అవయవముల ై యునావని మీర్్రుగర్వ? . . . అట్టవల  
ప్రభువుతో కలిస్టకిొనువవడు ఆయనతో ఏకవతుయెై యునఘాడు (1 కొర్ింథీ 6:15-
17). 

1834-1892 మధ్య కాలములో జ్జవించన ప్రఖ్ాయతిగాంచన బాపిరసుర  బో ధ్కుడెనై చార్ ోస్ సపరీ్న్, 
ఎఫ స్ట్ 5:30 ఆధార్ంగా ది మాయచెోస్ మిసరర్ర అన ేతన ప్రసంగంలో కరసీుత తో నుండు ఐకయతను గూర్శు 
మాటలాడాడు. ఆయన బో ధించనదదమనగా: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనకును కరాస్ుత నకును మధయ అతయంత పవర ధఘనయమ ైన ఐకయత న లకొని 
ఉంట్టంద్ి . . . అద్ి ఐకయత కవదు; అద్ి గురి్తంప్ు. అద్ి అంట్టకట్రబడి యుండుట్ను 
అధిగమించిన విషయం; అద్ి ఒక భాగంగవ చేయబడుట్యెై యునాద్ి, 
మొతతమంతటి్లో ఒక ఆవశ్యకమ ైన భాగంగవ చేయబడుట్యెయైునాద్ి . . . 
కరాస్ుత  . . . ఆయన ప్రజలను కలిగియుండవల ను; వవరు ఆయనకు 
ఆవశ్యకమ ైయునఘారు. 

మనము ఆయన నుంచ తొలగశంప్బడనిటోయితద కరసీుత  తానే నష్రపల వునంతగా, కరసీుత తో మనకు గల 
ఐకయత ఎంతో పరా ధానయమ నైదెయైునిదని ఆలోచంచడం ఆశుర్యంలో ముంచతెయత తయంది. ఆయన మనలను 
పేరమిసుత నాిడు, గనుక మనము ఆయన స తెతతయుండునటటో , ఆయన సావసాామ  ైయుండునటటో  మన 
కొర్కు మర్ణ ంచాడు. మనము ఆయనతో ఏకమ యైునాిము గనుక, మన ర్క్షణ విష్యంలో గల భదరత, 
క్షమాప్ణ విష్యమ ైన గొప్ప హామీ, మర్శయు దదవునితో కూడా మనకు గల సర్ నై సాా నము విష్యమ ైన 
గొప్ప పల ర తాిహమును గూర్శున అనుభూతిని ప్రతి విశావస్టి అనుభవించవల ను. కరీసుత  చదత 
పల షింప్బడుచు, ఆయన ప్ర్శశుదాధ తు చదత ఆదుకొనబడుటనుబటిర , ఆ ఐకయతలో నుంచ మనము ఎంతో 
బలమును ర్ాబటటర కొనవల ను. మనము కరసీుత నందు దాచబడయిునాిము గనుక, తండిర, కుమార్మడు 
మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు దృషిరలో మనము ప్ర్శప్ూర్మణ లమ ైయునాిమని ఎర్శగశ, దదవునితో గల సహవాసం 
వలన ధెరై్యం తచెుుకోవాల్వ. అలాగని, వార్మ మన పాప్ములనుబటిర మనలను కీమశిక్షణలో ప టరర్నదేి 
దీని అరా్ం కాదు. కాని వార్మ మనలను కమీశిక్షణలో ప టిరనప్ుపడు, మనము నిర్ంతర్ము దదవునితో 
ఏకమ ైయుండులాగున మనలను ప్ర్శప్కవత మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణతలోనికన తచెుుటకు ఉదదేశింప్బడనిదెై, 
అద ిఅనుర్ాగసహ తమ నైదెై యుండు చర్యయవుతయందనదేద దీని అరా్ం. 

విశావసులు కరసీుత తో కల్వగశయుండు ఐకయతను గూర్శు మనము తెలుసుకునాిము, గనుక 
కరీసుత నందల్వ ఇతర్ విశావసులతో గల ఐకయతను గూర్శు ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

విశ్వాస్ులతో ఐకయత 
అదృశయమ ైన సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ కరసీుత తో ఏకమ యైునాిర్మ గనుక, విశావసులు కూడా 

ఆయన యందు ఒకర్శతో నొకర్మ ఐకయమ ైయునాిర్మ. ఈ విష్యానిి మనము ర్పమా 12:5, గలతీ 3:26-
28, ఎఫ స్ట్ 4:25, మర్శయు ఇంకా అనకేమ నై ఇతర్ వాకయభాగాలలో కూడా చూడవచుు. ఈ ఐకయతను 
గూర్శు యిసేు తన తండిరతో యోహాను 17:22-23లో ఏమని మాటలాడాడో వినండి: 

