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అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�
ఐదవ �ాఠమ�

సంఘమ�

ఉ���త�
ఆధు�క పర్పంచమ�ల�, “సంఘమ�” అ�� మ�ట �నబడ�ా�� అ��, ���సత్వ�ల� �ేవ�� ఆ�ా��ంచు ఒక
కటట్ డ��య
� �నన్ద� ఆల��ం�ే�ార� అ��క�ల���న్ర�. ���న్ ప�ాయ్య�ల� ఈ కటట్ డమ�ల� �����ాను,
ఆకరష్ ణయ
� ం�ాను, అలం�ా��క���న��ాను, క��కృత�ల�� అందం�ా ���చ్��దద్బ��న��ాను ఉంట��. ���న్
�ార�ల్ అ� �నన్ �ార్రథ్�� మం��రమ�ల��ాను, �ామ�నయ్ం�ా స�జ్ క��ంపబ��న��ాను ఉంట��. ���న్ �ార�ల్ అ�
�ార్రథ్ �� మం��రమ�ల��ా మ�ర�చ్��నబ��న ��డడ్ంగ�ల�య
ౖ �ంట��. ���న్ �ార�ల్ అ� గృ�ల�, �నన్ �నన్ ప���
గ����ల
� �, ల��� ఆ�ా��ం�ే�ార� అ�ాయమ� నుం� �ా�ాడ���న����� ��గ���ను గ�హల�ౖయ�ంట��. �ా�
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల�, బ�ౖ�ల�ల� ఉనన్ట�ట్�ా��, “సంఘమ�” అ�� పదమ� �టట్ �దట �ేవ��
పర్జలను, తం��,ర్ క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్తమ్ యంద� ��ావ్సమ�ను ఒప���ను�ా�� �ేత
ర�ప���దద్ ు��నన్ ప���దధ్ సమ�జమ�ను సూ�సుత్ం��.
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ను గ���చ్న పరంపరల� మనమ� అధయ్యనమ� �ేసత్ ునన్ �ాఠమ�లల�
ఇ�� ఐదవ �ాఠం. ����� “సంఘమ�” అను ���ష్క ��టట్బ��ం��. ఈ �ాఠంల�, మంగళపర్ద���న ఈ వయ్వసథ్ యందు
��ావ్సమ�ను పర్కట�ంచుచునన్ అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల�� పర్కటనలను మనమ� �వరం�ా
చూ�ాత్మ�.
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� సంఘమ�ను గ���చ్ ���తం�ా ఇల� �వ��సత్ ుం��:
ప���దధ్ �ారవ్�ర్క సంఘమ�ను, ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�ను ��ను నమ�మ్త���న్ను
��ావ్స పర్మ�ణమ�ల�� ఈ మ�టల� ప�����ధ్తమ్ మ��య� ఆయన ప��చరయ్ల ���గం�ా క��ి�త్ ా�.
ఎందుకన�ా ప�����ధ్తమ్ సంఘమ��� పర్� ��నమ� పర్తయ్కష్ం�ా జ�కయ్మ� కల�గజ�సు��నుచుండ� �ర్తవ్మ�ల��
ప�ర�షమ���త్�� య���న్డ�. �ాబట�ట్, మనమ� సంఘమ�� అం�ా�న్ ప�����ధ్తమ్ను గ���చ్న �ాఠంల�
��ర�చ్��� య�ం�ే�ార��. �ా� సంఘమ�ను గ���చ్ సంప���త్�ా ఒక �ాఠం ఉంట��� బ�గ�ంట�ంద� ��మ�
ఆల��ం��మ� ఎందుకన�ా ��స
� త్ వయ్మ�నక�, మ��య� ���సత్ ు అనుచర�లమ��ా మన ��త అనుభవమ�నక�
సంఘమ� ఎం�� మ�ల���ర���న�ై య�నన్��.
ఇంతక� మ�ందు �ాఠంల� ��మ� ����క్నన్ట�ట్�ా, సంఘమ�ల� నునన్ ��ావ్సమ�ను
ఒప���నడమ����, సంఘమ�ల� మనక�నన్ ��ావ్సం ఏ�ో ఒక �ధం�ా �ేవ��ల� మనక� ఉనన్ ��ావ్సమ�ను
���య�నన్�� �ాబట�ట్ సంఘమ� �ద ��ావ్సమ�ను ఒప���నుట ఎబ�బ్ట�ట్�ా ఉంట�ంద�
-1����, అధ� యన �ర �ద�� �, మ�� అ�క ఇతర ��ల �ర� �ర్ � ���యం ����స్
� �
thirdmill.org నం� సంద�� ంచం�.

అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�

ఐదవ �ాఠమ�: సంఘమ�

��ర్ట��ట్ ం� ట��ార��క�ల� అనుక�ంట�ర�. మనమ� సంఘమ�ను నమ�మ్చు��న్మ� ��ావ్స పర్మ�ణమ�
�ె�ప్ి నంత మ���ర్న, మనమ� రకష్ణ ��రక� సంఘమ�ను నమ�మ్త���న్మ� అరథ్ ం �ాదు. రకష్ణ�రథ్��న
��ావ్సమ� ���సత్ ుల�, ���సత్ ుల� మ�తర్�� ఉంట�ం��. �ా� సంఘమ�ను గ���చ్ బ�ౖ�ల� బ���సత్ ుం��, మ��య�
సంఘమ� ��స
� త్ వ�లక� �ార్మ�ఖయ్���నద� క��� బ�ౖ�ల� ఉప�ే�సుత్ం�� గనుక మనమ� బ�ౖ�ల�ను
నమ�మ్త���న్మ�� అవ�ాహన�� సంఘమ�ను నమ�మ్త���న్మ�. ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�ను
నమ�మ్చు��న్మ� ఒప���నుటల� క��� ఉనన్ �ాసత్ వమ� ఇ�ే. ఇతర ��ావ్సులను మన రకష్ణ ��రక�
నమమ్డంల�దు. �ా� మనక� సు�ారత్ నం��ంచ�����, మనమ� ప����రమ� �ేయ�����, మ��య� మన
��ావ్సమ�ను బలపరచ����� �ేవ�డ� ఇతర ��ావ్సులను �ాడ�క�ంట�డ�� బ�ౖ�ల� బ�ధను
నమ�మ్త���న్మ�.
సంఘమ�ను గ���చ్న �ాఠం ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల� తల��యబ��న ��ల�గ� పర్��న బ�ధల��ా
�భ�ంపబ��ం��. �దట��ా, సంఘమ�ను గ���చ్న �ేవ�� అనుమ�� చూ�ాత్మ�. ��ండవ���ా, సంఘమ�
ప���దధ్ ��నదను �ాసత్ వమ�ను చ��చ్�ాత్మ�. మ�డవ���ా, సంఘమ� “�ారవ్�ర్క���నద��” �షయ��న్
�వ���త్ ామ�. మ��య� ��ల�గవ���ా, సంఘమ� ఒక సహ�ాస��య
� �నన్ద�� అ��ార్య��న్ అ��వ్�ి�త్ ామ�.
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల� ర���పరచబ��నట�ట్, సంఘమ� �కక్ గ���త్ంప�ను మ��య�
సవ్��వమ�ను మనమ� గ���ంచ����� పర్� ���గం మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��. సంఘమ� �కక్
�ై�క అనుమ� అ�� అంశమ��� �దల���డ��మ�.

అ�మ�
న◌ేట� పర్పంచంల�, సంఘమ� అనవసరమ� న��మ్�ార� — ల��� క�సం అ�� అవసరం ల�దనన్ట�ట్�ా
పర్వ��త్ం�ే ��స
� త్ వ�ల� ఎంద�� ఉ��న్ర�. అ��క సంద�ాభ్లల�, సంఘమ� వంట� వయ్వసథ్ ల� మనమ� �ేవ����
క���య�ండ� వయ్��త్గత సంబంధమ� మధయ్ల� ��రబడ�త�నన్ మ�నవ క�ప్తమ�ల� �తత్ ���ధ్గల ��ావ్సుల�
అనుక�ంట�ర�. �ా� ల�ఖనమ� ఇందుక� ��ల� �నన్మ��ానునన్ దృ�ిట్��ణ��న్ బ���సత్ ుం��. సు��ాల ��వం
��ప�న, సంఘమ� ఈ ప�డ���ౖ �ేవ�� �ాజయ్���య�నన్��, ఆయన పర్�ేయ్��ంచు���న పర్జల
సమ�హ���య�నన్��, మ��య� ఆయన ��డల �శవ్స�య�ల�య
ౖ �నన్�ా���� కృపను పర్�ా��ంచు పర్��న
మ�ధయ్మ���య�నన్��. ల�ఖనమ� పర్�ారమ�, మనమ� �ేవ���� సంబంధమ�ను ��ల��ల�ప్��� ����
�రవ్��ంచు��నుటల� సంఘమ� ��లక��య
� �నన్��.
సంఘమ� �ేవ�డ� అనుమ�ం�న �షయమ� మనమ� �ెప����నప�డ�, ఆయన ���� ఒక
ఉ�ేద్శం�� ఏ�ాప్ట��ే�ాడ����, ����� అ���ార���చ్డ���� మన ��వం. �ా��రణ మ�టల�ల్, �ేవ�డ�
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సంఘమ�ను అ���సత్ ు��న్డ� ల�ఖనమ� బ���సత్ ుం��. ఈ ల�కమ�ల� ఆయన బృహ��క్రయ్మ�ను అమల�
�ేయ����� సంఘమ� ఆయన అ�����ం�న వయ్వసథ్ ��య�నన్��. మతత్ � 16:18ల� ��సు సవ్యం�ా
�ె�ప్ి నట�ట్�ా:
. . . �� సంఘమ�ను కట�ట్దును, �ా��ళల�క ��వ్రమ�ల� ��� ��దుట �ల�వ��రవ�
(మతత్ � 16:18).
సంఘమ�, పతన��న
� మ�నవ�ల� ఆ�షక్��ంచుక�నన్�� �ాదు. సంఘమ�నక� ����
ప�������య���న్డ�.
�ాబట�ట్, చ��తర్ యందంతటను సంఘమ�ల�� ల�పమ�లను మనమ� గమ�ంచుచునన్పప్ట���
� , ���న్
ప�ాయ్య�ల�ౖ�ే సంఘమ�ల� సు�ారత్ బ�ధల నుం�, అ� �క �ేవ�� సంఘమ�ల� �ావనన్ట�ట్ క��ించునంత
ఎడం�ా ���ల్��త���న్య� గ���ంచుచునన్పప్ట����, సంఘమ� �ష్ పర్�జనకర���నద� ల��� అ��
అనవసరమ� మనమ� ఒక త��� అ��ార్యమ�ను ఏరప్రచు��నక�డదు. సంఘమ�ను గ���చ్ �ేవ����చ్న
అనుమ�� అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� ఈ �ధం�ా ర���పరచుచునన్��:
సంఘమ�ను ��ను నమ�మ్చు��న్ను.
ఇంత వరక� మనమ� ��ర�చ్క�నన్ �ాఠమ�ల నుం� �ర� జ�ఞ్పకం �ేసు��నుచునన్ట�ట్, అ��సత్ ల�ల
��ావ్స పర్మ�ణమ� ఆ�� సంఘమ�ల ��ావ్స సంబంధ��న
� �యమమ�ల �ారంశ��య
� �నన్��. ��ావ్స
సంబంధ��న
� ఆ �యమమ�ల� ల�ఖనమ�ల �ారంశమ�ల�ౖయ�ం��న�. గనుక, సంఘమ�ను
నమ�మ్చు��న్న� ��ావ్స పర్మ�ణమ� ఒప����నప�డ�, సంఘమ�ను గ���చ్ బ�ౖ�ల� బ���సత్ ునన్ �షయ��న్
అ�� ర���పరచవల�నను ��తప్రయ్మ�గల�ెయ
ౖ �నన్��. సంఘమ� �ేవ�� సంకలప్మ�లను ఈ ల�కంల�
��ర��రచ్వల�న� �ేవ�డ� ���� �య�ం��డ���� సంఘమ�ను గ���చ్న బ�ౖ�ల� బ�ధ �కక్ అతయ్ంత
�ార్ధ�క��న
� ��ణ��య
� �నన్��.
సంఘమ� �కక్ �ై�క అనుమ� అ�� అంశమ�ను మనమ� అధయ్యనమ� �ేసత్ ునన్ సందరభ్ంల�,
మ�డ� మ�ఖయ్ �షయ�ల��ౖ మన దృ�ిట్� ��ం��క
ర్ ��ంచు��మ�. �దట��ా, సంఘమ�నక� సంబం��ం�న �ాత
�బంధన ��పథయ్మ�ను చూ��ద్మ�. ��ండవ���ా, ��సు తన ఇహల�క ప��చరయ్ �ాలమ�ల� సంఘమ�ను
�ాథ్�ించ����� ఏం �ే�ాడ�� �షయమ���ౖ మన దృ�ిట్� ��ం��క
ర్ ���ద్ �మ�. మ�డవ���ా, బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఈ
దృ�ిట్ ��ణ�లల� గల అంత�ాభ్వమ�లను ���న్ట�� మనమ� అ��వ్�ించు��మ�. సంఘమ�ను గ���చ్న �ాత
�బంధన ��పథయ్మ��� �దల���టట్ ���మ�, రం��.
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�ాత �బంధన
సంఘమ�ను గ���చ్ ���తత్ �బంధనల�గల ��వమ� �కక్ ��ళల్ �, �ాసత్ �ా��� �ాత �బంధనల� కలవ�.
��సు ఆ��హణ��� తన �ష�య్ల �ద ప�����ధ్తమ్ను క�మమ్��ం�నపప్ట� ��ం�ె��సుత్
����న సంఘమ� ఆరంభమ�య్ంద� అ��క�ల� అనుక�ంట�ర�. �ా� ఇ�� సంఘ
సవ్��వమ�ను గ���చ్న తప�డ� అవ�ాహనయ� ��ననుక�ంట�ను. సంఘమ� �ాత
�బంధనల�� �ేవ�� పర్జల ��న�ా��ం��య
ౖ �నన్ద� ��ననుక�ంట�ను. �ేవ�డ�
అబ�ర్�మ�ను మ��య� �ాత �బంధన పర్జలను �ి���డ�, గనుక అ�ే ఆ సంఘమ�,
సంఘమ�నక� ఆరంభం ఇ�ే అ� మనమ� సులభం�ా �ెప���నవచుచ్. �ాబట�ట్
సంఘమ� ఇకక్డ ఆరంభమ�య్ం��, మన య�గంల� ��న�ాగ�త�నన్��, మ��య�
పరమ�వ�� వరక�, ��సు ����� ఆ�ాశ��ఘ�ర�ఢ��ై వచుచ్ ఆ ��నమ� వరక�
��న�ాగ�త�ం��.
— ��. ��య�ద్ ఖ��ిస్స్
���తత్ �బంధన ఎ��ల్�ియ అను ���క� పదమ�ను పర్���సత్ ూ, “సంఘమ�”ను గ���చ్ అ��క ప�ాయ్య�ల�
మ�టల�డ�చునన్��. �ా� ఈ పదమ� ��పట్ �జ�ంట్ ల� నుం�, అన�ా ���క� ��షల���� అను�ాదం �ేయబ��న �ాత
�బంధనల� నుం� సంగ���ంపబ��ం��. �ాత �బంధనల�, ��గ��ేయబ��న ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ను
గ���త్ంచ����� ఎ��ల్�ియ అ�� పదమ� మ��య� ����� సంబం��ం�న ���ర్ స�పదమ� తరచు�ా
�ాడబడ�చునన్�. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��వ్� 9:10, 31:30, ��య్య� 20:2, 1 �ా�ల� 8:14, ��రత్నల�
22:22, 25 మ��య� ఇం�ా అ��క ��టల్ చూడవచుచ్.
���తత్ �బంధనల� స��తం, ఎ��ల్�య
ి
అ�� పదమ� సంఘమ�ను సూ�ంచుచుం��న �ాం���క
పదమ�య్ం��, మ��య� �ాత �బంధన ఇ�ా����య�ల సమ���శమ�ను సూ�ంచ����� ఈ పదమ� ఇంకను
�ాడబడ�త�ం��. ఉ��హరణక�, అ�� 7:38ల� ��త్ ��ను తనను చంప��య
ౖ �ం��న �ా��� ఉ�ేద్�ం� �ే�న
ి
ఉప��య్సమ�ల�� ఈ మ�టల� మనమ� చదవగలమ�:
�ీ��� పరవ్తమ��ద తన�� మ�టల���న �ేవదూత��ను మన �ితర�ల��ను
అరణయ్మ�ల�� సంఘమందు ఉం�� మన��చుచ్టక� �వ�ాకయ్మ�లను
��ి���న�ా��త�ే (అ�� 7:38).
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ఇచచ్ట, సంఘమ� అ� అనువ��ంపబ��న పదమ� ఎ��ల్�య
ి
అయ�య్నన్��, ఇ�� అ� �ామ�నయ్మ��ా
“సంఘమ�” అ� అనువ��ంపబ��ం��. ఇ�ా����య�ల సమ���శమ� �ాత �బంధన �కక్ సమ�న పదమ�
మ��య� ���తత్ �బంధన సంఘమ�నక� ప��ావ్���ార పద��య
� �ం��నద� ఈ పదమ� సూ�సుత్ం��.
1 ��త�ర� 2:9ల�, ��త�ర� క��� సంఘమ�ను �ాత �బంధనల�� ఇ�ా����య�లక�
అనవ్�ంపబ��న ��రల్�� �ిల�సుత్��న్డ�: ఆయన ఇల� �ార్�ాడ�:
అ��ే �ర� . . . ఏరప్రచబ��న వంశమ�ను, �ా�ల�ౖన య�జక సమ�హమ�ను,
ప���దధ్ జనమ�ను, �ేవ�� ��తత్ �న పర్జల���ౖ య���న్ర� (1 ��త�ర� 2:9).
ఇచచ్ట, ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�ను గ���చ్ �ె�యజ�ప�చుం��న అ��క �ాత �బంధన �ాకయ్���ాలల�
నుం� ��త�ర� ఉల�ల్ �ం� ప��ాడ�. ఈ ��ండ� గ�ంప�ల నడ�మ �ార్మ�ఖయ్��న
� ��న�ా��ంప�ల� ఉ��న్య�
సూ�సూ
త్ , ఆయన ఇ�ా����య�ల పర్�ేయ్క ��రల్ను, ���తత్ �బంధన సంఘమ�నక� అనవ్�ం��డ�.
�ాత �బంధనల� పర్పథ
ర్ మమందు ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�నక� ఇవవ్బ��న �ర�దుల
�కక్ పరంపరల�న్ట�� ��త�ర� అనవ్�సుత్నన్ 1 ��త�ర� 2వ అ��య్యం వంట� ఒక
మ�ల �ాఠమ�ను గ���చ్ మనమ� ఆల��ం�నటల్ ��ే, �ాట�� ఇప�డ�
సంఘమ�నక� అనవ్�సుత్��న్డ� గ����త్ ామ�: “�ర� �ా�ల�ౖన య�జక
సమ�హమ�ను, ప���దధ్ జనమ�ను, మ��య� �ేవ�� ���ెత్ న
� పర్జల���ౖ య���న్ర�.”
�ార� �జమ��ా �ేవ�డ� ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�న���చ్న �ా�ాద్నమ�ల
��ర���ప్� య���న్ర�య�, ఇ�ే �ా�� గ���త్ం��ౖయ�నన్ద� గ�ర�త్పట�ట్చునన్ట�ట్
తమ�మ్ను��మ� ఎంచు��నవల�న�య�, ���� పర్�ే�ాలల� పర్బలం�ా పర్బ�య�నన్
అనయ్జనుల�ౖన ���న్ సంఘమ�ల గ�ంప�నక� ��త�ర� బ���సత్ ు��న్డ� గమ��ాత్మ�.
— ��. �ె�న్స్ జ�నస్న్
సహజం�ా�� ఇ��, ���తత్ �బంధన సంఘం ఖ�చ్తం�ా ఇ�ా����య�ల �ాత �బంధన సమ���శమ�ల
వంట��ే అయ�య్నన్ద� �ెప�ట �ాదు. అ� సంబంధమ� గల��య
ౖ �నన్�, �ా� �నన్ం�ా క��� ఉ��న్�.
��మ� 11వ అ��య్యంల�, �ాత �బంధన పర్�ార���న ఇ�ా����య�ల సమ���శమ�నక�ను ��స
� త్ వ
సంఘమ�నక�న◌ు మధయ్ గల సంబంధమ�ను గ���చ్ �ెపప్����� ��ల� ��ండ� ర�ప�ాలం�ారమ�లను
పర్���ం��డ�: �ిసుకబ��న �ిం�� మ�దద్ , మ��య� ఒ�వ �ెటట్ �.
��మ� 11:16ల� ��ల� ఏమ� �ార్సుత్��న్�ో ఒక�ా�� చూడం��:
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మ�దద్ ల� �దట� �ి���డ
� � ప���దధ్ �న
� �ె�
ౖ ే, మ�దద్ ంతయ� ప���దధ్ ��; ��ర�
ప���దధ్ ��న�ె�
ౖ ే, ��మమ్ల�ను ప���దధ్ మ�ల� (��మ� 11:16).
�దట��ా, �ాత �బంధన సమ���శమ� ���తత్ �బంధన సంఘమ� �ేయబ��న అ�ే మ�దద్ �కక్
పర్థమ ఫల���య�ం��నద� ��ల� �ె�ాప్డ�.
ల��య 23:17 పర్�ారం ఇ�ా����య�ల� �ేవ���� �ిం�� గల ��ట�ట్ల పర్థమ ఫలమ� అరప్ణమ�
�ేవల�ను. పర్థమ ఫలమ�ల� ����న ��త �ావ�. అ� ��త అంతట�ల�� ��గం, గనుక ��త అంతట��� పర్������
య�ం��న�. �ాబట�ట్, ఇ�ా���ల� జ��ంగమ� మ��య� ���తత్ �బంధన సంఘమ� అ�ే �ిం��మ�దద్ ల� నుం�
తల��త్ �య� ��ల� �ె�ప్ి నప�డ�, ఇ�ా���ల� పర్జల� మ��య� ���తత్ �బంధన ���సత్వ�ల� ఒ�� వయ్వసథ్ ల��, �ేవ��
ఒ�� పర్జలల��, ఒ�� సంఘమ�ల�� ��గ��య
� �ం��ర� ఆయన సూ�ం��డ�.
��ండవ���ా, �ాత �బంధన సమ���శమ� �ెటట్ � �కక్ ���� య�ం��నద�య�, ���తత్ �బంధన సంఘమ�
అ�ే �ెటట్ � �కక్ ��మమ్ల�ౖయ�ం��నవ�య� ��ల� �ె�ాప్డ�. ��ల� �ాసత్ �ా��� ఈ �ాదృశయ్మ�ను తర��ా�
అ��క వచ��లల� �సత్ ృతం�ా �వ��ం��డ�. ఆయన య�గమ�ల యందంతట� సంఘమ�ను �ాగ��ేయబ��న
ఒ�వ �ెటట్ ��� ��ల�చ్డ�. �ాత �బంధన సంఘమ�, �ార్థ�కం�ా య�దుల�గల�ై య�ం��న��, మ��య� �ెటట్ �
�కక్ ట�క� వసుత్��ౖ య�ం��న��: ��రల్ �, �ాండమ�, మ��య� అ��క ��మమ్ల�. అనయ్జనుల�న
ౖ ���సత్వ�ల� ఈ
�ెటట్ �నక� అంట�కటట్ బ��న అడ� ఒ�వ ��మమ్ల�ౖయ�ం���.� ఇ�ే �షయ��న్, అనయ్జనుల�ౖన ��స
� త్ వ�ల� య�దు
సంఘమ�నక� అంట�కటట్ బ��ర� �ామ�నయ్ం�ా �ెప���నవచుచ్. గనుక, ��ల� ���ల�ల్� సంఘమ�ల�
య�దుల� మ��య� అనయ్జనుల� సభ�య్ల�ౖ య�ం��నపప్ట����, సంబం��త �ాండమ� మ��య� ��రల్ � �ాత
�బంధన యందంతటను �ాలమ� �ొ�ల్ ����న ఒ�� �ెటట్ ���ౖ య�ం��న�. అవ�ను, ఈ ���తత్ �ెటట్ � అ��క ��ణ�ల�ల్
�నన్��న
� �ైయ�నన్��. అ�� ��ర�గ�పరచబ��, బలమ��ా కటట్ బ��ం��. �ా� అ�� ఇంకను అ�ే �ెటట్ య
� �నన్��.
అ�ే �ధం�ా, �ాత �బంధన సంఘమ� ��ర�గ�పరచబ��, బలమ��ా కటట్ బ��ం��. �ర� �ార్మ�ఖయ్��న
�
�����లల� �నన్���న�ా��� య���న్ర�, మ��య� ఎదుగ�దలల�� ��నన్ దశలక� �ర�
పర్��ధుల�ౖయ���న్ర�. �ా� ఇంకను అ�ే సంఘ���య���న్ర�.
�ాత �బంధన ��పథయ్ం దృ�ాట్�, సంఘమ� �కక్ అనుమ�� గ���చ్ మనమ� �ెల�సుక���న్మ�
గనుక, ��సు తన సంఘమ�ను �ాత �బంధన సంఘమ���ౖ ఆ��రప��ం�ే �ా� ��ర�గ�పరచబ�� ఉనన్త �ిథ్���
�ేర���ను ���నమ�ల� ఎల� కట�ట్�ో ఇప�డ� చూ��ద్మ�.

