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ఉపల దాాతము
ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో, “సంఘము” అనే మాట వినబడగవనే అది, కైసతవులు దదవుని ఆర్వధించు ఒక
కటర డమైయునిదని ఆలోచించదవవర్మ అనేకులునాిర్మ. కొనిి ప్ర్వయయాలు ఈ కటర డములు భార్రగవను,
ఆకర్ష ణీయంగవను, అలంకవర్శకమైనవిగవను, కళాకృతులతో అందంగవ తీర్శుదిదేబడినవిగవను ఉంటాయి. కొనిి
సవర్మో అవి చిని పవరర్ా నా మందిర్ములుగవను, సవమానయంగవ సజీీ కర్శంప్బడినవిగవను ఉంటాయి. కొనిి సవర్మో
అవి పవరర్ా నా మందిర్ములుగవ మార్ముకొనబడిన గశడ్ంగుల ైయుంటాయి. కొనిి సవర్మో అవి గృహాలు, చిని చిని
ప్ూర్శ గుడిస్టలు, లేదా ఆర్వధించదవవర్మ అపవయము నుంచి కవపవడుకొనడానికి దాగుకొను గుహల ైయుంటాయి.
కవని అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణములో, బెైబిలులో ఉనిటురగవనే, “సంఘము” అనే ప్దము మొటర మొదట
దదవుని ప్రజలను, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు యందల్వ విశ్వాసమును ఒప్ుపకొనువవర్శ చదత
ర్ూప్ుదిదే ుకొని ప్ర్శశుదధ సమాజమును సూచిసుతంది.
అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణమును గూర్శున ప్ర్ంప్ర్లో మనము అధ్యయనము చదసత ుని
పవఠములలో ఇది ఐదవ పవఠం. దీనికి “సంఘము” అను శీర్శషక పటర బడింది. ఈ పవఠంలో, మంగళప్రదమైన ఈ
వయవసా యందు విశ్వాసమును ప్రకటించుచుని అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణములోని ప్రకటనలను మనము
వివర్ంగవ చూసవతము.
అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము సంఘమును గూర్శు విదితంగవ ఇలా వివర్శసత ుంది:
ప్ర్శశుదధ సవర్ాతిరక సంఘమును, ప్ర్శశుదుధల సహవవసమును నేను నముుతునాిను
విశ్వాస ప్రమాణములోని ఈ మాటలు ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్యల విభాగంగవ
కనిపిసత వయి. ఎందుకనగవ ప్ర్శశుదాధతు సంఘముతో ప్రతి దినము ప్రతయక్షంగవ జోకయము కలుగజేసుకొనుచుండు
తిరతాములోని ప్ుర్మషమూర్శతయిై యునాిడు. కవబటిర , మనము సంఘమనే అంశ్వనిి ప్ర్శశుదాధతును గూర్శున
పవఠంలో నేర్ముకొని యుండదవవర్మే. కవని సంఘమును గూర్శు సంప్ూర్శతగవ ఒక పవఠం ఉంటేనే బాగుంటుందని
మేము ఆలోచించాము ఎందుకనగవ కైసతవయమునకు, మర్శయు కరీసత ు అనుచర్మలముగవ మన జీవిత
అనుభ్వమునకు సంఘము ఎంతో మూలాధార్మన
ై దెై యునిది.
ఇంతకు ముందు పవఠంలో మేము పతర్ొునిటురగవ, సంఘములో నుని విశ్వాసమును
ఒప్ుపకొనడమనేది, సంఘములో మనకుని విశ్వాసం ఏదో ఒక విధ్ంగవ దదవునిలో మనకు ఉని
విశ్వాసమును పల ల్వయునిది కవబటిర సంఘము మీద విశ్వాసమును ఒప్ుపకొనుట ఎబెెటురగవ ఉంటుందని
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఐదవ పవఠము: సంఘము

పొర టెస్టర ంటువవర్నేకులు అనుకుంటార్మ. మనము సంఘమును నముుచునాిమని విశ్వాస ప్రమాణము
చెపపి నంత మాతారన, మనము ర్క్షణ కొర్కు సంఘమును నముుతునాిమని అర్ా ం కవదు. ర్క్షణార్ా మన
ై
విశ్వాసము కరస
ీ త ులో, కరీసత ులో మాతరమే ఉంటుంది. కవని సంఘమును గూర్శు బెైబిలు బో ధిసత ుంది, మర్శయు
సంఘము కస
ై త వులకు పవరముఖ్యమైనదని కూడా బెైబిలు ఉప్దదశిసుతంది గనుక మనము బెైబిలును
నముుతునాిమనే అవగవహనతో సంఘమును నముుతునాిము. ప్ర్శశుదుధల సహవవసమును
నముుచునాిమని ఒప్ుపకొనుటలో కూడా ఉని వవసత వము ఇదద. ఇతర్ విశ్వాసులను మన ర్క్షణ కొర్కు
నముడంలేదు. కవని మనకు సువవర్త నందించడానికి, మనము ప్ర్శచార్ము చదయడానికి, మర్శయు మన
విశ్వాసమును బలప్ర్చడానికి దదవుడు ఇతర్ విశ్వాసులను వవడుకుంటాడనే బెైబిలు బో ధ్ను
నముుతునాిము.
సంఘమును గూర్శున పవఠం విశ్వాస ప్రమాణములో తలపల యబడిన నాలుగు ప్రధాన బో ధ్లుగవ
విభ్జంప్బడింది. మొదటిగవ, సంఘమును గూర్శున దదవుని అనుమతిని చూసవతము. ర్ండవదిగవ, సంఘము
ప్ర్శశుదధ మన
ై దను వవసత వమును చర్శుసవతము. మూడవదిగవ, సంఘము “సవర్ాతిరకమన
ై దనే” విషయానిి
వివర్శసత వము. మర్శయు నాలుగవదిగవ, సంఘము ఒక సహవవసమైయునిదనే అభిపవరయానిి అనేాషిసత వము.
అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణములో ర్ూఢిప్ర్చబడినటుర, సంఘము యొకు గుర్శతంప్ును మర్శయు
సాభావమును మనము గీహించడానికి ప్రతి విభాగం మనకు సహాయకర్ంగవ ఉంటుంది. సంఘము యొకు
దెైవిక అనుమతి అనే అంశముతో మొదలుపడదాము.

అనుమతి
నేటి ప్రప్ంచంలో, సంఘము అనవసర్మని నమేువవర్మ — లేదా కనీసం అది అవసర్ం లేదనిటురగవ
ప్రవర్శతంచద కస
ై త వులు ఎందర్ో ఉనాిర్మ. అనేక సందర్వాలలో, సంఘము వంటి వయవసా లు మనము దదవునితో
కల్వగశయుండు వయకితగత సంబంధ్ము మధ్యలో చొర్బడుతుని మానవ కల్వపతములని చితత శుదిధగల విశ్వాసులు
అనుకుంటార్మ. కవని లేఖ్నము ఇందుకు చాలా భినిముగవనుని దృషిరకోణానిి బో ధిసత ుంది. సువిశ్వల భావం
చొప్ుపన, సంఘము ఈ ప్ుడమిపై దదవుని ర్వజయమైయునిది, ఆయన ప్రతదయకించుకొనిన ప్రజల
సమూహమైయునిది, మర్శయు ఆయన యిడల విశాసనీయుల ైయునివవర్శకి కృప్ను ప్రసవదించు ప్రధాన
మాధ్యమమైయునిది. లేఖ్నము ప్రకవర్ము, మనము దదవునితో సంబంధ్మును నలకొలుపకొని దానిని
నిర్ాహించుకొనుటలో సంఘము కరలకమైయునిది.
సంఘము దదవుడు అనుమతించిన విషయమని మనము చెప్ుపకొనినప్ుపడు, ఆయన దానిని ఒక
ఉదదేశంతో ఏర్వపటుచదసవడనేది, దానికి అధికవర్మిచాుడనేది మన భావం. సవధార్ణ మాటలోో, దదవుడు
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సంఘమును అమోదిసత ునాిడని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. ఈ లోకములో ఆయన బృహతాుర్యమును అమలు
చదయడానికి సంఘము ఆయన అభిషతకించిన వయవసా యిైయునిది. మతత యి 16:18లో యిేసు సాయంగవ
చెపపి నటురగవ:
. . . నా సంఘమును కటురదును, పవతాళలోక దాార్ములు దాని యిదుట
నిలువనేర్వు (మతత యి 16:18).
సంఘము, ప్తనమన
ై మానవులు ఆవిషుర్శంచుకునిది కవదు. సంఘమునకు యిేస్టత
ప్ునాదియిైయునాిడు.
కవబటిర , చర్శతర యందంతటను సంఘములోని లోప్ములను మనము గమనించుచునిప్పటికిని, కొనిి
ప్ర్వయయాల ైతద సంఘములు సువవర్త బో ధ్ల నుంచి, అవి యిక దదవుని సంఘములు కవవనిటుర కనిపించునంత
ఎడంగవ వళ్లో పల తునాియని గీహించుచునిప్పటికిని, సంఘము నిష్ ప్రయోజనకర్మన
ై దని లేదా అది
అనవసర్మని మనము ఒక తుది అభిపవరయమును ఏర్పర్చుకొనకూడదు. సంఘమును గూర్శు దదవుడిచిున
అనుమతిని అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము ఈ విధ్ంగవ ర్ూఢిప్ర్చుచునిది:
సంఘమును నేను నముుచునాిను.
ఇంత వర్కు మనము నేర్ముకుని పవఠముల నుంచి మీర్మ జఞాప్కం చదసుకొనుచునిటుర, అపొ సత లుల
విశ్వాస ప్రమాణము ఆది సంఘముల విశ్వాస సంబంధ్మైన నియమముల సవర్ంశమైయునిది. విశ్వాస
సంబంధ్మైన ఆ నియమములు లేఖ్నముల సవర్ంశముల ైయుండినవి. గనుక, సంఘమును
నముుచునాినని విశ్వాస ప్రమాణము ఒప్ుపకొనినప్ుపడు, సంఘమును గూర్శు బెైబిలు బో ధిసత ుని
విషయానిి అది ర్ూఢిప్ర్చవల నను తాతపర్యముగలదెైయునిది. సంఘము దదవుని సంకలపములను ఈ
లోకంలో నర్వేర్ువల నని దదవుడు దానిని నియమించాడనేది సంఘమును గూర్శున బెైబిలు బో ధ్ యొకు
అతయంత పవరధ్మికమన
ై కోణమయ
ై ునిది.
సంఘము యొకు దెైవిక అనుమతి అనే అంశమును మనము అధ్యయనము చదసత ుని సందర్ాంలో,
మూడు ముఖ్య విషయాలపై మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదాము. మొదటిగవ, సంఘమునకు సంబంధించిన పవత
నిబంధ్న నేప్థయమును చూదాేము. ర్ండవదిగవ, యిేసు తన ఇహలోక ప్ర్శచర్య కవలములో సంఘమును
సవాపించడానికి ఏం చదశ్వడనే విషయముపై మన దృషిరని కేందీరకర్శదే ాము. మూడవదిగవ, బెైబిలు సంబంధ్మైన ఈ
దృషిర కోణాలలో గల అంతర్వావములను కొనిిటిని మనము అనేాషించుదాము. సంఘమును గూర్శున పవత
నిబంధ్న నేప్థయముతో మొదలుపటురదాము, ర్ండి.
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పవత నిబంధ్న
సంఘమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్నలోగల భావము యొకు వేళో ల, వవసత వవనికి పవత నిబంధ్నలో కలవు.
యిేసు ఆర్ోహణమై తన శిషుయల మీద ప్ర్శశుదాధతును కుముర్శంచినప్పటి పంతెకొసుత
దినాన సంఘము ఆర్ంభ్మయియందని అనేకులు అనుకుంటార్మ. కవని ఇది సంఘ
సాభావమును గూర్శున తప్ుపడు అవగవహనయని నేననుకుంటాను. సంఘము పవత
నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజల కొనసవగశంపైయునిదని నేననుకుంటాను. దదవుడు
అబారహామును మర్శయు పవత నిబంధ్న ప్రజలను పిల్వచాడు, గనుక అదద ఆ
సంఘమని, సంఘమునకు ఆర్ంభ్ం ఇదద అని మనము సులభ్ంగవ చెప్ుపకొనవచుు.
కవబటిర సంఘము ఇకుడ ఆర్ంభ్మయియంది, మన యుగంలో కొనసవగుతునిది,
మర్శయు ప్ర్మావధి వర్కు, యిేసు తిర్శగశ ఆకవశమేఘార్ూఢుడెై వచుు ఆ దినము
వర్కు కొనసవగుతుంది.
— డా. ర్శయాద్ ఖ్ాస్టిిస్
కొీతత నిబంధ్న ఎకేోషియ అను గరీకు ప్దమును ప్రయోగశసత ూ, “సంఘము”ను గూర్శు అనేక ప్ర్వయయాలు
మాటలాడుచునిది. కవని ఈ ప్దము స్టప్ురజంట్ లో నుంచి, అనగవ గరీకు భాషలోనికి అనువవదం చదయబడిన
పవత నిబంధ్నలో నుంచి సంగీహింప్బడింది. పవత నిబంధ్నలో, పల గుచదయబడిన ఇశ్వీయిేలు జనాంగమును
గుర్శతంచడానికి ఎకేోషియ అనే ప్దము మర్శయు దీనికి సంబంధించిన హెబ్రర సహాప్దము తర్చుగవ
వవడబడుచునివి. ఈ విషయానిి మనము దిాతీ 9:10, 31:30, నాయయా 20:2, 1 ర్వజులు 8:14, కరర్తనలు
22:22, 25 మర్శయు ఇంకవ అనేక చోటో చూడవచుు.
కొీతత నిబంధ్నలో సహితం, ఎకరోషియ అనే ప్దము సంఘమును సూచించుచుండిన సవంకేతిక
ప్దమయియంది, మర్శయు పవత నిబంధ్న ఇశ్వీయిేలీయుల సమావేశమును సూచించడానికి ఈ ప్దము ఇంకను
వవడబడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, అపొ 7:38లో స్టత ఫను తనను చంప్నైయుండిన వవర్శని ఉదదేశించి చదస్టన
ి
ఉప్నాయసములోని ఈ మాటలు మనము చదవగలము:
స్ట్నాయి ప్ర్ాతముమీద తనతో మాటలాడిన దదవదూతతోను మన పితర్మలతోను
అర్ణయములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుుటకు జీవవవకయములను
తీస్టికొనినవవడితడద (అపొ 7:38).
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ఇచుట, సంఘము అని అనువదింప్బడిన ప్దము ఎకేోషియ అయుయనిది, ఇది అతి సవమానయముగవ
“సంఘము” అని అనువదింప్బడింది. ఇశ్వీయిేలీయుల సమావేశము పవత నిబంధ్న యొకు సమాన ప్దము
మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘమునకు ప్ుర్వాధికవర్ ప్దమయ
ై ుండినదని ఈ ప్దము సూచిసుతంది.
1 పతతుర్మ 2:9లో, పతతుర్మ కూడా సంఘమును పవత నిబంధ్నలోని ఇశ్వీయిేలీయులకు
అనాయింప్బడిన పతర్ోతో పిలుసుతనాిడు: ఆయన ఇలా వవరసవడు:
అయితద మీర్మ . . . ఏర్పర్చబడిన వంశమును, ర్వజుల ైన యాజక సమూహమును,
ప్ర్శశుదధ జనమును, దదవుని సొ తత యిన ప్రజలునై యునాిర్మ (1 పతతుర్మ 2:9).
ఇచుట, ఇశ్వీయిేలు జనాంగమును గూర్శు తెల్వయజప్ుపచుండిన అనేక పవత నిబంధ్న వవకయభాగవలలో
నుంచి పతతుర్మ ఉలేో ఖంచి ప్ల్వకవడు. ఈ ర్ండు గుంప్ుల నడుమ పవరముఖ్యమన
ై కొనసవగశంప్ులు ఉనాియని
సూచిసూ
త , ఆయన ఇశ్వీయిేలీయుల ప్రతదయక పతర్ోను, కొీతత నిబంధ్న సంఘమునకు అనాయించాడు.
పవత నిబంధ్నలో ప్రప్రథమమందు ఇశ్వీయిేలు జనాంగమునకు ఇవాబడిన బిర్మదుల
యొకు ప్ర్ంప్ర్లనిిటిని పతతుర్మ అనాయిసుతని 1 పతతుర్మ 2వ అధాయయం వంటి ఒక
మూల పవఠమును గూర్శు మనము ఆలోచించినటో యితద, వవటిని ఇప్ుపడు
సంఘమునకు అనాయిసుతనాిడని గీహిసత వము: “మీర్మ ర్వజుల ైన యాజక
సమూహమును, ప్ర్శశుదధ జనమును, మర్శయు దదవుని సొ తెత న
త ప్రజలునై యునాిర్మ.”
వవర్మ నిజముగవ దదవుడు ఇశ్వీయిేలు జనాంగమునకిచిున వవగవేనముల
నర్వేర్ైపయునాిర్నియు, ఇదద వవర్శ గుర్శతంపయ
ై ునిదని గుర్మతప్టురచునిటుర
తముునుతాము ఎంచుకొనవల ననియు, నానా ప్రదశ్
ద వలలో ప్రబలంగవ ప్రబల్వయుని
అనయజనుల న
ై కొనిి సంఘముల గుంప్ునకు పతతుర్మ బో ధిసత ునాిడని గమనిసవతము.
— డా. డెనిిస్ జఞనిన్
సహజంగవనే ఇది, కొీతత నిబంధ్న సంఘం ఖ్చిుతంగవ ఇశ్వీయిేలీయుల పవత నిబంధ్న సమావేశముల
వంటిదద అయుయనిదని చెప్ుపట కవదు. అవి సంబంధ్ము గలవైయునివి, కవని భినింగవ కూడా ఉనాియి.
ర్ోమా 11వ అధాయయంలో, పవత నిబంధ్న ప్రకవర్మైన ఇశ్వీయిేలీయుల సమావేశమునకును కస
ై తవ
సంఘమునకును మధ్య గల సంబంధ్మును గూర్శు చెప్పడానికి పౌలు ర్ండు ర్ూప్కవలంకవర్ములను
ప్రయోగశంచాడు: పిసుకబడిన పిండి ముదే , మర్శయు ఒలీవ చెటర ు.
ర్ోమా 11:16లో పౌలు ఏమని వవరసుతనాిడో ఒకసవర్శ చూడండి:
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ముదే లో మొదటి పిడికడు ప్ర్శశుదధ మన
ై దెైత,ద ముదే ంతయు ప్ర్శశుదధ మ;ే వేర్మ
ప్ర్శశుదధ మన
ై దెత
ై ద, కొములును ప్ర్శశుదధ ములే (ర్ోమా 11:16).
మొదటిగవ, పవత నిబంధ్న సమావేశము కొీతత నిబంధ్న సంఘము చదయబడిన అదద ముదే యొకు
ప్రథమ ఫలమైయుండినదని పౌలు చెపవపడు.
లేవీయ 23:17 ప్రకవర్ం ఇశ్వీయిేలీయులు దదవునికి పిండి గల ర్ొటెర ల ప్రథమ ఫలము అర్పణము
తదవల ను. ప్రథమ ఫలములు వేర్ైన కోత కవవు. అవి కోత అంతటిలోని భాగం, గనుక కోత అంతటికి ప్రతినిధియిై
యుండినవి. కవబటిర , ఇశ్వీయిేలు జనాంగము మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘము అదద పిండిముదే లో నుంచి
తల తాతయని పౌలు చెపిపనప్ుపడు, ఇశ్వీయిేలు ప్రజలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న కస
ై త వులు ఒకే వయవసా లోని,
దదవుని ఒకే ప్రజలలోని, ఒకే సంఘములోని భాగమైయుండిర్ని ఆయన సూచించాడు.
ర్ండవదిగవ, పవత నిబంధ్న సమావేశము చెటర ు యొకు వేర్ై యుండినదనియు, కొీతత నిబంధ్న
సంఘము అదద చెటర ు యొకు కొముల ైయుండినవనియు పౌలు చెపవపడు. పౌలు వవసత వవనికి ఈ సవదృశయమును
తర్మవవతి అనేక వచనాలలో విసత ృతంగవ వివర్శంచాడు. ఆయన యుగముల యందంతటి సంఘమును
సవగుచదయబడిన ఒలీవ చెటర ుతో పల లాుడు. పవత నిబంధ్న సంఘము, పవరథమికంగవ యూదులుగలదెై
యుండినది, మర్శయు చెటర ు యొకు టోకు వసుతవై యుండినది: వేర్ో మ, కవండము, మర్శయు అనేక కొములు.
అనయజనుల న
ై కైసతవులు ఈ చెటర ునకు అంటుకటర బడిన అడవి ఒలీవ కొముల ైయుండిర్.శ ఇదద విషయానిి,
అనయజనుల న
ై కైసతవులు యూదు సంఘమునకు అంటుకటర బడిర్ని సవమానయంగవ చెప్ుపకొనవచుు. గనుక,
పౌలు ర్ోజులోోని సంఘములో యూదులు మర్శయు అనయజనులు సభ్ుయల ై యుండినప్పటికిని, సంబంధిత
కవండము మర్శయు వేర్ో మ పవత నిబంధ్న యందంతటను కవలము దొ ర్ో ప
శ ల యిన ఒకే చెటర ువై యుండినవి.
అవును, ఈ కొీతత చెటర ు అనేక కోణాలోో భినిమన
ై దెైయునిది. అది మర్మగుప్ర్చబడి, బలముగవ కటర బడింది.
కవని అది ఇంకను అదద చెటర యునిది
ెట
. అదద విధ్ంగవ, పవత నిబంధ్న సంఘము మర్మగుప్ర్చబడి, బలముగవ
కటర బడింది. వీర్మ పవరముఖ్యమన
ై విధానాలలో భినిమైనవవర్ై యునాిర్మ, మర్శయు ఎదుగుదలలోని విభిని
దశలకు వీర్మ ప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ. కవని ఇంకను అదద సంఘమైయునాిర్మ.
పవత నిబంధ్న నేప్థయం దృష్టవరా, సంఘము యొకు అనుమతిని గూర్శు మనము తెలుసుకునాిము
గనుక, యిేసు తన సంఘమును పవత నిబంధ్న సంఘముపై ఆధార్ప్డిందద కవని మర్మగుప్ర్చబడి ఉనిత
స్టిాతికి చదర్మకొను విధానములో ఎలా కటారడో ఇప్ుపడు చూదాేము.