మనము ఏకమ ైయునాలాగున, వవరును ఏకమ ై యుండవల నని నీవు నఘకు 
అనుగాహించిన మహమిను ననేు వవర్ిక ిఇచిితిని. వవర్ియందు ననేును నఘ 
యందు నీవును ఉండుట్వలన వవరు స్ంప్ూరుు లుగవ చేయబడి యేకముగవ 
ఉనాందున నీవు ననుా ప్ంపి తివనియు, నీవు ననుా పేరమించినటే్ర  వవర్ినికూడ 
పేరమించితివనియు, లోకము తలెిస్టికొనునట్టల  నఘకు అనుగాహించిన మహిమను 
వవర్ికి ఇచిితిని (య్యహాను 17:22-23). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దృశయమ నై సంఘముతో మనకు గల ఐకయత, సంబంధ్ములు మర్శయు అనుభవమునకు 
సంబంధించనదెైయుండగా, అదృశయమ నై సంఘముతో మనకు గల ఐకయత, ఆతుసంబంధ్మ నైద ిమర్శయు 
సతాత శాసత రమునకు సంబంధ్మ నైదె ైయునిది. మన అస్టిాతవములు కరసీుత  మర్శయు ఆయన ఆతు దావర్ా 
కల్వపి ప నవయేబడయిునివి. తతీల్వతంగా, 2 కొర్శంథీ 5:14-16, గలతీ 3:28, మర్శయు కొలొ 3:11లో 
పౌలు స్ట లవిసుత నిటటర , కరీసుత నందు మనకందర్శకనని సమాన గౌర్వమునిది. 1 కొర్శంథీ 12:26లో మనము 
చదువుతయనిటటర , ఒకర్ొకర్శ సుఖ్ దుఖ్ములను, సాధ్కబాధ్కాలను సహ తం మనము అనుభవిసాత ము. 

అదృశయమ ైన సంఘము యొకు సహవాసము ప్ుడమిప నైుని సంఘమునకే ప్ర్శమితమ ైనది 
కాదు; అది ప్ర్లోకమందల్వ సంఘమునకు, ఇద ివర్క ేమర్ణ ంచ ప్రభవుతో కూడా నుండుటకు 
ప్ర్మప్దించన ఆ విశావసులకు కూడా వర్శతసుత ంది. ప్ుడమిప ై నుని విశావసులు కరసీుత నందు మర్శయు 
కరీసుత  దావర్ా ఒకర్శతో నొకర్మ గుప్తమ యైుని సహవాసము కల్వగశయునిటటర , ఇదద సహవాసమును — 
ఇప్ుపడు ప్ర్లోకమందుని విశావసులతో సహా — మనము కరీసుత తో కూడా ఏకమ యైుని ప్రతి ఒకుర్శతో 
కల్వగశయునాిము. హెబ్రర 11:4 మర్శయు హెబ్రర 12:22-24 వంటి వాకయభాగాలు మనకు ఈ విష్యానిి 
బో ధిసాత యి. 

సంఘము కరసీుత  యొకు ప ండిో  కుమార్ తగా చతీరకర్శంప్బడనిదనదేి, ఈ వాసతవమును నరే్శపంచడానికన 
లేఖ్నము ప్రయోగశసుత ని గమనార్హమ ైన ఒక ప్రతి ర్ూప్మ ైయునిది. దృశయమ నై సంఘము, కరీసుత  యొకు 
ప ండిో  కుమార్ త వల  వయవహర్శంప్బడుటలో ఒక అవగాహన ఉనిది, కాని ఇది ఎలోప్ుపడు అదృశయమ నై 
సంఘములోని ప ండిో  కుమార్ త సంప్ూర్ణము చదయబడవల నన ేదృషిరకోణంతో కూడనిదెైయునిది. ఈ 
విష్యానిి మనము పాత నిబంధ్నలో యి ష్యా 54:5-8, హో షయే 2:19-20, మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలోని ఎఫ స్ట్ 5:26-27లో చూడగలము. ఈ ప్రతి ర్ూప్ముల న ర్వరే్మప, ప్రకటన గీంథం 19వ 
అధాయయం ప్రకార్ం, ప్ర్శప్ూర్ణము చదయబడిన అదృశయమ నై సంఘములో కనిపసిుత ంది. 

ప్రకటన 19:6-8లో వరా యబడనిటటర , యోహాను యొకు దర్ినమును గూర్శున నివేదకిను 
వినండి: 

అప్ుపడు గకప్ప జన స్మూహప్ు శ్బామును, విసవత రమ నై జలముల శ్బామును, 
బలమ ైన ఉరుముల శ్బామును పో లిన యొక స్ారము, స్ర్వాధికవర్ియు 
ప్రభువునగు మన ద్వేుడు ఏలుచునఘాడు ఆయనను స్ుత తించుడి, గకఱ్ఱపిలల  
వివవహో తీవ స్మయము వచిినద్ి, ఆయన భారయ తనుాతఘను 
స్టిదధప్రచుకొనియునాద్ి; గనుక మనము స్ంతోషప్డి ఉతీహించి ఆయనను 
మహమి ప్రచెదమని చెప్పగవ వింటి్ని. మర్ియు ఆమ  ధర్ించుకొనుట్కు 
ప్రకవశ్ములును నిరులములున ైన స్నాప్ు నఘరబట్రలు ఆమ కియయబడనెు; అవి 
ప్రి్శుదుధ ల నీతికిాయలు (ప్రకట్న 19:6-8). 