��సు
��సు అ���ెం�నప�డ�, ఆయన �కక్ ఇహల�క ప��చరయ్ ల�కమంతట���ౖ మ��య� �ేవ�� పర్జల��ౖ
గం�ర��న
� పర్���ా�న్ చూ�ిం�నద�� �షయ��న్ ఎవర� �ాదనల�ర�. ��సు �ాత క�మమ�ను, �����
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సంబం��ం�న �ాత సంఘమ��� స� �ామ�నయ్ం�ా �ాశవ్�క��ంచల�ద� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� అ��క మం��
గ���త్ంచడం స��త�క���య�నన్��. అ�ే సమయంల�, ��సు ���త్��� నూతన��న
� �ై య�ం��న సంఘమ�ను
�ాథ్�ించల�ద� గ���త్ంచడం క��� మ�ఖయ్��. ఆయన సంఘం �ాత �బంధన సంఘమ��� ��పప్
��న�ా��ంప�గల�ెయ
ౖ �నన్��.
��సు సంఘమ�ను ఎ��ల్�య
ి
అ�� ��ర��� మ�డ� సంద�ాభ్లల� మ�తర్�� ����క్నన్ట�ట్ సు�ారత్ లల�
గ�ంథసత్ ం �ేయబ��య�నన్��. �ాసత్ �ా���, ఎ��ల్�య
ి
అ�� పదం ఈ సంద�ాభ్లల� మ�తర్�� మతత్ �, మ�ర�క్,
ల��ా ల��� ��ను సు�ారత్ లల� క��ిసత్ ుం��. ఈ మ�డ� �ాకయ్��గమ�ల� మతత్ � �ార్�ిన సు�ారత్ ల�
ఉ��న్�: ఒక �ా�� 16:18ల�ను, ��ండ� �ార�ల్ 18:17ల�ను కలవ�. ఈ ��ం��ంట�� మనమ� జ�గ�తత్�ా ప���లన
�ే�ద్ �మ�.
మతత్ � 16:18ల� ��సు ప���న మ�టల� ఇల� ఉ��న్�:
. . . �� సంఘమ�ను కట�ట్దును, �ా��ళల�క ��వ్రమ�ల� ��� ��దుట �ల�వ��రవ�
(మతత్ � 16:18).
ఇచచ్ట కట�ట్దును అ� అనువ��ంచబ��న ఒ����ొ�య� అ�� ���క� పదమ�, ఏ�ె�
ౖ � �తత్ ం�ా
���తత్ �ెయ
ౖ �నన్ ���� కట�ట్టను సూ�ంపవచుచ్, ల��� అ�� వర�� ఉనన్���� ప�నః���మ్ంచుట ల���
ప�నర�దధ్ ��ంచుటను సూ�ంపవచుచ్. ఆయన ��వ���య
� �ం��న�ో ��సు సు���తం�ా �ెపప్నపప్ట���
� ,
మనమ� ఇ��వర�� ��మ� 11ల� చూ�న ��ల� బ�ధ, ��సు �ాత �బంధన సంఘమ�ను ప�నః���మ్ంచుచు
���� ప�నుదధ్ ��ంచుచుం�ెనను దృ�ిట్��ణ��న్ మనమ� ఎం�ిక�ేసు��నునట�
ల్ మనలను ఉనుమ్ఖులను
�ేసత్ ుం��.
మతత్ � 18:17ల�� ��సు మ�టలల� సం��గధ్త తక�క్వ�ా ఉనన్��. ఆయన ఏమ� �ె�ాప్�ో �నం��:
అతడ� �ా�� మ�టయ� �న���డల ఆ సంగ� సంఘమ�నక� �ె�యజ�ప�మ�;
అతడ� సంఘప� మ�టయ� �న���డల, అత�� �క� అనుయ్��ాను సుంక���ాను
ఎంచు��నుమ� (మతత్ � 18:17).
ఈ వచనమ�ల� ��సు సంఘ క�మ�కష్ణ గ���చ్ మ�టల�డ�చుం�ెను. మ�ర�మనసుస్ ��ంద��లల్��ాడ�
సంఘమ� ల��� సమ���శమ� ��దుటక� �ేబడవల�న���� ఆయన ఇ�చ్న ��చచ్��క. ��సు ప��చరయ్ �కక్
ఆ��మ సందరభ్మ�ల�, అప�డ�ం��న ఒ�� ఒకక్ సంఘమ�, ఆ �ార్ంతమందంతటను �ె��
� ���� య�ం��న
య�దుల సమ�జమం��రమ�ల�, మ��య� ��ర�షల�మ�ల�� �ే�ాలయమ�ల�ౖ య�ం��న�. ఇ� పర్�య్ే కం�ా
ఇ�ా����య�ల సమ���శమ�ల �కక్ �ాత �బంధన ర�పమ�ల�ౖ య�ం��న�, అటల్ �నను ��సు �ాట��
“సంఘమ�” అ�� సంబ���ం��డ�.
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��ాదమ�ల� మ�మ�ల��ా ��దద్ల�, య�జక�ల� మ��య� ��య్య���పత�ల �ేత — ��య్యమ� �ర�చ్
�ారయ్��రమ� ��తత్ ��� �య�మకమ� �ేయబ��, సమ���శమ�నక� పర్��ధుల�ౖ య�ం��న�ా�� �ేత —
ప��షక్��ంపబడవల�న� �ాత �బంధన పర్�ారం ��రబ��న��. ఈ �షయ��న్ మనమ� �రగ్ మ� 18వ అ��య్యం,
మ��య� ��వ్� 1వ మ��య� 19వ అ��య్యమ�లల� చూడవచుచ్. తన ���తల� �ా�� ��ాదమ�లను
ఇ�ా����య�ల సమ���శమ�ల ల�పల� ప��షక్��ంచు��నుట �ా�� కరత్ వయ్��య
� �నన్ద� �ా���� జ�ఞ్పకం �ేసత్ ూ, ఈ
�యమమ�ను ��సు తన �ాలమందు ��ాథ్��ం��డ�. �ా� ఆయన మ�టల� తన ��ంత సంఘ����, ఆయన
అ��వరక� మతత్ � 16ల� ����క్�న ����� వ��త్ంపవల�న���� క��� ��సు ��తప్రయ్��య
� �ం��న��. అందు�ేత
మతత్ � ��సు మ�టలను మన ��రక� గ�ంథసథ్ ం �ే�ాడ�. గమ�సుత్��న్�ా �ిర్య�ల��ా, ��సు మ��య�
మతత్ � మనసుస్లల�, ��ల� మనసుస్ల� ఉం��నట�ల్ , ���తత్ �బంధన సంఘం ఇ�ా����య�ల �ాత �బంధన
సమ���శమ�ల అ�వృ��ధ్�� య�ం��న��. ��సు ఇ�ా����య�ల �ాథ్నంల� సంఘమ�ను ఉంచుటక� �ాల�దు;
ఇ�ా���ల�ను ���తత్ �బంధన సంఘ ర�పమ�ల� �ా�ా�� సంర��ంచుటక�ను, ���� ప�నర�దధ్ ��ంచుటక�ను
ఆయన వ��చ్డ�.
�ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధన సంఘమ�ల మధయ్ గల ��న�ా��ంప�ను మనమ�
చూచునప�డ�, ఈ ��ండ� సంఘమ�లను ఒకక్��ట కల�ప����� ��సు వ��సత్ ునన్ పర్��న �ాతర్ను గ���త్ంచడం
మ�ఖయ్మ�.
�దట��,� సూ
థ్ లం�ా �ెపప్దల�నటల్ ��ే, ��సు, �ేవ�డ� ఇ�ా����య�లక� �ే�న
ి �ా�ాద్న
��ర���ప్� య���న్డ� ���తత్ �బంధన �����ంచుచునన్��. ��మ� 8:1-4 మ��య� గల� 3:16-29ల� మనమ�
గమ�సుత్నన్ట�ట్, ��సు, �ేవ�� �బంధనను �ాట�సత్ ూ, �ేవ�డ� అబ�ర్�మ� మ��య� ���క� �ా�ాద్నం �ే�న
ి
సకల���ావ్దమ�లను �ావ్సథ్ �ం�ా సం�ా��ంచు��ను ��ావ్స�ాత�ర్�ెన
ౖ ఇ�ా����య��ెయ
ౖ ���న్డ�. ల��ా
1:32 మ��య� అ�� 2:31-33 ��వ్�ా మనమ� �ెల�సు��నుచునన్ట�ట్, ఆయన ���దు �ిం�సనమ�ను
ప�నర�దధ్ ��ం� ఇ�ా���ల� మ��య� య��� �ేశమ�లను ప���ా�ంచు ���దు క�మ�ర��ెయ
ౖ ���న్డ�. ��సు
గతంల� �ెగ�ెంప�ల� �ే�ి��ల�దు. ఆయన �ాత �బంధన సంఘమ�నక� సమ�పత్ ���య���న్డ�, ���
సంప�రణ్ �న
� సభ�య్డ� మ��య� ప����రక�డ���ౖ య���న్డ�.
��ండవ���ా, ��సు ���తత్ �బంధన సంఘ �ాథ్పక��ైయ���న్డ�, �ఫలమగ�చుం��న �ాత �బంధన
సంఘమ�ను ప���త్�ా ���తత్ �బంధన సంఘమ��ా మ���చ్���న
ి ప�నర�దధ్ రణ మ��య� �నూతన్మ�ను
�ె�చ్న�ా�ైయ���న్డ�. ఆయన సంఘమ�నక� �రసుస్ అ� ల�ఖనమ� ఎ���ీ 5:23 మ��య� ��ల� 1:18ల�
��ట��ప
ె �త�ం��. ఆయన సంఘమ�నక� ��ం��ల్ భరత్ య� ల�ఖనమ� ఎ���ీ 5:22-23 మ��య� పర్కటన 19:110ల� �ెబ�త�ం��. మతత్ � 28:18-20 పర్�ారం, సంఘమ� ఆయన �కక్ �ార్��ధయ్ అ���ారమ�ను
��ందునట�
ల్ ��సు ���� �య��ాత్డ�. ��సు సంఘమ�ను ��ర్�సుత్��న్డ�, ���� అ���సత్ ు��న్డ�
మ��య� ����� అ���ార�సుత్��న్డ�.
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�ాత �బంధన సంఘమ�, ��సు�� క���య�నన్ సంబంధం �కక్ �ార���య�నన్��,
పర్��న ��ందర్��య�నన్��, స���గ్ ా ���తత్ �బంధన సంఘం ��సు�� క���య�నన్ట�వంట�
అ�ే సంబంధ��య
� �నన్��. ��ందర� ��స
� త్ వ�లక�, �ాత �బంధన సంఘమ� అ��
పదజ�లమ� �ం�ైన���ా ఉంట�ం��. సంఘమ� అ�� 2వ అ��య్యంల�
����క్నబ��నట�ట్ ��ం�ె��సుత్ ����న ఉదభ్�ం�ంద� మనమ� అను��నవచుచ్. �ా�,
సంఘమ�ను �ేవ�డ� ఒక �బంధనను �ాథ్�ించు���న �ేవ�� పర్జల��ా ఉ��న్ర�,
మన పర్భ���ౖన ��సు ���సత్ ు �కక్ �ారయ్మ� ��వ్�ా �ేవ�డ� ���ం�న �ేవ��
పర్జల�ౖయ���న్ర� మనమ� అనుక�నన్టల్ ��ే, �ాత �బంధన సంఘమ� �ేవ�డ�
ఒ�ా��క ����న ���ీస్య వ�చ్నప�డ� ��ర��ర�చ్ రకష్ణ ��తత్ మ� ఆయన ��ప
ౖ �
చూచుచుండ� �ామ�నయ్ ��ావ్సుల శ��రమవ�త�ం��. �ాబట�ట్ �ాత �బంధన
సంఘమ� �ేవ�� కృప, �ం��ంపబ��న �ేవ�� రకత్ మ�, అన�ా కల�వ�� ���� �ిల�వ��ౖ
��సు ���సత్ ు �ం��ం�న రకత్ మ�నందు నమమ్కమ�ం�ం��. �ాత �బంధన ��స
� త్ వ�ల�,
�ాత �బంధన ��ావ్సుల�, �ాత �బంధన సంఘ సభ�య్ల� మన పర్భ���ౖన ��సు ���సత్ ు
�ేత ��ర��రచ్బ��న �ారయ్మ� ��రక� ఎదుర� చూసుత్��న్ర�. సరవ్శ��త్మంత���న,
మ��య� �ా�� �ాపమ�ల� కష్�ంపబ��, �ేవ���� సమ���నపరచబ��న�ా���
య�ండ�నట�
ల్ �ేవ�డనుగ���ంచు అనరహ్�న
� కృప మ��య� క�కరమ�ల� �ార�
నమమ్కమ�ం��ర�. �ాబట�ట్, ఇచచ్ట పర్����ంశంల�, �ాత �బంధన ��ావ్�ి మ��య�
�ాత �బంధన సంఘం �కక్ సంబంధం, �ార� �ేవ���� క���య�నన్ సంబంధం,
స���గ్ ా ���తత్ �బంధన ��ావ్సుల� మ��య� ���తత్ �బంధన సంఘం వల�, మనమ�
�ేవ���� క���య�నన్ అ�ే సంబంధ��య
� �నన్��.
— ��. �ామ�య్ల్ �ంగ్
ఇంత వరక�, ��� �ాత �బంధన ��పథయ్ం మ��య� ��సు �కక్ ఇహల�క ప��చరయ్ ��ణంల�
సంఘమ� �కక్ అనుమ�� గ���చ్ మనమ� ��ర�చ్క���న్మ�. ఇప�డ�, ����క్నబ��న �షయ�లల� గల
అంత�ాభ్వమ�లను చ��చ్ంచ����� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

అంత�ాభ్వమ�ల�
���తత్ �బంధన సంఘమ�ను ��సు, �ాత �బంధన ఇ�ా���ల� �కక్ ప�నర�దధ్ రణ మ��య�
అ�వృ��ధ్�ా అ�����ం��డ� మనమ� అరథ్ ం �ేసుక�నన్ప�డ�, �ాత �బంధనల�� ఇ�ా���ల� మ��య� ���తత్
�బంధనల�� ��స
� త్ వ సంఘమ�నక� మధయ్ ప�����ప�రవ్క��న
� ��న�ా��ంప� ఉనన్ద���� ఒక మ�ఖయ్
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అంత�ాభ్వ��య
� �నన్��. పర్��ాతమ్క �ాథ్�ల�, ���తత్ �బంధనల�� �ేవ�� పర్జల సమ�జమ� ��� �ాత
�బంధన మ�లమ�లను పర్��ం�ంచవల�న� మనమ� ఆ�ం���. సహజం�ా��, ���న్ �షయ�ల� �నన్ం�ా
ఉ��న్�, గనుక ఈ మ�ర�ప్లను సూ�ంచ����� ���తత్ �బంధన తగ�మ�తర్ం జ�గ�తత్ వ��సత్ ుం��. అ��ే
సంఘమ� ����ప��ా ఇ�ా���ల� వల��� ఉనన్ద� క��� ���తత్ �బంధన బ���ంచుచునన్��.
మనమ� ��న�ా��ంప�నక� సంబం��ం�న �షయ�ల�న్ట�� ����క్న����� అ� మ�� ఎక�క్వ�ా
ఉ��న్�. �ా� �ాట�ల� మ�ఖయ్ం�ా మ���ంట�� సప్షట్ ం�ా ����క్న����� సమయం ��ి��నడం వృ�� పర్య�స
�ాదు. �దట��,� �ాత �బంధన సంఘం మ��య� ���తత్ �బంధన సంఘం మధయ్ ఉ�ేద్శమ�ను గ���చ్న ��పప్
��న�ా��ంప� ఉనన్��.

ఉ�ేద్ శమ�
�ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� పర్పంచ చ��తన
ర్ ు తరచు�ా మ�డ� దశల��ా �����క���త్ ార�: సృ�ిట్, పతనమ�
మ��య� ��చనమ�. సృ�ిట్ దశల�, ఆ���ాండమ� 1వ మ��య� 2వ అ��య్యంల� వ��ణ్ంపబ��నట�ట్, �ేవ�డ� ఈ
ల�కమ�ను, �ెటల్ను, జంత�వ�లను, మ��య� మ�నవ�లను సృ�ం��డ�. ల�కంల�� ఒక పర్�ేయ్క ��గంల�,
ఆయన ఏ�ెను ��టను ఏ�ాప్ట��ే�ాడ�. �ేవ�� ���యక��న
� ఆ�ే�ాలను అనుస��సత్ ూ, భ��� �ం��ం�
���� ల�పరచుక�ంట�, ���� ఏ�ెను ��ట వల�, �ేవ�� ప���దధ్ , పర్తయ్కష్పరచబడ� స�న్���� త��న ��ట��ా
�ేయడం మ�నవ�� బ�ధయ్త��� య�ం��న��.
పతనమ� దశల�, ఆ���ాండమ� 3వ అధయ్యమ�ల� గ�ంథసథ్ ం �ేయబ��న �వరమ� పర్�ారం, మ�నవ
జ�� �ేవ���� ���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ే�ిం�� ఏ�ెను ��టల� �����యబ��ం��. మ�నవ�డ� �ాపమ�ల�
పతన���నప�డ�, సకల సృ�ిట్ దు��న్�మయమ�య్ం��. ��ల� ���� ��మ� 8:20-22ల� �వ��ం��డ�.
�గ�� చ��తర్ ��చన దశక� సంబం��ం�ం��, ఈ దశల� �ేవ�డ� మ�నవ�� ప��ప�రణ్ �న
� �ిథ్���
ప�నర�దధ్ ��ంచు �ారయ్మ� �ేయ�చు��న్డ�, మ��య� మ�న�ా� ��వ్�ా సృ�ిట్జ�లమంతట�� ��� �ార్�న
�ాలమ�ల�� దశక� ప�నర�దధ్ �ం� చుచు��న్డ�. అం�మ దశల�� ��చన �ాలమ�, మనమ� ��షయ�
65:17 మ��య� ��షయ� 66:22ల�ను, 2 ��త�ర� 3:13ల�ను, పర్కటన 21:1ల�ను చదువ�చునన్ట�ట్, ���తత్
ఆ�ాశమ�ల� మ��య� ���తత్ భ��య� సృ�ంపబ��న�ై య�ంట�ం��. మ�న�ా� మ��య� సృ�ిట్జ�లమ�
�కక్ ఈ ��చన �ాత మ��య� ���తత్ �బంధనలల� ఎలల్ ప�డ� �ేవ�� సంఘమ� �కక్ ఉ�ేద్శ���
య�ం��న��.
ఆధు�క పర్పంచంల�, సృ�ిట్� ప�నర�దధ్ ��ం��లను లకష్య్ం ��శ�ా సంఘం �ం�ా ��నుగ�ల�డ�త���
ఉనన్��. ���తత్ �బంధన బ�ధల పర్�ార��న
� �ార్��నయ్తలను అనుస��సత్ ూ, ���సత్ ు ��దద్క� వచుచ్ పర్� ఒకక్డ�
��చన �కక్ అం�మ దశక� �ేర�చ్ ఒక ��టట్ �క� పర్�����ా �ల�సుత్��న్డ� ఎ���న
� �ార���, ఈ �ారయ్మ�ను
మనమ� �ార్థ�కం�ా సు�ారత్ ను పర్కట�ంచుట ��వ్�ా ��ర��రచ్వచుచ్. మన ��ర�గ��ా���� ���సత్ ు ��ర్మను
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చూ�ిసత్ ూ, �ేవ�� మ��మ, ఘనత మ��య� సవ్��వమ� పర్��ం�ంచబడ�నట�
ల్ మన చుట�
ట్ ర ఉనన్
సంసక్ృత�లను మ�ర�సూ
త్ , ఈ ల�కంల� �జ ���సత్వ�లమ��ా ��ంచడం ��వ్�ా క��� మనమ� ����
�ేయవచుచ్. ఆయన మన ��చన �ారయ్మ�ను ప���త్�య
ే ����� ��సు ����� వచుచ్ ఆ ��నమ� ��రక�
����స
� త్ ూ, �ార్��థ్ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.
�ేవ�� పర్జల�� క���న ఈ ��ండ� సమ���శమ�ల� క��� ��ావ్సుల� మ��య� అ��ావ్సుల��
క���న��ౖయ�నన్వ����, �ాత �బంధన సంఘం మ��య� వరత్ మ�న య�గమంద� ���తత్ �బంధన సంఘం
మధయ్గల ��న�ా��ంప� గ���చ్న ��ండవ �షయ��య
� �నన్��.

��ా్వసుల� మ��య� అ��ా్వసుల�
�ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధనల�, �ేవ�� సంఘం ఎనన్డ�ను ప��ప�రణ్ �న
� �ై య�ండల�ద��
�షయ��న్ జ�ఞ్పకమ�ంచు��నం��. �ాత �బంధనల�, �ార్�న ఇ�ా����య�ల� ��ందర� �ేవ�� ��డల
�శవ్స�య��న
� �ా��� య�ం�� �ేవ�� ���న
� ల� ��ం��ర�. �ా� ఇతర�ల��కమం�� అ��ావ్సం�� �ేవ����
���ధం�ా �ర�గ�బ�ట��ే�ి, �ేవ�� �ాపమ�లక� గ�రయ�య్ర�. ఈ �వరమ�ను మనమ� �ాత �బంధన
యందంతటను చూడవచుచ్, �ా� ల��య 26వ అ��య్యం మ��య� ��వ్� 27-30 అ��య్యమ�ల వంట�
�ాకయ్���ాలల� మ�నమ� గమ�ంచుచునన్ �ేవ�� �బంధన ఆ�రవ్చనమ�ల� మ��య� �ాపమ�ల
�ారంశమ�లల� అ�� అ� సప్షట్ ం�ా ఉంట�ం��.
��సు అనుచర�ల సమ���శం, అన�ా ���తత్ �బంధన సంఘమ�ను గ���చ్ క��� ఇ�ే �షయం
�జ��య
� �నన్��. ��ట� మన సంఘ�లల� అ��ావ్సుల� ఎలల్ ప�డ� ��ావ్సుల�� క��� క��ియ�ంట���న్ర�.
ఉ��హరణక�, అ��సత్ ల�లల� య��� అ��ావ్�ి�� య�ం�ెను. ఈ సంగ� ��ను 6:70, 71ల� ���ద్షట్ం�ా
�ెపప్బ��ం��, మ��య� ��స
� త్ ును అపప్��ం�న సందరభ్మ�ల� స��తం ���� మనమ� చూడవచుచ్. సంఘమ�
�కక్ ���త��న
� సవ్��వం పర్కటన గ�ంథం 2 మ��య� 3 అ��య్య�లల�� సంఘ�లక� �ార్యబ��న
సం�ే�ాలల� క��� ���తమవ�త�ం��. సంఘమ�ల�� య��రథ్ �న
� ��ావ్సుల� జ�ంచు�ా��� య�ందుర�
పర్కటన గ�ంథమ�ల�� ఈ అ��య్య�ల� �ెల�ప�త���న్�. �ా� జ�ంచ��ార� �ా�� అ�శవ్స�య��న
�
హృదయ�లను బటట్ బయల� �ేసుక�ంట�ర� క��� ఈ అ��య్య�ల� ��చచ్��సత్ ు��న్�. 1 ��ను ప�ర్కల��
ఎక�క్వ �ాతం, సంఘమ�ల�� య��రథ్ �న
� మ��య� అబ��ధ్క�ల�ౖన ��ావ్సుల మధయ్ గల �ే��లను
����ంచుచునన్ �షయ���� అం��తం �ేయబ��ం��. ����� �ం�, సంఘమ�ల�� అబదధ్ బ�ధక�లను గ���చ్
అ��క ఇతర �ాకయ్���ాల� ��చచ్��సత్ ు��న్�, ల��� �ా�� ��ావ్సం య��రథ్��నద� ర��వ� �ే�ి��నుటక��ాను,
అంతమ� వరక� ���� గట�ట్�ా హత�
త్ ��� య�ండ��ా��� ��ర్తస్��సత్ ు��న్�.
2 ����ం�� 13:5ల�, ��ల� ఈ సతయ్మ�ను గ���త్సత్ ు��న్డ�, గనుక ��ావ్సుల� ���� గ���చ్
తల��యవల�ింద� ��ర్తస్��సత్ ు��న్డ�. ఆయన �ార్�ిన మ�టలను �నం��:
-11����, అధ� యన �ర �ద�� �, మ�� ఇతర ��ల �ర� �ర్ � ���యం ����స్
� � thirdmill.org
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�ర� ��ావ్సమ�గల�ా��� య���న్�� ల��ో �మ�మ్ను ��� ����ంచు���
చూచు��ను��; �మ�మ్ను ��� ప����ంచు��ను��. �ర� భర్షట్ �ల� �ా���డల, ��సు
���సత్ ు �ల� ను��న్డ� �మ�మ్ను గ���చ్ ��� ��ర�గ�ా? (2 ����ం�� 13:5)
సంఘ సభయ్తవ్మ�, బ��ిత్ సమ్మ�, మ��య� ��ావ్సమ�ను గ���చ్న నమమ్ద��న ఒప���ల�, ��సు
���సత్ ునంద� రకష్ణ�రథ్ �న
� ��ావ్సమ�నక� ఖ�చ్త��న
� సం����ల� �ావ�� �షయ��న్ పర్� ఒకక్ర� గ���త్ం��ల�
��ల� ఆ�ం��డ�. ���సత్ ును ఎనన్డ�ను య��రథ్మ��ా �శవ్�ించ��ార� స��తం �ట�� �ాట�ంచగలర�. గనుక,
సంఘ సభ�య్ల� తమ�మ్ను��మ� ప����ంచు��నవల�న�య�, �ార� తమ రకష్ణ�రథ్ �� ���సత్ ును య��రథ్ ం�ా
నమ�మ్త���న్ర�� �షయ��న్ ర���పరచు��నవల�న�య� ��ల� �ా��� ��ర్తస్��ం��డ�.
సహజం�ా��, మ�నవ�లమ��ా మనమ� మ��క�� హృదయమ�ల� ఏమ�నన్�ో, ఆ హృదయం
ప���థ్ �
ి ే�ట� �ె��ి��నజ�లమ�. మనమ� అవత� వయ్��త్ �కక్ చరయ్లను మ�తర్�� చూడగలమ�, మ�టల�
మ�తర్�� �నగలమ�. గనుక, ఎవర� య��రథ్ �న
� ��ావ్సుల� ఖ�చ్తం�ా �ెపప్డం తరచు�ా అ�ాధయ్ం. �ా�
మన సంఘ సభ�య్లల� అ��ావ్సుల� ఉండవచుచ్న�� ఎర�క మనలను మనమ� మ��య� సంఘమ�ల��
ఇతర�లను దృ�ిట్ంచు �ర���ౖ పర్��వం చూప�త�ం��. �ార� ఎవర�య్ం�� మనక� �ె�యక���నపప్ట���� —
ఇంకను ���సత్ ునందు ��ావ్సమ�ంచ��ా��� ర��ంచునట�
ల్ మనమ� సంఘమంతట��� సు�ారత్ ను బ���సత్ ూ
పర్కట�ంచుచు�� య�ండవల�న�� �షయ��న్ మనమ� జ�ఞ్పకమ�ంచు��నవల�ను. సంఘమ�ల� �ంకను
�ేవ�� ��దక�చునన్�ా��� మనమ� �ావ్గ�ంచవల�ను, �ార� ���సత్ ునందు ��ావ్సమ�ంచనపప్ట����,
ఆ�ాధనలక� �జరగ� �షయంల� �ా��� �ర���స్హపరచక�డదు. సంఘమ�ల� సు��రఘ్ �ాలం�ా
సభ�య్ల�ౖయ�నన్ �ా�� మధయ్ స��తం, ��ావ్సం మ��య� ప��పకవ్త �షయంల� ��ాల��న
� ��ౖ�ధయ్ం ఉంట�ంద�
ఎ���న
� �ార���, ఇతర�ల ��డల మనమ� సహనమ� పర్ద��శ్ంచవల�ను.
ఈ సంఘ�ల� �ేవ�� ��డల �రవ్��త్ంచవల�ియ�నన్ ఒ�� �ధ���న కరత్ వయ్మ�ల� క���య�ం��నవ����,
�ాత �బంధన సంఘం మ��య� ���తత్ �బంధన సంఘం ��న�ా��ంప� మధయ్గల మ�డవ �షయ���య�నన్��.