యిేసు
యిేసు అర్శదెంచినప్ుపడు, ఆయన యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్య లోకమంతటిపై మర్శయు దదవుని ప్రజలపై
గంభీర్మైన ప్రభావవనిి చూపించినదనే విషయానిి ఎవర్ూ కవదనలేర్మ. యిేసు పవత కీమమును, దానికి
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సంబంధించిన పవత సంఘముతో సహా సవమానయంగవ శ్వశాతీకర్శంచలేదని దదవశ్వసత ర ప్ండితులు అనేక మంది
గుర్శతంచడం సహేతుకమైయునిది. అదద సమయంలో, యిేసు మొతాతనికే నూతనమన
ై దెై యుండిన సంఘమును
సవాపించలేదని గుర్శతంచడం కూడా ముఖ్యమే. ఆయన సంఘం పవత నిబంధ్న సంఘముతో గొప్ప
కొనసవగశంప్ుగలదెయ
ై ునిది.
యిేసు సంఘమును ఎకేోషియ అనే పతర్మతో మూడు సందర్వాలలో మాతరమే పతర్ొునిటుర సువవర్త లలో
గీంథసత ం చదయబడియునిది. వవసత వవనికి, ఎకేోషియ అనే ప్దం ఈ సందర్వాలలో మాతరమే మతత యి, మార్ము,
లూకవ లేదా యోహాను సువవర్త లలో కనిపిసత ుంది. ఈ మూడు వవకయభాగములు మతత యి వవరస్టిన సువవర్త లో
ఉనాియి: ఒక సవర్శ 16:18లోను, ర్ండు సవర్మో 18:17లోను కలవు. ఈ ర్ండింటిని మనము జఞగీతతగవ ప్ర్శశీలన
చదదే ాము.
మతత యి 16:18లో యిేసు ప్ల్వకిన మాటలు ఇలా ఉనాియి:
. . . నా సంఘమును కటురదును, పవతాళలోక దాార్ములు దాని యిదుట
నిలువనేర్వు (మతత యి 16:18).
ఇచుట కటురదును అని అనువదించబడిన ఒయికోడొ మియా అనే గరీకు ప్దము, ఏదెన
ై ా మొతత ంగవ
కొీతత దెైయుని దానిని కటురటను సూచింప్వచుు, లేదా అది వర్కే ఉనిదానిని ప్ునఃనిర్శుంచుట లేదా
ప్ునర్మదధ ర్శంచుటను సూచింప్వచుు. ఆయన భావమేమైయుండినదో యిేసు సువిదితంగవ చెప్పనప్పటికని
ి ,
మనము ఇదివర్కే ర్ోమా 11లో చూచిన పౌలు బో ధ్, యిేసు పవత నిబంధ్న సంఘమును ప్ునఃనిర్శుంచుచు
దానిని ప్ునుదధ ర్శంచుచుండెనను దృషిరకోణానిి మనము ఎంపికచదసుకొనునటు
ో మనలను ఉనుుఖ్ులను
చదసత ుంది.
మతత యి 18:17లోని యిేసు మాటలలో సందిగధత తకుువగవ ఉనిది. ఆయన ఏమని చెపవపడో వినండి:
అతడు వవర్శ మాటయు విననియిడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెల్వయజప్ుపము;
అతడు సంఘప్ు మాటయు విననియిడల, అతనిని నీకు అనుయనిగవను సుంకర్శగవను
ఎంచుకొనుము (మతత యి 18:17).
ఈ వచనములో యిేసు సంఘ కీమశిక్షణ గూర్శు మాటలాడుచుండెను. మార్మమనసుి
నొందనొలోనివవడు సంఘము లేదా సమావేశము యిదుటకు తదబడవల ననేది ఆయన ఇచిున హెచుర్శక. యిేసు
ప్ర్శచర్య యొకు ఆదిమ సందర్ాములో, అప్ుపడుండిన ఒకే ఒకు సంఘము, ఆ పవరంతమందంతటను
చెదిర్శపల యి యుండిన యూదుల సమాజమందిర్ములు, మర్శయు యిర్ూషలేములోని దదవవలయముల ై
యుండినవి. ఇవి ప్రతయద కంగవ ఇశ్వీయిేలీయుల సమావేశముల యొకు పవత నిబంధ్న ర్ూప్ముల ై యుండినవి,
అటో యినను యిేసు వవటిని “సంఘము” అనే సంబో ధించాడు.
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వివవదములు మామూలుగవ పదే లు, యాజకులు మర్శయు నాయయాధిప్తుల చదత — నాయయము తీర్ము
కవర్యభార్ము నిమితత మై నియామకము చదయబడి, సమావేశమునకు ప్రతినిధ్ుల ై యుండినవవర్శ చదత —
ప్ర్శషుర్శంప్బడవల నని పవత నిబంధ్న ప్రకవర్ం కోర్బడినది. ఈ విషయానిి మనము నిర్గ మా 18వ
అధాయయం, మర్శయు దిాతీ 1వ మర్శయు 19వ అధాయయములలో చూడవచుు. తన శ్రీతలు వవర్శ
వివవదములను ఇశ్వీయిేలీయుల సమావేశముల లోప్లే ప్ర్శషుర్శంచుకొనుట వవర్శ కర్త వయమైయునిదని వవర్శకి
జఞాప్కం చదసత ూ, ఈ నియమమును యిేసు తన కవలమందు నిర్వార్శంచాడు. కవని ఆయన మాటలు తన సొ ంత
సంఘానికి, ఆయన అదివర్కు మతత యి 16లో పతర్ొునిన దానికి వర్శతంప్వల ననేది కూడా యిేసు
తాతపర్యమయ
ై ుండినది. అందుచదత మతత యి యిేసు మాటలను మన కొర్కు గీంథసా ం చదశ్వడు. గమనిసుతనాిర్వ
పిరయులార్వ, యిేసు మర్శయు మతత యి మనసుిలలో, పౌలు మనసుిలో ఉండినటేో , కొీతత నిబంధ్న సంఘం
ఇశ్వీయిేలీయుల పవత నిబంధ్న సమావేశముల అభివృదిధయిై యుండినది. యిేసు ఇశ్వీయిేలీయుల సవానంలో
సంఘమును ఉంచుటకు ర్వలేదు; ఇశ్వీయిేలును కొీతత నిబంధ్న సంఘ ర్ూప్ములో కవపవడి సంర్క్ించుటకును,
దానిని ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకును ఆయన వచాుడు.
పవత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘముల మధ్య గల కొనసవగశంప్ును మనము
చూచునప్ుపడు, ఈ ర్ండు సంఘములను ఒకుచోట కలుప్డానికి యిేసు వహిసత ుని ప్రధాన పవతరను
గుర్శతంచడం ముఖ్యము.
మొదటిది, సూ
ా లంగవ చెప్పదలచినటో యితద, యిేసు, దదవుడు ఇశ్వీయిేలీయులకు చదస్టిన వవగవేన
నర్వేర్ైపయునాిడని కొీతత నిబంధ్న నివేదించుచునిది. ర్ోమా 8:1-4 మర్శయు గలతీ 3:16-29లో మనము
గమనిసుతనిటుర, యిేసు, దదవుని నిబంధ్నను పవటిసత ూ, దదవుడు అబారహాము మర్శయు మోషతకు వవగవేనం చదస్టిన
సకలాశీర్వాదములను సవాసా ాంగవ సంపవదించుకొను విశ్వాసపవతురడెైన ఇశ్వీయిేలీయుడెైయునాిడు. లూకవ
1:32 మర్శయు అపొ 2:31-33 దాార్వ మనము తెలుసుకొనుచునిటుర, ఆయన దావీదు స్టింహాసనమును
ప్ునర్మదధ ర్శంచి ఇశ్వీయిేలు మర్శయు యూదా దదశములను ప్ర్శపవల్వంచు దావీదు కుమార్మడెయ
ై ునాిడు. యిేసు
గతంలో తెగదెంప్ులు చదస్టక
ి ోలేదు. ఆయన పవత నిబంధ్న సంఘమునకు సమాప్త మైయునాిడు, దాని
సంప్ూర్ణ మన
ై సభ్ుయడు మర్శయు ప్ర్శచార్కుడునై యునాిడు.
ర్ండవదిగవ, యిేసు కొీతత నిబంధ్న సంఘ సవాప్కుడెైయునాిడు, విఫలమగుచుండిన పవత నిబంధ్న
సంఘమును ప్ూర్శతగవ కొీతత నిబంధ్న సంఘముగవ మార్శువేస్టన
ి ప్ునర్మదధ ర్ణ మర్శయు వినూతిమును
తెచిునవవడెైయునాిడు. ఆయన సంఘమునకు శిర్సుి అని లేఖ్నము ఎఫస్ట్ 5:23 మర్శయు కొలొ 1:18లో
చాటిచప్
ె ుపతుంది. ఆయన సంఘమునకు పండిో భ్ర్త యని లేఖ్నము ఎఫస్ట్ 5:22-23 మర్శయు ప్రకటన 19:110లో చెబుతుంది. మతత యి 28:18-20 ప్రకవర్ం, సంఘము ఆయన యొకు పవరతినిధ్య అధికవర్మును
పొ ందునటు
ో యిేసు తానే నియమిసవతడు. యిేసు సంఘమును పతరమిసుతనాిడు, దానిని అమోదిసత ునాిడు
మర్శయు దానికి అధికవర్మిసుతనాిడు.
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పవత నిబంధ్న సంఘము, యిేసుతో కల్వగశయుని సంబంధ్ం యొకు
సవర్మైయునిది, ప్రధాన కేందరమైయునిది, సర్శగగ వ కొీతత నిబంధ్న సంఘం యిేసుతో
కల్వగశయునిటువంటి అదద సంబంధ్మైయునిది. కొందర్మ కైసతవులకు, పవత నిబంధ్న
సంఘము అనే ప్దజఞలము వింతెైనదిగవ ఉంటుంది. సంఘము అపొ 2వ అధాయయంలో
పతర్ొునబడినటుర పంతెకొసుత దినాన ఉదావించిందని మనము అనుకొనవచుు. కవని,
సంఘమును దదవుడు ఒక నిబంధ్నను సవాపించుకొనిన దదవుని ప్రజలుగవ ఉనాిర్ని,
మన ప్రభ్ువైన యిేసు కరస
ీ త ు యొకు కవర్యము దాార్వ దదవుడు విమోచించిన దదవుని
ప్రజల ైయునాిర్ని మనము అనుకునిటో యితద, పవత నిబంధ్న సంఘము దదవుడు
ఒకవనొక దినాన మస్ట్ియ వచిునప్ుపడు నర్వేర్ము ర్క్షణ నిమితత ము ఆయన వప్
ై ు
చూచుచుండు సవమానయ విశ్వాసుల శర్రర్మవుతుంది. కవబటిర పవత నిబంధ్న
సంఘము దదవుని కృప్, చిందింప్బడిన దదవుని ర్కత ము, అనగవ కలువర్శ గశర్శ స్టిలువపై
యిేసు కరీసత ు చిందించిన ర్కత మునందు నముకముంచింది. పవత నిబంధ్న కస
ై త వులు,
పవత నిబంధ్న విశ్వాసులు, పవత నిబంధ్న సంఘ సభ్ుయలు మన ప్రభ్ువైన యిేసు కరస
ీ తు
చదత నర్వేర్ుబడిన కవర్యము కొర్కు ఎదుర్మ చూసుతనాిర్మ. సర్ాశకితమంతమన
ై ,
మర్శయు వవర్శ పవప్ములు క్షమింప్బడి, దదవునితో సమాధానప్ర్చబడినవవర్ై
యుండునటు
ై కృప్ మర్శయు కనికర్ములో వవర్మ
ో దదవుడనుగీహించు అనర్హమన
నముకముంచార్మ. కవబటిర , ఇచుట ప్రధానాంశంలో, పవత నిబంధ్న విశ్వాస్టి మర్శయు
పవత నిబంధ్న సంఘం యొకు సంబంధ్ం, వవర్మ దదవునితో కల్వగశయుని సంబంధ్ం,
సర్శగగ వ కొీతత నిబంధ్న విశ్వాసులు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘం వల , మనము
దదవునితో కల్వగశయుని అదద సంబంధ్మైయునిది.
— డా. శ్వమూయల్ ల్వంగ్
ఇంత వర్కు, దాని పవత నిబంధ్న నేప్థయం మర్శయు యిేసు యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్య కోణంలో
సంఘము యొకు అనుమతిని గూర్శు మనము నేర్ముకునాిము. ఇప్ుపడు, పతర్ొునబడిన విషయాలలో గల
అంతర్వావములను చర్శుంచడానికి స్టిదధంగవ ఉనాిము.