కరీసుత  యొకు ప ండిో  కుమార్ త అనగా దానిలో విమోచంప్బడిన సకల యుగములందల్వ 
ప్ర్శశుదుధ లుందుర్మ, ఒకర్శతో నొకర్మ సహవాసముగలవార్ ై, చదర్శయునాిర్నే విష్యానిి ఇచుట మనము 
గమనిసుత నాిము. మనమందర్ము ఒకుటగిా నిలువబడయిుందుము, ప్రతి విశావస్ట ియొకు నీతి 
కనీయలుగల ఒకు వివాహ వసత రమును ధ్ర్శంచుకొందుము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశావసులు కరసీుత నందు ఒకర్శతో నొకర్మ ఐకయమ ైయునాిర్నే వాసతవము నుంచ లేఖ్నము అనేక 
అనవయములను ర్ాబటటర కుంటటంది. ప్రతి విశావస్టి విలువ ైనవాడు మర్శయు కరసీుత నకు తప్పనిసర్శగా 
అవసర్మ ైనవాడద అనే విష్యానిి అది మనకు బో ధిసుత ంది. మనము ఒకర్శ నొకర్ము 
గౌర్వించుకొనవల నని, ఒకర్శ కొకర్ము ప్ర్శచార్ము చదయవల నని అద ిమనకు ఉప్దదశిసుత ంది. మనము 
ఒకర్శ నొకర్ము జఞల్వగలవార్మ ,ై దయగలవార్మ ై, మృదువ నైవార్మ ై మర్శయు సహనముగలవార్మ ై, 
ఒకర్శ నొకర్ము క్షమించువార్మ ై యుండాలని అది మనకు నేర్శపసుత ంది. ఇతర్మలు మన యి డల ఎలా 
ప్రవర్శతంచాలని మనము కోర్మదుమో, మనము కూడా వార్శ యి డల అలాగే ప్రవర్శతంచాలని అద ిమనకు 
బో ధిసుత ంది. ఎందుకనగా, మనము కరీసుత  దావర్ా వార్శతో కల్వగశయుని ఐకయతలో, మన దదహములు ఏ 
విధ్ంగా ఒక భాగమ ైయునివో, అదద విధ్ంగా వార్మ కూడా ఒక భాగమ యైునాిర్మ. 

ముగింప్ు 

అప సతలుల విశావస ప్రమాణమును గూర్శున ఈ పాఠంలో, మనము సంఘము యొకు 
స్టిదాధ ంతమును గూర్శు నరే్ముకునాిము. సంఘము దదవుని చదత ఆయన యొకు ప్రతదయకమ నై 
సమాజముగా ఆమోదింప్బడిందని మనము చూశాము. సంఘము, వరే్మగా ప్రతదయకనంప్బడనిద ిమర్శయు 
నిష్ుళంకమ నైదెై, ప్ర్శశుదధమ నైదనే వాసతవమును మనము చర్శుంచాము. దాని సార్వతిరక సవభావమును 
గూర్శు మనము చపె్ుపకునాిము. మర్శయు అది ప్ర్శశుదుధ ల సహవాసమ యైుని విధానములను 
మనము వివర్శంచాము. 

ఆధ్ునిక క ైసైతవులముగా, సంఘమును గూర్శున మన అనుభవం తర్చుగా బెైబిలు కాలములో 
ఉండని దాని కంటె, లేక అప సతలుల విశావస ప్రమాణము ర్ూప్ుదదిుే కొనుచుండని ర్పజులలో కంట ెచాలా 
భినిమ నైదెైయునిది. కాని సంఘములోని జ్జవితానికన ములాధార్ంగా నుని వాసతవికతలు ఎనిడును 
మార్లేదు. సంఘము నేటకినని దదవుని నిబంధ్న జనమ ైయునిది. సువార్తను లోకమునకు 
అందించడానికన, లోకమును ఈ ప్ుడమిప ై నుని ఆయన ర్ాజయముగా మార్ుడానికన అది ఇంకను ఆయన 
ఏర్పర్చుకొనిన పాతరయి యైునిది. సంఘమ ైన మనము ప్రభువునకు ప్ర్శశుదుధ లమ ై యునాిము. 
మనము ఆయన ర్ాజయమ యైునాిము. మనము ఆయన ప్రజలము, ఆయనయందు ఒకర్శతో నొకర్ము 
ఏకమ ైయునాిము. మర్శయు ప్రభువు తాన ేమన దావర్ా తన కార్యములను చదయుచునాిడు. 
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