బ�ధయ్త
�ేవ�� ���
ర్ సూ
త్ , ఆయన �ాజయ్మ�ను పర్పంచమందంతటను �ాయ్�ింపజ�సత్ ూ, ఆయనక� మ��మ
�ేవల�నను బ�ధయ్త ��ండ� �బంధనలక� సంబం��ం�న �ేవ�� పర్జలక� అపప్��ంపబ��ం��. �ేవ�� ��డల
క���య�ం���స్న ��ర్మక� సంబం��ం�నంత వరక�, �ాత �బంధన సంఘమ� �ేవ���
హృదయ�ంత�ాళమ�ల� నుం� ��ర్�ం��ల�య�, ఆయన ధరమ్�ాసత్ �మ�నక� హృదయప�రవ్కం�ా
ల�బ��ల�య� ��వ్� 6:5, 6 బ���ం���.
అ�ే �ధం�ా, �ేవ�� ��ర్�ం��ల�య�, ఆయన ధరమ్�ాసత్ �మ�నక� హృదయప�రవ్కం�ా
ల�బ��ల�య� ���తత్ �బంధన సంఘ���� స��తం �ిల�ప� ఇవవ్బ��ం��. మతత్ � 22:37ల� బ���ంపబ��నట�
ల్ ,
-12����, అధ� యన �ర �ద�� �, మ�� ఇతర ��ల �ర� �ర్ � ���యం ����స్
� � thirdmill.org
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�ేవ�� ��డల హృదయప�రవ్క��న
� ��మ
ర్ క��� య�ండవల�న���� ధరమ్�ాసత్ �మ�ల�� ఆజఞ్ ల�న్ట�ల�
��పప్�ెయ
ౖ �నన్��. 1 ��ను 5:3 బ���సత్ ునన్ట�ట్, �ేవ�� హృదయప�రవ్కం�ా ���
ర్ ం�నప�డ�, సహజం�ా��
ఆయన ఆజఞ్ ల�న్ట���
� హృదయప�రవ్కం�ా ల�బడ�దుమ�.
���తత్ �బంధన సంఘం �ాత �బంధనల�� ధరమ్�ాసత్ �మ�ను �ాట�ంచవల�ిన
అవసరమ�నన్�� అ���� పర్జల� తరచు�ా అడ�గ�చుండ� పర్శన్లల� ఒకట�ౖయ�నన్��.
అవ�ను, �ాట�ంచవల�ను మ��య� ల�దు. �ాట�ంచవల�ిన అవసరం ల�దు అ����
ఎట�వంట� సం��గధ్�న
� నుల�� జ�ాబ�య
ౖ �నన్��. �ాత �బంధన ధరమ్�ాసత్ �మ�ల��
���ద్షట్�న
� ���న్ కటట్ డల� మన ��తత్ మ� ��ల��ంచబ��న� �ాబట�ట్ �ాట��
�ాట�ంచనవసరం ల�దు. మన మగ �ిలల్లక� సునన్� �ె�య్ంచనవసరం ల�దు.
సంవతస్�ా��� మ�డ� �ార�ల్ మనమ� �ే�ాలయమ�ను సంద��శ్ంచవల�ిన అవసరం
ల�దు. ఇల� అవసరమ�ల�దు అ�� జ����ల� ��ల� �షయ�లను �ేరచ్వచుచ్.
�ాసత్ �ా���, అ�� 15వ అ��య్యంల� గ�ంథసథ్ ం �ేయబ��నట�ట్, ఆ ��ట� మ� సభల�
జ����న చరచ్ ���� గ���చ్. ఏ�� ఏ���
� �, �ాత �బంధనల�� ధరమ్�ాసత్ �మ� �కక్
��తప్రయ్���య
� �నన్��? �ేవ�� గ�ణ�లమ� మ��య� సవ్��వమ�ను, మ��య�
మనమ� పంచు��వల�న� ��రబ��న గ�ణ�లమ� మ��య� సవ్��వమ�ను ���ా అన�ా
ధరమ్�ాసత్ �మ� బయల�పరచున�� అవ�ాహన ��ప�న, అవ�ను, ���ా ��డ� స��తం
వ��త్సత్ ుం��. ఈ �షయ��న్ �వ� ��ల� ప�ర్కలల� గమ�ం��వ�
��ననుక�ంట���న్ను. ��ల� తన �ాఠక�లక� ఎల� �ెబ�త���న్డ�. “ల�దు, �ర�
సవ్తంత�ర్ల�. �ర� �ట�న్ట�� అనుస��ంచవల�ిన అవసరం ల�దు. �ర�
సవ్తంత�ర్ల�య
ౖ ���న్ర� గనుక, సహజం�ాన◌ే, �ర� �ొం��లర�, అబదధ్ మ�డర�,
దు�ాశగల�ా���య�ండర�, వయ్�చ��ంపర�.” అల����
� ే, మన రకష్ణ ��తత్ మ� ��స
� త్ వ�ల�
���ాను �ాట�ంచవల�ిన అవసరం ఉనన్��? �ర��కష్ం�ా, ల�దు. �ా� ఉ�తమ��ా
ర��ంపబ���� గనుక, మనమ� �ేవ�� ��తమ�ను పంచు���
కనుపరచవల�ియ�నన్��? అవ�ను.
— ��. జ�న్ ఆ�ా్వల్్ట
�ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధనల�� �ేవ�� పర్జల� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను
�ాయ్�ింపజ�యవల�ిన�ా��� య�ం��ర�� �షయ��న్ గమ�ంచం��. ఆ�� 17:4ల�, అబ�ర్�మ� అ��క జనమ�లక�
తం��య
ర్ గ�న� �ేవ�డ� �ా�ాద్నం �ే�ాడ�� �షయ��న్ �ాత �బంధన సంఘమ� ఎ����య�ం�ెను. ��మ�
4:13ల� ��ల� బ���సత్ ునన్ట�ట్�ా, �ార� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను ��ావ్సమ� ��వ్�ా ల�కమందంతటను
-13����, అధ� యన �ర �ద�� �, మ�� ఇతర ��ల �ర� �ర్ � ���యం ����స్
� � thirdmill.org
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�ాయ్�ింపజ�య�నట�
ల్ ఈ �ా�ాద్నమ� �ా��� బ�ధుయ్లను�ా �ేయ�చునన్ద� �ాత �బంధన సంఘమ�
ఎ���య
� �ం�ెను. అ�ే �ధం�ా, సకల సృ�ిట్�� సు�ారత్ ను పర్క��ంచడం ��వ్�ా ���తత్ �బంధన సంఘమ� ఈ��డ�
స��తం ఈ పర్ణ��కను అమల��ేయ�చు��య�నన్��. మతత్ � 28:19 పర్�ారం ��సు తన సంఘ���� ఇల�
ఆజ�ఞ్�ిసత్ ు��న్డ�:
�ాబట�ట్ �ర� ���ల్, సమసత్ జనులను �ష�య్లను�ా �ేయ��� (మతత్ � 28:19).
�ేవ�� మ��మపరచుట, �ాత �బంధన ఇ�ా���ల� మ��య� ���తత్ �బంధన సంఘమ� �ేత
పంచు��నబ��న మ�డవ కరత్ వయ్��య
� �ం��న��. �ాత �బంధన సంఘం �షయమ�ల�, మనమ� ���� ��రత్నల�
86:12, ��రత్నల� 115:18ల�, మ��య� అ�� 17:24-28 వంట� �ాత �బంధన పర్పంచమ�ను గ���చ్న ���తత్
�బంధనల�� వరణ్నలయందును చూడవచుచ్. ఆ�� 1:27 బ���సత్ ునన్ట�ట్�ా, మనమ� �ేవ�� సవ్ర�పమందు
సృ�ంపబ���మ�� �ాసత్ వమ� �ేత క��� ఇ�� సూ�ంపబడ�త�ం��. �ాత �బంధన పర్పంచంల�, పర్జల�
�ా�లను ���
ర్ ంపవల�న�, �ా���� ల�బడవల�న� మ��య� �ా��� మ��మపరచవల�న� �ా�ల పర్�మల
ర�పమ�ల� �ా���� జ�ఞ్పకం �ేయ�చుం��న�. �ేవ�� ర�పమ�ల��ా, మ�నవ�ల� ఆయనక� మ��మ
�ెచుచ్నట�
ల్ ర���ం��ంపబ��య���న్ర�.
అ�ే �ధం�ా, ���తత్ �బంధన సంఘమ� స��తం �ేవ���� మ��మ కల�గజ�యవల�ను. ఈ �షయం 1
����ం�� 10:31, 1 ��త�ర� 4:11 మ��య� ఇం�ా అ��క ఇతర �ాకయ్���ాలల� క��� బ���ంపబ��య�నన్��.
�ేవ�డ� సంఘమ���ౖ �ప�చుండ� బ�ధయ్తల� ��ర��న
� � �ావ� — మనమ� ���సత్ ునందునన్ప�డ�
అసల� ��ర��న
� ��ౖ య�ండవ�. మనమ� మన ��ంత �గయ్తనుబట�ట్ �ేవ�� సమ�ఖంల�
�ల�వబడవల�ియ�నన్టల్ ��ే, మన కరత్ �మ�ల ��రమ� ���ంద మనమ� న�����దుమ�. �ా� ���సత్ ునందు,
సంఘమ�ల�� య��రథ్పర�ల�ౖన ��స
� త్ వ�ల� ������ నుం� సవ్తంత�ర్ల�ౖయ���న్ర�, �ఫలమ� �షయ�
�రభ్యం�ా ఉంట�, �ేవ�� �ాజయ్ �ాయ్�ిత్ ��రక� శ��సుత్��న్ర�, ఆయన �ాసనమ�లను �ాట�సత్ ు��న్ర�,
ఆయనక� మ��మ �ెచుచ్చు��న్ర�. �ాసత్ �ా���, �వరక� మన �జయం �శచ్యం. ����క్�క అవ����లను
మనమ� ఎదు��క్నవచుచ్, అటల్ �నపప్ట���� ఆపజ�ల� �ేవ�� �జయం ��శ�ా చ��తర్ మ�ందుక�
దూసుక���ళత్ ��� ఉం��. ఇదం�� సంఘమ� ��వ్�ా సంభ�సుత్ం��. �ాబట�ట్, మనమ� ఎంత ఎక�క్వ ��ేయ�ల���
య�ంట�� —ఎంత ఎక�క్వ�ా మన కరత్ వయ్మ�లను �రవ్��సత్ ుంట�� — అంత తవ్��తం�ా �ేవ�డ�
మ��మగల తన �ాజయ్మ�ను పర్�శ
� ��టట్ �ను.
సంఘం, ���తత్ �బంధనల� ��సు ఆ���ం�న శ��రమ��ా �ాత �బంధనల� ��� ఆరంభ దశల గ�ం��
అ�వృ��ధ్ �ెం��న ������న్ గమ�ంచడం ��వ్�ా, సంఘం �ేవ�� �ేత సంప���త్�ా అనుమ�ంపబ��ంద��
సంగ� సప్షట్ మవ�త�ం��. సంఘం ���య�ం��ల� �ేవ�డ� ��ర�చునన్ందునుబట�ట్��, మ��య� అ��
ఆయన సంకలప్మ�లక� పర్�జనపడ�త�ం�� గనుక సంఘం తన ఉ��� క��� య�ంట�నన్��. ఇ�� మ�నవ��
-14����, అధ� యన �ర �ద�� �, మ�� ఇతర ��ల �ర� �ర్ � ���యం ����స్
� � thirdmill.org
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ఆ�షక్రణ �ాదు. ఇ�� బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� మతమ� �కక్ అ��� �ాదు. ఇ�� ���సత్ ు �కక్ ��ం��ల్ క�మ���త్
మ��య� ఆయన శ��ర��� య�ం��, �ేవ�� �ేత ��ర్�ంపబడ�త�ం��, మ��య� ఆయన ��వ మ��య�
మ��మ�రథ్�� పర్��ిట్ంపబ��య�నన్��.
సంఘమ� �ేవ�� �ేత అనుమ�ంపబ��ంద�� అవ�ాహనను మనసుస్ల� ఉంచు���, ఇక ��ండవ
మ�ఖ�య్ం�ా�న్ చూ��ద్మ�: సంఘమ� ప���దధ్ ��న�ెయ
ౖ �నన్ద�� �ాసత్ వమ�.

ప��ద�
� న
ప���దధ్ తను గ���చ్న ఆల�చనలను సూ�ంచ����� బ�ౖ�ల� యందంతటను, అ��క ��నన్���న
పదమ�ల� పర్���ంపబ��న�. ���తత్ �బంధనల�, సంఘమ� ప���దధ్ �న
� �ెయ
ౖ �నన్�� ల�క,
ప���దధ్ పరచబ��న�ైయ�నన్ద� వ��ణ్ంపబ��ం��. మ��య� సంఘమ�ల� ��గ��య
� �నన్ పర్జల�, ప���దుధ్ల�
�ిల�వబ��డ్ర�. ప���దధ్ ��న, ప���దధ్ పరచబ��న మ��య� ప���దుధ్ల� అ�� ఈ మ�డ� ప��ల� — ఒ�� ���క�
పద సమ���యమ� నుం� ఉతప్నన్మవ�త���న్�. ప���దధ్ �న
� అ�� పదం, హ���స్ అ�� ���షణమ�
నుం�� అనువ��ంచబ��ం��. ప���దధ్ పరచబ��న అ�� పదమ�, హ��య�జ� అ�� ���య� పదమ� నుం�� వ�చ్ం��,
మ��య� ఇ�� ప���దధ్ పరచు అ�� అరథ్ �సుత్ం��. మ��య� “ప���దుధ్ల�” అ�� పదమ�, హ���స్ అ��
��మ�ాచకం నుం�� ��ల�వ��ం��, మ��య� ప���దధ్ �న
� �ాడ� అ�� అరథ్ �సుత్ం��.
�ాత �బంధనల�, �ా�ోష్ అ�� ���షణమ�, ప���దధ్ �న
� అ� అరథ్ �సుత్ం��; �ా��ష్ అ�� ���య�పదమ�,
ప���దధ్ పరచు అ� అరథ్ �సుత్ం��; మ��య� ���ేష్ అ�� ��మ�ాచకమ�, ప���దధ్ ��న�ాడ� అరథ్�చుచ్
మ�నన్గ� ���ర్ పదమ�ల �ేత ఇ�� ��వనల� సూ�ంపబ��న�.
ప���దధ్ తను గ���చ్ మనమ� �ెప���నునప�డ�, ప���దధ్ త అ���� �ేవ�� నుం� ఆయన సృ�ం�న
సృ�ిట్జ�లమ�ను పర్�ేయ్��ంచు �షయమ� అను������� అ��క మం�� ���సత్వ�ల� అల�ాట�ప����య�ర�. �ేవ��
ప���దధ్ త ఆయన సృ�ం�న సృ�ిట్జ�లమ�నక� బ��త్ �ా ఇతర���న, ల�క బ��త్ �ా �నన్���న ఆయన
���షఠ్తవ్��య
� �నన్ద� తరచు�ా �ెప���నబడ�త�ం��. �ా� ల�ఖనమ�లల� “ప���దధ్ �న
� ” అ�� పదం

పర్���ంపబ��న ���నం ఇ�ొకక్ట� �ాదు. సకల �ార్ణ�ల� మ��య◌ు వసుత్వ�ల� �ేవ�� ప���దధ్ తను
పర్��ం�ంచు పర్�య్ే క లకష్ణ�ల� క���య�నన్ప�డ�, అ� క��� ప���దధ్ ��న��య
ౖ �నన్వ� బ��
ౖ ల� సూ�సుత్ం��.
ఈ అవ�ాహన ��ప�న�� సంఘమ� ప���దధ్ �న
� �ైయ�నన్ద� అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణం ర���పర�సుత్ం��.
సంఘమ� ప���దధ్ �న
� �ై య�నన్ద�� ఆల�చనను మనమ� ��ండ� ���ాలల� ��ంచు��మ�.
�దట��ా, “ప���దధ్ �న
� ” అ�� పదమ� �కక్ �రవ్చనమ�ను మనమ� అ��వ్�ి�ద్ �మ�. ��ండవ���ా,
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ప���దుధ్ల�ౖయ�నన్ పర్జలను గ���త్ంచ����� ఇ�ే �రవ్చ���న్ ఉప���ంచుక�ం��మ�. ప���దధ్ త అ��
ప����� బ�ౖ�ల� ఇచుచ్చునన్ �రవ్చనం�� �దల���టట్ ���మ�.

�ర్వచనం
ల�ఖ��లల�, ప���దధ్ తను గ���చ్న ��వం జట�ల��న
� �ెయ
ౖ �నన్��. �ా� ఎవ����
�ౖ � ల��� �ే����
ౖ �
ప���దధ్ ��నద� బ�ౖ�ల� �ెప�నప�డ�, చ��చ్ంపబడ� �షయం, ��ౖ�కం�ా �దధ్ �న
� ద�� అతయ్ంత మ��క
ఆల�చన���య�నన్ద� �ెప���నడం ��య్యసమమ్తమవ�త�ం��. మ��య� ఇందుక� సంబం��ం�న
�షయంల���, “ప���దధ్ �న
� ” అ�� పదం, �ేవ�� పర్�ేయ్క ���ా పర్�జ��రథ్ �� పర్�ేయ్��ంచు��నబ��న పర్జలను
మ��య� వసుత్వ�లను స��తం వ��ణ్ంచవచుచ్.
“���
ౖ కం�ా �దధ్ ��న��” అను ����� �దల���టట్ �, ఈ �రవ్చనంల�� ��ండ� ��ణ�లను చ��చ్�ాత్మ�.
ఒకర� ల��� ఒక వసుత్వ� ��ౖ�కం�ా �దధ్ �న
� ద� మనమ� �ెప���నునప�డ�, అ�� �ాపమ� మ��య� అ���
ఏమ�తర్మ�ను ల��ద� మనమ� ����ాత్మ�. ��ౖ�క ��ణంల� �దధ్ �న
� ద�� అవ�ాహన పర్�ారం, ప���దధ్ త
�ేవ�� గ�ణ�లమ�ల��� ��ర��ా��న�ెయ
ౖ �నన్��. �ేవ�డ� ప���దుధ్డ� ల�ఖనమ� 2 �ా�ల� 19:22, �ా��
9:10, ��షయ� 30:11-15, మ��య� 1 ��ను 2:20 వంట� అ��క ��టల్ వ��ణ్సత్ ుం��.
అ�� �ేవ�డ� మనమ�నన్ ��� కంట� ��దద్�ా�ెయ
ౖ ���న్డ���� �ాదు; �ేవ�డ�
అప���త��న
� �ాడ�, మనమ� ప���త��న
� �ారమ�� ��� గ���చ్న�� �ాదు, �ా�
ఆయన ��ౖ�కం�ా అయ�య్నన్��� కంట� “ఇతర��న
� �ా�ె”ౖ య���న్డ�. ఆయనల�
�కట��ా� ల��� మ�����వ�చుండ� ��య�ా� ఎంత మ�తర్మ�ను ల�దు. తప�
�ేయ����� ఆయనల� �ెడ� ��ర
ర్ ణ ల��� ఉనుమ్ఖత ల�దు. �ెడ� �ేయ� సూచన ల���
�ేయవల�నను ����క ఆయనల� ల�శమ�త���
� � ల�దు.
— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III
�ేవ�డ� సంప�రణ్ ం�ా ప���దుధ్�ై య�నన్ందు వలన, �ా�ి���
ిఠ్ �న�� ఏ�ైనను ఆయన సమ�ఖంల����
పర్��
� ం�నప�డ� అ�� ఆయన �ర�ప్ మ��య� ఉగ�తక� ల�నవ�త�ం��. ఈ �షయ��న్ మనమ� 1 సమ� 6:20,
2 �ా�ల� 24”3, మ��య� ���ర్ 12:14ల� చూడవచుచ్. �ేవ�డ� తన �ర�ప్ను ��ంత�ాలం
�ల�ప��ే�ినపప్ట����, మన �ాపమ�నక� ప���రమ� ��ంద��ా��� ప���దధ్ ��న ఆయన స�న్�� �వరక◌ు
��శనం �ేసత్ ుం��. తతఫ్�తం�ా, ఆయన స�న్��నమ�ల���� పర్��
� ంప��ర�న�ే�న
ై ను ల��� ఎవ��న
� ను
�టట్ �దట ప���దధ్ పరచబడవల�ను. ఉ��హరణక�, ��షయ� 6:3-7ల�� సంఘటనను గ���చ్ ఒక�ా��
��ంచం��:
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�ార���ౖనయ్మ�ల క��ప�యగ� ����ా, ప���దుధ్డ� ప���దుధ్డ� ప���దుధ్డ� . . .
��ను అ�య్, ��ను అప�తర్�న
� ��దవ�ల� గల�ాడను; అప�తర్��న ��దవ�ల�గల
జనుల మధయ్ను �వ�ించు�ాడను; ��ను న�ం���; �ా�ను
��ౖనయ్మ�లక��ప�య�నగ� ����ాను ��ను కనున్ల�ర చూ��నను��ంట��.
అప�డ� ఆ ���ాప�లల� ��కడ� ��ను బ��ీఠమ��దనుం�� �ార��� ��ిన �ప�ను
�ేత పట�ట్��� ���దద్ క� ఎ���� వ�చ్ �� ��ట�
� � ��� త���ం�, ఇ�� � ��దవ�లక�
త��ల�ను గనుక � �ాప మ�నక� �ార్య�చ్తత్ మ���ను, � �ోషమ� ��ల�� ����ను
అ��ను (��షయ� 6:3-7).
ఈ �ాకయ్��గం పర్�ారం, అత� �ోషమ� ల��� �ాపమ�నుబట�ట్, ప���దధ్ �ేవ�� పర్�ేయ్క స�న్��నమందు
అతడ� ��శనమగ�నన◌ి ��షయ� భయప����య�డ�. �ాబట�ట్, ���ాప�లల� ఒకడ�, �ేవ��
సమ�ఖమందుం��న దూతలల� ఒకడ�, �ేవ�� ప���దధ్ బ��ీఠమ� �ద నుం� �ార��� �ె�న
ి �ప���
��షయ� �ాపమ�ను క������
� ాడ�. ఇల� ప�తర్మ� �ేయబడటం �ేత, ��షయ� �ాపమ�
�ార్య�చ్తత్ మ�య్ం�� — అతడ� ప���దుధ్డ��ా �ేయబ�ెను. మ��య� ఈ నూతన ప���దధ్ తనుబట�ట్, అతడ�
�ర�ప్నక� గ����ాక�ం�� �ేవ�� స�న్��ల� �ల�వబడగ��ాడ�.
మనమ� ��షయ� 6వ అ��య్యమ�ల� గమ�సుత్నన్ట�ట్, �ేవ�� ప���దధ్ త ఇతర�లక� సంక��ంపగల
గ�ణగణ��య
� �నన్�� — అ�� ఆయనను ప��ప�రణ్ ం�ాను మ��య� సంప�రణ్ ం�ాను ��ర్ంచు
గ�ణగణ��య
� �నన్��, �ా� అ�� ఆయన సృ�ం�న �వ�లను క��� అప���త��న
� �����లల� ��ర్ంచగలదు.
ఎ���ీ 1:4, ���ర్ 12:14, 1 ��త�ర� 1:15, 16ల� �ార్యబ��నట�
ల్ , ��ావ్సుల� ప���దుధ్ల�ౖ య�ండవల�నను
బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� అ��క ఆజఞ్ ల ��నుక సంక��ంపగల ఆయన ప���దధ్ త �కక్ సవ్��వం ఉంట�నన్��.
మనమ� ��ౖ�కం�ా �ేవ�డ� ప�త�ర్�ెయ
ౖ �నన్ంత ప�త�ర్ల��� య�ండ�టక� పర్య�సపడవల�ియ�నన్��.
సహజం�ా��, మన ��ంత బలం�� మనమ� �ే�� పర్యతన్ంల� మన��నన్ట���� సఫల�లమ� �ాల�మ�. �ా�
���సత్ ు ���� ప��ప�రణ్��న ���
ౖ క ప�తర్తగల�ా�ై య���న్డ�. గనుక మనమ� ఆయనయందునన్ప�డ�, ఆయన
�� మనక� ఆ�ా��ంపబడ�త�ం��, అప�డ� మనమ� �ర��కష్ం�ా ప�త�ర్ల���య���న్మ�, �ాపమ� మ��య�
అ��� నుం� సంప�రణ్ ం�ా సవ్తంత�ర్ల��� య���న్మ� ప��గణ�ంపబడ�దమ�.
�ేవ�� పర్�ేయ్క��న
� ���ా పర్�జ��రథ్ �� పర్�ేయ్��ంపబ��న పర్జలను మ��య� వసుత్వ�లను వ��ణ్ంచడం,
మనమ� ప���దధ్ త అ�� పదమ�ను గ���చ్ �ెప���నుచునన్ �రవ్చనమ�ల�� ��ండవ ��ణ���య�నన్��. ఈ
అవ�ాహన ��ప�న, వసుత్వ�ల� ��ౖ�కం�ా ప�తర్�న
� � �ాక���నపప్ట����, అ� ప���దధ్ �న
� ��ౖ
య�ండవచుచ్. ఒక ఉ��హరణ�ా, ��ల� 1 ����ం�� 7:14ల� �ార్�ిన మ�టలను ఒక�ా�� గమ�ంచం��:
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అ��ావ్�ి�న
� భరత్ ��రయ్నుబట�ట్ ప���దధ్ పరచబడ�ను; అ��ావ్సు�ాల�ౖన ��రయ్
��ావ్�ి�న
� భరత్ నుబట�ట్ ప���దధ్ పరచబడ�ను (1 ����ం�� 7:14).
��ావ్�ి అ��ావ్�ి� ��ాహమ���నప�డ�, అ��ావ్�ి ప���దధ్ పరచబడ�న�, ఇచచ్ట ��ల� �ె�ాప్డ�,
ల��� ఇతర అను�ా��లల� ఉనన్ట�ట్, అ��ావ్�ి ప��ర్క��ంపబడ�ను. అ��ావ్�ి �ేవ���� గ���త్ంపబ�� —
అ��ావ్�ి �ేవ�� �ేత ���సత్ ునందు ��ౖ�కం�ా ప��ర్క��ంపబడక���నపప్ట���� — ఆయన ���ారథ్��
పర్�జన�ా���ా �ేయబ�ెన���� ఇందుల�� ఆల�చన���య�నన్��.
అప��ప�ర�ణ్ల� మ��య� అప�త�ర్ల�న
ౖ �ా��� �ేవ�డ� ఆయన ���ారథ్�� పర్�ేయ్��ంచు��నడం, �ం�ైన
�షయమ� ��ందర� ���సత్వ�ల� ���సుత్ంట�ర�. �ా� మనమ� ���� గ���చ్ ��ం�ెం ల�త��ా
ఆల��ం�నటల్ ��ే, �ేవ�డ� తన �తత్ మ�ను ��ర��ర�చ్��నుటక��ాను అ��ావ్సులను పర్�ేయ్��ంచు���న
సంగత�లను గ���చ్న అ��క ఉ��హరణమ�ల� బ�ౖ�ల�ల� కలవ�. అ��సత్ ల��ైన య���, మన పర్భ�వ�ను
రకష్క�డ���న
ౖ ��సు ���సత్ ును అపప్��ం��డ�� �ాసత్ వం, బహ��ా ఉ��హరణమ�ల�న్ట�ల���లల్ � అతయ్ంత ��పప్
ఉ��హరణం �ావచుచ్. ��సు ���� ��ల��చ్నట�ట్, ఆ ఉ�ేద్శం ��ర�� య��� ఏరప్రచు��నబ����డ�. య���
�కక్ ��ోర్హ చరయ్, �ేవ���� అ��ప్ంపబ��న అ� ప�తర్�న
� , అ� ప���దధ్ �న
� అరప్ణక� — ఆయన
క�మ�ర�� పర్శసత్ ��న
� మరణమ� — �ారణమ�య్ం��. �ేవ�డ� తన ��వల� దు�ామ్ర�గ్ల�న
ౖ అ��ావ్సులను
స��తం ఉప���ంచు��నగల సమర�థ్�ైయ�నన్టల్ ��ే, ఆయనను ��ర్�ంచు ప���దుధ్ల� ఆయనక� �ే��
పర్�య్ే క ��వను బట�ట్ ఆయన ఇం��ంత ఎక�క్వ�ా మ��మపరచబడ�ను క��?
మన�ంత వరక� చూ�నట�ట్, ప���దధ్ తను గ���చ్న ��వమ�నక� బ�ౖ�ల�ల� అ��క
ప��మ�ణమ�ల�నన్�. గనుక ల�ఖనమ�ల� సంఘమ�నక� సంబం��ం�న వరణ్నల��ా ప���దధ్ �న
� , ల���
ప���దధ్ పరచబ��న ల��� ప���దుధ్ల� అ�� పదమ�లను పర్���ం�నప�డ� అ� �ె�యజ�ప� అ�ాథ్�న్ అరథ్ ం
�ేసు��నుటక� మనమ� జ�గ�తత్పర�ల���య�ం���. ���న్ ప�ాయ్య�ల�, �ా���� అనుగ���ంపబ��న ���సత్ ు
ప���దధ్ తనుబట�ట్, సంఘంల�� య��రథ్ పర�ల�న
ౖ ��ావ్సుల� ���
ౖ కం�ా ప�త�ర్ల�య
ౖ ���న్ర�� �ాసత్ వమ�
�షయ��� �ావ��నమ� వ��ంపవల�న� బ�ౖ�ల� మనక� �ిల�ప��సుత్ం��. ఇతర సమయ�లల�, �ార�
య��రథ్ పర�ల�న
ౖ ��ావ్సుల� �ాక���నపప్ట����, �ేవ�� పర్�య్ే క ���ారథ్ �� ల�కంల� నుం�
పర్�య్ే ��ంచు��నబ��న �ా��� అ�� సూ�సుత్ం��. ఇం�ా ���న్ సంద�ాభ్లల�, య��రథ్ పర�ల�ౖన ��ావ్సుల� �ేవ��
పర్�య్ే క���న ���ారథ్�� పర్�య్ే ��ంచు��నబ�� య���న్ర�� అ��ార్య��న్ అ�� సూ�సుత్ం��.
�షయం ఏ�ె�
ౖ �, ప���దధ్ �న
� పర్� ఒకక్ట� మ��య� పర్� ఒకక్ర� �ేవ���� పర్�ేయ్క��న
� �ా��� య���న్ర��
సంగ� మనక� �ె��ి���ం��. మనమ� �ేవ�� ��మమ�ను ప���ాత్మ�, వయ్రథ్ ం�ా ఉచచ్��ంచ�����
��ాక���త్ ామ�, ఎందుకన�ా ఆయన ��మమ� ప���దధ్ ��న��. మనమ� బ�ౖ�ల�క� ల�బడ���మ� ఎందుకన�ా
అ�� మన ప���దుధ్�ెన
ౖ �ేవ�� ప���దధ్ �ాకయ్��య
� �నన్��. మన ��తమ�ల� ప���దధ్ �న
� ��ౖ య�ం��ల�
పర్భ�వ� �ిల�ప��చుచ్చు��న్డ� ఎ���న
� �ారమ◌ై, ��తంల�� పర్� ��ణంల� ���
ౖ క ప�తర్తక� మనమ�
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మ�ాయ్ద ఇ�ాత్మ� మ��య� అందు��సం పర్య�సపడ���మ�. ప���దధ్ ��న ఆయన సంఘమ�ల� �ాల�గ్ంట�మ�
మ��య� ����� ల�బడ���మ�. మనక� ఎకక్డ అగ��ిం���, అచచ్ట �ేవ�� హసత్ మ�నన్ద� గ���త్�త్ ామ�,
గనుక ఆ య� �షయ�ల పటల్ �ెవ
ౖ భ��త్�� వయ్వహ��ంచ����� పర్�య్ే క శ�దధ్ వ���త్ ామ�.
“ప���దధ్ �న
� ” అ�� పదమ� �కక్ ఈ �రవ్చనమ�ను మనసుస్ల� ��టట్ ����, ప���దుధ్ల�య
ౖ �నన్
పర్జల గ���త్ంప�ను అ��వ్�ించ����� ���� ఇప�డ� ఉప���ంచుక�ం��మ�.