అంతర్వావములు
కొీతత నిబంధ్న సంఘమును యిేసు, పవత నిబంధ్న ఇశ్వీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ మర్శయు
అభివృదిధగవ అభిషతకించాడని మనము అర్ా ం చదసుకునిప్ుపడు, పవత నిబంధ్నలోని ఇశ్వీయిేలు మర్శయు కొీతత
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నిబంధ్నలోని కస
ై త వ సంఘమునకు మధ్య ప్ునాదిప్ూర్ాకమైన కొనసవగశంప్ు ఉనిదనేది ఒక ముఖ్య
అంతర్వావమైయునిది. ప్రయోగవతుక సవాయిలో, కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజల సమాజము దాని పవత
నిబంధ్న మూలములను ప్రతిబింబించవల నని మనము ఆశించాల్వ. సహజంగవనే, కొనిి విషయాలు భినింగవ
ఉనాియి, గనుక ఈ మార్మపలను సూచించడానికి కొీతత నిబంధ్న తగుమాతరం జఞగీతత వహిసత ుంది. అయితద
సంఘము దాదాప్ుగవ ఇశ్వీయిేలు వల నే ఉనిదని కూడా కొీతత నిబంధ్న బో ధించుచునిది.
మనము కొనసవగశంప్ునకు సంబంధించిన విషయాలనిిటినీ పతర్ొునడానికి అవి మర్ర ఎకుువగవ
ఉనాియి. కవని వవటిలో ముఖ్యంగవ మూడింటిని సపషరంగవ పతర్ొునడానికి సమయం తీస్టికొనడం వృథా ప్రయాస
కవదు. మొదటిది, పవత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘం మధ్య ఉదదేశమును గూర్శున గొప్ప
కొనసవగశంప్ు ఉనిది.

ఉదదేశము
దదవశ్వసత ర ప్ండితులు ప్రప్ంచ చర్శతరను తర్చుగవ మూడు దశలుగవ కోీడీకర్శసత వర్మ: సృషిర, ప్తనము
మర్శయు విమోచనము. సృషిర దశలో, ఆదికవండము 1వ మర్శయు 2వ అధాయయంలో వర్శణంప్బడినటుర, దదవుడు
ఈ లోకమును, చెటోను, జంతువులను, మర్శయు మానవులను సృజంచాడు. లోకంలోని ఒక ప్రతదయక భాగంలో,
ఆయన ఏదెను తోటను ఏర్వపటుచదశ్వడు. దదవుని విధాయకమన
ై ఆదదశ్వలను అనుసర్శసత ూ, భ్ూమిని నిండించి
దానిని లోప్ర్చుకుంటూ, దానిని ఏదెను తోట వల , దదవుని ప్ర్శశుదధ , ప్రతయక్షప్ర్చబడు సనిిధికి తగశన చోటుగవ
చదయడం మానవుని బాధ్యతయిై యుండినది.
ప్తనము దశలో, ఆదికవండము 3వ అధ్యయములో గీంథసా ం చదయబడిన వివర్ము ప్రకవర్ం, మానవ
జఞతి దదవునికి విర్ోధ్ంగవ తిర్మగుబాటు చదస్టింది ఏదెను తోటలో నుండి వల్వవేయబడింది. మానవుడు పవప్ములో
ప్తనమన
ై ప్ుపడు, సకల సృషిర దుర్రితిమయమయియంది. పౌలు దీనిని ర్ోమా 8:20-22లో వివర్శంచాడు.
మిగతా చర్శతర విమోచన దశకు సంబంధించింది, ఈ దశలో దదవుడు మానవుని ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై స్టిాతికి
ప్ునర్మదధ ర్శంచు కవర్యము చదయుచునాిడు, మర్శయు మానవవళ్ల దాార్వ సృషిరజఞలమంతటిని దాని పవరచీన
కవలములోని దశకు ప్ునర్మదధ ర్ంశ చుచునాిడు. అంతిమ దశలోని విమోచన కవలము, మనము యిషయా
65:17 మర్శయు యిషయా 66:22లోను, 2 పతతుర్మ 3:13లోను, ప్రకటన 21:1లోను చదువుచునిటుర, కొీతత
ఆకవశములు మర్శయు కొీతత భ్ూమియు సృజంప్బడినదెై యుంటుంది. మానవవళ్ల మర్శయు సృషిరజఞలము
యొకు ఈ విమోచన పవత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలలో ఎలో ప్ుపడు దదవుని సంఘము యొకు ఉదదేశమై
యుండినది.
ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలో, సృషిరని ప్ునర్మదధ ర్శంచాలను లక్షయం దిశగవ సంఘం యింకవ పనుగులాడుతూనే
ఉనిది. కొీతత నిబంధ్న బో ధ్ల ప్రకవర్మన
ై పవరధానయతలను అనుసర్శసత ూ, కరీసత ు నొదేకు వచుు ప్రతి ఒకుడు
విమోచన యొకు అంతిమ దశకు చదర్ము ఒక మటురకు ప్రతినిధిగవ నిలుసుతనాిడని ఎర్శగన
శ వవర్మై, ఈ
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కవర్యమును మనము పవరథమికంగవ సువవర్త ను ప్రకటించుట దాార్వ నర్వేర్ువచుు. మన పొ ర్మగువవర్శకి కరీసత ు
పతరమను చూపిసత ూ, దదవుని మహిమ, ఘనత మర్శయు సాభావము ప్రతిబింబించబడునటు
ో మన చుటూ
ర ర్ ఉని
సంసుృతులను మార్మసూ
త , ఈ లోకంలో నిజ కైసతవులముగవ జీవించడం దాార్వ కూడా మనము దీనిని
చదయవచుు. ఆయన మన విమోచన కవర్యమును ప్ూర్శతచయ
ద డానికి యిేసు తిర్శగశ వచుు ఆ దినము కొర్కు
నిర్రక్స
ి త ూ, పవరర్శాంచడం దాార్వ దీనిని చదయవచుు.
దదవుని ప్రజలతో కూడిన ఈ ర్ండు సమావేశములు కూడా విశ్వాసులు మర్శయు అవిశ్వాసులతో
కూడినవైయునివనేది, పవత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు వర్త మాన యుగమందల్వ కొీతత నిబంధ్న సంఘం
మధ్యగల కొనసవగశంప్ు గూర్శున ర్ండవ విషయమైయునిది.

విశ్వాసులు మర్శయు అవిశ్వాసులు
పవత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో, దదవుని సంఘం ఎనిడును ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై దెై యుండలేదనే
విషయానిి జఞాప్కముంచుకొనండి. పవత నిబంధ్నలో, పవరచీన ఇశ్వీయిేలీయులు కొందర్మ దదవుని యిడల
విశాసనీయమన
ై వవర్ై యుండి దదవుని దీవనలు పొ ందార్మ. కవని ఇతర్మలనేకమంది అవిశ్వాసంతో దదవునికి
విర్ోధ్ంగవ తిర్మగుబాటుచదస్టి, దదవుని శ్వప్ములకు గుర్యాయర్మ. ఈ వివర్మును మనము పవత నిబంధ్న
యందంతటను చూడవచుు, కవని లేవీయ 26వ అధాయయం మర్శయు దిాతీ 27-30 అధాయయముల వంటి
వవకయభాగవలలో మానము గమనించుచుని దదవుని నిబంధ్న ఆశీర్ాచనములు మర్శయు శ్వప్ముల
సవర్ంశములలో అది అతి సపషరంగవ ఉంటుంది.
యిేసు అనుచర్మల సమావేశం, అనగవ కొీతత నిబంధ్న సంఘమును గూర్శు కూడా ఇదద విషయం
నిజమైయునిది. నేటి మన సంఘాలలో అవిశ్వాసులు ఎలో ప్ుపడు విశ్వాసులతో కూడా కల్వస్టియుంటునాిర్మ.
ఉదాహర్ణకు, అపొ సత లులలో యూదా అవిశ్వాస్టియిై యుండెను. ఈ సంగతి యోహాను 6:70, 71లో నిర్శేషరంగవ
చెప్పబడింది, మర్శయు కరీసత ును అప్పగశంచిన సందర్ాములో సహితం దీనిని మనము చూడవచుు. సంఘము
యొకు మిశిీతమైన సాభావం ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3 అధాయయాలలోని సంఘాలకు వవరయబడిన
సందదశ్వలలో కూడా విదితమవుతుంది. సంఘములోని యథార్ా మైన విశ్వాసులు జయించువవర్ై యుందుర్ని
ప్రకటన గీంథములోని ఈ అధాయయాలు తెలుప్ుతునాియి. కవని జయించనివవర్మ వవర్శ అవిశాసనీయమన
ై
హృదయాలను బటర బయలు చదసుకుంటార్ని కూడా ఈ అధాయయాలు హెచుర్శసత ునాియి. 1 యోహాను
ప్తిరకలోని ఎకుువ శ్వతం, సంఘములోని యథార్ా మైన మర్శయు అబదిధకుల ైన విశ్వాసుల మధ్య గల తదడాలను
వివేచించుచుని విషయానికి అంకితం చదయబడింది. దీనికి మించి, సంఘములోని అబదధ బో ధ్కులను గూర్శు
అనేక ఇతర్ వవకయభాగవలు హెచుర్శసత ునాియి, లేదా వవర్శ విశ్వాసం యథార్ా మైనదని ర్మజువు
చదస్టక
ి ొనుటకుగవను, అంతము వర్కు దానిని గటిర గవ హతు
త కొని యుండువవర్శని పలర తిహిసత ునాియి.
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2 కొర్శంథీ 13:5లో, పౌలు ఈ సతయమును గుర్శతసత ునాిడు, గనుక విశ్వాసులు దీనిని గూర్శు
తలపల యవలస్టిందని పలర తిహిసత ునాిడు. ఆయన వవరస్టిన మాటలను వినండి:
మీర్మ విశ్వాసముగలవవర్ై యునాిర్ో లేదో మిముును మీర్ే శ్రధించుకొని
చూచుకొనుడి; మిముును మీర్ే ప్ర్రక్ించుకొనుడి. మీర్మ భ్రషర ులు కవనియిడల, యిేసు
కరీసత ు మీలో నునాిడని మిముును గూర్శు మీర్ే యిర్మగర్వ? (2 కొర్శంథీ 13:5)
సంఘ సభ్యతాము, బాపిత సుము, మర్శయు విశ్వాసమును గూర్శున నముదగశన ఒప్ుపకోలు, యిేసు
కరీసత ునందల్వ ర్క్షణార్ా మైన విశ్వాసమునకు ఖ్చిుతమన
ై సంకేతాలు కవవనే విషయానిి ప్రతి ఒకుర్మ
గుర్శతంచాలని పౌలు ఆశించాడు. కరీసత ును ఎనిడును యథార్ాముగవ విశాస్టించనివవర్మ సహితం వీటిని
పవటించగలర్మ. గనుక, సంఘ సభ్ుయలు తముునుతాము ప్ర్రక్ించుకొనవల ననియు, వవర్మ తమ ర్క్షణార్ా మై
కరీసత ును యథార్ా ంగవ నముుతునాిర్నే విషయానిి ర్ూఢిప్ర్చుకొనవల ననియు పౌలు వవర్శని పలర తిహించాడు.
సహజంగవనే, మానవులముగవ మనము మర్ొకర్శ హృదయములో ఏమునిదో , ఆ హృదయం
ప్ర్శస్టా త
ి మి
ద టో తెల్వస్టికొనజఞలము. మనము అవతల్వ వయకిత యొకు చర్యలను మాతరమే చూడగలము, మాటలు
మాతరమే వినగలము. గనుక, ఎవర్మ యథార్ా మన
ై విశ్వాసులో ఖ్చిుతంగవ చెప్పడం తర్చుగవ అసవధ్యం. కవని
మన సంఘ సభ్ుయలలో అవిశ్వాసులు ఉండవచుుననే ఎర్మక మనలను మనము మర్శయు సంఘములోని
ఇతర్మలను దృషిరంచు తీర్మపై ప్రభావం చూప్ుతుంది. వవర్మ ఎవర్యియందీ మనకు తెల్వయకపల యినప్పటికిని —
ఇంకను కరీసత ునందు విశ్వాసముంచనివవర్శని ర్క్ించునటు
ో మనము సంఘమంతటికి సువవర్త ను బో ధిసత ూ
ప్రకటించుచునే యుండవల ననే విషయానిి మనము జఞాప్కముంచుకొనవల ను. సంఘములో యింకను
దదవుని వదకుచునివవర్శని మనము సవాగతించవల ను, వవర్మ కరీసత ునందు విశ్వాసముంచనప్పటికిని,
ఆర్వధ్నలకు హాజర్గు విషయంలో వవర్శని నిర్మతాిహప్ర్చకూడదు. సంఘములో సుదీర్ా కవలంగవ
సభ్ుయల ైయుని వవర్శ మధ్య సహితం, విశ్వాసం మర్శయు ప్ర్శప్కాత విషయంలో విశ్వలమన
ై వైవిధ్యం
ఉంటుందని ఎర్శగశనవవర్మై, ఇతర్మల యిడల మనము సహనము ప్రదర్శించవల ను.
ఈ సంఘాలు దదవుని యిడల నిర్ార్శతంచవలస్టియుని ఒకే విధ్మైన కర్త వయములు కల్వగశయుండినవనేది,
పవత నిబంధ్న సంఘం మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘం కొనసవగశంప్ు మధ్యగల మూడవ విషయమైయునిది.