ప్రజల�
ఇం�ా �సత్ ��ం� �ెప�క�ంట�, ��ావ్సుల� �ేవ���� �ే�� పర్�య్ే క ప����రమ�ల� పర్�జనకర�ల�ౖ
య�ండ�నట�
ల్ �ార� ����న ల�కంల� నుం� ��ర��ా పర్�ేయ్��ంచు��నబ��నప�డ� “ప���దుధ్ల�ౖ”య���న్ర�
బ�ౖ�ల� సూ�సుత్ం��. ఉ��హరణక�, �ాత �బంధన జ��ంగ��న
� ఇ�ా����య�లందర� క�మమ� తపప్క
“ప���దుధ్ల�” అ� �ిల�వబ��డ్ర� ఎందుకన�ా �ేవ�డ� ఈ జ��ంగమ��� �బంధన �ే�ాడ�. ఈ �వరమ� �రగ్ మ
19:5, 6; ��వ్� 7:6-9, మ��య� ���� 37:26-28ల� చూడనగ�ను.
ఈ పర్����ంశమ� ���తత్ �బంధన సంఘంల� స��తం ��న�ాగ�త�నన్��. ఉ��హరణక�, �ేవ�� ప���దధ్
�బంధనను ��ర��రచ్����� ��సు వచుచ్చునన్ �షయ��న్ ల��ా 1:72 పర్�త్ ా�ంచుచునన్��. సంఘమ�
�నూతన్పరచబ��న మ��య� ప�నర�దధ్ ��ంపబ��న ���తత్ �బంధన ఇ�ా���ల�ౖయ�నన్ద� �ె��ి��నబడ�త�ం��
గనుక, ఇద క��� ప���దధ్ �న
� ద� �ిల�వబడ�త�ం��. ఈ �షయమ� మనక� ��ల� 3:12, ���ర్ 10:29,
మ��య� ఇతర��న
� అ��క ��టల్ కనబడ�త�ం��. ఉ��హరణక�, 1 ��త�ర� 2:9ల� ��త�ర� ర�ం�న మ�టలను
మ��క ప�ాయ్యం గమ�ంచం��:
అ��ే �ర� . . . ఏరప్రచబ��న వంశమ�ను, �ా�ల�ౖన య�జక సమ�హమ�ను,
ప���దధ్ జనమ�ను, �ేవ�� ��తత్ �న పర్జల���ౖ య���న్ర� (1 ��త�ర� 2:9).
ఇచచ్ట, ఇ�ా���ల� ప���దధ్ తను గ���చ్ �ెబ�త�నన్ �ాత �బంధనల�� అ��క �ాకయ్��గమ�లల�
నుం� ��త�ర� ఉల�ల్�సుత్��న్డ�, �ా� ఇ�� �షయ�లను ఆయన సంఘ���� అనవ్�ం��డ�. �ాత �బంధన
మ��య� ���తత్ �బంధనల�� సంఘం ఒ�� ప���దధ్ �న
� గ�ంప� అ���� ��త�ర� �ెబ�త�నన్ �షయ���య�నన్��.
ఆయనను, మనమ� �ెల�సుక�నన్ట�ట్, ఇ�ా���ల�ల�� ల��� ���తత్ �బంధన సంఘమ�ల�� పర్� ఒకక్ర�
య��రథ్ �న
� ��ావ్�ి�� య�ం�ెన� �ెపప్ల�మ�. అల� అ�నపప్ట����, �ారందర� ప���దుధ్ల��
ప��గణ�ంపబ��డ్ర� ఎందుకన�ా �ేవ�� �బంధన సమ�జంల�, అన�ా, �ేవ���� �బంధన సంబంధమ�
క���య�ం��న �ా��ల�, �ార� ��గ��య
� �ం����.
�బంధన సమ�జమ�ల� ��ావ్సుల�ౖ య�ం��న�ా�� �షయంల�, �ా�� ప���దధ్ త అ��ావ్సుల
ప���దధ్ తను అ��గ�సుత్ం��. అ��ావ్సుల� �ేవ�� ��రక� ��ర��ా పర్�య్ే ��ంచబ����� గనుక మ�తర్�� �ార�
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ప���దుధ్ల�ౖయ�ం����. అ��ే ��ావ్సుల� �ేవ�� ��రక� ��ర��ా పర్�ేయ్��ంచబ����� గనుక మ�తర్�� �ాక,
���సత్ ునందు �ార� ���
ౖ కం�ా ప�త�ర్ల� మ��య� �ేవ�� ��డల ��ేయ�ల���ౖ య�ం��నందువలన క��� �ార�
ప���దుధ్ల�ౖయ�ం����. సహజం�ా��, లకష్య్మ� ఎలల్ ప�డ� �బంధన సమ�జమం�� ��ావ్సమ�ంచవల�న���ే —
పర్� ఒకక్ర� �ేవ�� ��డల �శవ్స�య�ల��ాను, ���
ౖ కం�ా ప�తర్ ��తమ� ��ంచు�ార���ౖ య�ం��ల���ే —
అయ�య్ం��న��.
ప���దుధ్ల�ౖన పర్జలను గ���చ్ ఆల��ంచ����� స�యకరం�ా ఉండగల మ�రగ్ ం దృశయ్ సంఘం మ��య�
అదృశయ్ సంఘం మధయ్ గల �ాంపర్���క��న
� పర్�ేయ్కతల� కనబడ�త�ం��. దృశయ్ సంఘమ��� ఆరం�ం�, ఈ
��ండ� వ�ాగ్లను ప���లన �ే�ద్ �ం, రం��.

దృశయ్ సంఘమ�
దృశయ్ సంఘమ� మనమ� చూడగల�గ�త�నన్ సంఘ��న్ సూ�సుత్ం��, సప్షట్ ం�ా�� ���
అవ�ాహన క��� ఇ�ే. �ాబట�ట్, దృశయ్ సంఘమ�, ల�కమందంతట గల
సంఘ��య
� ���న్మ� �ావ్���ారం�� �ెప������� �ా�� సమ�హ���య�ంట�ం��.
��సు ���సత్ ును అనుస��సత్ ు��న్మ� �ావ్���ారం�� �ెప������� ���సత్వ మత
�ాఖ�ప�ాఖల�న్, ��ట� పర్పంచంల� �ేవ�� సంకలప్మ�ను మ��య� ఆయన
�ాకయ్మ�ను అనుస��సత్ ు��న్మ� �ావ్���ారం�� �ెప���నుచునన్��. ఇందుల�
బహ�మ�ఖ ��స
� త్ వ మత �ాఖ�ప�ాఖల� ఉనన్�, మ��య� ���ల� ఏ�ైన ఒక ���ద్షట్
�ాఖ�ప�ాఖ�� గ���త్ంచు��నక, �ార� ���సత్ ు అనుచర�ల�ౖయ���న్ర� తమ�మ్ను��మ�
ప��గణ�ంచు��ను�ార� ఉ��న్ర�.
— ��. మ�ర్్క �ా్ట�స్
���ద్షట్�న
� ఏ ��షంల����
ౖ �, కంట��� కనబడ�త�నన్ సంఘంల�, �ా�� హృదయమ�ల ప���థ్ �
ి ��
��తత్ మ� ల�క�ం��, సమ�జమ��ా క�డ���ను సంఘంల� క�మపర్�ారం�ా ��గ���య�ండ� పర్� ఒకక్ర�
క��ియ���న్ర�. ��ావ్సుల� కంట��� కనబడ� సంఘమ�ల� ��గ��య
� ���న్ర� ఎంచ����� ��నన్ మ��ాగ్ల�
ఉ��న్�. ���తత్ �బంధన పర్�ార��న
� బ��ిత్ సమ్మ�నుబట�ట్, ల��� �ాత �బంధన పర్�ార���న సునన్��బట�ట్ �ార�
�ేవ�� �బంధనల� ��ాథ్��ంపబ��న�ా��� య�ండవచుచ్. ల��� �ార� ���సత్ ునంద� తమ ��ావ్సమ�ను
క���న�ార� ల�క ఒప���ను�ా���య�ం���. అ���ారప�రవ్క���న సభయ్తవ్మ�ను �రవ్��ంచ� సంఘ�లల�,
ల��� బ��ిత్ సమ్మ� వంట� �బంధనను ��ాథ్��ంచు క�త�లను అభయ్�ించ� సంఘ�లల�, �ార� సంఘ బ�ధలక�
క�మమ� తపప్క ల�బడ�చుండ�టనుబట�ట్ మ�తర్�� �బంధన సభ�య్ల�ౖయ���న్ర� ఎంచబడవచుచ్. ల���, 1
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����ం�� 7:14ల� ��ల� బ���సత్ ునన్ట�ట్, �ార� ��వలమ� ��ావ్సుల�ౖయ�నన్ త�ల్ � ల��� తం���
ర్ ల��� ��ంపతయ్
��త ��గ�ావ్�� క���య�ండవచుచ్.
ఉ��హరణక�, �ాత �బంధనల�, �ా��ల� పర్� ఒకక్���� రకష్ణ�రథ్��న ��ావ్సం ల�క�ం��నపప్ట���
� ,
ఇ�ా���ల� జ��ంగమంతయ� సంఘమ�ల� ��గ���య�ం��న��. ఎంత తక�క్వల� చూ�ి��, �ారందర�
జ��ంగమ�ల�� సభ�య్ల�ౖయ�ం���.� ���� �ం�, ఆ�� 17వ అ��య్యంల� �ేవ�డ� ఆ�ే�ం�నట�ట్, �ా��
ప�ర�ష�లందర� సునన్� �ే�ి��నడం ��వ్�ా �ేవ�� �బంధనల� ��ాథ్��ంపబ��న�ా��య
� �ం���.�
���తత్ �బంధనల�, ఇట�వంట� �షయ���న్ చూ�ాత్మ�. సంఘమ�ల�� సమ����ాలల� �ాల�గ్నుచుం��న
పర్� ఒకక్ర� సంఘమ�ల� ��గ���య���న్ర� ఎంచబ���.� ఇందుల� తమ ��ావ్సమ�ను ఒప����న పర్�
ఒకక్ర�, బ��ిత్ సమ్మ� ��ం��న పర్� ఒకక్ర�, ��ావ్సుల �ిలల్ల� మ��య� ��ంపతయ్ ��త ��గ�ావ్మ�ల�
ఉ��న్ర�, మ��య� తరచు�ా �ా�� గృ�లల� పనుల� �ేయ�చుం��న ��సుల� మ��య� బ��సల� క���
ఉ��న్ర�. ఉ��హరణక�, ��ల� ఆ య� సంఘ�లక� ఉతత్ రమ�ల� �ార్�ినప�డ�, అ� ఆ య� సంఘ�ల�� పర్తయ్కష్
సంబంధం క���య�ం��న పర్� ఒకక్���� చ��� ���ింపబడవల�న���� ఆయన ��తప్రయ్��య
� �ం��న��. �ా��
��ావ్సం య��రథ్ �న
� �ెయ
ౖ �ం��ం�ో ల��ో చూచు�������, �ార�� తమ�మ్ను ��మ� ప���లన�ా
ప����ంచు��నవల�న� ఆయన ���సత్వ�ల���చ్న ��చచ్��కల నుం� మనమ� �ె��ి��నుచునన్ట�ట్, సంఘమ�ల�
అ��ావ్సుల�ంట�ర� ��ల� ప���త్�ా నమ�మ్డ�. ఈ �షయ��న్ మనమ� 2 ����ం�� 13:5 వంట� �ాకయ్���ాలల�
చూడగలమ�. మతత్ � 13:24-30ల� ��సు �ె�ప్ి న ��ధుమ�ల� మ��య� గ�ర�గ�లను గ���చ్న
ఉపమ�నమ�ల� ఆయన క��� ఇట�వంట� గ���ంప�ను క���య�ం����డ�, గనుక ఆయన అ��ావ్సులను
సంఘమ�ల� నుం� ��ల��ంచక�డద� ��ల���చ్డ�. పర్కటన గ�ంథం 2 మ��య� 3 అ��య్య�లల� ఆ య�
సంఘ�లక� �ార్యబ��న ఉతత్ రమ�లల� క��� ఇ�ే �ధ��న
� �షయ��న్ మనమ� చూడవచుచ్, �ార�
జ�సూ
త్ , అంతమ� వరక� స��ంచవల�నంట� ��సు ఈ ఉతత్ �ాల ��వ్�ా �ా��� ఏక����ా ��ర్తస్��సత్ ు��న్డ�.
���తత్ �బంధనను ఉలల్ ం��ంచు �షయ���� ���ధం�ా ���ర్ 6:4-8 మ��య� ���ర్ 10:29ల� �ేయబ��న
��చచ్��కలల� ఇ�ే ఉ��ఘ్టనను మనమ� చూ�ాత్మ�.

ఒక ఉ��హరణ�ా, ��బ◌
ర్ ీ 10:29ల� గల మ�టలను గమ���ద్మ�:
ఇట�
ల్ ండ�ా �ేవ�� క�మ�ర��, �ాదమ�ల�� ��ర్��క్, ��ను ప���దధ్ పరచబడ�టక�
�ాధన��న
� �బంధన రకత్ మ�ను అప�తర్�న
� ���ా ఎం�, కృపక� మ�లమగ� ఆతమ్ను
�రసక్��ం�న�ాడ� ఎంత ఎక�క్��ౖన దండనక� �ాత�ర్డ��ా ఎంచబడ�న� �క�
��చును? (���ర్ 10:29).
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ఈ వచనంల�, �ేవ���� �బంధన పర్�ారం ప���దధ్ పరచబ��న తర��ాత క��� ���సత్ ును తృణ�క��ంచడం
�ాధయ్మవ�త�ంద� ���ర్ ప�ర్క గ�ంథకరత్ సూ�ం��డ�. ����న అ��య్యం సప్షట్ ం�ా �ె�యజ�ప�త�నన్ట�ట్,
దృ�ిట్ంపబడ�త�నన్ దండన నరకంల� ఒకడ� అనుభ�ంచు �తయ్ శ�మ���య�నన్��.
కంట��� కనబడ� సంఘమ�ల� “��ధుమల� మ��య� గ�ర�గ�ల�” ఎలల్ ప�డ� ఉంట�య�
జ�ఞ్పకమ�ంచు��నడం మ�ఖయ్ం. �ేవ�� ��డల య��రథ్��న�ార�ంట�ర�,
య��రథ్ �న
� �ా��య
� �నన్ట�ట్ అగ��ించు�ార�ంట�ర�. ��సు ��డల
�శవ్స�య��న
� �ా��� య�ం��న �ష�య్ల�ం���,� �ా� �ా��ల� య��� క��� ఉం�ెను.
��ల� �ష�య్లల� �ేమ�ల◌ు క��� ఉం����. �ాబట�ట్, ఇట�వంట� �ార� �ాథ్�క
సంఘమ�ల� ఎలల్ ప�డ� ఉంట�ర�.
— — ��. �ొ ��ల్్డ �ట�న్
అ��ావ్సమ� మ��య� ��ర�ాటల్ క� ���ధం�ా మనమ� ఎలల్ ప�డ� ��లక�వ�� �ావ�
�ాచు��నుచుండవల�ననుట కంట��� కనబడ� సంఘమ� �కక్ ���త��న
� లకష్ణమ� అరథ్�సుత్ం��. అ�ే
సమయంల�, సంఘ ప��చరయ్లల� అ��ావ్సుల� కల�గజ�సుక�నన్ప�డ� స��తం, సంఘమ� �కక్ ప���దధ్ త
పట�ట్దల�ా ���య�ంట�ం��. �ాబట�ట్, మనమ� సంఘ సం�ాక్రమ�లను, �ేవ�� ప���దధ్ ఆ��రమ�లను
��ర��ాత్మ�. ��ల� �ి��ీప్ 1:14-18ల� బ���ం�నట�
ల్ , �ేవ�� �ాకయ్మ� ఆ�ం�న ఫలం ల�����ా ల�దు, మ��య�
��ష��రణప�రవ్కం�ా బ���ంపబ��నప�డ� స��తం మనమ� �ేవ�� ప���దధ్ �ాకయ్మ�నక� మ�ాయ్ద ఇ�ాత్మ�.
సంఘమ� �కక్ ప���దధ్ త �ేవ���� సంఘమ� ��ౖప� చూచుటక� ���ధ��న
� ��చచ్��క��య
� �నన్��, అ�ే
సమయంల� అ�� �ా�ిషట్ �ల� మ��య� అ��ావ్సుల�ౖన మనుష�య్ల�గల�ై య�నన్పప్ట���
� �ేవ�డ�
సంఘమ�ను �ారథ్కం�ా �ాడ�క�ంట�డ�� అభయ���య�నన్��.
దృశయ్ సంఘమ� �కక్ ఈ అవ�ాహనను మనసుస్ల� ఉంచు���, అదృశయ్ సంఘమ�ను గ���చ్ క���
�ెల�సుక�ం��మ�.

అదృశయ్ సంఘమ�
దృశయ్ సంఘమ�, పర్� ఆ���ారమ� ��డ�, పర్పంచమందంతటను, �ాథ్�క
సమ���శమ��ా క�డ���ను, ��ావ్సుల క���క���య�నన్��, మ��య� అ�� తమ
��ావ్సమ�ను బ��టం�ా ఒప���ను�ార� గల�ెయ
ౖ �నన్��. �ారందర� ఒక ��ట
క�డ����, పర్��న��న
� ��ండ� సంఘ సం�ాక్రమ�లల� అన�ా, బ��ిత్ సమ్మ� మ��య�
పర్భ�వ��ా�ర్ ��జనంల� �ాల�గ్ను�ార�గల�ెయ
ౖ �నన్��, మ��య� �ారందర� దృశయ్��న
�
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�ేవ�� సంఘమ�ల� �ారయ్�ల�ల�ౖన సభ�య్ల�ౖయ���న్ర� త��వ్�ా
సూ�ం�న�ెయ
ౖ �నన్��.
— — ��. ��ౖమన్ ��బ
ౖ ర్్ట
దృశయ్��న
� సంఘమ� �ేవ�� �బంధన సమ�జంల� ��గ���య�నన్ పర్� ఒకక్ర� గల�ైయ�ండ�ా, కంట���
కనబడ� సంఘం రకష్ణ ��వ్�ా ���సత్ ు�� ఏక��య
� �నన్�ార� మ�తర్�� కల�ైయ�నన్��. ఈ ��త�వ�ను బట�ట్, అ��
���న్ ప�ాయ్య�ల� �జ��న
� సంఘం అ� �ిల�వబడ�త�ం��. అదృశయ్���న సంఘం, దృశయ్��న
� సంఘమంతట�
ల�పల� గల ఒక �నన్ గ�ం��ౖయ�నన్ద� మనమ� ఆను��నవచుచ్. సరవ్�ా��రణం�ా, దృశయ్��న
�
సంఘమ�ల�� అతయ్��క �ాతం సభ�య్ల� �జమ��ా ర��ంపబ��న�ా��య
� ���న్ర� మనమ� సం�ేహమ�
ల�క�ం�� ఎంచుత�ంట�మ�. �ా� మనమ� ��రత్నల� 44:21 మ��య� అ�� 15:8ల� చదువ�త�నన్ట�ట్, ఒక�
హృదయ��న్ �ేవ�డ� మ�తర్�� చూడగలడ�, ఇ�ొక నగన్ సతయ్ం. తతఫ్�తం�ా, చ��తల
ర్ �� ఈ దశల�,
అదృశయ్���న సంఘ��న్ �ేవ�డ� మ�తర్�� సంప�రణ్ �శచ్యత�� గ�ర�త్పటట్ గలడ�. ���ద్షట్�న
� ఏ
��షమ�ల����
ౖ � అ�� ఈ ప�డ���ౖ ఉ��� గల�ై య�ంట�నన్�� గనుక, మన దృ�ిట్� �ార్థ�కం�ా అదృశయ్���న
సంఘమ� ��ౖ ��ం��క
ర్ ��ంచుచునన్పప్ట����, అదృశయ్���న సంఘమ� క��� ఎప��ె�
ౖ � ��ం�న, ���సత్ ు �కక్
ఇహల�క ప��చరయ్క� మ�నుప� మ��య� ��� తర��ాత ��ం�న పర్� ��ావ్�ి �ే��య�నన్�ెయ
ౖ �నన్ద�
గ���త్ంచడం మ�ఖయ్ం.
సరవ్�ా��రణం�ా, ల�ఖనమ� అదృశయ్ సంఘమ� కంట� దృశయ్��న
� సంఘమ�ను ఉ�ేద్�ం�
మ�టలడ�త�ం��, �ా� �ా�� రకష్ణ �షయంల� �ామ�నయ్ం�ా అ�� ��� ���తలక� సంశయ ల����న్
సమక�ర�సుత్ం��. ����� ���న్ గమ��రహ్��న �న��ంప�ల���న్�, ఉ��హరణక�, 1 ����ం�� 5వ
అ��య్యం, 1 ��� 1:19-20. పర్కటన గ�ంథం 2 మ��య� 3 అ��య్య�లల�� ���న్ ఉతత్ రమ�ల� �ాట�
���తలను గ���చ్ ��ల� ఆ�ాజనకం�ా ల�వ�. �ా� �తత్ ం �ద, �ా�� �ాఠక�ల� �ేవ�� �శవ్�ిసత్ ూ
ఆయనయందు నమమ్కమ�ంచు��ర�, మ��య� ఆయనక� �శవ్స�యం�ా ��ేయ�ల�ౖ ల�బడ�దుర�
ల�ఖనమ�ల గ�ంథకరత్ ల� ఆ�ం��ర�. పర్� ఒకక్ర� �శవ్స�య���న�ా��� య���న్ర� ఋ�వ� �ే��
ి �నవల�న����
— దృశయ్��న
� సంఘం �తత్ ం అదృశయ్ సంఘమ�ల� ��గ��� య�ండవల�న���� — పర్� ఒకక్��
లకష్య్���య�ం��న��.
��సు ����� వ�చ్నప�డ�, అయన తన సంఘ��న్ సంప�రణ్ం�ా ప���దధ్ పరచును. అదృశయ్���న
సంఘమ�, దృశయ్��న
� సంఘమ��� సమర�పమ�గల�ై య�ండ�నట�
ల్ , ఆయన ���ల� నుం�
అ��ావ్సులనంద��� ��ల���త్ ాడ�. ఈ �షయ��న్ మనమ� మతత్ � 7:21-23, మతత్ � 13:24-30, 1 ����ం��
3:12-15, మ��య� 1 ��త�ర� 4:17-19ల� చూడగలమ�. �ా� అపప్ట� వరక�, అదృశయ్ సంఘమ�ల�� సభ�య్ల
గ���త్ంప� �ేవ���� మ�తర్�� �శచ్యం�ా �ె��ియ�ంట�ం��.
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వరత్ మ�న �ాలంల� దృశయ్��న
� సంఘమ� ల�పల� అదృశయ్��న
� సంఘమ�నన్ద�� �ాసత్ వమ�
���సత్వ�లమ� �ావ్���ారం�� �ెప������� పర్� ��స
� త్ వ ��ావ్�ి �షయంల� �ార్మ�ఖయ్��న
�
అంత�ాభ్�ాల�గల�ెయ
ౖ �నన్��. సంఘమ� క�మమ� తపప్క సు�ారత్ ����స్న అవసరం ఎం�ె�
ౖ � ఉనన్ద����
�ాట�ల� అ� ��పప్ అంత�ాభ్వ���య�నన్��. దృశయ్��న
� సంఘమ�ల� అ��ావ్సుల���న్ర�� �షయం మనక�
�ెల�సు. అన�ా, మన రకష్ణ �షయ���న �� ఇవవ్����� సంఘ సభయ్తవ్ం ��లద� అరథ్ ం. ఈ �ారణ��న్ బట�ట్,
మనమ� ��చన సు�ారత్ ను ఇతర�లక� మ�తర్�� �ాదు, �ా� మనక� మనమ� క��� ఉప�ే�ంచు��నడం
మ��య� బ���ంచు��నడం ��న�ా��ం���స్ ఉనన్��. మన సంఘ సమ��లల� ఉనన్ అ��ావ్సుల� ���సత్ ును
తమ సవ్రకష్క���ా అం��క��ంచ����� ఆ�వ్�ంపబడ�చు, అదృశయ్��న
� సంఘమ�ల� ��గ��య
� ���న్ర�
మనమ� ర���పరచు�����స్న అవసరమ�నన్��.
సంఘమ� ప���దధ్ �న
� ద� అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� ర���పరచుచునన్ప�డ�, సంఘమ�
�ేవ���� �బంధన �ే�ి���య�నన్ద� అరథ్ ం, అ�� �ేవ�� పర్�య్ే క పర్జ�ా పర్�య్ే ��ంచు��నబ��, ఆయన ���ారథ్ ��
పర్��ిట్ంపబ��నద� అరథ్ ం. ���
ౖ క ప�తర్టత సంఘమ� �కక్ అం�మ లకష్య్��య
� �నన్ద�య�, సంఘమ�ల��
��ావ్సుల పర్సత్ ుత అనుభవం �ా��� ���సత్ ు �కక్ ���
ౖ క ప�తర్తల� ���య�ంచుత�నన్ద� క��� అ��
అరథ్ �సుత్ం��. ���� �ం�, మనలను మనమ� �ేవ�� ఆజఞ్ లక� ��ేయత�� ల�పరచు��నునప�డ�, మనమ�
�ే�న
ి �ాపమ� నుం� �లకడ�ా ప�తర్పరచబడ�చు, �ేవ�డ� మన ��రక� ఏ�ాప్ట��ే�ియ�ం�న ప��ప�రణ్ �న
�
ప���దధ్ తయ�� లకష్య్మ�నక� దగగ్ ర�ా �ేబడ�చుందుమ�.
�ేవ�డ� సంఘమ�ను అనుమ�ం�న �షయం, ఆయన అనుమ�� బట�ట్ సంఘమ�నక� �ార్�ిత్ సుత్నన్
�ార్మ�ఖయ్త మ��య� అ���ారమ�ను గ���చ్, మ��య� సంఘమ� �ేవ�� ��రక� ప���దధ్ �న
� �ై య�నన్ద�
�ెల�సుక���న్మ� గనుక, ఇప�డ� మ�డవ అం�ా�న్ �ెల�సుక�ం��మ�: సంఘమ� �ారవ్�ర్క��న
� ��, ఇ��
�ాసత్ వమ�.

�ర� ్ర�క సంఘ�
క�ో�క్ అ�� పదమ�ను గ���చ్న చరచ్ మ�డ� ��గమ�లల� ��న�ాగ�త�ం��. �దట��ా, “క�ో�క్” అ��
పదమ�ను �రవ్��ాత్మ�. ��ండవ���ా, దృశయ్��న
� సంఘమ� �కక్ �ారవ్�ర్కతను మనం చూ�ాత్మ�.
మ�డవ���ా, అదృశయ్ సంఘమ� �కక్ �ారవ్�ర్కతను మనం చూ�ాత్మ�. “క�ో�క్” అ�� పదం �కక్
�రవ్చనమ��� �దల���టట్ ���మ�.
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�ర్వచనం
మనమ� ఇంతక� మ�ందు �ాఠమ�ల� ����క్�నట�ట్, క�ో�క్ అన�ా: �ారవ్�ర్కమ�; సకల ��స
� త్ వ
సమ�హమ�లక� సంబం��ం�న సకల ��స
� త్ వ�ల�� స� అ� అరథ్ ం. “క�ో�క్” అ�� పదమ�, క�ో�కస్ అ��
ల�య్ట�న్ పదమ�న◌ు అనువ��సత్ ుం��, ఇ�� ���క� �భ��త్ పర్తయ్యమ� కట� మ��య� “�తత్ ం” ల�క “ప���త్” అ�
అరథ్ మ��చుచ్ ���షణం �ల�స్ నుం� ఉతప్నన్మవ�త�ం��. ఇ�� ��మన్ క�ో�క్ సంఘమ�ను గ���చ్న
పర్�త్ ావన �ాదు. ���షం�ా, ఇ�� ���సత్ ును ��ంబ��ంచు సంఘమ�ల�న్ట� మధయ్ గల ఐకయ్తను గ���చ్న
వరణ్న��య
� �నన్��.
ఈ ���లల� మన ��ావ్సమ�ను ర���పరచు��నుటక��ాను మనమ� స��వ్��గమ� �ే��
ి �నుచునన్
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� �కక్ ర�పమ�, ఆ��మ బ��ిత్ సమ్మ�క� సంబంధ���న ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల
నుం� అ�వృ��ధ్ అ�య్ంద�, ఈ �ాఠమ�ల పరంపరల�� ఇ��వరకట� �ాఠమ�లల� ��ర�చ్���య�నన్ట�ట్ �ర�
జ�ఞ్పకం �ే��
ి �నవచుచ్. ఈ ఆ��మ ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల� ��త ర�పంల� య�ం��న ఆ ���ల�ల్,
పర్పంచమ�ల�� ���� �ధ ���సత్వ సంఘ�ల� అపప్ట��� సకల సంఘ�ల� క��ియ�నన్ సంఘ పర్భ�తవ్ం�ా,
ఇంకను ఒకక్ జ�ం�� ���ం���� �ాల�దు. �ాబట�ట్, అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� సంఘమ� �కక్ �ారవ్�ర్కతను
గ���చ్ మ�టల�డ�నప�డ�, ��స
� త్ వ సంఘ సమ�హమ�ల�న్ట��� క���న ఒక వయ్వసథ్ ను గ���చ్న ��వం అందుల�
ల�దు. ���షం�ా, మనల� వయ్వ�ాథ్పర��న
� �ే��ల�నన్పప్ట����, అ�� ��య్యబదధ్ ��న ��స
� త్ వ సంఘమ�ల�న్ట�
మధయ్ గల ప�����ధ్తమ్ ఐకయ్మ�ను గ���చ్ మ�టల�డ�త�ం��. చ��తల
ర్ � ఈ దశల�, “క�ో�క్” అ�� పదం
�ేరచ్బ��ం��. “సంఘమ�” అ�� ��మమ�ను పర్� ���సత్వ సంఘ సమ�హమ�నక� వ��త్ంపజ�య�ల���� ���
��వ���య�ం��న��.
ఈ అ��ార్యం 1 ����ం�� 1:2ల� గల ��ల� బ�ధ పర్�ార��న
� �ై య�ం��న��, అచచ్ట ��ల� తన ఉతత్ రంల�
ఈ ���ంద మ�టల� �ార్సుత్��న్డ◌ు:
����ంథుల�నునన్ �ేవ�� సంఘమ�నక�, అన�ా ���సత్ ు��సునందు
ప���దధ్ పరచబ��న�ా��� ప���దుధ్ల��ా ఉండ�టక� �ిల�వబ��న�ా�����, �ా����
�
మనక�ను పర్భ�వ��ా ఉనన్ మన పర్భ���న
ౖ ��సు���సత్ ు ��మమ�న పర్�సథ్ లమ�ల�
�ార్��థ్ంచు�ా��కంద����� �భమ� �ె�ిప్ �ార్య�న��. (1 ����ం�� 1:2).
ఇచచ్ట, ��ల� ����ంథుల�� ���� �ధ ���సత్వ సంఘ సమ�హమ�ల�, �ాట�� ఆయన “����ంథుల�� ...
సంఘమ�” అ� �ామ���కం�ా సంబ���సత్ ు��న్డ�, �ార� ఏ పర్�ేశంల� �వ�ిసత్ ు��న్ర�� ����� ��తత్ మ�
ల�క�ం��, క��ియ�నన్ ��ాల సంఘమ�ల� ఒక ��గ��య
� �ం��న్ర� సూ�సుత్��న్డ�.
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మ�డవ శ��బద్ మ� మధయ్ �ాలంల�, �ా��త్జ్ క� �ెం��న �ి�య
ిర్ న్, సంఘమ�ను �రవ్��ంచుటల�
�షప�ల� ల��� య�జక�ల� వ��ంచవల�ిన �ాతర్ను ����క్ వ�ాక్ణ�ంచ����� �దల���టట్ �డ�. ఆయన
ర�ం�న ప�ర్క 68ల�, ఇల� పర్�త్ ా�ం��డ�:
య�జక�� హత�
త్ ��� ఆయన�� ఐకయ్���య�నన్�ార� సంఘ���య���న్ర� . . .
సంఘమ�, �ారవ్�ర్క��న
� �� మ��య� ఒకక్ట� అయ�య్నన్��, అ�� �ెగ��టట్ బడల�దు
స��క�� �భ�ంపబడనూ ల�దు, �ా� ఒక���� ��కర� సు�ాం�ాతయ్మ��ా నుండ�
య�జక�ల��డ� �ి��ంట��ేత �జమ��ా మ���ప��న�ై, ఒకక్ట��ా
బం��ంపబ��న�ైయ�నన్��.
�ి�య
ిర్ న్ దృ�ిట్ల�, సంఘమ� �కక్ ఐకయ్త, అ��ికత్ �ల� మ��య� సంబం��త ప��చరయ్ �కక్
ఐకయ్తల� ��ర��ా��న�ై య�ం��న��. ఈ దృ�ిట్��ణం ��ాలమగ�టక� �దల���టట్ న
� ప�డ�, సంఘ పర్భ�తవ్ం
�కక్ ఐకయ్తల�గల ��� ఐకయ్తను ర���పరచు��న����� ��స
� త్ వ�ల� క��� �దల���టట్ �ర�. �షప�ల�
మ��య� య�జక�ల� పర్పంచమందంతటను ఉం��నందువలన, సంఘమ� పర్పంచమందంతట� పర్� సథ్ లంల�ను
ఉం��న ఏ���క వయ్వసథ్ �య
� �ం��న��.
అ�నను, ఈ సమయంల� క���, “క�ో�క్” అ�� పదమ� అంద��� కల�ప����య�నన్, ���సత్ ు
��మమ�నుబట�ట్ �ిల�వబ��న సకల జనులను మ��య� సంఘ సమ�హమ�లను, మ��య� సంఘమ�
�కక్ �ాంపర్���క �ి�ధ్ �ంతమ�లక� �శవ్స�య�ల�ౖ య�ం��న�ా���� ఇమ�డ�చ్���య�ం��న పద���
య�ం��ల� ఉ�ేద్�ంపబ��ం��.
ఏ�� ఏ���
� �, అట� తర��ాత, సంఘమ� �భ�ంపబ�� మ�కక్�ెకక్ల�య్ం��. ఉ��హరణక�, ���.శ.
1054ల�, ��మన్ క�ో�క్ సంఘమ�, త�ర�ప్ �ే�ాలక� సంబం��ం�న స��త����ర సంఘ�లను ������ిం��,
మ��య� త�ర�ప్ �ే�ాలక� సంబం��ం�న స��త����ర సంఘ�ల� ��మన్ క�ో�క్ సంఘ��న్ ������ా�.
ఈ సమయంల�, ఈ సంఘ�ల� “క�ో�క్” అ�� ప���న్ ఒక నూతన �న��ం��న
ౖ అవ�ాహన��
పర్���ంచడం �దల���టట్ ��. �ా�� ��ంత సంఘ�ల� క�ో�క్ సంఘ�ల�ౖ ల�క, �ారవ్�ర్క��న
� ��ౖ య���న్య�
పట�ట్బటట్ టం వలన, పర్� ఒకక్ సంఘం �ే�కద◌ే ఏ��క
� �ార్మ�ణ�క���న సంఘమ��ా గ���త్ంచు��నడం,
��ట���ర�ల�ౖయ�ం��న సంఘ�లను ఖం��ంచడం �దల�య్ం��.
అట�తర��ాత, 16వ శ��బద్ మ���ట� సంఘ సంసక్రణ ఫ�తం�ా, ��ర్ట��ట్ �ంట� సంఘ�లల� అ��క �ాతం
�నన్��న
� ������న్ అవలం�ం���. అ�మ�ఖయ్ం�ా, క�ో�క్ అ�� పదమ�ను గ���చ్ అ�న్ట��
కల�ప����న ��� అరథ్ ం �ేత ఆక��ష్ంపబ�� �ార� ��ావ్స పర్మ�ణంల�� ఆ��మ అరథ్ ం ��ప
ౖ � ��ను����
� ార�.
ల�ఖ��ల� మ��య� అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణం�� ఏ��భ�సూ
త్ , ���సత్ ు ఆ��పతయ్ం ���ంద ��స
� త్ వ సంఘ�ల�న్
�ాల�పంచు��ను ప�����ధ్తమ్ ఐకయ్తను ��ర్ట��ట్ �ంట� సంఘ�ల� ర���ప�����. సంఘ పర్భ�తవ్ంల�
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సం����వం ల�క�ం��, �ా���� సంబం��ం�న �ాఖ�ప�ాఖల� పర్� ఒకక్ట� అం��ంచు ��ామ్ణ�తమ్క���న
����ప్ట�ను ��ల�ప్క�ం�� క��� ఈ ఐకయ్త బలమ��ా �రవ్��ంపబడవచుచ్న� అ� గ���త్ం���.
ఆధు�క ల�కమ�ల� సంఘమ� �కక్ �ారవ్�ర్కతను గ���త్ంచడమంట�, అ��సత్ ల�ల ��ావ్స
పర్మ�ణంల�� �ి�ధ్ �ంతమ�లను ర���పరచు పర్� సంఘమ� �కక్ క�మబదద్ తను ర���పరచడమవ�త�ం��.
�శవ్స�య��న
� ��య
ౖ �నన్ సంఘమ�ల�న్ట�ల�� ��స
� త్ వ�లందర� ���సత్ ు �కక్ �బంధన సంబంధ��న
�
ఆ��పతయ్ం ���ంద ఉ��న్ర�, మ��య� య��రథ్ �న
� ��ావ్సులందర� ఆతమ్ వరమ�ల� అనుగ��ం� పబడ�ట�ేత
���ంపబ��య���న్ర�. ఈ �ారణ��న్బట�ట్, పర్� సంఘమ�ల�� య��రథ్ �న
� పర్� ��స
� త్ వ����గల వరమ�ల వలన
పర్�జనమ� ��ంద����� మనమ� ఆస��త్పర�ల��య
� �ం���, మ��య� �ాట����ాట� �ాధయ్���నంత
ప����రమ� �ేయ����� క��� మనమ� ఇషట్ పడ�చునన్�ార���య�ం���.
“క�ో�క్” అ�� పదమ� �కక్ �రవ్చనమ�ను మనసుస్ల� ఉంచు���, దృశయ్��న
� సంఘమ�
“�ారవ్�ర్క��న
� ��” అ� �ిల�వబడ�త�నన్ �����లను చూ��ద్మ�.