బాధ్యత
దదవుని పతమి
ర సూ
త , ఆయన ర్వజయమును ప్రప్ంచమందంతటను వవయపింప్జేసత ూ, ఆయనకు మహిమ
తదవల నను బాధ్యత ర్ండు నిబంధ్నలకు సంబంధించిన దదవుని ప్రజలకు అప్పగశంప్బడింది. దదవుని యిడల
కల్వగశయుండాల్విన పతమ
ర కు సంబంధించినంత వర్కు, పవత నిబంధ్న సంఘము దదవునిని
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హృదయాంతర్వళములో నుంచి పతరమించాలనియు, ఆయన ధ్ర్ుశ్వసత రమునకు హృదయప్ూర్ాకంగవ
లోబడాలనియు దిాతీ 6:5, 6 బో ధించాయి.
అదద విధ్ంగవ, దదవుని పతరమించాలనియు, ఆయన ధ్ర్ుశ్వసత రమునకు హృదయప్ూర్ాకంగవ
లోబడాలనియు కొీతత నిబంధ్న సంఘానికి సహితం పిలుప్ు ఇవాబడింది. మతత యి 22:37లో బో ధింప్బడినటు
ో ,
దదవుని యిడల హృదయప్ూర్ాకమైన పతమ
ర కల్వగశ యుండవల ననేది ధ్ర్ుశ్వసత రములోని ఆజా లనిిటిలో
గొప్పదెైయునిది. 1 యోహాను 5:3 బో ధిసత ునిటుర, దదవుని హృదయప్ూర్ాకంగవ పతరమించినప్ుపడు,
సహజంగవనే ఆయన ఆజా లనిిటికిని హృదయప్ూర్ాకంగవ లోబడుదుము.
కొీతత నిబంధ్న సంఘం పవత నిబంధ్నలోని ధ్ర్ుశ్వసత రమును పవటించవలస్టిన
అవసర్మునిదా అనేది ప్రజలు తర్చుగవ అడుగుచుండు ప్రశిలలో ఒకటెైయునిది.
అవును, పవటించవల ను మర్శయు లేదు. పవటించవలస్టిన అవసర్ం లేదు అనేది
ఎటువంటి సందిగధమైననులేని జవవబెైయునిది. పవత నిబంధ్న ధ్ర్ుశ్వసత రములోని
నిర్శేషరమన
ై కొనిి కటర డలు మన నిమితత ము తొలగశంచబడినవి కవబటిర వవటిని
పవటించనవసర్ం లేదు. మన మగ పిలోలకు సునితి చెయియంచనవసర్ం లేదు.
సంవతిర్వనికి మూడు సవర్మో మనము దదవవలయమును సందర్శించవలస్టిన అవసర్ం
లేదు. ఇలా అవసర్ములేదు అనే జఞబితాలో చాలా విషయాలను చదర్ువచుు.
వవసత వవనికి, అపొ 15వ అధాయయంలో గీంథసా ం చదయబడినటుర, ఆ నాటి మహా సభ్లో
జర్శగశన చర్ు దీనిని గూర్ేు. ఏది ఏమైనా, పవత నిబంధ్నలోని ధ్ర్ుశ్వసత రము యొకు
తాతపర్యమేమైయునిది? దదవుని గుణశీలము మర్శయు సాభావమును, మర్శయు
మనము ప్ంచుకోవల నని కోర్బడిన గుణశీలము మర్శయు సాభావమును తోర్వ అనగవ
ధ్ర్ుశ్వసత రము బయలుప్ర్చుననే అవగవహన చొప్ుపన, అవును, తోర్వ నేడు సహితం
వర్శతసత ుంది. ఈ విషయానిి నీవు పౌలు ప్తిరకలలో గమనించావని నేననుకుంటునాిను.
పౌలు తన పవఠకులకు ఇలా చెబుతునాిడు. “లేదు, మీర్మ సాతంతురలు. మీర్మ
వీటనిిటిని అనుసర్శంచవలస్టిన అవసర్ం లేదు. మీర్మ సాతంతురల ైయునాిర్మ గనుక,
సహజంగవనే, మీర్మ దొ ంగశలర్మ, అబదధ మాడర్మ, దుర్వశగలవవర్య
ై ుండర్మ,
వయభిచర్శంప్ర్మ.” అలాగైతద, మన ర్క్షణ నిమితత ము కస
ై త వులు తోర్వను పవటించవలస్టిన
అవసర్ం ఉనిదా? నిర్పతక్షంగవ, లేదు. కవని ఉచితముగవ ర్క్ింప్బడితిమి గనుక,
మనము దదవుని జీవితమును ప్ంచుకొని కనుప్ర్చవలస్టియునిదా? అవును.
— డా. జఞన్ ఆసవాల్ర
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పవత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజలు దదవుని ర్వజయమును
వవయపింప్జేయవలస్టినవవర్ై యుండిర్నే విషయానిి గమనించండి. ఆది 17:4లో, అబారహాము అనేక
జనములకు తండిరయగునని దదవుడు వవగవేనం చదసవడనే విషయానిి పవత నిబంధ్న సంఘము
ఎర్శగశయుండెను. ర్ోమా 4:13లో పౌలు బో ధిసత ునిటురగవ, వవర్మ దదవుని ర్వజయమును విశ్వాసము దాార్వ
లోకమందంతటను వవయపింప్జేయునటు
ో ఈ వవగవేనము వవర్శని బాధ్ుయలనుగవ చదయుచునిదని పవత నిబంధ్న
సంఘము ఎర్శగశయుండెను. అదద విధ్ంగవ, సకల సృషిరకి సువవర్త ను ప్రకర్శంచడం దాార్వ కొీతత నిబంధ్న సంఘము
ఈనాడు సహితం ఈ ప్రణాళ్లకను అమలుచదయుచునేయునిది. మతత యి 28:19 ప్రకవర్ం యిేసు తన సంఘానికి
ఇలా ఆజఞాపిసత ునాిడు:
కవబటిర మీర్మ వళ్లో , సమసత జనులను శిషుయలనుగవ చదయుడి (మతత యి 28:19).
దదవుని మహిమప్ర్చుట, పవత నిబంధ్న ఇశ్వీయిేలు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న సంఘము చదత
ప్ంచుకొనబడిన మూడవ కర్త వయమైయుండినది. పవత నిబంధ్న సంఘం విషయములో, మనము దీనిని
కరర్తనలు 86:12, కరర్తనలు 115:18లో, మర్శయు అపొ 17:24-28 వంటి పవత నిబంధ్న ప్రప్ంచమును గూర్శున
కొీతత నిబంధ్నలోని వర్ణనలయందును చూడవచుు. ఆది 1:27 బో ధిసత ునిటురగవ, మనము దదవుని
సార్ూప్మందు సృజంప్బడితిమనే వవసత వము చదత కూడా ఇది సూచింప్బడుతుంది. పవత నిబంధ్న
ప్రప్ంచంలో, ప్రజలు ర్వజులను పతరమింప్వల నని, వవర్శకి లోబడవల నని మర్శయు వవర్శని మహిమప్ర్చవల నని
ర్వజుల ప్రతిమల ర్ూప్ములు వవర్శకి జఞాప్కం చదయుచుండినవి. దదవుని ర్ూప్ములుగవ, మానవులు ఆయనకు
మహిమ తెచుునటు
ో ర్ూపొ ందింప్బడియునాిర్మ.
అదద విధ్ంగవ, కొీతత నిబంధ్న సంఘము సహితం దదవునికి మహిమ కలుగజేయవల ను. ఈ విషయం 1
కొర్శంథీ 10:31, 1 పతతుర్మ 4:11 మర్శయు ఇంకవ అనేక ఇతర్ వవకయభాగవలలో కూడా బో ధింప్బడియునిది.
దదవుడు సంఘముపై మోప్ుచుండు బాధ్యతలు భార్మైనవి కవవు — మనము కరస
ీ త ునందునిప్ుపడు
అసలే భార్మైనవై యుండవు. మనము మన సొ ంత యోగయతనుబటిర దదవుని సముఖ్ంలో
నిలువబడవలస్టియునిటో యితద, మన కర్త ాముల భార్ము కింీ ద మనము నల్వగశపల దుము. కవని కరీసత ునందు,
సంఘములోని యథార్ాప్ర్మల ైన కైసతవులు శిక్ావిధి నుంచి సాతంతురల ైయునాిర్మ, విఫలము విషయమై
నిర్ాయంగవ ఉంటూ, దదవుని ర్వజయ వవయపిత కొర్కు శీమిసుతనాిర్మ, ఆయన శ్వసనములను పవటిసత ునాిర్మ,
ఆయనకు మహిమ తెచుుచునాిర్మ. వవసత వవనికి, చివర్కు మన విజయం నిశుయం. తాతాుల్వక అవర్ోధాలను
మనము ఎదుర్ొునవచుు, అటో యినప్పటికిని ఆప్జఞలని దదవుని విజయం దిశగవ చర్శతర ముందుకు
త నే ఉంది. ఇదంతా సంఘము దాార్వ సంభ్విసుతంది. కవబటిర , మనము ఎంత ఎకుువ విధదయులమై
దూసుకువళత
యుంటామో —ఎంత ఎకుువగవ మన కర్త వయములను నిర్ాహిసత ుంటామో — అంత తార్శతంగవ దదవుడు
మహిమగల తన ర్వజయమును ప్రవశ
ే పటురను.
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
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సంఘం, కొీతత నిబంధ్నలో యిేసు ఆమోదించిన శర్రర్ముగవ పవత నిబంధ్నలో దాని ఆర్ంభ్ దశల
గుండా అభివృదిధ చెందిన విధానానిి గమనించడం దాార్వ, సంఘం దదవుని చదత సంప్ూర్శతగవ
అనుమతింప్బడిందనే సంగతి సపషరమవుతుంది. సంఘం నిల్వచియుండాలని దదవుడు
కోర్మచునిందునుబటిర యి,ే మర్శయు అది ఆయన సంకలపములకు ప్రయోజనప్డుతుంది గనుక సంఘం తన
ఉనికి కల్వగశ యుంటునిది. ఇది మానవుని ఆవిషుర్ణ కవదు. ఇది బెైబిలు సంబంధ్మన
ై మతము యొకు
అవినీతి కవదు. ఇది కరస
ీ త ు యొకు పండిో కుమార్త మర్శయు ఆయన శర్రర్మై యుండి, దదవుని చదత
పతరమింప్బడుతుంది, మర్శయు ఆయన స్టతవ మర్శయు మహిమార్ా మై ప్రతిషిరంప్బడియునిది.
సంఘము దదవుని చదత అనుమతింప్బడిందనే అవగవహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఇక ర్ండవ
ముఖ్ాయంశ్వనిి చూదాేము: సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై దెైయునిదనే వవసత వము.

ప్ర్శశుదధ మైన
ప్ర్శశుదధ తను గూర్శున ఆలోచనలను సూచించడానికి బెైబిలు యందంతటను, అనేక విభినిమైన
ప్దములు ప్రయోగశంప్బడినవి. కొీతత నిబంధ్నలో, సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై దెైయునిది లేక,
ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడినదెైయునిదని వర్శణంప్బడింది. మర్శయు సంఘములో భాగమైయుని ప్రజలు, ప్ర్శశుదుధలని
పిలువబడా్ర్మ. ప్ర్శశుదధ మన
ై , ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన మర్శయు ప్ర్శశుదుధలు అనే ఈ మూడు ప్దాలు — ఒకే గరీకు
ప్ద సముదాయము నుంచి ఉతపనిమవుతునాియి. ప్ర్శశుదధ మైన అనే ప్దం, హగశయోస్ అనే విశ్ేషణము
నుండి అనువదించబడింది. ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన అనే ప్దము, హగశయాజో అనే కిీయా ప్దము నుండి వచిుంది,
మర్శయు ఇది ప్ర్శశుదధ ప్ర్చు అనే అర్ా మిసుతంది. మర్శయు “ప్ర్శశుదుధలు” అనే ప్దము, హగశయోస్ అనే
నామవవచకం నుండి వలువడింది, మర్శయు ప్ర్శశుదధ మన
ై వవడు అనే అర్ా మిసుతంది.
పవత నిబంధ్నలో, కవదో ష్ అనే విశ్ేషణము, ప్ర్శశుదధ మన
ై అని అర్ా మిసుతంది; కవదాష్ అనే
కిీయాప్దము, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చు అని అర్ా మిసుతంది; మర్శయు కోదదష్ అనే నామవవచకము, ప్ర్శశుదధ మన
ై వవడని
అర్ా మిచుు మునిగు హెబ్రర ప్దముల చదత ఇవే భావనలు సూచింప్బడినవి.
ప్ర్శశుదధ తను గూర్శు మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, ప్ర్శశుదధ త అనేది దదవుని నుంచి ఆయన
సృజంచిన సృషిరజఞలమును ప్రతదయకించు విషయమని అనుకోడానికి అనేక మంది కస
ై త వులు
అలవవటుప్డిపల యార్మ. దదవుని ప్ర్శశుదధ త ఆయన సృజంచిన సృషిరజఞలమునకు బొ తిత గవ ఇతర్మైన, లేక
బొ తిత గవ భినిమన
ై ఆయన శ్ేష
ీ ఠ తామైయునిదని తర్చుగవ చెప్ుపకొనబడుతుంది. కవని లేఖ్నములలో
“ప్ర్శశుదధ మైన” అనే ప్దం ప్రయోగశంప్బడిన విధానం ఇదొ కుటే కవదు. సకల పవరణులు మర్శయు వసుతవులు
దదవుని ప్ర్శశుదధ తను ప్రతిబింబించు ప్రతదయక లక్షణాలు కల్వగశయునిప్ుపడు, అవి కూడా
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్ర్శశుదధ మన
ై వైయునివని బెబి
ై లు సూచిసుతంది. ఈ అవగవహన చొప్ుపననే సంఘము
ప్ర్శశుదధ మన
ై దెైయునిదని అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణం ర్ూఢిప్ర్మసుతంది.
సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై దెై యునిదనే ఆలోచనను మనము ర్ండు భాగవలలో యోచించుదాము.
మొదటిగవ, “ప్ర్శశుదధ మైన” అనే ప్దము యొకు నిర్ాచనమును మనము అనేాషిదే ాము. ర్ండవదిగవ,
ప్ర్శశుదుధల ైయుని ప్రజలను గుర్శతంచడానికి ఇదద నిర్ాచనానిి ఉప్యోగశంచుకుందాము. ప్ర్శశుదధ త అనే
ప్దానికి బెైబిలు ఇచుుచుని నిర్ాచనంతో మొదలుపటురదాము.