దృశయ్���న �ార్వ�్రక సంఘమ�
�ా�ావ్�ర్కమ�ను గ���చ్న మన గ���ంప�ను దృశయ్��న
� సంఘమ�ను గ���చ్న మన అవ�ాహన��
జ���ం�నప�డ�, దృశయ్���న �ారవ్�ర్క సంఘమ�ను ఈ ���ం�� �ధం�ా �రవ్�ంచవచుచ్: ���సత్ ు ఆ��పతయ్మ� ���ంద
�ేవ���� గల �బంధనల� �ే�య
� �నన్ �ారంద�� ఒక �శవ్�ాయ్పత్ సహ�ాసమ�. సప్షట్ ం�ా, ఈ సహ�ాసమ�
సంఘ పర్భ�తవ్మ� కంట�, ���షం�ా ప�����ధ్తమ్గల�ైయ�నన్��. ��� పర్భ�తవ్ం ��స
� త్ వ సంఘ
సమ�హమ�ల�న్ట�� �ం���వ� ఏ ఒకక్ �ాఖ�ప�ాఖ��న
� ను ల�దు. ���షం�ా, దృశయ్���న సంఘమ� �కక్
ఐకయ్త, పర్� ఒకక్ సంఘమ�, ఒ�� ���సత్ ు �కక్ �బంధన ఆ��పతయ్మ� ���ంద, ఒ�� �ేవ���� గల �బంధనల�
�ే�య
� �నన్ద�� �ాసత్ వమ���ౖ ఆ��రప��య�నన్��.
చ��తర్ సంబంధం�ా, దృశయ్���న సంఘమ� �కక్ �ా�ావ్�ర్కమ�ను గ���చ్న జ�డ ���� ���లల◌ో
ఉనన్��. ���న్ �ాంపర్��య�లల�, ��� జ�డ సంఘ పర్భ�తవ్ం ��వ్�ా బయటపడ�త�ం��. సంఘం ��నంతట అ��
��చచ్గ�చుండ�ా అ�� �సత్ ��ంచుచుండ�ను, పర్� �కక్ నూతన ప����రక�డ� అ�����ంపబడ�ను, ఆ
సమయంల� అ��వర�� ప����రక�ల��ా అ�����ంపబ��న�ార� ఈ నూతన ప����రక����ౖ తమ హసత్ మ�ల
నుంచుదుర�.
�ా� సంఘమంతట� ఐకయ్త, అ�����ంపబ��న ప����రక�ల మ��య� య�జక�ల పరంప�ాక�మంల� కంట�,
���షం�ా ���సత్ ునంద� మన ��ావ్సమ� మ��య� ప�����ధ్తమ్ �ారయ్మ���ౖ ఆ��రప��య�ంట�ంద�
సరవ్�ా��రణం�ా ��ర్ట��ట్ �ంట��ార� ����క్వ�ాక్ణ�ం��ర�. ఈ �ారణమ�నుబట�ట్, ప�����ధ్తమ్ ఐకయ్త
��ల���య�ండ� పర్���ట, �ేవ���� �బంధనగల�ార� ���సత్ ు ��మమ�ల� క�డ���ను పర్� సథ్ లంల�, నూతన
సంఘ సమ�హమ�ల� తల�తత్వచుచ్. దృశయ్��న
� సంఘమ� �ారవ్�ర్క��న
� �� ఎందుకన�ా పర్జల� �ేవ����
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�బంధన సంబంధం క���య�ండ� పర్� ��ట, సంఘం ���సత్ ు ఆ��పతయ్మ� ���ంద, ప�����ధ్తమ్ ఐకయ్త�� ఉ���గల�ై
య�ంట�నన్ద� ��ర్ట��ట్ �ంట��ార� పట�ట్బడ�త�ంట�ర�.
���సత్ ు �కక్ �ారవ్�ర్క సంఘమ�ల� ��గం�ా ఏ సంఘ��న్ హత�
త్ ���య�ం��ల���� ఈ ���ల�ల్ అ��క
మం�� ���సత్వ�ల� ఎదు��క్ంట�నన్ అతయ్ంత సరవ్�ామ�నయ్��న
� సమసయ్���య�నన్��. పర్పంచంల�� అ��క
పర్��
ే ాలల�, ��స
� త్ వ సంఘ�ల�ౖ య���న్ర� �ావ్���ారం�� �ెప����������� �ధమ�ల�ౖన సంఘ�ల� ఎ��న్
ఉ��న్� గనుక స��భ్వనగల ���సత్వ�ల� తరచు�ా ��ం��ంట�ల� ఏ�ో ఒక �ప��త �ాథ్��� ��ళత్ ���న్ర�. �ార�
తమ హృదయ�లను సు��ాలం�ా �ెర� ��స
� త్ వ సంఘమ� �ెప������� ఏ సంఘ���ౖన్�� హత�
త్ క�ంట���న్ర�,
ల��� సంఘమ� సంక��తం�ా �రవ్�ంపబ��న సమ�హమ�నక� ల�క �ాఖ�ప�ాఖక� �ెం��న�ా��� తపప్
����న పర్� ఒకక్��� �ార� పర్కక్నబ�టట్ స
� త్ ు��న్ర�.
ఈ సం��ల్షట్ ప���థ్ �
ి �� స�యకరం�ా ఉండగల ఒక ప���ాక్రమ� సంఘ���� సంబం��ం�న మ�డ�
�ాంపర్���క��న
� సం��తమ�లల� �ానవచుచ్. ఈ సం����ల� 17వ శ��బద్ మ�ల� �ాక్ట�ల్ండ్ �ే�ా��� �ెం��న
జ�న్ ��క్స్ �ా���త
ే ర���ం��ంచబ��న�, �ా� అ� అత� �ాలమ�ల�� అ��క ��ర్ట��ట్ �ంట� సంఘ�ల ఆల�చ��
�ోరణ�లక� �ార్��ధయ్ం వ��ం���. అ�మ�ఖయ్ం�ా, దృశయ్��న
� �ారవ్�ర్క సంఘమ�నక� సంబం��ం�న
య��రథ్ �న
� సంఘ సమ��ల���, అల� ఉనన్ట�ట్ నట�సత్ ూ వం�ంచు సంఘ సమ��ల��� �����న్
గ���త్ంచగల�గ�నట�
ల్ , ఈ సం����ల� ��స
� త్ వ�లక� స�యకరం�ా ఉంట���న్�.
సంఘం ఏ �ిథ్�ల�, ఏ దశల� ఉనన్�ో కను��నగల�గ�నట�
ల్ సంఘమ�నక� ���న్
�హన్మ�ల�ండ�ట అ��య్వశయ్కమ�య్ం��, ఎందుకన�ా �జ����, ఏ సమ�హ���
� �
తనను ��న◌ు సంఘమ� �ిల�చు��నవచుచ్. 16వ శ��బద్ మ�ల� తల��త్న సంఘ
సంసక్రణ వంట�, �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� ��పప్ సం��భకర���న ప���థ్ త
ి �లల�,
“�జ��న
� సంఘమ� ఎకక్డ కనబడ�త�ం��?” అ���� ��దద్ పర్శన్ అవ�త�ం��. గనుక
ఉ��హరణక�, సంఘ సంసక్రణకరత్ ల�, సంఘమ� �కక్ గ�ర�త్లను అ� జ�గ�తత్��
�రవ్�సూ
త్ , “అ�� మన కనుల ఎదుట నుండ� �హన్మ� �ాద�” �ె�ాప్ర�. అ��
కటట్ బ��న కటట్ డమ� �కక్ భవన��ామ్ణ ��శలమ� �ాదు. అ�న్ట� కంట� �దట, ఆ
సంఘమ�ల� �ేవ�� �ాకయ్ం బ���ంపబడ�త�ం��, ల��� అనన్�ే మ�ఖయ్ం. �ేవ��
�ాకయ్ం స���ా బ���ంపబడ� పర్� ��ట, సంఘమ�నన్ద� అరథ్ మవ�త�ం��. ఎకక్�ెకక్�ె�
ౖ ే
సంఘ ఆ��రమ�ల� మ��య� సంఘ సం�ాక్రమ�ల� స��న
� �ధం�ా
�రవ్��ంపబడ�త�ంట��, అకక్డ సంఘమ�నన్ద� �ె��ి��త�ం��. అట�తర��ాత
�ాలంల�, సంఘ క�మ�కష్ణ ఈ గ�ర�త్లల�, మ�ఖయ్��న
� ద�య్ం��, మ��య�
క�మ�కష్ణక� సంబం��ం�న ఈ గ�ర�త్ ల�నటల్ ��ే సంఘమ� �కక్ ప�తర్త
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ప�ాజయం �ాల�ౖనట�ల్ అ�య�, ఈ �ధం�ా సంఘమ� ��� �జ���� మ��య�
గ���త్ంప�ను ��ల�ప్త�ంద�� గ��ం� ప� ఏరప్డ�త�ం��.
— ��. ఆర్. ఆల్బర్్ట �హ్లర్, �.
��ౖన ����క్�నట�ట్, దృశయ్��న
� �ారవ్�ర్క సంఘమ� �కక్ ఈ మ�డ� �ాంపర్���క సం����లను
ఒ��క్కక్���� ఇప�డ� �వరం�ా చూ��ద్మ�, �ేవ�� �ాకయ్ం బ���ంపబడ�ట�� �దల���టట్ ���మ�.
�ేవ�� �ాకయ్మ�ను తన ��ంత ��త�
త్ �ా క���య�ండ�టక�, ��� అరథ్�వరణ �ెప�టక�, ����
అనవ్�ంచుటక� ల��� పర్చురమ� �ేయ�టక� �న��ం��న
ౖ �ావ్���ార హక�క్గల సంఘమ��ా� ల���
�ాఖ�ప�ాఖ�ా� ఏ��య� ల�దు. ల�ఖనమ�లక� అరథ్ �వరణ �ెబ�త�, �ాట�� ఉప�ే�ంచ����� �ా���� మ�తర్��
�న��ం��ౖన హక�క్నన్ద� ���న్ సంఘ�ల� మ��య� �ాఖ�ప�ాఖల� �ావ్���ారం�� �ెప�క�ంట��.
బ�ౖ�ల�ను గ���చ్ �ా��క�నన్ గ�హణశ��త్� ఇతర�లందర� క���య�నన్��� కంట� �జ��న
� ����ా �ేయ� పర్�ేయ్క
జ�ఞ్��దయమ� �ా���� మ�తర్�� కలద� మ�� ���న్ సంఘ�ల� �ెప�క�ంట��. �ా� ఏ సంఘ���నను, �ేవ��
�ాకయ్మ�ను బ���ంచుట�� స�, ఈ గ�ర�త్లల� �ే���న
ౖ ను సంప�రణ్ ం�ా కనుపరచడం ల�దు. �ేవ�డ� బ�ౖ�ల�ను
దృశయ్��న
� సంఘమంతట��� అనుగ���ం��డ�. మ��య� మనమ� బ�ౖ�ల�ను స���ా అరథ్ ం �ే��
ి �నగల�గ�నట�
ల్
ఆయన ప�����ధ్తమ్ను దృశయ్���న సంఘమంతట��� అనుగ��ం� ��డ�. ఈ �షయ�లను మనమ� 1 ���
3:15, ���ర్ 4:11-13 మ��య� ���ర్ 6:4-6ల� చూడవచుచ్. అంతమ�తర్���ాక, మనమ� మతత్ � 28:20, 1
��� 4:16, 2 ��� 2:15, 2 ��� 3:14-17ల� గమ�సుత్నన్ట�ట్, దృశయ్���న సంఘం �ేవ�� �ాకయ్మ�ను
చదువవల�ను, గ���ంచవల�ను, మ��య� ఉప�ే�ంచవల�న� ల�ఖనమ� ఈ సంఘ��న్ �తత్ ం�ా ��చచ్��సత్ ుం��.
బ��ిత్ సమ్�చుచ్ట మ��య� పర్భ�వ� ��జనమ�ల� �ాల�గ్నుటయను సంఘ సం�ాక్రమ�లను స��న
�
�ధం�ా ఆచ��ంచుట సంఘమ� �కక్ ��ండవ గ�ర��ైయ�నన్��. ఈ సం�ాక్రమ�ల� ��వలమ� ఒక
�ాఖ�ప�ాఖక� ల��� మ��క �ాఖ�ప�ాఖక� �ెం��న� �ావ�, �ా� దృశయ్��న
� సంఘం ���త్���
�ెం��న��ౖయ�నన్�.
సంఘ సం�ాక్రమ�లను ల�ఖనమ�ల పర్�ారం �రవ్��ంచడం దృశయ్��న
� సంఘమ�ల� పర్� సమ�హమ�
�కక్ పర్�ేయ్�ారహ్త మ��య� బ�ధయ్త��య
� �నన్��. బ��ిత్ సమ్�చుచ్టను గ���చ్ మతత్ � 28:19ల� ��సు
��ల��చ్న మ� ఆ�ేశంల�ను, 1 ����ం�� 1:13-17ల�� బ��ిత్ సమ్మ�ను గ���చ్న ��ల� బ�ధల�ను ఈ �వ�ాల�
మనక� ల��ాత్�. ల��ా 22:15-20ల�, పర్భ�వ� �ా�ర్ ��జన సం�ాక్రమ�ను ��సు వయ్వ�ాథ్�ిం�న
�షయంల� క��� ఈ �షయ��న్ మనమ� గమ�ంచవచుచ్, ఈ ��జనమ� తన �ాజయ్మంతట� ��ర���నద�,
�బంధన పర్�ార���న ఆయన ఆ��పతయ్ం ���ంద �ే��య�నన్ �ారంద����ర��న
� ద� అచచ్ట ��సు సూ�ం��డ�.
ఇట�వంట� �ాకయ్���ాలను బట�ట్, ��ర్ట��ట్ ం� ట� సంఘ�లల�� అ��క �ాతం, ఇతర సంఘమ�ల మ��య�
�ాఖ�ప�ాఖల సం�ాక్రమ�లను గ���త్సత్ ూ �ాట�� ర���పర�సుత్��న్�.
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�ధుయ్కత్ ం�ా �ాయ్వ���క��న
� సంఘ క�మ�కష్ణ, ఉ��హరణక� సమ�జంల� నుం� �����య�ట,
దృశయ్��న
� �ారవ్�ర్క సంఘమ� �కక్ మ�డవ �ాంపర్���క���న గ�ర��ైయ�నన్��.
�ధుయ్కత్ ం�ా �ాయ్వ���క��న
� సంఘ క�మ�కష్ణ, మ�� మ�ఖయ్ం�ా �����యబడ�టను, ఏ ��స
� త్ వ�డ�ను
ఆనందం�ా ఆ�ావ్��ంచడ�. ఈ �ారణ��న్ బట�ట్ సంఘ�ల� �ధుయ్కత్ సంఘ క�మ�కష్ణను తరచు�ా అమల��ేయడం
ల�దు. సహజం�ా��, మతత్ � 13:24-30ల� గల ��ధుమల� మ��య� గ�ర�గ�లను గ���చ్న ఉపమ�నమ�ల�
మనమ� చూచుచునన్ట�ట్, ఓ��� స��తం బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� �రబ్ం��జఞ్ ��య�నన్��.
అ�నను క�మ�కష్ణక� ��� �ార్మ�ఖయ్త ఉనన్��. సంఘ సభ�య్లల� ఒకర� �ే�� �ాపం, క�మ�కష్ణ
తపప్�స���ా అమల� �ేయ��స్నంత ����కర��న
� �ైయ�ండ� సంద�ాభ్ల�ంట�� — మ�� మ�ఖయ్ం�ా అట�ట్
�ాపం సంఘ���� అ�ాయం క���సత్ ూ, ��� ��ర� పర్�షఠ్ లను అపఖ�య్��ాల��ేయ� ప���థ్ ిత�ల� ఏరప్డ����.
ఇట�వంట� సమయ�లల�, సంఘ��న్ �ా�ాడట���� మ��య� తప� �ే�న
ి వయ్��త్ మ�ర�మనసుస్ ��ందునట�
ల్
�ేయ����� క�మ�కష్ణ ఉ�ేద్�ంపబ��ం��. క�మబదధ్ �న
� క�మ�కష్ణ గ���చ్న� ల�ఖన సంబంధ���న ఆ���ాల�
మతత్ � 16:19, మతత్ � 18:18, ��ను 20:23, మ��య� �త� 3:10 వంట� �ాకయ్���ాలల� కనబడ�ను. 1
����ం�� 5:1-13ల� ఇట�ట్ క�మ�కష్ణ అమల��ేయబ��నట�ట్ మనమ� చూడవచుచ్. దృశయ్���న సంఘమ� �తత్ ం
���సత్ ునక� �ెం��య�నన్�� మ��య� అ�� ఇహల�కంల� ఆయన పర్������య�నన్�� గనుక, కంట��� కనబడ�
సంఘమ�ల�� పర్� ఒకక్ర� ���సత్ ు భక�త్లక� �ాప�దల�సూ
త్ , సంఘ క�మ�కష్ణను స��న
� ���ల� అమల� �ేయడం
��వ్�ా ఆయన ��రవమ�ను పర్�ర��ంచుట మ�ఖయ్���య�నన్��.
ఈ ���ల�ల్ స��తం సంఘమ� �కక్ గ�ర�త�లను గ���చ్ ��ంచడం మనక� మ�ఖయ్���య�నన్��.
మన ��ంత సంఘ సమ�జమ�ల� దృశయ్��న
� �ారవ్�ర్క సంఘమ� �కక్ హదుద్ల ల�పల�, ���సత్ ు ఆ��పతయ్ం ���ంద
�ేవ���� గల �బంధనల� ���య�ండ�నట�
ల్ �శచ్యపరచు��నుటక� అ� మనక� స�యకరం�ా ఉంట��.
�జ ���సత్వ�ల�ౖయ�నన్ట�ట్ నట�సత్ ూ వం�ంచు సభ�య్లను మ��య� సంఘ శత�ర్వ�లను గ���త్ంచుటక�ను,
ఇట�వంట� గ�ంప�లక� దూరం�ా ఉండవల�న� ��స
� త్ వ�లను మనమ� ��చచ్��ంచునట�
ల్ ను, ఈ అబదధ్ గ�ంప�ల�
మన పర్భ���ౖన ��సునక� మ��య� ఆయన సు�ారత్ క� పర్��ధుల� �ావ� మనమ� ల�కమ�నక� పర్చురమ�
�ేయగల�గ�నట�
ల్ ను, అ� మనక� స�యం �ే�త్ ా�. ప��చరయ్లల� �మగన్��న
� �ాఖ�ప�ాఖలక� �ెం��న
మనమందరమ� క��ి ప��ేయ�నట�ట్ అ� మనలను ��ర్తస్���త్ ా�. ���సత్ ు శ��రమ� మన సంఘమ�ల�� ల���
�ాఖ�ప�ాఖలక� ప���త���న�� �ాదు, �ా� ���సత్ ు సు�ారత్ పర్కట�ంపబడ�త�నన్ పర్� ��ట పర్పంచమందంతటను
�ారవ్�ర్కం�ా �సత్ ��ం�య�నన్ద� మనమ� గ���త్ం�నప�డ�, దృశయ్��న
� సంఘమ�ల�� ��గ���య�నన్ పర్�
ఒకక్��� ఆ�ంగనమ� �ే��
ి �నుటక� మనమ� ��ర్తస్��ంపబడ�దుమ�.
దృశయ్��న
� సంఘమ� �కక్ �ారవ్�ర్క సవ్��వ���ట� �ెల�సుక���న్మ�, గనుక అదృశయ్��న
� సంఘ
�ారవ్�ర్క��న
� �ైయ�నన్ ���న్ �����లను గ���చ్ ఆల�చన �ే�ద్ �మ�.
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అదృశయ్���న �ార్వ�్రక సంఘమ�
�ారవ్�ర్కమ�ను గ���చ్న మన అవ�ాహనను, అదృశయ్��న
� సంఘమ�ను గ���చ్న గ���ంప���
జ���ం�నప�డ�, అదృశయ్��న
� �ారవ్�ర్క సంఘమ�ను ఈ ���ం�� �ధం�ా �రవ్�ంచవచుచ్: రకష్ణ ��తత్ ��� ���సత్ ు��
స��క
� య్��య
� �నన్ సకల య�గమ�లంద� సకల జనుల� అదృశయ్��న
� �ారవ్�ర్క సంఘ��య
� ���న్ర�. మనమ�
�ెప�క�నన్ట�ట్, అదృశయ్��న
� సంఘమ�, దృశయ్��న
� సంఘమ� �కక్ ఉప ���గ��య
� �నన్��, గనుక
అదృశయ్���న సంఘమ�ల�� పర్� ఒకక్ర� ���సత్ ు ఆ��పతయ్ం ���ంద, �బంధననుబట�ట్ �ేవ���� సంబంధం
గల�ా���య�నన్ర�� �షయం క��� �ాసత్ వ���య�నన్��. �ా� అదృశయ్���న సంఘ��క�నన్ �ే��ను
����ంపగల�గ�నట�
ల్ , ఇ�� దృశయ్���న సంఘ���� ఎల� �నన్��న
� �ెయ
ౖ �నన్�ోయను �షయం��ౖ మ�తర్�� మన
�రవ్చనమ� ��� దృ�ిట్� �ల�ప�త�నన్��.
అదృశయ్���న సంఘమ� �కక్ �ారవ్�ర్కమ�ను గ���చ్ అ��క �����లల� �ెప���నవచుచ్, �ా�
మనమ� పర్��నం�ా ��ం��ంట���ౖ మ�తర్�� మన దృ�ిట్నుంచు��మ�. �దట��,� అదృశయ్��న
� సంఘమ�
�ారవ్�ర్క��న
� �ైయ�నన్�� ఎందుకన�ా, రకష్క��ొకక్�ే ఉ��న్డ�. ��ండవ���ా, అదృశయ్���న సంఘమ�
�ా�ావ్�ర్క��న
� �ై య�నన్�� ఎందుకన�ా, ఆ రకష్క�� �దద్ క� మనలను న���ిం�ే�� ఒకక్ట� �జ��న
�
మ�రగ్ మ�నన్��. రకష్క��ొకక్�ే అ�� �షయ��న్ మ�ందు�ా చూ��ద్మ�.

రకష్క��ొ క్క�ే
��సు ���సత్ ు, సమసత్ మ�న�ా��� అందుబ�ట�ల� నునన్ అ��వ్తయ��ెన
ౖ రకష్క�డ� ల�ఖనమ� సప్షట్ ం�ా
ఉప�ే�సుత్ం��. మనలను ర��ంచ����� ఎప��ె�
ౖ ��ా� శ��త్ క���య�ం��న�ాడ� ఆయన ఒకక్�ే, మ��య�
ఎపప్ట������ా� ర��ంచగల�ాడ� క��� ఆయన ఒకక్�ే. అ�� 4:12ల� ��త�ర� ఈ ���ం�� �ధం�ా ఉ��ఘ్ట�ం�
పల�క�త���న్డ�:
మ�� ఎవ�వలనను రకష్ణ కల�గదు; ఈ ��మమ�న�� మనమ� రకష్ణ ��ందవల�ను
�ా�, ఆ�ాశమ� ���ంద మనుష�య్లల� ఇయయ్బ��న మ�� ఏ ��మమ�న రకష్ణ
��ందల�మ� అ��ను (అ�� 4:12).
మ�నవ జ���� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ఏ���క రకష్క�డ�, ��సు ���సత్ ు మ�తర్��. ఈ సతయ్మ�ను మన
పర్భ�వ� ��ను 14:6ల� ���� పర్చురమ� �ేసత్ ూ, ఇల� ��ల���చ్డ�:
���� మ�రగ్ మ�ను, సతయ్మ�ను, �వమ�ను; �� ��వ్�ా�� తపప్ ��వడ�ను
తం���
ర్
దద్ క� �ాడ� (��ను 14:6).
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ఎందుక� ��సు మ�తర్�� మనలను ర��ంచగల�ా�ెయ
ౖ ���న్డ�? ఎందుకంట�,
రకష్క��ెన
ౖ �ాడ� ప��ప�ర�ణ్�ెన
ౖ మ�నవ�డ�ను, ప��ప�ర�ణ్�ెన
ౖ �ేవ�డ���ౖయ�ం���,
గనుక మన �ాథ్నంల� ఉండ�నట�
ల్ , మనక� బదుల��ా బ�య�గ���య�ండ�నట�
ల్ ,
మనక� పర్��య్మ�న్య��� య�ండ�నట�
ల్ , ��సు ప��ప�ర�ణ్�ెన
ౖ
మ�నవ��ెయ
ౖ �ండవల�ి వ�చ్ం��. ఈ �ాతర్ను ��ర��రచ్గ���న�ాడ� ��సు మ�తర్��
అయ�య్��న్డ�. సహజం�ా��, ���దు వంశప� �ింహమ� �ేవ�� ���ీస్య���
య�ండ�టక�, అ��ికత్ ��ెన
ౖ �ా�ై య�ండ�టక� �ేవ�డ� �య�ం�నప�డ�, ��చ��
చ��తర్ ��సం ఇ�� సం�ిదధ్ం �ేయబ��ం��. ���దు తర��ాతః �ావల�ియ�ం��న ��పప్
�ా� ����, ఈ అ���ార ���ను ���� �రవ్��సత్ ు��న్డ�, గనుక ��సు �ాకడక�
�ాత �బంధన అం�� మనలను �ిదధ్ం �ేసత్ ుం��. �ాబట�ట్, ఆయన తన పర్జలను �ా��
�ాపమ� నుం� సంప���త్�ా ర��ంచుటక� అవసర���య�నన్ పర్మ�ణమ�లను ���సత్ ు
మ�తర్�� ��ర��ర�చ్త���న్డ�.
— ��. జ�న్ ��్రమ్
��సు, ���
ర్ ిబ్ట��య
� నుల�, బ��ిట్సట్ ు�ార�, ఆం��ల్కనుల�, ��థ��సట్ ుల�, ల�థరనుల�, ��మన్
క�ో�క�క్ల�, �ార్చయ్ స��త����ర సంఘసుథ్లక�, మ��య� దృశయ్��న
� సంఘమ�నక� సంబం��ం�న పర్� ఒకక్
�ాఖ�ప�ాఖక� �ెం��న పర్� ఒకక్���� రకష్క��ైయ���న్డ�.
అదృశయ్���న సంఘం ఒ�� ఒకక్ట�నన్�� ఎందుకన�ా ర��ంపబ��న పర్� ఒకక్ర� ఒ�� ��సు��, ఒ��
రకష్క���� ఐకయ్��య
� ���న్ర�. మన ఐకయ్తక� మ�ల���రం ఆయ��. ఆయన ����
�భ�ంపబడ��ా�ైయ���న్డ� గనుక, మనమ� క��� �భ�ంపబడ��ార��య
� ���న్మ�.
మనలను ��సు ��దద్క� న���ంి �ే�� ఒ�� ఒకక్ �జ��న
� మతమ� ఉనన్ద���,� అదృశయ్��న
� సంఘమ�
�ారవ్�ర్క��న
� �ైయ�నన్ద�� �ాసత్ వమ�నక� సంబం��ం�న ��ండవ అ��ార్య��య
� �నన్��.

ఒ�� మతమ�
���సత్వయ్మ� �ార్థ�కం�ా ఒక రకష్ణ ���నం �ాదు, �ా� �ేవ���� గల �బంధన సంబంధ��య
� �నన్ద�
�ెల�సు��నడం మ�ఖయ్ం. అన�ా, ఇతర మతమ�లవల��ాక, ��స
� త్ వయ్మ� మ�ఖయ్మ��ా రకష్ణ
సం�ా��ంచు��న����� అను��న
ౖ ఒక పదధ్ � �ాద� మ��క మ�టల� �ెప���నవచుచ్. ����� బదుల��ా, అ��
�ేవ����� ఆయన పర్జలక�ను మధయ్ గల సంబంధ��య
� �నన్��. అవ�ను, మనలను �ేవ���� స��న
�
సంబంధంల� ఉంచ����� ��ావ్సం ��లక���న �ాధన���య�నన్��. �ా� ��దద్ పర్శన్ ఏమన�ా: �వ� �ేవ��
��దుట �ల�వబడ�నప�డ� � గ���త్ంప� ఏ��య
� �ంట�ం��? �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� ���క �శవ్స�య��న
�
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��ర�డ��ౖయ���న్�ా? �ేవ�డ� �నున్ చూ�నప�డ�, ���సత్ ు �కక్ �బంధన రకత్ మ�ల� ����య�నన్ ఒక���
ఆయన �ల� చూచు��? ల�క ఆయన శత�ర్వ�ల �ాజయ్మ�ల� ���క ��ర�డ��ౖయ���న్�ా? �వ� �ేవ��
��దుట � ��ంత �గయ్త ఆ��రం�ా, అందువలన � ��ంత �ాపమ�నక� జ��మ��� �ె�ల్ంచవల�ిన�ా��ా
�ల�వబడ��ాడ��ౖ య���న్�ా?
���రకరం�ా, తప�డ� మతమ�లను అవలం�సుత్నన్�ార� శత�ర్ �ాజయ్ సభ�య్ల�. �ార� �ేవ��
�బంధన పర్జలల� ��గం �ార�, �ాబట�ట్ �ార� ���సత్ ునక� సంబ��ం�న�ార� �ార� మ��య� ���సత్ ునక�
సంబం��ం�న�ా��య
� �ండజ�లర�. ���సత్వయ్మ� మ�తర్�� రకష్క�� �దద్ క� �ేరగల మ�రగ్ మ�ను
సమక�రచ్గలదు. అందు�ేత ఇతర మతమ�లక� సమం��ం�న�ార� ల��� ఆ మతమ�ల� సదు�ేద్శమ�ల�
గల��ౖయ�నన్పప్ట����, ఎవ���
� ��ా� ఇతర మతమ�ల ��వ్�ా ర��ంపబడగలర�� �ాధయ్తను బ��
ౖ ల� సంబంధ���న
���సత్వయ్మ� అం��క��ంచదు.
మనక� �ె��ినట�ట్�ా, ���న్ ప�ాయ్య�ల� �ాట� ప��మ�ణమ�నుబట�ట్ మ��య� �ాట�
పర్��వమ�నుబట�ట్ “పర్పంచమ�ల��� ��పప్ మతమ�ల�” అ� �ిల�వబ�ే ��స
� త్ ��తర
మతమ�ల� అ��కమ���న్�. మ��య� ఒకడ� ���సత్వ�డ� �ాడ�, �ా� పర్పంచమ�ల��
ఇతర��న
� ఈ ��పప్ మ��లల� ఏ�ో ఒక���ల� అతడ� నమమ్కం�ా జ�కయ్మ�గల�ా�ై
య�ంట���న్డ� మ��య� అతడ� ఆ ���ద్షట్ మతమ� �కక్ �ి�ధ్ �ంతమ�లను
మ��య� అ��య్సమ�లను అం��త ��వం�� అనుస��సత్ ు��న్డ�, �ాట� అ��య్సమ�లల�
�ాడ� �తత్ ���ధ్గల�ా��� య�నన్టల్ ��ే, మ��య� �ాడ� ���సత్ ును
అం��క��ంచనపప్ట���� — బహ��ా �ాడ� ���సత్ ును గ���చ్ ఎనన్డ� �నక�ండవచుచ్ —
�ాడ� పరల�కమ�నక� ���త్ ��� అ� తరచు�ా పర్�న్ంపబడ�త�ం��. అ�� స��, అ��ే
ఈ �షయమ�ను గ���చ్ బ�ౖ�ల్ సప్షట్ ం�ా �ె�యజ�ప�త�ం��. ��ను 14:6ల�
��సు ఈ ���ద్షట్ �షయ��� సు���త��న
� సమ���న���చ్డ�. ఆయన తనను
గ���చ్, “���� మ�రగ్ మ�ను, ���� సతయ్మ�ను, మ��య� ���� �వమ�ను” అ�
��ల���చ్డ� మ��య� ఈ మ�టల� ���నంత సప్షట్ ం�ా ల�నటల్ ��ే ఆయన, “��
��వ్�ా�� తపప్, ��వడ�ను తం��ర్ �దద్ క� �ాడ�” అ� క��� ��ల���చ్డ�.
— ��. �ొ ��ల్్డ �ట�న్
�ేవ�� స��ిఠ్ కృపనుబట�ట్ మనమ� పర్జలంద�� ����లల�, �ార� ఏ మ�����
సంబం��ం�న�ా��న
� పప్ట���
� , సకల �ధమ�ల�ౖన మం�తనమ�ను చూడవచుచ్. �ా�
ఇ�ే పర్జలంద�� ����లల� ��డ�ను క��� మనమ� గమ�ంచగలమ� గనుక మనమ�
�ేవ�� ప���దధ్ తను మ��య� మ�నవ�ల పతన ప���థ్ �
ి � గ���త్ంచగ���నటల్ ��ే,
-33����, అధ� యన �ర �ద�� �, మ�� ఇతర ��ల �ర� �ర్ � ���యం ����స్
� � thirdmill.org
నం� సంద�� ంచం�.

అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�

ఐదవ �ాఠమ�: సంఘమ�

�ేవ�� ��దుటక� వ�చ్ ఆయన�� సంబంధమ� క���య�ండట���� ��వలమ� ��
�యమ�ల�� క���న పర్వరత్ న కంట� ఎం�� ఎక�క్��ౖన�� అవసరమవ�త�ంద�� �షయం
మనక� �ేట�ెలల్మవ�త�ం��. మన �ా�ి�ిఠ్ ప���థ్ �
ి ల� �ేవ���� �ీ�
ర్ కర���న�� మనమ�
�ే���ౖనను, ఎనన్�ైనను �ేయజ�లమ�. �ాబట�ట్ మనక� ఒక ��చక�డ� మ��య�
ఒక రకష్క�డ� ఆవశయ్క��య
� ���న్డ�, ��వలమ� మతపర��న
� అ��య్సమ�ల� �ావ�.
మ��య� ��సు ఒకక్�ే, మ�నవ�డ� ��ల�ప్�న సంబంధమ�ను ���గ◌ి �ేవ����
�ాథ్�ించు��నుటక�గల మ�రగ్ మ�ను సమక�రచ్గలడ�.
— ��. ��. ఎ��క్ �ో ��న్స్
మనమ� ఇ�� వరక� �ెప�క�నన్ట�ట్, అదృశయ్��న
� సంఘమ�ల�� స�వ�ల�ౖన సభ�య్ల�, �ా��రణం�ా
దృశయ్��న
� సంఘమ�ల�� సభ�య్ల�ౖయ�ందుర�. ఈ ��త�వ�ను బట�ట్, దృశయ్���న సంఘమ�
��ల�పట�నునన్�ా���� రకష్ణ �ామ�నయ్ం�ా �ాధయ్ం �ాద�� �షయ��న్ అ��క మం�� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల�
సూ�ం��ర�. అన�ా, ఒకడ� దృశయ్��న
� సంఘమ�ల� ��గం �ానటల్ ��ే, �ాడ� ర��ంపబడ�టక� �ామ�నయ్
అవ�ాశం ల�ద� మ�� మ�టల� �ెప���నవచుచ్.
ఆ�� సంఘ �ి��మహ�డ� �ి�య
ిర్ న్, ���.శ. 200-258ల� ��ం�న�ాడ�, ఆన్ �� య��ట� అఫ్ �� చర్చ్
అ�� తన రచనల� ఇల� �ార్సుత్��న్డ�:
సంఘమ� నుం� ���� వయ్�����ణ�� ఆశ��ం�న పర్��ాడ�, సంఘమ� �కక్
�ా�ాద్నమ�ల నుం� ����నట�ల్ ; ���సత్ ు అనుగ���ంచు బహ�మ�నమ�లను ��ంద�����,
���సత్ ు సంఘమ�ను ������టట్ � పర్��ా� ప���థ్ �
ి క��� ఇం�ే. �ా�ొక పర�ే�; �ా�ొక
�ేవదూషక�డ�; �ా�ొక శత�ర్వ�. సంఘమ�ను తన త�ల్ �ా క���య�ండ��ాడ�,
ఇక�దట �ేవ��� తం���
ర్ ా క���య�ండజ�లడ�.
ఇకక్డ, �ి�య
ిర్ న్ దృశయ్���న సంఘమ�ను వ�����టట్ � ���ల్���న �ా���� వయ్���కం�ా త��క్ంచుచుం�ెను.
ఒకడ� దృశయ్��న
� సంఘమ�ల� ��గ���య�ంట� తపప్, �ాడ� ���సత్ ు అనుగ���ంచు పర్�ఫలమ�లను
�ీవ్క��ంచ����� అదృశయ్��న
� సంఘమ�ల� పర్���ంపజ�లడ�� �షయ��న్ ఆయన సూ�ంచుచుం�ెను. ఈ
�ాదన కంట��� కనబడ� సంఘమ� �ేవ���� క��� �బంధన సంబంధం గల�ై య�ండ�టను గ���చ్ మనమ�
�ెప�క�నన్ �షయం�� ��ంతనగల�ైయ�నన్��.
రకష్ణ�� �ేవ�� �బంధన సంబంధ���న ఒక ఆ��ావ్దమ���� �ాసత్ వ���న �షయ���య�నన్��. ఈ
�షయ��న్ మనమ� ���మ్య� 31:31-34, ల��ా 1:69-75, ��మ� 11:27, ���ర్ 7:22-25, మ��య� అ��క
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ఇతర �ాకయ్���ాలల� క��� చూడగలమ�. ఉ��హరణక�, ��సు పర్భ�వ� �ా�ర్ ��జన సం�ాక్రమ�ను
�ాథ్�ించుచుం��న సందరభ్ంల�, ల��ా 22:20ల� ��ల��చ్న �ాక�క్లను గమ�ంచం��:
ఈ ����న్ � ��రక� �ం��ంపబడ�చునన్ �� రకత్ మ� వలన��న
ౖ ���తత్ �బంధన (ల��ా
22:20).

��సు పటట్ బ��న �ా�ర్, మన �ాపమ�ల �ార్య�చ్��త్రథ్ �� ఆయన �ం��ంచ��య
ౖ �ం��న రకత్ మ� ఒక
�బంధన��� య�ండ�న� ఆయన ��ల���చ్డ�. అన�ా, ���సత్ ు రకత్ మ�ల�� రకష్ణ ఆయన �బంధన ��వ్�ా
మ�తర్�� �ార్�ిత్ ంచున� మ�� మ�టల� �ెప���నవచుచ్.
�ేవ�� �బంధన దృశయ్��న
� సంఘమ��� �ేయబ��నందు వలన, రకష్ణ �ా��రణం�ా దృశయ్���న
సంఘమ� ��వ్�ా కల�గ�త�ం��. దృశయ్��న
� సంఘమ�ల�� సభ�య్ల� �శవ్�ిం�నప�డ�, ల��� దృశయ్��న
�
సంఘమ� సు�ా��త్కరణమ� ��వ్�ా ���సత్ ు ��రక� నూతన ఆతమ్లను సం�ా��ం�నప�డ� ఇ�� జర�గ�త�ం��.
సహజం�ా��, సంఘమ� వలన ఎట�వంట� పరసప్ర పర్��వమ� ల�క�ం�� క��� ���న్ ప�ాయ్య�ల� పర్జల�
ర��ంపబడ�దుర�. �ా� ఇల� జ����నప�డ�, ఏ�ో ఒక ���ష���న �షయం — అ�ా��రణ���న సంగ� —
సంభ�సూ
త్ ఉనన్ద� గ���త్ంచడం ��ల� మ�ఖయ్ం.
అదృశయ్���న సంఘమ� �ారవ్�ర్క��న
� �� గనుక, �ేవ�� �బంధన ��డల �శవ్స�య�ల�ౖ య�ండ��ార�
మ�తర్�� ర��ంపబడగలర�. ఇతర మతమ�లక� సంబం��ం�న �ార� �ా�� ��ంత మతమ�ల పర్మ�ణమ�ల
పర్�ారం మం��ా��య
� �ండ�ట ��వ్�ా పరల�కమ�ల� పర్���ంచుదురను ���కష్ణ ల�దు. మనమ� సు�ారత్
పర్కట�ంచక తపప్దు. అ��వ్�య రకష్క�� గ���చ్ మనమ� పర్జలక� �ె�యజ��ాప్�స్న అవసరం ఉం��. ఏ���క
�బంధన సమ�జమ�ల����, ఇహల�క �ేవ�� �ాజయ్మ�ల����, మనమ� �ా��� ��ి��� వ�చ్, �ార� ఈ
�ాజయ్మ�నక� పర్భ�వ� మ��య� �ా���న
ౖ �ా�� ���
ర్ సూ
త్ ఆయనక� ల�బడవల�న� �ా����
బ���ంపవల�ియ�నన్��. అదృశయ్��న
� సంఘమ� �కక్ �ారవ్�ర్కత, ర��ంపబ��న మనకంద���� ఒక ��పప్
��ర్��స్హ��య
� �నన్�� — అ�� ���సత్ ునందు మనక� గల సం����వ���య�నన్��. �ా� �ంకను
���సత్ ునం��క��ంచ� పర్� �ా��� అ�ొక భయంకర���న ��చచ్��క క��� అయ�య్న��.
సంఘమ�న◌ు గ���చ్ మనమ� చదువ���నుచునన్ �ాఠంల� ఇంత వరక�, సంఘమ� �ేవ��
ఆ�ద���య�నన్ద� మనమ� ��ర�చ్క���న్మ�, మ��య� సంఘమ� ప���దధ్ ��న�� మ�తర్�� �ాదు �ా�
అ�� �ారవ్�ర్క��న
� �ైయ�నన్ద� క��� �ెల�సుక���న్మ�. ఇప�డ�, మనమ� �వ�� ��దద్ అంశమ�నక�
వ�చ్య���న్మ�: సంఘమ� ప���దుధ్ల సహ�ాస��య
� �నన్ద�� ఆల�చన.
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సహ�స�
మనమ� ప���దధ్ , ప���దధ్ మ� ల�క ప���దధ్ త అ�� పదమ� �షయ��� చ��చ్ం�నప�డ�, ప���దుధ్ల�
అ�� పదం �ా��రణ��న
� ���ల� దృశయ్��న
� సంఘమ�ల� సభ�య్ల�ౖయ�నన్ పర్� ఒకక్��� సూ�సుత్ంద�య�,
పర్�య్ే క���న ���ల� అదృశయ్���న సంఘమ�ల� సభ�య్ల�ౖయ�నన్ పర్త◌ి ఒకక్��� సూ�సుత్ంద�య�

�ెల�సుక���న్మ�. �ాబట�ట్, ఇప�డ� మనమ� ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�ను గ���చ్ చ��చ్ంచుచుండ�ా,
మన�ంకను అ��వ్�ించ� పదమ���,ౖ అన�ా సహ�ాసమ���ౖ మన దృ�ిట్� ��ం��క
ర్ ��ంచు��మ�.
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� �కక్ �ార్�న ���క� ���ాంత��కరణమ�లల�, సహ�ాసమ� అ��
పదమ� ������య (ΚΟΙΝΩΝΊΑ) అయ�య్నన్��. సంఘ సభ�య్ల మధయ్ గల సహ�ాసమ�ను, మ�ఖయ్ం�ా �ార�
�ేవ���� క��� క���య�నన్ ఐకయ్త ��వ్�ా ఏరప్��న సహ�ాసమ�ను సూ�ంచ����� ల�ఖనమ� ఈ పదమ�ను
పర్���సత్ ుం��. ���� మనమ� అ�� 2:42, 2 ����ం�� 13:14, మ��య� 1 ��ను 1:3 మ�నన్గ�
�ాకయ్���ాలల� చూడవచుచ్ను.
పంచు��నుటను, తరచు�ా వసుత్వ�ల� మ��య� డబ�బ్ను పంచు��నుటను సూ�ంచుటక� క��� ���తత్
�బంధన ������య (ΚΟΙΝΩΝΊΑ) అ�� పదమ�ను పర్���సత్ ుం��. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��మ� 15:16, 2
����ం�� 9:13, మ��య� ���ర్ 13:16ల� చూడవచుచ్. �ి��ీప్ 1:5 మ��య� �ిల��ను 6వ వచనంల�
�ార్యబ��నట�
ల్ , సు�ారత్ ను పంచు��నుటను — �ార్థ�కం�ా సు�ా��త్కరణమ�ల� �ాదు, �ా� సంఘ సభ�య్ల
నడ�మ పరసప్రం పంచు��నుటను — వ��ణ్ంచ����� క��� ఇ�ే పదం �ాడబడ�త�ం��.
ఈ అ��ార్యమ�ల�� క���, ��ావ్స పర్మ�ణమ�ల� �ెపప్బ��న “సహ�ాసమ�” అ�� పదమ�
�ాంపర్���కం�ా ఈ ���ంద అరథ్మ�ను సూ�సుత్ంద� �ె��ి��నడమ�య్ం��; సంఘ సభ�య్ల మధయ్ గల
సహ�ాసమ�; క���య�నన్ వసుత్వ�లను స��ిఠ్ �ా పంచు��నుట; ��� ప��ణ�మమ�ను బట�ట్, మన��
పంచు��ను �ా����ౖ పరసప్రం�ా ఆ��రపడ�ట.
మనమ� ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�ను గ���చ్ �ం�ా అ��వ్�ిసత్ ుండ�ా, ఈ�ాట��� మనక�
సుప���త���న పర్�ేయ్కత��ౖ మన చరచ్ను ఆ��రం �ేసుక�ంట�మ�. �దట��ా, దృశయ్��న
� సంఘమ� ల�పల
నుం�� సహ�ాసమ�ను గ���చ్ ఆల���ాత్మ�. ��ండవ���ా, అదృశయ్��న
� సంఘమ� ల�పల నుండ�
సహ�ాసమ�ను గ���చ్ ���ాత్మ�. గనుక దృశయ్���న సంఘమ� ల�పల నుం�� సహ�ాసమ��� మన చరచ్ను
�ార్రం�ంచు��మ�.
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దృశయ్ సంఘమ�
దృశయ్��న
� సంఘమ�ల� ��ల���య�ండ� సహ�ాసమ�నక� అ��క ��ణ�ల���న్�, అ��ే మనమ�
మ���ంట�� మ�తర్�� చూ��ద్మ�: �దట��,� కృ�ా �ాధనమ�ల�; ��ండవ��, ఆతమ్ సంబంధ��న
� వరమ�ల�;
మ��య� మ�డవ��, ���క��న
� వసుత్వ�ల�. కృ�ా �ాధనమ�ల�� �దల���టట్ ���మ�.

కృ�ా �ాధనమ�ల�
కృ�ా �ాధనమ�ల��ా �ేవ�డ� తన కృపను తన పర్జలక� అనవ్�ంచ����� ఉప���ంచు
ఉపకరణమ�ల� ల��� పనుల� �ే�� వయ్వ�ాథ్ �����ల�. జ�న్ ���,ీల్ ��థ��స్ట్ సంఘ వయ్వ�ాథ్పక�లల� ఒకర�,
అ��క ��స
� త్ వ �ాంపర్��యమ�లక� సంబం��ం�న ��ావ్సమ�లను పర్��ం�ంచు �ధం�ా ఈ కృ�ా
�ాధనమ�లను వ��ణ్ం��డ�. మల��� 3:7ల�� మ�ల గ�ంథ �ాఠమ�ను ఆ��రం �ేసు��� తన పర్సంగం 16ల�
ఆయన ఈ ���ం�� �ధం�ా ర�ం��డ�:
“కృ�ా �ాధనమ�ల�” అ�� ప���న్ బట�ట్ అ� �ేవ�� �ేత, ఒక ��తప్రయ్మ���,
�����ంచు, ��మంత�లను�ా �ర�చ్, ల��� ప���దధ్ పరచు కృపను ఆయన
మనుష�య్లక� �ె�యజ�య�టక� ఉప�గపడ� �ా��రణ
మ�ధయ్మమ�ల�య
ౖ �ండ�టక�, �య�ంపబ��న బ�హయ్ గ�ర�త్ల�, మ�టల�, ల�క
���యల� అయ�య్నన్వ� ��ను అరథ్ ం �ేసుక�ంట���న్ను.
�ా�� సందరభ్ ఆ��రం�ా, ఆ�మ్య సదవ్రత్ న �యమ�వళ�ల� ల��� ప�తర్��న
�ారయ్మ�ల� అ� ��ందర� �ిలచు కృ�ా �ాధనమ�లను గ���చ్ “అ� ఎల�
ప��ే�త్ ా�?” అ�� పర్శన్ ��క� ఎదు��న
� ప�డ�, ���ల
� ల్ ప�డ� �ెపప్దల�ే
�షయ��మంట�, “అ� ప� �ేయవ�. ప��ే��
� � �ేవ��ే; ప��ేసత్ ూ ఉం�ే�� �ేవ��
కృప��.” �ా� మనమ� ఆ కృపను ��ం�� ���� అనుభ�ంచునట�
ల్ కృ�ా
�ాధనమ�ల� మనక� అవ�ాశమ�లను సమక�ర�చ్ను. మన ����లల�
ప��ేయ�చుండ� �ేవ�� కృప పటల్ శ�దధ్ వ��ంపబడ�నట�
ల్ అ� మన ��సం
సమయ��న్ మ��య� సదవ�ాశమ�లను సృ�ిట్�త్ ా�. �ాట�� ��ను �ళల్ ��టట్ మ�ల�
అ� తలంచుచు��న్ను. మనమ� ��టట్ మ� మ��య� �ళల్ �షయమ�ల�
�కమకపడక�డదు. మనమ� ��ం��ల� ఆ�సుత్నన్��, �వజలమ�. �ా� ఆ
�వజలమ�ను మన వరక◌ు �ేర��య����� ఈ ��టట్ మ�ల� స�యకరం�ా ఉంట��.
అప�డ� మనమ� ఆ �ట�� ప�షక్లం�ా ��ర్గవచుచ్, మనమ� ఆ �వజలమ�ను
��ర్గ�టక� కృ�ా �ాధనమ�ల� మనక� ��డప్డ�ను.
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— ��. �ీ్టవ్ �రప్ర్
ఆచరణ�తమ్కం�ా �ెప�క�ంట�, �పత�
త్ ల� మ��య� శ�మ, ��ావ్సమ�, ఔ��రయ్మ�, మ��య�
సహ�ాసమ� వంట� �ాట��� స�, �ేవ�డ� తన కృపను మన ��డల కనుపరచ����� ఉప���ం�ే
�ాధనమ�ల� అ��కమ���న్�. �ా� �ాంపర్���కమ��ా, �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� తమ దృ�ిట్� మ�డ�
���ద్షట్�న
� కృ�ా �ా��నమ�ల��ౖ ��ం��క
ర్ ��ం��ర�: �ేవ�� �ాకయ్మ�, బ��ిత్ సమ్మ� మ��య� పర్భ��ా�ర్ ��జన
సం�ాక్రమ�ల�, మ��య� �ార్రథ్న. ఈ మ�డ� కృ�ా �ాధనమ�ల� క��� కంట��� కనబడ� సంఘమ�నక�
�తత్ ం�ా, సంఘమ�ల�� ��ావ్సుల� మ��య� అ��ావ్సుల�� స�, అంద���� �ెం��య�నన్�.
���సత్వ ఉప�ేశమ�నక� సంబం��ం�న �ాంపర్���క��న
� ��ర్ట��ట్ �ంట��ా�� �ా�ాంశమ� అ�న ��స్ట్
��సట్ ర్ సం��పత్ ��స
� త్ వ మత ����ప�ేశమ�, కృ�ా �ాధనమ�లను ���ల�� 88వ పర్శన్ మ��య� జ�ాబ�ల� ఈ
���ం�� �ధం�ా వ��ణ్సత్ ుం��:
పర్: ��చన �కక్ పర్�జనమ�లను ���సత్ ు మనక� �ె�యజ�య� బ�హయ్
�ాధనమ�ల��య
� �నన్�?
జ: ఆయన �ాసనమ�ల�, మ�ఖయ్ం�ా �ాకయ్మ�, సంఘ సం�ాక్రమ�ల�, మ��య�
�ార్రథ్ న, ��చన �కక్ పర్�జనమ�లను ���సత్ ు మనక� �ె�యజ�య� బ�హయ్��న
�
మ��య� �ామ�నయ్���న �ాధనమ�ల�య
ౖ �నన్�; ఇవ�న్య� రకష్ణ ��రక�
ఏరప్రచు��నబ��న �ా���� ఉప�గప�ే��ా �ేయబడ�చునన్�.
ఈ కృ�ా �ా��నమ�ల పర్�జనమ�లను గ���చ్ ల�ఖనమ� మనక� ��మ� 10:4, 1 ����ం�� 10:17,
మ��య� 1 ��త�ర� 3:12, 21ల� �ె�యజ�ప�త�ం��.
��చన పర్�జనమ�ల� ర��ంపబ��న�ా�� ��రక� మ�తర్��, అన�ా, అదృశయ్���న సంఘమ� ��రక�
మ�తర్�� ఉ�ేద్�ంపబ��నపప్ట���
� , సంబం��త �ాసనమ�ల� దృశయ్��న
� సంఘమ� ���త్��� ఉ�ేద్�ంపబ��న�.
ఒక �షయం గ�ర�త్ంచు��ం��, అదృశయ్ సంఘమ� అ�ే అయ�య్నన్��: అ�� అదృశయ్��న
� ��. ఆ సంఘమ�ల�
ఎవ��వర���న్�� మనక� �ె�యదు. అ�� ��� ��ంత ఆ�ాధనలను జ���ించదు. ����� ��ంత ��వక�ల� ల�ర�.
����� ��� ��ంత సంఘ ప���ాల�� యం��ర్ంగమ� ల�దు. ఇ� దృశయ్��న
� సంఘమ� ��రక�
�య�ంపబ��న�. అ�ే �ధం�ా, మనక� అందుబ�ట�ల� నునన్ కృ�ా �ాధనమ�ల�న్య� — మన బ�ధల�,
బ��ిత్ సమ్మ�ల�, పర్భ��ా�ర్ ��జన సం�ాక్ర ఆ�ాధనల�, మ��య� �ార్రథ్ నల� — ఇతర�ల �ేత క���
�ాట�ంపబడవచుచ్. ఇ� కంట��� కనబడ�ను. ఇ� దృశయ్���న సంఘమ� స��ిఠ్ �ా పంచు��ను
�షయమ�ల�ౖయ�నన్�, �ాబట�ట్ ఇ� దృశయ్���న సంఘమ� �కక్ సహ�ాసమ�ల� ��గ��య
� �నన్�.
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కృ�ా �ాధనమ�ల� ఎలల్ ప�డ�, �ా��రణం�ా �ేవ�డ� �ాట� ��వ్�ా ��చన ఆ��ావ్��లను మన
����లక� అనవ్�ంచు మ�ఖయ్���న �ాసనమ�ల�ౖ య�ం��న�, గనుక మనమ� �ట�� సంప�రణ్ ం�ా
�ానుక�లపరచు��నవల�ను. మనమ�, పర్జలల� మ�ర�మనసుస్ క���ంచు సు�ారత్ ను పర్కట�ంచవల�ను,
మ��య� జ�ఞ్నమ�ను ప��పకవ్తను కల�గజ�య� �ాకయ్మ�ను బ���ంపవల�ను. సంఘ సం�ాక్రమ�ల�
సు�ారత్ ను దృశయ్��న
� ���ా పర్ద��శ్ం�, మనలను �ేవ�� �బంధన�� మ���ంర్ చునట�
ల్ �ాట�� సం��షమ���
�రవ్��ంచు��నవల�ను. మనమ� �ేవ�� కృప మ��య� కష్మ�పణ, మనసుస్ల� మ��� ���సత్ ునం��క��ం�న�ా��
ప��పకవ్త, �ాపమ�ను ఎదు��ంచ����� అవసరమగ� స�యం, ��డ� �ేయక�ండ�టక� �ావల�ిన �ాప�దల,
అవసర���న సమయంల� �ా�ాడబ�� సంర��ంపబడ�ట, మ�నన్గ� �షయ�లను గ���చ్ �ార్��థ్ం���. ఇ�
మ��య� ఇం�ా ఎ��న్ ఇతర ���నమ�ల�న్ట�ల�ను, కృ�ా �ాధనమ�ల� దృశయ్���న సంఘమ� �కక్
�ల���ౖన ప����రమ�ల�ౖయ�నన్�.
కృ�ా �ాధనమ�ల��ాక, దృశయ్���న సంఘం ఆతమ్ సంబంధ��న
� వరమ�లను క��� స��ిఠ్ �ా
క���య�నన్��.

ఆత్మసంబంధ���న వరమ�ల�
ఆతమ్ సంబంధ���న వరమ�ల�, దృశయ్��న
� సంఘమ� ���త్��� �ెం��య�నన్వ� మనమ�
�ెప���నునప�డ�, దృశయ్��న
� సంఘమ�ల�� పర్� సభ�య్� అంతరంగమ�ల�ను ప�����ధ్తమ్ �వ�ిసత్ ు��న్డ�
మనమ� �ెప���నడం ల�ద� అరథ్ ం �ేసు��నుట మ�ఖయ్ం. ఏలయన�ా పర్� ఒకక్�� ప���థ్ �
ి అల� ల�దు.
ప�����ధ్తమ్ ��ావ్సుల అంతరంగమ�ల� మ�తర్�� �వ�ిసత్ ు��న్డ�. అల� అ�నపప్ట����, దృశయ్��న
�
సంఘమ�న◌ు బలపరచు ��తప్రయ్ం�� ప�����ధ్తమ్ ఆతమ్ సంబంధ���న వరమ�ల�న్ట�� ఉప���సత్ ుంట�డ�.
��ంద�����ే, �ా�� ప��ర్కరణమ� అ��కమవ�త�ంద�య� �ార� ప��పకవ్త ��శ�ా ఎదుగ�త���న్ర�య� ఇ��
అరథ్ �సుత్ం��. ఇతర�ల���
� ,ే �దట �ార� ��ావ్సమ�ల���� వచుచ్ట అ� అరథ్ �సుత్ం��. �ా� అ�న్
సంద�ాభ్లల�ను, దృశయ్��న
� సంఘమ�ల�� సభ�య్లందర� ఆతమ్ సంబంధ��న
� వరమ�లక�
బ��రంగపరచబడ�దుర�, మ��య� �ాట�ల� ఎం�� ��ంత ��రక� �ాల�గ్న����� క��� అనుమ�ంపబడ�దుర�.
ఇందు మ�లమ�న, ఆతమ్ సంబంధ���న వరమ�ల� దృశయ్��న
� సంఘమ� �తత్ ం �ేత పంచు��నబడ�చునన్వ�
�ెపప్డం స���నదవ�త�ం��.
ఆతమ్ సంబంధ���న వరమ�ల� దృశయ్��న
� సంఘమంతట� �ేత పంచు��నబడ�త�నన్వను �షయం
అ��క ���ల��ా చూ�ింపబడ�త�ం��. �దట��,� ఈ వరమ�ల� పర్జ� ఆ�ాధనలల� పర్���ంపబడ�త���న్�.
ఈ �షయ��న్ మనమ� 1 ����ం�� 14:13-26ల� సప్షట్ ం�ా గమ�ంచవచుచ్. ��ండవ��, సంఘమంతట��
బలపరచ����� ఈ వరమ�ల� ఇవవ్బ��న�. ఈ �షయ��న్ మనమ� 1 ����ం�� 12:4-7 మ��య� ఎ���ీ 4:313ల�ను చూడవచుచ్. మ�డవ��, 1 ����ం�� 14:21-22ల� మనమ� చదువ�త�నన్ట�ట్, అనయ్��షల�
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సంఘమ�ల�� అ��ావ్సుల �షయంల� స��తం ఒక సం��త���య�నన్వ� ��ల� ���ద్షట్ం�ా �ె�యజ��ాప్డ�.
��ల�గవ��, ఆతమ్ సంబంధ��న
� వరమ�ల వలన పర్�జనం ��ందుటల� �ఫల�లగ�టను బట�ట్ సంఘమ�ల��
అ��ావ్సుల� ఖం��ంపబ��య���న్ర�, ఈ �వరమ� ���ర్ 6:4-6ల� �ార్యబ��య�నన్��. సంఘమ� �కక్
ఆతమ్ సంబంధ���న వరమ�లల� ��ావ్సుల� మ��య� అ��ావ్సుల� క��� ఒ�� ����ా పంచు��ంట�ర� మ��య�
�ాల�గ్ంట�ర� ల�ఖనమ�, ఇ�న్ ���ల��ా సప్షట్ ం �ేసత్ ుం��.
దృశయ్��న
� ఆధు�క సంఘ����, కృ�ా �ాధనమ�ల వల��,� ఆతమ్ సంబంధ���న వరమ�ల� ��పప్
��ల�ౖయ�నన్�. అ� సతయ్మ�ను పర్చు��సత్ ూ న�ం�న�ా��� ���సత్ ు ��దధ్క� న���ించుటక��ాను
పర్�జనకర���య�నన్�. ��ావ్సుల� తమ ��ావ్సంల� ఎదుగ�చు ప��పకవ్త ��ందునట�
ల్ స�యం
�ేయ����� అ� ఉప�గపడ�ను. క�కరమ� మ��య� ఆ�థయ్మ� వంట��, అ��క వరమ�ల�, �ేవ�� పర్జల
ఇహల�క అవసరమ�ల� �రచ్����� ఉప�గకర��య
� �నన్�. ప�����ధ్తమ్ ఆయన వరమ�లను పర్జలక�
ఇచుచ్ పర్��ా��, �ార� దృశయ్��న
� సంఘ సభ�య్లల� ఎవ�� �షయంల���న
ౖ ను �ాట�� ఉపసంహ��ంచు��నక,
సభ�య్లంద�� స��ిఠ్ పర్�జనమ� ��తత్ మ� పర్���ంచునట�
ల్ మనమ� �ా��� ��ర్తస్��ంచవల�ను.
సభ�య్ల� �ా�� ���క వసుత్వ�లను ఒక���� ��కర� పంచు��ను ���నంల� దృశయ్��న
� సంఘమ�ల�
స��తం సహ�ాసం ��� ఉ���� ��ట�చునన్��.