నిర్ాచనం
లేఖ్నాలలో, ప్ర్శశుదధ తను గూర్శున భావం జటిలమైనదెైయునిది. కవని ఎవర్శనైనా లేదా దదనినైనా
ప్ర్శశుదధ మన
ై దని బెైబిలు చెప్ుపనప్ుపడు, చర్శుంప్బడు విషయం, నైతికంగవ శుదధ మన
ై దనే అతయంత మౌల్వక
ఆలోచనయిైయునిదని చెప్ుపకొనడం నాయయసముతమవుతుంది. మర్శయు ఇందుకు సంబంధించిన
విషయంలోనే, “ప్ర్శశుదధ మన
ై ” అనే ప్దం, దదవుని ప్రతయద క స్టతవవ ప్రయోజనార్ా మై ప్రతదయకించుకొనబడిన ప్రజలను
మర్శయు వసుతవులను సహితం వర్శణంచవచుు.
“నైతికంగవ శుదధ మైనది” అను దానితో మొదలుపటిర , ఈ నిర్ాచనంలోని ర్ండు కోణాలను చర్శుసవతము.
ఒకర్మ లేదా ఒక వసుతవు నైతికంగవ శుదధ మైనదని మనము చెప్ుపకొనునప్ుపడు, అది పవప్ము మర్శయు
అవినీతి ఏమాతరమును లేనిదని మనము భావిసవతము. నతి
ై క కోణంలో శుదధ మన
ై దనే అవగవహన ప్రకవర్ం,
ప్ర్శశుదధ త దదవుని గుణశీలములోనే వేర్మపవర్శనదెైయునిది. దదవుడు ప్ర్శశుదుధడని లేఖ్నము 2 ర్వజులు
19:22, సవమ 9:10, యిషయా 30:11-15, మర్శయు 1 యోహాను 2:20 వంటి అనేక చోటో వర్శణసత ుంది.
అది దదవుడు మనముని దాని కంటె పదే వవడెైయునాిడనేది కవదు; దదవుడు
అప్ర్శమితమన
ై వవడు, మనము ప్ర్శమితమన
ై వవర్మనే దాని గూర్శునది కవదు, కవని
ఆయన నతి
ై కంగవ అయుయనిదాని కంటె “ఇతర్మైనవవడెై” యునాిడు. ఆయనలో
చీకటిగవని లేదా మార్శపల వుచుండు ఛాయగవని ఎంత మాతరమును లేదు. తప్ుప
చదయడానికి ఆయనలో చెడు పతర్
ర ణ లేదా ఉనుుఖ్త లేదు. చెడు చదయు సూచన లేదా
చదయవల నను కోర్శక ఆయనలో లేశమాతరమైనా లేదు.
— డా. జే. ల్వగోన్ డంకన్ III
దదవుడు సంప్ూర్ణ ంగవ ప్ర్శశుదుధడెై యునిందు వలన, పవపిషయి
ిఠ న
ై ది ఏదెైనను ఆయన సముఖ్ంలోనికి
ప్రవశి
ే ంచినప్ుపడు అది ఆయన తీర్మప మర్శయు ఉగీతకు లోనవుతుంది. ఈ విషయానిి మనము 1 సమూ
6:20, 2 ర్వజులు 24:3, మర్శయు హెబ్రర 12:14లో చూడవచుు. దదవుడు తన తీర్మపను కొంతకవలం
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నిలుప్ుచదస్టినప్పటికిని, తమ పవప్మునకు ప్ర్శహార్ము నొందనివవర్శని ప్ర్శశుదధ మన
ై ఆయన సనిిధి చివర్కు
నాశనం చదసత ుంది. తతఫల్వతంగవ, ఆయన సనిిధానములోనికి ప్రవశి
ే ంప్గోర్మనదదదన
ెై ను లేదా ఎవర్న
ై ను
మొటర మొదట ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడవల ను. ఉదాహర్ణకు, యిషయా 6:3-7లోని సంఘటనను గూర్శు ఒకసవర్శ
యోచించండి:
వవర్మస్టన
ై యముల కధిప్తియగు యిహో వవ, ప్ర్శశుదుధడు ప్ర్శశుదుధడు ప్ర్శశుదుధడు . . .
నేను అయోయ, నేను అప్వితరమన
ై పదవులు గలవవడను; అప్వితరమైన పదవులుగల
జనుల మధ్యను నివస్టించువవడను; నేను నశించితిని; ర్వజును
స్టైనయములకధిప్తియునగు యిహో వవను నేను కనుిలార్ చూచితిననుకొంటిని.
అప్ుపడు ఆ స్టర్వప్ులలో నొకడు తాను బల్వప్ఠముమీదనుండి కవర్మతో తీస్టిన నిప్ుపను
చదత ప్టురకొని నాయొదే కు ఎగశర్శ వచిు నా నోటికి దాని తగశల్వంచి, ఇది నీ పదవులకు
తగశల ను గనుక నీ పవప్మునకు పవరయశిుతత మాయిను, నీ దో షము తొలగశ పల యిను
అనను (యిషయా 6:3-7).
ఈ వవకయభాగం ప్రకవర్ం, అతని దో షము లేదా పవప్మునుబటిర , ప్ర్శశుదధ దదవుని ప్రతయద క
సనిిధానమందు అతడు నాశనమగునని యిషయా భ్యప్డిపల యాడు. కవబటిర , స్టర్వప్ులలో ఒకడు, దదవుని
సముఖ్మందుండిన దూతలలో ఒకడు, దదవుని ప్ర్శశుదధ బల్వప్ఠము మీద నుంచి కవర్మతో తెస్టన
ి నిప్ుపతో
యిషయా పవప్మును కడిగశవస
ే వడు. ఇలా ప్వితరము చదయబడటం చదత, యిషయా పవప్ము
పవరయశిుతత మయియంది — అతడు ప్ర్శశుదుధడుగవ చదయబడెను. మర్శయు ఈ నూతన ప్ర్శశుదధ తనుబటిర , అతడు
తీర్మపనకు గుర్శకవకుండా దదవుని సనిిధిలో నిలువబడగల్వగవడు.
మనము యిషయా 6వ అధాయయములో గమనిసుతనిటుర, దదవుని ప్ర్శశుదధ త ఇతర్మలకు
సంకీమింప్గల గుణగణమయ
ై ునిది — అది ఆయనను ప్ర్శప్ూర్ణ ంగవను మర్శయు సంప్ూర్ణ ంగవను చితిరంచు
గుణగణమైయునిది, కవని అది ఆయన సృజంచిన జీవులను కూడా అప్ర్శమితమైన విధానాలలో
చితిరంచగలదు. ఎఫస్ట్ 1:4, హెబ్రర 12:14, 1 పతతుర్మ 1:15, 16లో వవరయబడినటు
ో , విశ్వాసులు ప్ర్శశుదుధల ై
యుండవల నను బెైబిలు సంబంధ్మైన అనేక ఆజా ల వనుక సంకీమింప్గల ఆయన ప్ర్శశుదధ త యొకు
సాభావం ఉంటునిది. మనము నైతికంగవ దదవుడు ప్వితురడెయ
ై ునింత ప్వితురలమై యుండుటకు
ప్రయాసప్డవలస్టియునిది. సహజంగవనే, మన సొ ంత బలంతో మనము చదస్టత ప్రయతింలో మనమనిటికిని
సఫలులము కవలేము. కవని కరస
ై క ప్వితరతగలవవడెై యునాిడు. గనుక మనము
ీ త ు తానే ప్ర్శప్ూర్ణ మైన నతి
ఆయనయందునిప్ుపడు, ఆయన నీతి మనకు ఆపవదింప్బడుతుంది, అప్ుపడు మనము నిర్పతక్షంగవ
ప్వితురలమైయునాిమని, పవప్ము మర్శయు అవినీతి నుంచి సంప్ూర్ణ ంగవ సాతంతురలమై యునాిమని
ప్ర్శగణంప్బడుదము.
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దదవుని ప్రతదయకమన
ై స్టతవవ ప్రయోజనార్ా మై ప్రతదయకింప్బడిన ప్రజలను మర్శయు వసుతవులను వర్శణంచడం,
మనము ప్ర్శశుదధ త అనే ప్దమును గూర్శు చెప్ుపకొనుచుని నిర్ాచనములోని ర్ండవ కోణమైయునిది. ఈ
అవగవహన చొప్ుపన, వసుతవులు నైతికంగవ ప్వితరమైనవి కవకపల యినప్పటికిని, అవి ప్ర్శశుదధ మైనవై
యుండవచుు. ఒక ఉదాహర్ణగవ, పౌలు 1 కొర్శంథీ 7:14లో వవరస్టిన మాటలను ఒకసవర్శ గమనించండి:
అవిశ్వాస్టియిన
ై భ్ర్త భార్యనుబటిర ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడును; అవిశ్వాసుర్వల ైన భార్య
విశ్వాస్టియిైన భ్ర్త నుబటిర ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడును (1 కొర్శంథీ 7:14).
విశ్వాస్టి అవిశ్వాస్టిని వివవహమాడినప్ుపడు, అవిశ్వాస్టి ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడునని, ఇచుట పౌలు
చెపవపడు, లేదా ఇతర్ అనువవదాలలో ఉనిటుర, అవిశ్వాస్టి ప్వితీరకర్శంప్బడును. అవిశ్వాస్టి దదవునితో
గుర్శతంప్బడి — అవిశ్వాస్టి దదవుని చదత కరస
ై కంగవ ప్వితీరకర్శంప్బడకపల యినప్పటికని
ి — ఆయన
ీ త ునందు నతి
స్టతవవర్ా మై ప్రయోజనకవర్శగవ చదయబడెననేది ఇందులోని ఆలోచనయిైయునిది.
అప్ర్శప్ూర్మణలు మర్శయు అప్వితురల ైనవవర్శని దదవుడు ఆయన స్టతవవర్ా మై ప్రతదయకించుకొనడం, వింతెైన
విషయమని కొందర్మ కస
ై త వులు భావిసుతంటార్మ. కవని మనము దీనిని గూర్శు కొంచెం లోతుగవ
ఆలోచించినటో యితద, దదవుడు తన చితత మును నర్వేర్ముకొనుటకుగవను అవిశ్వాసులను ప్రతయద కించుకొనిన
సంగతులను గూర్శున అనేక ఉదాహర్ణములు బెైబిలులో కలవు. అపొ సత లుడెన
ై యూదా, మన ప్రభ్ువును
ర్క్షకుడునైన యిేసు కరస
ీ త ును అప్పగశంచాడనే వవసత వం, బహుశ్వ ఉదాహర్ణములనిిటిలోకలాో అతయంత గొప్ప
ఉదాహర్ణం కవవచుు. యిేసు తానే స్టలవిచిునటుర, ఆ ఉదదేశం కొర్కే యూదా ఏర్పర్చుకొనబడినాడు. యూదా
యొకు విదోర హ చర్య, దదవునికి అర్శపంప్బడిన అతి ప్వితరమన
ై , అతి ప్ర్శశుదధ మైన అర్పణకు — ఆయన
కుమార్మని ప్రశసత మన
ై మర్ణము — కవర్ణమయియంది. దదవుడు తన స్టతవలో దుర్వుర్మగల ైన అవిశ్వాసులను
సహితం ఉప్యోగశంచుకొనగల సమర్మాడెైయునిటో యితద, ఆయనను పతమి
ర ంచు ప్ర్శశుదుధలు ఆయనకు చదస్టత
ప్రతయద క స్టతవను బటిర ఆయన ఇంకంత ఎకుువగవ మహిమప్ర్చబడును కదా?
మనమింత వర్కు చూచినటుర, ప్ర్శశుదధ తను గూర్శున భావమునకు బెైబిలులో అనేక
ప్ర్శమాణములునివి. గనుక లేఖ్నములు సంఘమునకు సంబంధించిన వర్ణ నలుగవ ప్ర్శశుదధ మైన, లేదా
ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన లేదా ప్ర్శశుదుధలు అనే ప్దములను ప్రయోగశంచినప్ుపడు అవి తెల్వయజప్ుప అర్వానిి అర్ా ం
చదసుకొనుటకు మనము జఞగీతతప్ర్మలమైయుండాల్వ. కొనిి ప్ర్వయయాలు, వవర్శకి అనుగీహింప్బడిన కరస
ీ తు
ప్ర్శశుదధ తనుబటిర , సంఘంలోని యథార్ా ప్ర్మల ైన విశ్వాసులు నైతికంగవ ప్వితురల ైయునాిర్నే వవసత వము
విషయమై సవవధానము వహింప్వల నని బెైబిలు మనకు పిలుప్ునిసుతంది. ఇతర్ సమయాలలో, వవర్మ
యథార్ాప్ర్మల ైన విశ్వాసులు కవకపల యినప్పటికిని, దదవుని ప్రతదయక స్టతవవర్ా మై లోకంలో నుంచి
ప్రతయద కించుకొనబడిన వవర్శని అది సూచిసుతంది. ఇంకవ కొనిి సందర్వాలలో, యథార్ాప్ర్మల ైన విశ్వాసులు దదవుని
ప్రతయద కమైన స్టతవవర్ా మై ప్రతదయకించుకొనబడి యునాిర్నే అభిపవరయానిి అది సూచిసుతంది.
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విషయం ఏదెైనా, ప్ర్శశుదధ మన
ై ప్రతి ఒకుటి మర్శయు ప్రతి ఒకుర్మ దదవునికి ప్రతదయకమైనవవర్ై
యునాిర్నే సంగతి మనకు తెల్వస్టిపల యింది. మనము దదవుని నామమును ప్ూజసవతము, వయర్ా ంగవ
ఉచుర్శంచడానికి నిర్వకర్శసత వము, ఎందుకనగవ ఆయన నామము ప్ర్శశుదధ మన
ై ది. మనము బెబి
ై లుకు
లోబడుతాము ఎందుకనగవ అది మన ప్ర్శశుదుధడెన
ై దదవుని ప్ర్శశుదధ వవకయమైయునిది. మన జీవితములు
ప్ర్శశుదధ మన
ై వై యుండాలని ప్రభ్ువు పిలుప్ునిచుుచునాిడని ఎర్శగశనవవర్మై, జీవితంలోని ప్రతి కోణంలో నైతిక
ప్వితరతకు మనము మర్వయద ఇసవతము మర్శయు అందుకోసం ప్రయాసప్డుతాము. ప్ర్శశుదధ మన
ై ఆయన
సంఘములో పవలొగంటాము మర్శయు దానికి లోబడుతాము. మనకు ఎకుడ అగుపించినా, అచుట దదవుని
హసత మునిదని గుర్శతసత వము, గనుక ఆ యా విషయాల ప్టో దెవ
ై భ్కితతో వయవహర్శంచడానికి ప్రతదయక శీదధ
వహిసత వము.
“ప్ర్శశుదధ మైన” అనే ప్దము యొకు ఈ నిర్ాచనమును మనసుిలో పటురకొని, ప్ర్శశుదుధల య
ై ుని
ప్రజల గుర్శతంప్ును అనేాషించడానికి దానిని ఇప్ుపడు ఉప్యోగశంచుకుందాము.

ప్రజలు
ఇంకవ విసత ర్శంచి చెప్ుపకుంటే, విశ్వాసులు దదవునికి చదస్టత ప్రతదయక ప్ర్శచార్ములో ప్రయోజనకర్మల ై
యుండునటు
ో వవర్మ మిగశల్వన లోకంలో నుంచి వేర్మగవ ప్రతదయకించుకొనబడినప్ుపడు “ప్ర్శశుదుధల ”ై యునాిర్ని
బెైబిలు సూచిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, పవత నిబంధ్న జనాంగమైన ఇశ్వీయిేలీయులందర్మ కీమము తప్పక
“ప్ర్శశుదుధలు” అని పిలువబడా్ర్మ ఎందుకనగవ దదవుడు ఈ జనాంగముతో నిబంధ్న చదసవడు. ఈ వివర్ము
నిర్గ మ 19:5, 6; దిాతీ 7:6-9, మర్శయు యిహె 37:26-28లో చూడనగును.
ఈ ప్రధానాంశము కొీతత నిబంధ్న సంఘంలో సహితం కొనసవగుతునిది. ఉదాహర్ణకు, దదవుని
ప్ర్శశుదధ నిబంధ్నను నర్వేర్ుడానికి యిేసు వచుుచుని విషయానిి లూకవ 1:72 ప్రసత వవించుచునిది.
సంఘము వినూతిప్ర్చబడిన మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్శంప్బడిన కొీతత నిబంధ్న ఇశ్వీయిేల ైయునిదని
తెల్వస్టికొనబడుతుంది గనుక, ఇద కూడా ప్ర్శశుదధ మన
ై దని పిలువబడుతుంది. ఈ విషయము మనకు కొలొ
3:12, హెబ్రర 10:29, మర్శయు ఇతర్మైన అనేక చోటో కనబడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, 1 పతతుర్మ 2:9లో పతతుర్మ
ర్చించిన మాటలను మర్ొక ప్ర్వయయం గమనించండి:
అయితద మీర్మ . . . ఏర్పర్చబడిన వంశమును, ర్వజుల ైన యాజక సమూహమును,
ప్ర్శశుదధ జనమును, దదవుని సొ తత యిన ప్రజలునై యునాిర్మ (1 పతతుర్మ 2:9).
ఇచుట, ఇశ్వీయిేలు ప్ర్శశుదధ తను గూర్శు చెబుతుని పవత నిబంధ్నలోని అనేక వవకయభాగములలో
నుంచి పతతుర్మ ఉలేో ఖసుతనాిడు, కవని ఇవే విషయాలను ఆయన సంఘానికి అనాయించాడు. పవత నిబంధ్న
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మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని సంఘం ఒకే ప్ర్శశుదధ మైన గుంప్ు అనేది పతతుర్మ చెబుతుని
విషయమైయునిది.
అయనను, మనము తెలుసుకునిటుర, ఇశ్వీయిేలులోని లేదా కొీతత నిబంధ్న సంఘములోని ప్రతి
ఒకుర్మ యథార్ా మైన విశ్వాస్టియిై యుండెనని చెప్పలేము. అలా అయినప్పటికిని, వవర్ందర్మ ప్ర్శశుదుధలనే
ప్ర్శగణంప్బడా్ర్మ ఎందుకనగవ దదవుని నిబంధ్న సమాజంలో, అనగవ, దదవునితో నిబంధ్న సంబంధ్ము
కల్వగశయుండిన వవర్శలో, వవర్మ భాగమైయుండిర్.శ
నిబంధ్న సమాజములో విశ్వాసుల ై యుండినవవర్శ విషయంలో, వవర్శ ప్ర్శశుదధ త అవిశ్వాసుల
ప్ర్శశుదధ తను అధిగమిసుతంది. అవిశ్వాసులు దదవుని కొర్కు వేర్మగవ ప్రతదయకించబడితిర్శ గనుక మాతరమే వవర్మ
ప్ర్శశుదుధల ైయుండిర్.శ అయితద విశ్వాసులు దదవుని కొర్కు వేర్మగవ ప్రతదయకించబడితిర్శ గనుక మాతరమే గవక,
కరీసత ునందు వవర్మ నతి
ై కంగవ ప్వితురలు మర్శయు దదవుని యిడల విధదయులునై యుండినందువలన కూడా వవర్మ
ప్ర్శశుదుధల ైయుండిర్.శ సహజంగవనే, లక్షయము ఎలో ప్ుపడు నిబంధ్న సమాజమంతా విశ్వాసముంచవల ననేదద —
ప్రతి ఒకుర్మ దదవుని యిడల విశాసనీయులుగవను, నతి
ై కంగవ ప్వితర జీవితము జీవించువవర్మనై యుండాలనేదద
— అయుయండినది.
ప్ర్శశుదుధల ైన ప్రజలను గూర్శు ఆలోచించడానికి సహాయకర్ంగవ ఉండగల మార్గ ం దృశయ సంఘం
మర్శయు అదృశయ సంఘం మధ్య గల సవంప్రదాయికమైన ప్రతయద కతలో కనబడుతుంది. దృశయ సంఘముతో
ఆర్ంభించి, ఈ ర్ండు వర్వగలను ప్ర్శశీలన చదదే ాం, ర్ండి.

దృశయ సంఘము
దృశయ సంఘము మనము చూడగలుగుతుని సంఘానిి సూచిసుతంది, సపషరంగవనే
దీని అవగవహన కూడా ఇదద. కవబటిర , దృశయ సంఘము, లోకమందంతట గల
సంఘమైయునాిమని సవాధికవర్ంతో చెప్ుపకొనడి వవర్శ సమూహమైయుంటుంది.
యిేసు కరీసత ును అనుసర్శసత ునాిమని సవాధికవర్ంతో చెప్ుపకొనడి కైసతవ మత
శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లనీి, నేటి ప్రప్ంచంలో దదవుని సంకలపమును మర్శయు ఆయన
వవకయమును అనుసర్శసత ునాిమని సవాధికవర్ంతో చెప్ుపకొనుచునివే. ఇందులో
బహుముఖ్ కస
ై త వ మత శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లు ఉనివి, మర్శయు దీనిలో ఏదెైన ఒక నిర్శేషర
శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్తో గుర్శతంచుకొనక, వవర్మ కరీసత ు అనుచర్మల ైయునాిర్ని తముునుతాము
ప్ర్శగణంచుకొనువవర్మ ఉనాిర్మ.
— డా. మార్డు సవరీస్
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నిర్శేషరమన
ై ఏ నిమిషంలోనైనా, కంటికి కనబడుతుని సంఘంలో, వవర్శ హృదయముల ప్ర్శస్టా తి
ి తో
నిమితత ము లేకుండా, సమాజముగవ కూడుకొను సంఘంలో కీమప్రకవర్ంగవ భాగమైయుండు ప్రతి ఒకుర్మ
కల్వస్టియునాిర్మ. విశ్వాసులు కంటికి కనబడు సంఘములో భాగమైయునాిర్ని ఎంచడానికి విభిని మార్వగలు
ఉనాియి. కొీతత నిబంధ్న ప్రకవర్మైన బాపిత సుమునుబటిర , లేదా పవత నిబంధ్న ప్రకవర్మైన సునితినిబటిర వవర్మ
దదవుని నిబంధ్నలో నిర్వార్శంప్బడినవవర్ై యుండవచుు. లేదా వవర్మ కరీసత ునందల్వ తమ విశ్వాసమును
కల్వగశనవవర్మ లేక ఒప్ుపకొనువవర్ైయుండాల్వ. అధికవర్ప్ూర్ాకమైన సభ్యతామును నిర్ాహించని సంఘాలలో,
లేదా బాపిత సుము వంటి నిబంధ్నను నిర్వార్శంచు కీతులను అభ్యస్టించని సంఘాలలో, వవర్మ సంఘ బో ధ్లకు
కీమము తప్పక లోబడుచుండుటనుబటిర మాతరమే నిబంధ్న సభ్ుయల ైయునాిర్ని ఎంచబడవచుు. లేదా, 1
కొర్శంథీ 7:14లో పౌలు బో ధిసత ునిటుర, వవర్మ కేవలము విశ్వాసుల ైయుని తల్వో ని లేదా తండిరని లేదా దాంప్తయ
జీవిత భాగసవామిని కల్వగశయుండవచుు.
ఉదాహర్ణకు, పవత నిబంధ్నలో, వవర్శలో ప్రతి ఒకుర్శకి ర్క్షణార్ామైన విశ్వాసం లేకుండినప్పటికిని,
ఇశ్వీయిేలు జనాంగమంతయు సంఘములో భాగమైయుండినది. ఎంత తకుువలో చూస్టినా, వవర్ందర్మ
జనాంగములోని సభ్ుయల ైయుండిర్శ. దీనిని మించి, ఆది 17వ అధాయయంలో దదవుడు ఆదదశించినటుర, వవర్శ
ప్ుర్మషులందర్మ సునితి చదస్టక
ి ొనడం దాార్వ దదవుని నిబంధ్నలో నిర్వార్శంప్బడినవవర్ైయుండిర్శ.
కొీతత నిబంధ్నలో, ఇటువంటి విషయానేి చూసవతము. సంఘములోని సమావేశ్వలలో పవలొగనుచుండిన
ప్రతి ఒకుర్మ సంఘములో భాగమైయునాిర్ని ఎంచబడిర్.శ ఇందులో తమ విశ్వాసమును ఒప్ుపకొనిన ప్రతి
ఒకుర్మ, బాపిత సుము పొ ందిన ప్రతి ఒకుర్మ, విశ్వాసుల పిలోలు మర్శయు దాంప్తయ జీవిత భాగసవాములు
ఉనాిర్మ, మర్శయు తర్చుగవ వవర్శ గృహాలలో ప్నులు చదయుచుండిన దాసులు మర్శయు బానిసలు కూడా
ఉనాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, పౌలు ఆ యా సంఘాలకు ఉతత ర్ములు వవరస్టినప్ుపడు, అవి ఆ యా సంఘాలతో
ప్రతయక్ష సంబంధ్ం కల్వగశయుండిన ప్రతి ఒకుర్శకి చదివి వినిపింప్బడవల ననేది ఆయన తాతపర్యమైయుండినది.
వవర్శ విశ్వాసం యథార్ా మైనదెయ
ై ుండిందో లేదో చూచుకోడానికి, వవర్మ తముును తాము ప్ర్శశీలనగవ
ప్ర్రక్ించుకొనవల నని ఆయన కైసతవులకిచిున హెచుర్శకల నుంచి మనము తెల్వస్టికొనుచునిటుర, సంఘములో
అవిశ్వాసులుంటార్ని పౌలు ప్ూర్శతగవ నమాుడు. ఈ విషయానిి మనము 2 కొర్శంథీ 13:5 వంటి వవకయభాగవలలో
చూడగలము. మతత యి 13:24-30లో యిేసు చెపిపన గోధ్ుములు మర్శయు గుర్మగులను గూర్శున
ఉప్మానములో ఆయన కూడా ఇటువంటి గీహింప్ును కల్వగశయుండినాడు, గనుక ఆయన అవిశ్వాసులను
సంఘములో నుంచి తొలగశంచకూడదని స్టలవిచాుడు. ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3 అధాయయాలలో ఆ యా
సంఘాలకు వవరయబడిన ఉతత ర్ములలో కూడా ఇదద విధ్మైన విషయానిి మనము చూడవచుు, వవర్మ
జయిసూ
త , అంతము వర్కు సహించవల నంటూ యిేసు ఈ ఉతత ర్వల దాార్వ వవర్శని ఏకర్రతిగవ పలర తిహిసత ునాిడు.
కొీతత నిబంధ్నను ఉలో ంఘించు విషయానికి విర్ోధ్ంగవ హెబ్రర 6:4-8 మర్శయు హెబ్రర 10:29లో చదయబడిన
హెచుర్శకలలో ఇదద ఉదాాటనను మనము చూసవతము.
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ఒక ఉదాహర్ణగవ, హెబ్రర 10:29లో గల మాటలను గమనిదాేము:
ఇటు
ో ండగవ దదవుని కుమార్మని, పవదములతో తొరకిు, తాను ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుటకు
సవధ్నమైన నిబంధ్న ర్కత మును అప్వితరమన
ై దిగవ ఎంచి, కృప్కు మూలమగు ఆతును
తిర్సుర్శంచినవవడు ఎంత ఎకుువైన దండనకు పవతురడుగవ ఎంచబడునని మీకు
తోచును? (హెబ్రర 10:29).
ఈ వచనంలో, దదవునితో నిబంధ్న ప్రకవర్ం ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడిన తర్మవవత కూడా కరీసత ును తృణీకర్శంచడం
సవధ్యమవుతుందని హెబ్రర ప్తిరక గీంథకర్త సూచించాడు. మిగశల్వన అధాయయం సపషరంగవ తెల్వయజప్ుపతునిటుర,
దృషిరంప్బడుతుని దండన నర్కంలో ఒకడు అనుభ్వించు నితయ శీమయిైయునిది.
కంటికి కనబడు సంఘములో “గోధ్ుమలు మర్శయు గుర్మగులు” ఎలో ప్ుపడు
ఉంటాయని జఞాప్కముంచుకొనడం ముఖ్యం. దదవుని యిడల యథార్ా మైనవవర్మంటార్మ,
యథార్ా మైనవవర్య
ై ునిటుర అగుపించువవర్మంటార్మ. యిేసు యిడల
విశాసనీయమన
ై వవర్ై యుండిన శిషుయలుండిర్,శ కవని వవర్శలో యూదా కూడా ఉండెను.
పౌలు శిషుయలలో దదమాలు కూడా ఉండిర్.శ కవబటిర , ఇటువంటి వవర్మ సవానిక సంఘములో
ఎలో ప్ుపడు ఉంటార్మ.
— డా. డొ నాల్్ విటెి
అవిశ్వాసము మర్శయు పొ ర్పవటో కు విర్ోధ్ంగవ మనము ఎలో ప్ుపడు మలకువతో కవవల్వ
కవచుకొనుచుండవల ననుట కంటికి కనబడు సంఘము యొకు మిశిీతమైన లక్షణమని అర్ా మిసుతంది. అదద
సమయంలో, సంఘ ప్ర్శచర్యలలో అవిశ్వాసులు కలుగజేసుకునిప్ుపడు సహితం, సంఘము యొకు
ప్ర్శశుదధ త ప్టురదలగవ నిల్వచియుంటుంది. కవబటిర , మనము సంఘ సంసవుర్ములను, దదవుని ప్ర్శశుదధ
ఆచార్ములను గౌర్విసవతము. పౌలు ఫిల్వప్ప 1:14-18లో బో ధించినటు
ో , దదవుని వవకయము ఆశించిన ఫలం
లేనిదిగవ లేదు, మర్శయు వేషధార్ణప్ూర్ాకంగవ బో ధింప్బడినప్ుపడు సహితం మనము దదవుని ప్ర్శశుదధ
వవకయమునకు మర్వయద ఇసవతము. సంఘము యొకు ప్ర్శశుదధ త దదవుని కంటే ఎకుువగవ సంఘము వప్
ై ు
చూచుటకు విర్ోధ్మన
ై హెచుర్శకయిైయునిది, అదద సమయంలో అది పవపిషర ులు మర్శయు అవిశ్వాసుల ైన
మనుషుయలుగలదెై యునిప్పటికిని దదవుడు సంఘమును సవర్ా కంగవ వవడుకుంటాడనే అభ్యమైయునిది.
దృశయ సంఘము యొకు ఈ అవగవహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, అదృశయ సంఘమును గూర్శు కూడా
తెలుసుకుందాము.
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అదృశయ సంఘము
దృశయ సంఘము, ప్రతి ఆదివవర్ము నాడు, ప్రప్ంచమందంతటను, సవానిక
సమావేశముగవ కూడుకొను, విశ్వాసుల కూడికయిైయునిది, మర్శయు అది తమ
విశ్వాసమును బాహాటంగవ ఒప్ుపకొనువవర్మ గలదెైయునిది. వవర్ందర్మ ఒక చోట
కూడుకొని, ప్రధానమన
ై ర్ండు సంఘ సంసవుర్ములలో అనగవ, బాపిత సుము మర్శయు
ప్రభ్ువుర్వతిర భోజనంలో పవలొగనువవర్మగలదెైయునిది, మర్శయు వవర్ందర్మ దృశయమన
ై
దదవుని సంఘములో కవర్యశీలుల ైన సభ్ుయల ైయునాిర్ని తదాార్వ
సూచించినదెైయునిది.
— డా. స్టమ
ై న్ వబ
ై ర్డర
దృశయమైన సంఘము దదవుని నిబంధ్న సమాజంలో భాగమైయుని ప్రతి ఒకుర్మ గలదెైయుండగవ,
కంటికి కనబడని సంఘం ర్క్షణ దాార్వ కరీసత ుతో ఏకమైయునివవర్మ మాతరమే కలదెైయునిది. ఈ హేతువును
బటిర , అది కొనిి ప్ర్వయయాలు నిజమన
ై సంఘం అని పిలువబడుతుంది. అదృశయమన
ై సంఘం, దృశయమన
ై
సంఘమంతటి లోప్లే గల ఒక చిని గుంపైయునిదని మనము అనుకొనవచుు. సర్ాసవధార్ణంగవ,
దృశయమైన సంఘములోని అతయధిక శ్వతం సభ్ుయలు నిజముగవ ర్క్ింప్బడినవవర్ైయునాిర్ని మనము
సందదహము లేకుండా ఎంచుతుంటాము. కవని మనము కరర్తనలు 44:21 మర్శయు అపొ 15:8లో
చదువుతునిటుర, ఒకని హృదయానిి దదవుడు మాతరమే చూడగలడు, ఇదొ క నగి సతయం. తతఫల్వతంగవ,
చర్శతరలోని ఈ దశలో, అదృశయమైన సంఘానిి దదవుడు మాతరమే సంప్ూర్ణ నిశుయతతో గుర్మతప్టర గలడు.
నిర్శేషరమన
ై ఏ నిమిషములోనైనా అది ఈ ప్ుడమిపై ఉనికి గలదెై యుంటునిది గనుక, మన దృషిరని
పవరథమికంగవ అదృశయమైన సంఘము పై కేందీరకర్శంచుచునిప్పటికిని, అదృశయమన
ై సంఘము కూడా ఎప్ుపడెన
ై ా
జీవించిన, కరస
ీ త ు యొకు ఇహలోక ప్ర్శచర్యకు మునుప్ు మర్శయు దాని తర్మవవత జీవించిన ప్రతి విశ్వాస్టి
చదర్శయునిదెైయునిదని గుర్శతంచడం ముఖ్యం.
సర్ాసవధార్ణంగవ, లేఖ్నము అదృశయ సంఘము కంటే దృశయమైన సంఘమును ఉదదేశించి
మాటలడుతుంది, కవని వవర్శ ర్క్షణ విషయంలో సవమానయంగవ అది దాని శ్రీతలకు సంశయ లాభానిి
సమకూర్మసుతంది. దీనికి కొనిి గమనార్హమైన మినహాయింప్ులునాియి, ఉదాహర్ణకు, 1 కొర్శంథీ 5వ
అధాయయం, 1 తిమోతి 1:19-20. ప్రకటన గీంథం 2 మర్శయు 3 అధాయయాలలోని కొనిి ఉతత ర్ములు వవటి
శ్రీతలను గూర్శు చాలా ఆశ్వజనకంగవ లేవు. కవని మొతత ం మీద, వవర్శ పవఠకులు దదవుని విశాస్టిసత ూ
ఆయనయందు నముకముంచుతార్ని, మర్శయు ఆయనకు విశాసనీయంగవ విధదయుల ై లోబడుదుర్ని
లేఖ్నముల గీంథకర్త లు ఆశించార్మ. ప్రతి ఒకుర్మ విశాసనీయమైనవవర్ై యునాిర్ని ఋజువు
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చదస్టక
ి ొనవల ననేది — దృశయమన
ై సంఘం మొతత ం అదృశయ సంఘములో భాగమై యుండవల ననేది — ప్రతి ఒకుర్శ
లక్షయమైయుండినది.
యిేసు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు, అయన తన సంఘానిి సంప్ూర్ణంగవ ప్ర్శశుదధ ప్ర్చును. అదృశయమైన
సంఘము, దృశయమైన సంఘముతో సమర్ూప్ముగలదెై యుండునటు
ో , ఆయన దానిలో నుంచి
అవిశ్వాసులనందర్శని తొలగశసత వడు. ఈ విషయానిి మనము మతత యి 7:21-23, మతత యి 13:24-30, 1
కొర్శంథీ 3:12-15, మర్శయు 1 పతతుర్మ 4:17-19లో చూడగలము. కవని అప్పటి వర్కు, అదృశయ సంఘములోని
సభ్ుయల గుర్శతంప్ు దదవునికి మాతరమే నిశుయంగవ తెల్వస్టియుంటుంది.
వర్త మాన కవలంలో దృశయమన
ై సంఘము లోప్లే అదృశయమన
ై సంఘమునిదనే వవసత వము
కైసతవులమని సవాధికవర్ంతో చెప్ుపకొనడి ప్రతి కస
ై త వ విశ్వాస్టి విషయంలో పవరముఖ్యమైన
అంతర్వావవలుగలదెైయునిది. సంఘము కీమము తప్పక సువవర్త వినాల్విన అవసర్ం ఎంతెన
ై ా ఉనిదనేది
వవటిలో అతి గొప్ప అంతర్వావమైయునిది. దృశయమైన సంఘములో అవిశ్వాసులునాిర్నే విషయం మనకు
తెలుసు. అనగవ, మన ర్క్షణ విషయమైన హామీ ఇవాడానికి సంఘ సభ్యతాం చాలదని అర్ా ం. ఈ కవర్ణానిి
బటిర , మనము విమోచన సువవర్త ను ఇతర్మలకు మాతరమే కవదు, కవని మనకు మనము కూడా
ఉప్దదశించుకొనడం మర్శయు బో ధించుకొనడం కొనసవగశంచాల్వి ఉనిది. మన సంఘ సమూహాలలో ఉని
అవిశ్వాసులు కరస
ై సంఘములో
ీ త ును తమ సార్క్షకునిగవ అంగరకర్శంచడానికి ఆహాానింప్బడుచు, అదృశయమన
భాగమైయునాిర్ని మనము ర్ూఢిప్ర్చుకొనాల్విన అవసర్మునిది.
సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై దని అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము ర్ూఢిప్ర్చుచునిప్ుపడు, సంఘము
దదవునితో నిబంధ్న చదస్టికొనియునిదని అర్ా ం, అది దదవుని ప్రతదయక ప్రజగవ ప్రతదయకించుకొనబడి, ఆయన స్టతవవర్ా మై
ప్రతిషిరంప్బడినదని అర్ా ం. నైతిక ప్వితరత సంఘము యొకు అంతిమ లక్షయమైయునిదనియు, సంఘములోని
విశ్వాసుల ప్రసత ుత అనుభ్వం వవర్శని కరస
ై క ప్వితరతలో దాచియుంచుతునిదని కూడా అది
ీ త ు యొకు నతి
అర్ా మిసుతంది. దీనిని మించి, మనలను మనము దదవుని ఆజా లకు విధదయతతో లోప్ర్చుకొనునప్ుపడు,
మనము చదస్టిన పవప్ము నుంచి నిలకడగవ ప్వితరప్ర్చబడుచు, దదవుడు మన కొర్కు ఏర్వపటుచదస్టియుంచిన
ప్ర్శప్ూర్ణ మన
ై ప్ర్శశుదధ తయనే లక్షయమునకు దగగ ర్గవ తదబడుచుందుము.
దదవుడు సంఘమును అనుమతించిన విషయం, ఆయన అనుమతిని బటిర సంఘమునకు పవరపిత సుతని
పవరముఖ్యత మర్శయు అధికవర్మును గూర్శు, మర్శయు సంఘము దదవుని కొర్కు ప్ర్శశుదధ మన
ై దెై యునిదని
తెలుసుకునాిము గనుక, ఇప్ుపడు మూడవ అంశ్వనిి తెలుసుకుందాము: సంఘము సవర్ాతిరకమైనది, ఇది
వవసత వము.
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సవర్ాతిరక సంఘము
కథో ల్వక్స అనే ప్దమును గూర్శున చర్ు మూడు భాగములలో కొనసవగుతుంది. మొదటిగవ, “కథో ల్వక్స”
అనే ప్దమును నిర్ాచిసవతము. ర్ండవదిగవ, దృశయమైన సంఘము యొకు సవర్ాతిరకతను మనం చూసవతము.
మూడవదిగవ, అదృశయ సంఘము యొకు సవర్ాతిరకతను మనం చూసవతము. “కథో ల్వక్స” అనే ప్దం యొకు
నిర్ాచనముతో మొదలుపటురదాము.