���క వసుత్వ�ల�
���సత్వ�ల� �ా�� �దద్ ఉం��న ���క వసుత్వ�లను కంట��� కనబడ�చుం��న సంఘమ�ల� సభ�య్ల�
అకక్రల� ఉం��న ఇతర�ల�� పంచు��నుచుం��ర���,� బ�ౖ�ల� మ��య� ఆ�� సంఘమ�ల�� సహ�ాసమ� ల�క
������య (ΚΟΙΝΩΝΊΑ) అ�� పదమ� �కక్ అరథ్మ�ల� ��ంత ��గ���య�ం��న��. ��మ� 15:26, 2 ����ం��
8:4, 2 ����ం�� 9:13, మ��య� ���ర్ 13:16ల� �ార్యబ��య�నన్ట�ట్, �దల ��రక� ఇవవ్బ��న చం��లను
సూ�ంచ����� ������య (ΚΟΙΝΩΝΊΑ) అ�� పదం తరచు�ా పర్���ంపబ��ం��.
������య (ΚΟΙΝΩΝΊΑ) అ�� పదమ� �ాడబడనప�డ� క���, సహ�ాసమ�నక� సంబం��ం�న ఈ
��ణ��న్, ఆ��మ ��స
� త్ వ�ల అ��య్సంల� చూడవచుచ్. ఉ��హరణక�, మనమ� అ�� 2:44, 45 మ��య� అ��.
4:34, 35ల� గమ�సుత్నన్ట�ట్, ఆ��మ ���సత్వ�ల� అ��క�ల� �ా�� ఆసుత్లను అ�మ్���,ి త��వ్�ా వ�చ్న
��మ�మ్ను సంఘమ�నక� అపప్��ం��ర�. ఆ��మ సంఘమ�ల� �ర�ల�ౖన ��ందర� ��స
� త్ వ�ల�, ఇతర�లను
బ��సతవ్మ�ల� నుం� ����ంి చ����� ల��� �దల స�య�రథ్ ం డబ�బ్ ��గ��ేయ����� తమ�మ్ను����
బ��సతవ్మ�ల���� అమ�మ్క���న్ర�.
ఆ�� సంఘ �ి��మహ�డ� ��ల్�ం� త�, ���.శ. 30-100ల� ��ం�న�ాడ�, ����ం��య�లక� �ార్�ిన మ��య�
1 ��ల్��ంత� అ� �ామ�నయ్ం�ా �ిల�వబడ�చుం��న ఉతత్ రంల� ఈ అ��య్సమ�ను గ���చ్ �ార్�ాడ�. ఈ
ఉతత్ రమ�ల�� 55వ అ��య్యమ�ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ార్యబ��య�ం��.
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ఇతర�లను ���ంచునట�
ల్ తమ�మ్ను��మ� బ��సతవ్మ�నక� అపప్��ంచు���న
మనల�� అ��క�లను మన��ర�గ�దమ�. తమ�మ్ను��మ� బ��సతవ్మ�నక�
అమ�మ్��నుట ��వ్�ా వచుచ్ డబ�బ్��, ఇతర�లక� ఆ�రమ� సమక�ర�చ్ ��తత్ మ�,
తమ�మ్ను��మ� బ��సతవ్మ�నక� సమ��ప్ంచు���న అ��క�ల� క��� ఉ��న్ర�.
ఆ��మ సంఘమ�ల� సహ�ాసమ�నక� సంబం��ం�న అవ�ాహన, ��ావ్సుల� ఇతర�లను తమ కంట�
ఎం�� ఉనన్త��న
� �ా���ా ప��గణ�ంచునంత బల��న
� �ైయ�ం��న��, గనుక �ార� తమ ఆ�ిత్ �ాసుత్లను
పంచు��నుటక� మ�తర్�� �ాదు, �ా� ఇతర�లక� ఇవవ్గల�గ�నట�
ల్ , �ా�� �ావ్తంతర్�మ�ను స��తం ��య్గమ�
�ేయ�టక� ఇషట్ పడ�చుం����.
��ల� 2 ����ం�� 8:3-5ల� ర�ం�న మ�టల� �ా�� ఆల�చ�� �ోరణ� ఎల� ఉం��న�ో �వ���త్ ా�. ఆయన
�ార్�ిన మ�టలను �నం��:
. . . ప���దుధ్ల��ర��న
� ప��చరయ్ల� �ాల���ందు �షయమ�ల�ను, మనఃప�రవ్కమ��ా
మమ�మ్ను ��డ���నుచు, �ార� తమ �ామరథ్ �మ� ��ల���� �ాక �ామరథ్ �మ�కంట�
ఎక�క్వ�ాను తమంతట ���� ��చ్ర� �క� �ాకష్య్�చుచ్చు��న్ను. ఇ��య��ాక
�దట పర్భ�వ�నక�ను, �ేవ�� �తత్ మ�వలన మ�క�ను, తమ�మ్ను ����
అపప్��ంచు����� . . . (2 ����ం�� 8:3-5).
ఈ �ాకయ్��గంల�, మ��ి�ో�య సంఘమ�ల ఔ��రయ్మ�ను ��ల� వ��ణ్సత్ ు��న్డ◌ు. దృశయ్��న
� పర్భ�వ�
�కక్ సంఘమ��� పంచు��నుటల� �ార� �ంత ��పప్ ��య్గమ�ర�త్ల�ౖ య�ండ�నట�
ల్ �ా��� న���ిం�న��
�ా�� అం��త ��వ��య
� �ం��న�� అ� ఆయన �వ��సత్ ు��న్డ�.
అకక్రల� ఉనన్�ా���� ���క వసుత్వ�లను పంచు��నడం దృశయ్���న సంఘమ� �కక్ ��తమ�ల�
ఒక మ�ఖయ్ ��గ��య
� �నన్��. సంఘం �తత్ ం �ేవ�� పర్జల�, ఆయన �బంధన సమ�జ��. ఆయన పర్�
ఒకక్��� గ���చ్ �ం�ంచుచు��న్డ�, గనుక పర్� ఒకక్ర� క��� ఇతర�లను గ���చ్ �ం�ంచవల�న�
�ిల�ప��సుత్��న్డ�. ఈ �షయ��న్ మ�మ�ల� మ�టల�ల్ �ెప�క�ంట�, మనమ� క���య�నన్ సమసత్ మ�,
�ేవ���ే. ఆయన మనలను తన ��త�
త్ ��ౖ గృహ��ావ్హక�లను�ా మ�తర్�� �య�ం�య���న్డ�. అన�ా,
మన ఔ��రయ్మ� మ��య� ఇచచ్ట �ేవ�� పర్జలక� �ేయబడ�, పర్భ�వ� ప��చరయ్, మ��య� ల�కమ�నక�
సు�ారత్ ను గ���చ్న ఆయన �ాకష్య్��య
� �నన్ద� అరథ్ ం. �ాబట�ట్, మనమ� ఆయన ��డల
నమమ్ద��న�ారమ��ా ఉండ��ర�చునన్టల్ ��ే, పర్భ�వ� ��త�
త్ ను అకక్రల� ఉనన్ ఆయన పర్జల��
పంచు��నుటను మనమ� ఆచరణల� ��టట్క�ం�� ఆప�జ�యక�డదు.
దృశయ్��న
� సంఘమ�ల� ��ల���య�ండ� ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�ను గ���చ్ మనమ� అ��వ్�ిం��మ�
గనుక, అదృశయ్���న సంఘమ� పంచు��ను సహ�ాసమ�ను గ���చ్ ఆల�చన �ే�ద్ �మ�.
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అదృశయ్ సంఘమ�
అదృశయ్���న సంఘమ�ల� ��ల���య�ండ� ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�నక� సంబం��ం�న ��ండ� మ�ఖయ్
అ��ార్యమ�లను చూ��ద్మ�. �దట��ా, ��ావ్సులందర� ���సత్ ు�� పంచు��ను ఐకయ్తను గ���చ్ చూ��ద్మ�.
��ండవ���ా, అదృశయ్��న
� సంఘమ�ల� ఇతర ��ావ్సుల�� మనమ� పంచు��ను ఐకయ్తను గ���చ్
మ�ట�ల్డ��మ�. మనమ� ���సత్ ు�� క��� క���య�నన్ ఐకయ్త�� �దల���డ��మ�.

��స
� త్ ు�� ఐకయ్త
��ావ్సుల� ���సత్ ు�� క��� ఏక���య���న్ర� ���తత్ �బంధన తరచు�ా ����క్ంట�ం��. ��ావ్సుల�
“���సత్ ునందు,” ల��� “��సునందు,” ల��� “ఆయనల� ఉ��న్ర�” �ెపప్డం ��వ్�ా, ఈ అ��ార్యమ� అతయ్ంత
�ామ�నయ్మ��ా �����ంపబడ�త�ం��. మ��క పర్కక్ ఈ ఐకయ్త తం��ర్ ��దుట, మ�ఖయ్ం�ా తన మరణమ�
మ��య� ప�నర���థ్నమ�లల�, ��సు ��ావ్సులక� పర్�����ా �ల�సుత్��న్డ� అరథ్�సుత్ం��. �ా� మ��క
పర్కక్ ��ావ్సుల� ��సుక� అ� పర్��న���న ���ల� గ�పత్ మ��ా ఐకయ్పరచబ��య���న్ర� అరథ్�సుత్ం��. ��సు
��ావ్సులల� �వ�ిసత్ ు��న్డ�, మ��య� �ార� ఆయనయందు �వ�ిసత్ ు��న్ర�.
మనమ� ���సత్ ు�� క��� ఏక��య
� ���న్మ�; మనమ� ఆయన�ారమ����
అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �కక్ పర్��న బ�ధలల� ఒకట� ��ను నమ�మ్త���న్ను. బ�ౖ�ల�
సంబంధ��న
� పర్తయ్కష్తల�న్ట�� మనమ� గమ�ం�నప�డ�, మనమ�
ఆ��మ�ల����
ౖ � ఉ��న్మ� ల��� ���సత్ ునందు��న్మ� బ�ౖ�ల� బ���సత్ ుంద� ��ను
�శవ్�ిసత్ ు��న్ను. సహజం�ా��, ఆ��మ� ఆ�� మ�నవ��ెయ
ౖ �ం�ెను. సకల
మ�నవ�ల� ఆ��మ�నక� క�మ�ర�ల� క�మ���త్ల��ా జ�మ్ం��ర�. �ాబట�ట్ �ార� ఈ
ల�కమ�ల���� �ాప�ల��ా జనమ్��తత్ �చు��న్ర�. �ా��ల� �ాపప◌ు సవ్��వమ�నన్��.
�ార� �ేవ�� నుం� ���
ౖ ొల��య���న్ర�. ర��ంపబడ�ట, ���ంపబడ�ట మ��య�
���సత్ ునందు నమమ్కమ�ంచుట అన�ా ���సత్ ుల���� ఏకమ� �ేయబడ�ట, ���సత్ ుక�
�ెం��య�ండ�ట అ� అరథ్ ం. ���సత్ ు�� ఐకయ్మ� �ేయబడ�ట అన�ా ఆయన
మ���త్మంతమ�ల� ��గ��� య�ండ�ట అ� అరథ్ ం.
— ��. ట�మ్ �����నర్
���సత్ ు�� ఏక���య�ండ�ట వలన మనమ� ���సత్ ుల�� పర్�జనమ�ల�న్య�
��ందుత���న్మ�. చ��తర్ సంబంధం�ా ఈ పర్�జ��ల� ఏమన�ా:
��మంత�లమ��ా �రచ్బడ�ట, ప���దధ్ పరచబడ�ట, దతత్ త �ే�ి��నబడ�ట —
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ఇవ�న్ రకష్ణల� మనమ� ��ం��య�నన్వ� మనమ� వ��ణ్�త్ ామ�. ���సత్ ు నందు
మ�తర్�� �ార్�ిత్ �ాత్�. ఇ� ���సత్ ు నందు మ�తర్�� �ార్�ిత్ �ాత్�. �ాబట�ట్, ఈ
పర్�జ��లను ��ంద����� మనమ� ���సత్ ు�� ఐకయ్���య�ండ�ట మనక� మ�ఖయ్ం,
�ాసత్ �ా���, అ�� మనక� ఆవశయ్కం. అల����
� ే ఈ పర్�జ��లను మనమ� ఎల�
��ందవచుచ్, ల�క మనమ� ���సత్ ు�� క��� ఎల� ఐకయ్పరచబడ��మ�? మనమ�
��ావ్సమ� ��వ్�ా, ��ావ్సమ� ��వ్�ా మ�తర్�
ర్ � ఐకయ్పరచబడ��మ�.
�ేవ�డనుగ���ంచు ఆ ��ావ్స వరమ�ల����, అన�ా ���సత్ ు�� గల ఐకయ్తల����
మనలను �ెచుచ్న��, ��ావ్స��.
— ��. జ��ి్ర �య్
��సు మ��య� ��ావ్సుల మధయ్ ��ల���య�ండ� అతయ్ంత �ార్��నయ్��న
� ఈ ఐకయ్త గ�పత్ ���
య�నన్ద� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� తరచు�ా �ెప�చుందుర� ఎందుకన�ా ఈ ఐకయ్త ప��ేయ� �ర�ను బ�ౖ�ల�
ఖ�చ్తమ��ా �వ��ంచడం ల�దు. �ా� ఈ ఐకయ్తల� మన �ేహమ�ల� మ��య� మన ఆతమ్ల� స��తం
�ాల�గ్ంట�య�� �షయ��న్ మ�తర్ం ల�ఖనమ� సప్షట్ ం�ా �ెల�ప�త�నన్��. ��ను 15:4-7, ��మ� 8:9-11,
మ��య� ఇం�ా అ��క��న
� ఇతర �ాకయ్���ాలల� ఈ �షయ��న్ మనమ� చూడవచుచ్. ఒక ఉ��హరణ�ా,
��ల� 1 ����ం�� 6:15-17ల� �ార్సుత్నన్ �షయ��న్ ఒక�ా�� గమ�ంచం��;
� �ేహమ�ల� ���సత్ ునక� అవయవమ�ల�ౖ య�నన్వ� ���ర�గ�ా? . . . అట�వల�
పర్భ�వ��� క��ి��ను�ాడ� ఆయన�� ఏ�ాతమ్��� య���న్డ� (1 ����ం�� 6:15-17).
1834-1892 మధయ్ �ాలమ�ల� ��ం�న పర్ఖ�య్��ాం�న బ��ిట్సట్ ు బ�ధక��ెన
ౖ ����ల్స్ సప్రజ్న్, ఎ���ీ 5:30
ఆ��రం�ా �� మ�య్�ెల్ స్ �సట్ �� అ�� తన పర్సంగంల� ���సత్ ు�� నుండ� ఐకయ్తను గ���చ్ మ�టల���డ�. ఆయన
బ���ం�న�ేమన�ా:
మనక�ను ���సత్ ునక�ను మధయ్ అతయ్ంత �ార్��నయ్���న ఐకయ్త ��ల��� ఉంట�ం�� . . .
అ�� ఐకయ్త �ాదు; అ�� గ���త్ంప�. అ�� అంట�కటట్ బ�� య�ండ�టను అ��గ�ం�న
�షయం; అ�� ఒక ��గం�ా �ేయబడ�ట��� య�నన్��, �తత్ మంతట�ల� ఒక
ఆవశయ్క��న
� ��గం�ా �ేయబడ�ట���య�నన్�� . . . ���సత్ ు . . . ఆయన పర్జలను
క���య�ండవల�ను; �ార� ఆయనక� ఆవశయ్క��య
� ���న్ర�.
మనమ� ఆయన నుం� ��ల��ంపబ��నటల్ ��ే ���సత్ ు ���� నషట్ ��వ�నంత�ా, ���సత్ ు�� మనక� గల ఐకయ్త
ఎం�� �ార్��నయ్���న�ెయ
ౖ �నన్ద� ఆల��ంచడం ఆశచ్రయ్ంల� మ�ం�ెతత్ �త�ం��. ఆయన మనలను
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��ర్�సుత్��న్డ�, గనుక మనమ� ఆయన ���ెత్ య�ండ�నట�
�
ల్ , ఆయన �ావ్సథ్ ���� య�ండ�నట�
ల్ మన ��రక�
మరణ�ం��డ�. మనమ� ఆయన�� ఏక���య���న్మ� గనుక, మన రకష్ణ �షయంల� గల భదర్త, కష్మ�పణ
�షయ��న
� ��పప్ ��, మ��య� �ేవ���� క��� మనక� గల స��న
� �ాథ్నమ� �షయ���న ��పప్

��ర్��స్హమ�ను గ���చ్న అనుభ��� పర్� ��ావ్�ి అనుభ�ంచవల�ను. ���సత్◌ు �ేత ���ింపబడ�చు, ఆయన
ప�����ధ్తమ్ �ేత ఆదు��నబడ�టనుబట�ట్, ఆ ఐకయ్తల� నుం� మనమ� ఎం�� బలమ�ను �ాబట�ట్��నవల�ను.
మనమ� ���సత్ ునందు ��చబ��య���న్మ� గనుక, తం��,ర్ క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్తమ్ దృ�ిట్ల� మనమ�
ప��ప�ర�ణ్ల��య
� ���న్మ� ఎ���,� �ేవ���� గల సహ�ాసం వలన �ెర
ౖ య్◌ం �ెచుచ్���ా�. అల�గ�, �ార� మన
�ాపమ�లనుబట�ట్ మనలను క�మ�కష్ణల� ��టట్ర���� ��� అరథ్ ం �ాదు. �ా� �ార� మనలను క�మ�కష్ణల�
��టట్ న
� ప�డ�, మనమ� �రంతరమ� �ేవ���� ఏక��య
� �ండ�ల�గ�న మనలను ప��పకవ్త మ��య�
ప��ప�రణ్తల���� �ెచుచ్టక� ఉ�ేద్�ంపబ��న�ె,ౖ అ�� అను�ాగస��త��న
� �ై య�ండ� చరయ్యవ�త�ంద���ే ���
అరథ్ ం.
��ావ్సుల� ���సత్ ు�� క���య�ండ� ఐకయ్తను గ���చ్ మనమ� �ెల�సుక���న్మ�, గనుక ���సత్ ునంద�
ఇతర ��ావ్సుల�� గల ఐకయ్తను గ���చ్ ఇప�డ� చూ��ద్మ�.

��ా్వసుల�� ఐకయ్త
అదృశయ్���న సంఘమ�ల�� పర్� ఒకక్ర� ���సత్ ు�� ఏక��య
� ���న్ర� గనుక, ��ావ్సుల� క��� ఆయన
యందు ఒక���� ��కర� ఐకయ్��య
� ���న్ర�. ఈ �షయ��న్ మనమ� ��మ� 12:5, గల� 3:26-28, ఎ���ీ 4:25,
మ��య� ఇం�ా అ��క��న
� ఇతర �ాకయ్���ాలల� క��� చూడవచుచ్. ఈ ఐకయ్తను గ���చ్ ��సు తన తం���
ర్ �
��ను 17:22-23ల� ఏమ� మ�టల����ో �నం��:
మనమ� ఏక���య�నన్ల�గ�న, �ార�ను ఏక��� య�ండవల�న� �వ� ��క�
అనుగ���ం�న మ��మను ��ను �ా���� ఇ�చ్��. �ా��యందు ��నును �� యందు
�వ�ను ఉండ�టవలన �ార� సంప�ర�ణ్ల��ా �ేయబ�� ��కమ��ా ఉనన్ందున �వ�
ననున్ పం�ి �వ�య�, �వ� ననున్ ��ర్�ం�నట�ట్ �ా���క�డ ��ర్�ం��వ�య�,
ల�కమ� �ె��ి��నునట�
ల్ ��క� అనుగ���ం�న మ��మను �ా���� ఇ�చ్�� (��ను
17:22-23).

దృశయ్��న
� సంఘమ��� మనక� గల ఐకయ్త, సంబంధమ�ల� మ��య� అనుభవమ�నక�
సంబం��ం�న�ైయ�ండ�ా, అదృశయ్��న
� సంఘమ��� మనక� గల ఐకయ్త, ఆతమ్సంబంధ��న
� �� మ��య�
స��త్�ాసత్ �మ�నక� సంబంధ��న
� �ై య�నన్��. మన అ�ిథ్తవ్మ�ల� ���సత్ ు మ��య� ఆయన ఆతమ్ ��వ్�ా క��ి
��న��యబ��య�నన్�. తతఫ్�తం�ా, 2 ����ం�� 5:14-16, గల� 3:28, మ��య� ��ల� 3:11ల� ��ల�
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��ల�సుత్నన్ట�ట్, ���సత్ ునందు మనకంద����� సమ�న ��రవమ�నన్��. 1 ����ం�� 12:26ల� మనమ�
చదువ�త�నన్ట�ట్, ఒక��క�� సుఖ దుఖమ�లను, �ాధకబ�ధ�ాలను స��తం మనమ� అనుభ��ాత్మ�.
అదృశయ్���న సంఘమ� �కక్ సహ�ాసమ� ప�డ���న
ౖ ునన్ సంఘమ�న�� ప���త���న�� �ాదు;
అ�� పరల�కమంద� సంఘమ�నక�, ఇ�� వర�� మరణ�ం� పర్భవ��� క��� నుండ�టక� పరమప��ం�న ఆ
��ావ్సులక� క��� వ��త్సత్ ుం��. ప�డ���ౖ నునన్ ��ావ్సుల� ���సత్ ునందు మ��య� ��స
� త్ ు దవ్�ా ఒక���� ��కర�
గ�పత్ ���య�నన్ సహ�ాసమ� క���య�నన్ట�ట్, ఇ�ే సహ�ాసమ�ను — ఇప�డ� పరల�కమందునన్
��ావ్సుల�� స� — మనమ� ���సత్ ు�� క��� ఏక���య�నన్ పర్� ఒకక్���� క���య���న్మ�. ���ర్ 11:4
మ��య� ���ర్ 12:22-24 వంట� �ాకయ్���ాల� మనక� ఈ �షయ��న్ బ����త్ ా�.
సంఘమ� ���సత్ ు �కక్ ��ం��ల్ క�మ���త్�ా ��ర్క��ంపబ��నద���,� ఈ �ాసత్ వమ�ను ���ప్� ంచ�����
ల�ఖనమ� పర్���సత్ ునన్ గమ��రహ్��న ఒక పర్� ర�ప���య�నన్��. దృశయ్��న
� సంఘమ�, ���సత్ ు �కక్ ��ం��ల్
క�మ���త్ వల� వయ్వహ��ంపబడ�టల� ఒక అవ�ాహన ఉనన్��, �ా� ఇ�� ఎలల్ ప�డ� అదృశయ్��న
� సంఘమ�ల��
��ం��ల్ క�మ���త్ సంప�రణ్ మ� �ేయబడవల�న�� దృ�ిట్��ణం�� క���న�ెయ
ౖ �నన్��. ఈ �షయ��న్ మనమ� �ాత
�బంధనల� ��షయ� 54:5-8, ���య 2:19-20, మ��య� ���తత్ �బంధనల�� ఎ���ీ 5:26-27ల�
చూడగలమ�. ఈ పర్� ర�పమ�ల ��ర��ర�ప్, పర్కటన గ�ంథం 19వ అ��య్యం పర్�ారం, ప��ప�రణ్ మ� �ేయబ��న
అదృశయ్���న సంఘమ� క��ిసత్ ుం��.
పర్కటన 19:6-8ల� �ార్యబ��నట�ట్, ��ను �కక్ దరశ్నమ�ను గ���చ్న ����క
� ను �నం��:
అప�డ� ��పప్ జన సమ�హప� శబద్ మ�ను, ��ాత్ర��న
� జలమ�ల శబద్ మ�ను,
బల��న
� ఉర�మ�ల శబద్ మ�ను ���న �క సవ్రమ�, స�ావ్���ా��య� పర్భ�వ�నగ�
మన �ేవ�డ� ఏల�చు��న్డ� ఆయనను సుత్�ంచు��, ��ఱఱ్ �ల
ి ల్ ��ా�తస్వ
సమయమ� వ�చ్న��, ఆయన ��రయ్ తనున్��ను �ిదధ్పరచు���య�నన్��; గనుక
మనమ� సం��షప�� ఉతస్��ం� ఆయనను మ��మ పర�ెదమ� �ెపప్�ా �ంట��.
మ��య� ఆ�� ధ��ంచు��నుటక� పర్�ాశమ�ల�ను �రమ్లమ�ల���న
ౖ సనన్ప�
��రబటట్ ల� ఆ����యయ్బ�ెను; అ� ప���దుధ్ల �����యల� (పర్కటన 19:6-8).
���సత్ ు �కక్ ��ం��ల్ క�మ���త్ అన�ా ���ల� ���ంపబ��న సకల య�గమ�లంద�
ప���దుధ్ల�ందుర�, ఒక���� ��కర� సహ�ాసమ�గల�ా���, �ే�య
� ���న్ర�� �షయ��న్ ఇచచ్ట మనమ�
గమ�సుత్��న్మ�. మనమందరమ� ఒకక్ట��ా �ల�వబ��య�ందుమ�, పర్� ��ావ్�ి �కక్ �� ���యల�గల
ఒకక్ ��ాహ వసత్ మ
� �ను ధ��ంచు��ందుమ�.
��ావ్సుల� ���సత్ ునందు ఒక���� ��కర� ఐకయ్���య���న్ర�� �ాసత్ వమ� నుం� ల�ఖనమ� అ��క
అనవ్యమ�లను �ాబట�ట్క�ంట�ం��. పర్� ��ావ్�ి �ల���న
ౖ �ాడ� మ��య� ���సత్ ునక� తపప్�స���ా
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అవసర���న�ా�ే అ�� �షయ��న్ అ�� మనక� బ���సత్ ుం��. మనమ� ఒక�� ��కరమ� ��ర�ంచు��నవల�న�,
ఒక�� ��కరమ� ప����రమ� �ేయవల�న� అ�� మనక� ఉప�ే�సుత్ం��. మనమ� ఒక�� ��కరమ� జ��గల�ార���,
దయగల�ార��,� మృదు��ౖన�ార��� మ��య� సహనమ�గల�ార���, ఒక�� ��కరమ� కష్�ంచు�ార���
య�ం��ల� అ�� మనక� ���ప్� సుత్ం��. ఇతర�ల� మన ��డల ఎల� పర్వ��త్ం��ల� మనమ� ��ర�దు�,
మనమ� క��� �ా�� ��డల అల��� పర్వ��త్ం��ల� అ�� మనక� బ���సత్ ుం��. ఎందుకన�ా, మనమ� ���సత్ ు ��వ్�ా
�ా���� క���య�నన్ ఐకయ్తల�, మన �ేహమ�ల� ఏ �ధం�ా ఒక ��గ��య
� �నన్��, అ�ే �ధం�ా �ార� క���
ఒక ��గ��య
� ���న్ర�.

��ం�
అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ�ను గ���చ్న ఈ �ాఠంల�, మనమ� సంఘమ� �కక్ �ి�ధ్ �ంతమ�ను
గ���చ్ ��ర�చ్క���న్మ�. సంఘమ� �ేవ�� �ేత ఆయన �కక్ పర్�య్ే క��న
� సమ�జమ��ా ఆ���ంపబ��ంద�
మనమ� చూ�ామ�. సంఘమ�, ��ర��ా పర్�య్ే ��ంపబ��న�� మ��య� �షక్ళంక���న�ై, ప���దధ్ �న
� ద��
�ాసత్ వమ�ను మనమ� చ��చ్ం��మ�. ��� �ారవ్�ర్క సవ్��వమ�ను గ���చ్ మనమ� �ెప�క���న్మ�.
మ��య� అ�� ప���దుధ్ల సహ�ాస��య
� �నన్ ���నమ�లను మనమ� �వ��ం��మ�.
ఆధు�క ���సత్వ�లమ��ా, సంఘమ�ను గ���చ్న మన అనుభవం తరచు�ా బ�ౖ�ల� �ాలమ�ల� ఉం��న
��� కంట�, ల�క అ��సత్ ల�ల ��ావ్స పర్మ�ణమ� ర�ప���దద్ ు��నుచుం��న ���లల� కంట� ��ల�
�నన్��న
� �ైయ�నన్��. �ా� సంఘమ�ల�� ������� మ�ల���రం�ా నునన్ �ాసత్ �కతల� ఎనన్డ�ను
మ�రల�దు. సంఘమ� ��ట���
� �ేవ�� �బంధన జన���య�నన్��. సు�ారత్ ను ల�కమ�నక� అం��ంచ�����,
ల�కమ�ను ఈ ప�డ���ౖ నునన్ ఆయన �ాజయ్మ��ా మ�రచ్����� అ�� ఇంకను ఆయన ఏరప్రచు���న
�ాతర్�య
� �నన్��. సంఘమ����న మనమ� పర్భ�వ�నక� ప���దుధ్ల��� య���న్మ�. మనమ� ఆయన
�ాజయ్��య
� ���న్మ�. మనమ� ఆయన పర్జలమ�, ఆయనయందు ఒక���� ��కరమ� ఏక��య
� ���న్మ�.
మ��య� పర్భ�వ� ���� మన ��వ్�ా తన �ారయ్మ�లను �ేయ�చు��న్డ�.
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