నిర్ాచనం
మనము ఇంతకు ముందు పవఠములో పర్ొునినటుర, కథో ల్వక్స అనగవ: సవర్ాతిరకము; సకల కైసతవ
సమూహములకు సంబంధించిన సకల కస
ై త వులతో సహా అని అర్ా ం. “కథో ల్వక్స” అనే ప్దము, కథో ల్వకస్ అనే
లాయటిన్ ప్దమును అనువదిసత ుంది, ఇది గరీకు విభ్కిత ప్రతయయము కటా మర్శయు “మొతత ం” లేక “ప్ూర్శత” అని
అర్ా మునిచుు విశ్ేషణం హో లోస్ నుంచి ఉతపనిమవుతుంది. ఇది ర్ోమన్ కథో ల్వక్స సంఘమును గూర్శున
ప్రసత వవన కవదు. విశ్ేషంగవ, ఇది కరీసత ును వంబడించు సంఘములనిిటి మధ్య గల ఐకయతను గూర్శున
వర్ణ నయిైయునిది.
ఈ ర్ోజులలో మన విశ్వాసమును ర్ూఢిప్ర్చుకొనుటకుగవను మనము సదిానియోగము
చదస్టక
ి ొనుచుని అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము యొకు ర్ూప్ము, ఆదిమ బాపిత సుముకు సంబంధ్మైన
విశ్వాస ప్రమాణముల నుంచి అభివృదిధ అయియందని, ఈ పవఠముల ప్ర్ంప్ర్లోని ఇదివర్కటి పవఠములలో
నేర్ముకొనియునిటుర మీర్మ జఞాప్కం చదస్టికొనవచుు. ఈ ఆదిమ విశ్వాస ప్రమాణములు ల్వఖత ర్ూప్ంలో
యుండిన ఆ ర్ోజులోో, ప్రప్ంచములోని నానా విధ్ కైసతవ సంఘాలు అప్పటికి సకల సంఘాలు కల్వస్టియుని
సంఘ ప్రభ్ుతాంగవ, ఇంకను ఒకు జండా కిీందికి ర్వలేదు. కవబటిర , అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము సంఘము
యొకు సవర్ాతిరకతను గూర్శు మాటలాడునప్ుపడు, కైసతవ సంఘ సమూహములనిిటితో కూడిన ఒక
వయవసా ను గూర్శున భావం అందులో లేదు. విశ్ేషంగవ, మనలో వయవసవాప్ర్మన
ై తదడాలునిప్పటికిని, అది
నాయయబదధ మన
ై కైసతవ సంఘములనిిటి మధ్య గల ప్ర్శశుదాధతు ఐకయమును గూర్శు మాటలాడుతుంది.
చర్శతరలో ఈ దశలో, “కథో ల్వక్స” అనే ప్దం చదర్ుబడింది. “సంఘము” అనే నామమును ప్రతి కైసతవ సంఘ
సమూహమునకు వర్శతంప్జేయాలనేది దాని భావమయ
ై ుండినది.
ఈ అభిపవరయం 1 కొర్శంథీ 1:2లో గల పౌలు బో ధ్ ప్రకవర్మన
ై దెై యుండినది, అచుట పౌలు తన
ఉతత ర్ంలో ఈ కిీంద మాటలు వవరసుతనాిడు:
కొర్శంథులోనుని దదవుని సంఘమునకు, అనగవ కరస
ీ త ుయిేసునందు
ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడినవవర్ై ప్ర్శశుదుధలుగవ ఉండుటకు పిలువబడినవవర్శకిని, వవర్శకిని
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మనకును ప్రభ్ువుగవ ఉని మన ప్రభ్ువన
ై యిేసుకరస
ీ త ు నామమున ప్రతిసా లములో
పవరర్శాంచువవర్శకందర్శకిని శుభ్మని చెపపి వవరయునది (1 కొర్శంథీ 1:2).
ఇచుట, పౌలు కొర్శంథులోని నానా విధ్ కస
ై త వ సంఘ సమూహమును, ఆయన “కొర్శంథులోని ...
సంఘము” అని సవమూహికంగవ సంబో ధిసత ునాిడు, వవర్మ ఏ ప్రదశ
ద ంలో నివస్టిసత ునాిర్నే దానితో నిమితత ము
లేకుండా, కల్వస్టియుని విశ్వల సంఘములో ఒక భాగమైయునాిర్ని సూచిసుతనాిడు.
మూడవ శతాబే ము మధ్య కవలంలో, కవర్ేతజ్ కు చెందిన స్టిపిరయన్, సంఘమును నిర్ాహించుటలో
బిషప్ుపలు లేదా యాజకులు వహించవలస్టిన పవతరను నొకిు వకవుణంచడానికి మొదలుపటారడు. ఆయన
ర్చించిన ప్తిరక 68లో, ఇలా ప్రసత వవించాడు:
యాజకుని హతు
త కొని ఆయనతో ఐకయమైయునివవర్మ సంఘమైయునాిర్మ . . .
సంఘము, సవర్ాతిరకమైనది మర్శయు ఒకుటే అయుయనిది, అది తెగగొటర బడలేదు
సర్శకదా విభ్జంప్బడనూ లేదు, కవని ఒకర్శతో నొకర్మ సుసవంగవతయముగవ నుండు
యాజకులనడు స్టిమంటుచదత నిజముగవ ముడిప్డినదెై, ఒకుటిగవ
బంధింప్బడినదెైయునిది.
స్టిపయ
ిర న్ దృషిరలో, సంఘము యొకు ఐకయత, అభిషికత ులు మర్శయు సంబంధిత ప్ర్శచర్య యొకు
ఐకయతలో వేర్మపవర్శనదెై యుండినది. ఈ దృషిరకోణం విశ్వలమగుటకు మొదలుపటిర నప్ుపడు, సంఘ ప్రభ్ుతాం
యొకు ఐకయతలోగల దాని ఐకయతను ర్ూఢిప్ర్చుకొనడానికి కస
ై త వులు కూడా మొదలుపటారర్మ. బిషప్ుపలు
మర్శయు యాజకులు ప్రప్ంచమందంతటను ఉండినందువలన, సంఘము ప్రప్ంచమందంతటా ప్రతి సా లంలోను
ఉండిన ఏకైక వయవసా యిైయుండినది.
అయినను, ఈ సమయంలో కూడా, “కథో ల్వక్స” అనే ప్దము అందర్శని కలుప్ుకొనియుని, కరస
ీ తు
నామమునుబటిర పిలువబడిన సకల జనులను మర్శయు సంఘ సమూహములను, మర్శయు సంఘము
యొకు సవంప్రదాయిక స్టిదధ ాంతములకు విశాసనీయుల ై యుండినవవర్శకి ఇముడుుకొనియుండిన ప్దమై
యుండాలని ఉదదేశింప్బడింది.
ఏది ఏమైనా, అటు తర్మవవత, సంఘము విభ్జంప్బడి ముకుచెకులయియంది. ఉదాహర్ణకు, కరీ.శ.
1054లో, ర్ోమన్ కథో ల్వక్స సంఘము, తూర్మప దదశ్వలకు సంబంధించిన సనాతనాచార్ సంఘాలను వల్వవేస్టింది,
మర్శయు తూర్మప దదశ్వలకు సంబంధించిన సనాతనాచార్ సంఘాలు ర్ోమన్ కథో ల్వక్స సంఘానిి వల్వవేసవయి.
ఈ సమయంలో, ఈ సంఘాలు “కథో ల్వక్స” అనే ప్దానిి ఒక నూతన మినహాయింపైన అవగవహనతో
ప్రయోగశంచడం మొదలుపటారయి. వవర్శ సొ ంత సంఘాలే కథో ల్వక్స సంఘాల ై లేక, సవర్ాతిరకమైనవై యునాియని
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ప్టురబటర టం వలన, ప్రతి ఒకు సంఘం దదనికదద ఏకైక పవరమాణకమైన సంఘముగవ గుర్శతంచుకొనడం,
పల టీదార్మల ైయుండిన సంఘాలను ఖ్ండించడం మొదలయియంది.
అటుతర్మవవత, 16వ శతాబే మునాటి సంఘ సంసుర్ణ ఫల్వతంగవ, పొర టెస్టర ంటు సంఘాలలో అధిక శ్వతం
భినిమన
ై విధానానిి అవలంబించాయి. అతిముఖ్యంగవ, కథో ల్వక్స అనే ప్దమును గూర్శు అనిిటిని
కలుప్ుకొనిన తొల్వ అర్ా ం చదత ఆకర్శషంప్బడి వవర్మ విశ్వాస ప్రమాణంలోని ఆదిమ అర్ా ం వప్
ై ు వనుదిర్శగవర్మ.
లేఖ్నాలు మర్శయు అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణంతో ఏకరభ్విసూ
ై త వ సంఘాలనీి
త , కరీసత ు ఆధిప్తయం కిీంద కస
పవలుప్ంచుకొను ప్ర్శశుదాధతు ఐకయతను పొర టెస్టర ంటు సంఘాలు ర్ూఢిప్ర్శచాయి. సంఘ ప్రభ్ుతాంలో
సంఘీభావం లేకుండా, వవర్శకి సంబంధించిన శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లు ప్రతి ఒకుటి అందించు నిర్వుణాతుకమైన
తోడాపటును కోలోపకుండా కూడా ఈ ఐకయత బలముగవ నిర్ాహింప్బడవచుునని అవి గుర్శతంచాయి.
ఆధ్ునిక లోకములో సంఘము యొకు సవర్ాతిరకతను గుర్శతంచడమంటే, అపొ సత లుల విశ్వాస
ప్రమాణంలోని స్టిదధ ాంతములను ర్ూఢిప్ర్చు ప్రతి సంఘము యొకు కీమబదే తను ర్ూఢిప్ర్చడమవుతుంది.
విశాసనీయమన
ై వైయుని సంఘములనిిటిలోని కైసతవులందర్మ కరీసత ు యొకు నిబంధ్న సంబంధ్మన
ై
ఆధిప్తయం కింీ ద ఉనాిర్మ, మర్శయు యథార్ా మన
ై విశ్వాసులందర్మ ఆతు వర్ములు అనుగీహింప్బడుటచదత
దీవింప్బడియునాిర్మ. ఈ కవర్ణానిిబటిర , ప్రతి సంఘములోని యథార్ా మైన ప్రతి కస
ై త వునికిగల వర్ముల
వలన ప్రయోజనము పొ ందడానికి మనము ఆసకితప్ర్మలమైయుండాల్వ, మర్శయు వవటితోపవటు సవధ్యమన
ై ంత
ప్ర్శచార్ము చదయడానికి కూడా మనము ఇషరప్డుచునివవర్మైయుండాల్వ.
“కథో ల్వక్స” అనే ప్దము యొకు నిర్ాచనమును మనసుిలో ఉంచుకొని, దృశయమన
ై సంఘము
“సవర్ాతిరకమైనది” అని పిలువబడుతుని విధానాలను చూదాేము.

దృశయమైన సవర్ాతిరక సంఘము
సవర్వాతిరకమును గూర్శున మన గీహింప్ును దృశయమైన సంఘమును గూర్శున మన అవగవహనతో
జోడించినప్ుపడు, దృశయమైన సవర్ాతిరక సంఘమును ఈ కిీంది విధ్ంగవ నిర్ాచించవచుు: కరీసత ు ఆధిప్తయము
కిీంద దదవునితో గల నిబంధ్నలో చదర్శయుని వవర్ందర్శ ఒక విశావవయప్త సహవవసము. సపషరంగవ, ఈ
సహవవసము సంఘ ప్రభ్ుతాము కంటే, విశ్ేషంగవ ప్ర్శశుదాధతుగలదెైయునిది. దాని ప్రభ్ుతాం కైసతవ సంఘ
సమూహములనిిటిని మించిపల వు ఏ ఒకు శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్యిైనను లేదు. విశ్ేషంగవ, దృశయమన
ై సంఘము
యొకు ఐకయత, ప్రతి ఒకు సంఘము, ఒకే కరస
ీ త ు యొకు నిబంధ్న ఆధిప్తయము కిీంద, ఒకే దదవునితో గల
నిబంధ్నలో చదర్శయునిదనే వవసత వముపై ఆధార్ప్డియునిది.
చర్శతర సంబంధ్ంగవ, దృశయమన
ై సంఘము యొకు సవర్ాతిరకమును గూర్శున జఞడ నానా విధాలలో
ఉనిది. కొనిి సవంప్రదాయాలలో, దాని జఞడ సంఘ ప్రభ్ుతాం దాార్వ బయటప్డుతుంది. సంఘం దానంతట
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అది హెచుగుచుండగవ అది విసత ర్శంచుచుండును, ప్రతి యొకు నూతన ప్ర్శచార్కుడు అభిషతకింప్బడును, ఆ
సమయంలో అదివర్కే ప్ర్శచార్కులుగవ అభిషతకింప్బడినవవర్మ ఈ నూతన ప్ర్శచార్కునిపై తమ హసత ముల
నుంచుదుర్మ.
కవని సంఘమంతటి ఐకయత, అభిషతకింప్బడిన ప్ర్శచార్కుల మర్శయు యాజకుల ప్ర్ంప్ర్వకీమంలో
కంటె, విశ్ేషంగవ కరస
ీ త ునందల్వ మన విశ్వాసము మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు కవర్యముపై ఆధార్ప్డియుంటుందని
సర్ాసవధార్ణంగవ పొర టెస్టర ంటువవర్మ నొకిువకవుణంచార్మ. ఈ కవర్ణమునుబటిర , ప్ర్శశుదాధతు ఐకయత
నలకొనియుండు ప్రతిచోట, దదవునితో నిబంధ్నగలవవర్మ కరీసత ు నామములో కూడుకొను ప్రతి సా లంలో, నూతన
సంఘ సమూహములు తల తత వచుు. దృశయమన
ై సంఘము సవర్ాతిరకమైనది ఎందుకనగవ ప్రజలు దదవునితో
నిబంధ్న సంబంధ్ం కల్వగశయుండు ప్రతి చోట, సంఘం కరస
ీ త ు ఆధిప్తయము కింీ ద, ప్ర్శశుదాధతు ఐకయతతో
ఉనికిగలదెై యుంటునిదని పొర టెస్టర ంటువవర్మ ప్టురబడుతుంటార్మ.
కరీసత ు యొకు సవర్ాతిరక సంఘములో భాగంగవ ఏ సంఘానిి హతు
త కొనియుండాలనేది ఈ ర్ోజులోో అనేక
మంది కస
ై త వులు ఎదుర్ొుంటుని అతయంత సర్ాసవమానయమైన సమసయయిైయునిది. ప్రప్ంచంలోని అనేక
ప్రదశ్
ద వలలో, కస
ై త వ సంఘాల ై యునాిర్ని సవాధికవర్ంతో చెప్ుపకొనడినానా విధ్ముల న
ై సంఘాలు ఎనోి
ఉనాియి గనుక సదాావనగల కైసతవులు తర్చుగవ ర్ండింటిలో ఏదో ఒక విప్ర్రత సవాయికి వళలతనాిర్మ. వవర్మ
తమ హృదయాలను సువిశ్వలంగవ తెర్చి కైసతవ సంఘమని చెప్ుపకొనడి ఏ సంఘానైినా హతు
త కుంటునాిర్మ,
లేదా సంఘమని సంకుచితంగవ నిర్ాచింప్బడిన సమూహమునకు లేక శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్కు చెందినవవర్శని తప్ప
మిగశల్వన ప్రతి ఒకుర్శని వవర్మ ప్రకునబెటస
ేర త ునాిర్మ.
ఈ సంకిోషర ప్ర్శస్టా తి
ి కి సహాయకర్ంగవ ఉండగల ఒక ప్ర్శష్టవుర్ము సంఘానికి సంబంధించిన మూడు
సవంప్రదాయికమన
ై సంకేతములలో కవనవచుు. ఈ సంకేతాలు 17వ శతాబే ములో సవుటాోండ్ దదశ్వనికి చెందిన
జఞన్ నాక్సి గవర్శచదత ర్ూపొ ందించబడినవి, కవని అవి అతని కవలములోని అనేక పొర టెస్టర ంటు సంఘాల ఆలోచనా
ధో ర్ణులకు పవరతినిధ్యం వహించాయి. అతిముఖ్యంగవ, దృశయమన
ై సవర్ాతిరక సంఘమునకు సంబంధించిన
యథార్ా మైన సంఘ సమూహాలేవో, అలా ఉనిటుర నటిసత ూ వంచించు సంఘ సమూహాలేవో భేదానిి
గుర్శతంచగలుగునటు
ో , ఈ సంకేతాలు కైసతవులకు సహాయకర్ంగవ ఉంటునాియి.
సంఘం ఏ స్టిాతిలో, ఏ దశలో ఉనిదో కనుగొనగలుగునటు
ో సంఘమునకు కొనిి
చిహిములుండుట అతాయవశయకమయియంది, ఎందుకనగవ నిజఞనికి, ఏ సమూహమైనా
తమను తాము సంఘమని పిలుచుకొనవచుు. 16వ శతాబే ములో తల తిత న సంఘ
సంసుర్ణ వంటి, దదవశ్వసత ర సంబంధ్మన
ై గొప్ప సంక్ోభ్కర్మైన ప్ర్శస్టా త
ి ులలో,
“నిజమైన సంఘము ఎకుడ కనబడుతుంది?” అనేది పదే ప్రశి అవుతుంది. గనుక
ఉదాహర్ణకు, సంఘ సంసుర్ణకర్త లు, సంఘము యొకు గుర్మతలను అతి జఞగీతతతో
నిర్ాచిసూ
త , “అది మన కనుల ఎదుట నుండు చిహిము కవదని” చెపవపర్మ. అది
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కటర బడిన కటర డము యొకు భ్వననిర్వుణ కౌశలము కవదు. అనిిటి కంటె మొదట, ఆ
సంఘములో దదవుని వవకయం బో ధింప్బడుతుందా, లేదా అనిదద ముఖ్యం. దదవుని
వవకయం సర్శగవ బో ధింప్బడు ప్రతి చోట, సంఘమునిదని అర్ా మవుతుంది.
ఎకుడెకుడెత
ై ద సంఘ ఆచార్ములు మర్శయు సంఘ సంసవుర్ములు సర్న
ై విధ్ంగవ
నిర్ాహింప్బడుతుంటాయో, అకుడ సంఘమునిదని తెల్వస్టిపల తుంది. అటుతర్మవవత
కవలంలో, సంఘ కీమశిక్షణ ఈ గుర్మతలలో, ముఖ్యమన
ై దయియంది, మర్శయు
కీమశిక్షణకు సంబంధించిన ఈ గుర్మత లేనటో యితద సంఘము యొకు ప్వితరత
ప్ర్వజయం పవల ైనటేో అనియు, ఈ విధ్ంగవ సంఘము దాని నిజఞయితీని మర్శయు
గుర్శతంప్ును కోలోపతుందనే గీహింప్ు ఏర్పడుతుంది.
— డా. ఆర్డ. ఆలెర్డర మొహోర్డ, జూ.
పైన పతర్ొునినటుర, దృశయమైన సవర్ాతిరక సంఘము యొకు ఈ మూడు సవంప్రదాయిక సంకేతాలను
ఒకొుకుదానిని ఇప్ుపడు వివర్ంగవ చూదాేము, దదవుని వవకయం బో ధింప్బడుటతో మొదలుపటురదాము.
దదవుని వవకయమును తన సొ ంత సొ తు
త గవ కల్వగశయుండుటకు, దాని అర్ా వివర్ణ చెప్ుపటకు, దానిని
అనాయించుటకు లేదా ప్రచుర్ము చదయుటకు మినహాయింపన
ై సవాధికవర్ హకుుగల సంఘముగవని లేదా
శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్గవని ఏదియు లేదు. లేఖ్నములకు అర్ా వివర్ణ చెబుతూ, వవటిని ఉప్దదశించడానికి వవర్శకి మాతరమే
మినహాయింపన
ై హకుునిదని కొనిి సంఘాలు మర్శయు శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లు సవాధికవర్ంతో చెప్ుపకుంటాయి.
బెైబిలును గూర్శు వవర్శకుని గీహణశకితని ఇతర్మలందర్మ కల్వగశయునిదాని కంటె నిజమన
ై దానిగవ చదయు ప్రతయద క
జఞానోదయము వవర్శకి మాతరమే కలదని మర్శ కొనిి సంఘాలు చెప్ుపకుంటాయి. కవని ఏ సంఘమైనను, దదవుని
వవకయమును బో ధించుటతో సహా, ఈ గుర్మతలలో దదనినైనను సంప్ూర్ణ ంగవ కనుప్ర్చడం లేదు. దదవుడు బెైబిలును
దృశయమైన సంఘమంతటికి అనుగీహించాడు. మర్శయు మనము బెైబిలును సర్శగవ అర్ా ం చదస్టక
ి ొనగలుగునటు
ో
ఆయన ప్ర్శశుదాధతును దృశయమైన సంఘమంతటికి అనుగీహించాడు. ఈ విషయాలను మనము 1 తిమోతి
3:15, హెబ్రర 4:11-13 మర్శయు హెబ్రర 6:4-6లో చూడవచుు. అంతమాతరమేగవక, మనము మతత యి 28:20, 1
తిమోతి 4:16, 2 తిమోతి 2:15, 2 తిమోతి 3:14-17లో గమనిసుతనిటుర, దృశయమన
ై సంఘం దదవుని
వవకయమును చదువవల ను, గీహించవల ను, మర్శయు ఉప్దదశించవల నని లేఖ్నము ఈ సంఘానిి మొతత ంగవ
హెచుర్శసత ుంది.
బాపిత సుమిచుుట మర్శయు ప్రభ్ువు భోజనములో పవలొగనుటయను సంఘ సంసవుర్ములను సర్ైన
విధ్ంగవ ఆచర్శంచుట సంఘము యొకు ర్ండవ గుర్మతెైయునిది. ఈ సంసవుర్ములు కేవలము ఒక
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శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్కు లేదా మర్ొక శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్కు చెందినవి కవవు, కవని దృశయమైన సంఘం మొతాతనికి
చెందినవైయునివి.
సంఘ సంసవుర్ములను లేఖ్నముల ప్రకవర్ం నిర్ాహించడం దృశయమైన సంఘములో ప్రతి
సమూహము యొకు ప్రతదయకవర్హత మర్శయు బాధ్యతయిైయునిది. బాపిత సుమిచుుటను గూర్శు మతత యి
28:19లో యిేసు స్టలవిచిున మహా ఆదదశంలోను, 1 కొర్శంథీ 1:13-17లోని బాపిత సుమును గూర్శున పౌలు
బో ధ్లోను ఈ వివర్వలు మనకు లభిసవతయి. లూకవ 22:15-20లో, ప్రభ్ువు ర్వతిర భోజన సంసవుర్మును యిేసు
వయవసవాపించిన విషయంలో కూడా ఈ విషయానిి మనము గమనించవచుు, ఈ భోజనము తన ర్వజయమంతటి
కొర్కన
ై దని, నిబంధ్న ప్రకవర్మన
ై ఆయన ఆధిప్తయం కిీంద చదర్య
శ ుని వవర్ందర్శకొర్కన
ై దని అచుట యిేసు
సూచించాడు. ఇటువంటి వవకయభాగవలను బటిర , పొర టెస్టర ంటు సంఘాలలోని అధిక శ్వతం, ఇతర్ సంఘముల
మర్శయు శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్ల సంసవుర్ములను గుర్శతసత ూ వవటిని ర్ూఢిప్ర్మసుతనాియి.
విధ్ుయకత ంగవ వవయవహార్శకమైన సంఘ కీమశిక్షణ, ఉదాహర్ణకు సమాజంలో నుంచి వల్వవేయుట,
దృశయమైన సవర్ాతిరక సంఘము యొకు మూడవ సవంప్రదాయికమైన గుర్మతెైయునిది.
విధ్ుయకత ంగవ వవయవహార్శకమైన సంఘ కీమశిక్షణ, మర్శ ముఖ్యంగవ వల్వవేయబడుటను, ఏ కస
ై త వుడును
ఆనందంగవ ఆసవాదించడు. ఈ కవర్ణానిి బటిర సంఘాలు విధ్ుయకత సంఘ కీమశిక్షణను తర్చుగవ
అమలుచదయడం లేదు. సహజంగవనే, మతత యి 13:24-30లో గల గోధ్ుమలు మర్శయు గుర్మగులను గూర్శున
ఉప్మానములో మనము చూచుచునిటుర, ఓర్శమి సహితం బెైబిలు సంబంధ్మన
ై నిర్ెంధాజా యిైయునిది.
అయినను కీమశిక్షణకు దాని పవరముఖ్యత ఉనిది. సంఘ సభ్ుయలలో ఒకర్మ చదస్టత పవప్ం, కీమశిక్షణ
తప్పనిసర్శగవ అమలు చదయాల్వినంత భాధాకర్మైనదెైయుండు సందర్వాలుంటాయి — మర్శ ముఖ్యంగవ అటిర
పవప్ం సంఘానికే అపవయం కల్వగశసత ూ, దాని పతర్మ ప్రతిషఠలను అప్ఖ్ాయతిపవలుచదయు ప్ర్శస్టా త
ి ులు ఏర్పడుతాయి.
ఇటువంటి సమయాలలో, సంఘానిి కవపవడటానికి మర్శయు తప్ుప చదస్టన
ి వయకిత మార్మమనసుి నొందునటు
ో
చదయడానికి కీమశిక్షణ ఉదదేశింప్బడింది. కీమబదధ మన
ై కీమశిక్షణ గూర్శునవి లేఖ్న సంబంధ్మైన ఆధార్వలు
మతత యి 16:19, మతత యి 18:18, యోహాను 20:23, మర్శయు తీతు 3:10 వంటి వవకయభాగవలలో కనబడును.
1 కొర్శంథీ 5:1-13లో ఇటిర కీమశిక్షణ అమలుచదయబడినటుర మనము చూడవచుు. దృశయమన
ై సంఘము
మొతత ం కరీసత ునకు చెందియునిది మర్శయు అది ఇహలోకంలో ఆయన ప్రతినిధియిైయునిది గనుక, కంటికి
కనబడు సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ కరీసత ు భ్కుతలకు కవప్ుదలనిసూ
ై ర్రతిలో అమలు
త , సంఘ కీమశిక్షణను సర్న
చదయడం దాార్వ ఆయన గౌర్వమును ప్రతిర్క్ించుట ముఖ్యమైయునిది.
ఈ ర్ోజులోో సహితం సంఘము యొకు గుర్మతులను గూర్శు యోచించడం మనకు ముఖ్యమైయునిది.
మన సొ ంత సంఘ సమాజములు దృశయమైన సవర్ాతిరక సంఘము యొకు హదుేల లోప్లే, కరస
ీ త ు ఆధిప్తయం
కిీంద దదవునితో గల నిబంధ్నలో నిల్వచియుండునటు
ో నిశుయప్ర్చుకొనుటకు అవి మనకు సహాయకర్ంగవ
ఉంటాయి. నిజ కస
ై త వుల ైయునిటుర నటిసత ూ వంచించు సభ్ుయలను మర్శయు సంఘ శతురవులను
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గుర్శతంచుటకును, ఇటువంటి గుంప్ులకు దూర్ంగవ ఉండవల నని కైసతవులను మనము హెచుర్శంచునటు
ో ను, ఈ
అబదధ గుంప్ులు మన ప్రభ్ువన
ై యిేసునకు మర్శయు ఆయన సువవర్త కు ప్రతినిధ్ులు కవవని మనము
లోకమునకు ప్రచుర్ము చదయగలుగునటు
ై
ో ను, అవి మనకు సహాయం చదసత వయి. ప్ర్శచర్యలలో నిమగిమన
శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లకు చెందిన మనమందర్ము కల్వస్టి ప్నిచదయునటుర అవి మనలను పలర తిహిసత వయి. కరీసత ు శర్రర్ము
మన సంఘములకే లేదా శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్లకు ప్ర్శమితమన
ై ది కవదు, కవని కరస
ీ త ు సువవర్త ప్రకటింప్బడుతుని ప్రతి
చోట ప్రప్ంచమందంతటను సవర్ాతిరకంగవ విసత ర్శంచియునిదని మనము గుర్శతంచినప్ుపడు, దృశయమైన
సంఘములోని భాగమైయుని ప్రతి ఒకుర్శని ఆల్వంగనము చదస్టికొనుటకు మనము పలర తిహింప్బడుదుము.
దృశయమైన సంఘము యొకు సవర్ాతిరక సాభావమేమిటో తెలుసుకునాిము, గనుక అదృశయమైన
సంఘ సవర్ాతిరకమైనదెైయుని కొనిి విధానాలను గూర్శు ఆలోచన చదదే ాము.

అదృశయమైన సవర్ాతిరక సంఘము
సవర్ాతిరకమును గూర్శున మన అవగవహనను, అదృశయమైన సంఘమును గూర్శున గీహింప్ుతో
జోడించినప్ుపడు, అదృశయమన
ై సవర్ాతిరక సంఘమును ఈ కిీంది విధ్ంగవ నిర్ాచించవచుు: ర్క్షణ నిమితత మై
కరీసత ుతో సమైకయమైయుని సకల యుగములందల్వ సకల జనులు అదృశయమన
ై సవర్ాతిరక సంఘమైయునాిర్మ.
మనము చెప్ుపకునిటుర, అదృశయమైన సంఘము, దృశయమైన సంఘము యొకు ఉప్ విభాగమైయునిది,
గనుక అదృశయమైన సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ కరీసత ు ఆధిప్తయం కిీంద, నిబంధ్ననుబటిర దదవునితో సంబంధ్ం
గలవవర్ైయునిర్నే విషయం కూడా వవసత వమైయునిది. కవని అదృశయమన
ై సంఘానికుని తదడాను
వివేచింప్గలుగునటు
ో , ఇది దృశయమైన సంఘానికి ఎలా భినిమైనదెైయునిదో యను విషయంపై మాతరమే మన
నిర్ాచనము దాని దృషిరని నిలుప్ుతునిది.
అదృశయమన
ై సంఘము యొకు సవర్ాతిరకమును గూర్శు అనేక విధానాలలో చెప్ుపకొనవచుు, కవని
మనము ప్రధానంగవ ర్ండింటిపై మాతరమే మన దృషిరనుంచుదాము. మొదటిది, అదృశయమైన సంఘము
సవర్ాతిరకమైనదెైయునిది ఎందుకనగవ, ర్క్షకుడొ కుడద ఉనాిడు. ర్ండవదిగవ, అదృశయమైన సంఘము
సవర్వాతిరకమన
ై దెై యునిది ఎందుకనగవ, ఆ ర్క్షకుని యొదే కు మనలను నడిపించదది ఒకుటే నిజమన
ై
మార్గ మునిది. ర్క్షకుడొ కుడద అనే విషయానిి ముందుగవ చూదాేము.

ర్క్షకుడొ కుడద
యిేసు కరీసత ు, సమసత మానవవళ్లకి అందుబాటులో నుని అదిాతయుడెన
ై ర్క్షకుడని లేఖ్నము సపషరంగవ
ఉప్దదశిసుతంది. మనలను ర్క్ించడానికి ఎప్ుపడెైనాగవని శకిత కల్వగశయుండినవవడు ఆయన ఒకుడద, మర్శయు
ఎప్పటికైనాగవని ర్క్ించగలవవడు కూడా ఆయన ఒకుడద. అపొ 4:12లో పతతుర్మ ఈ కిీంది విధ్ంగవ ఉదాాటించి
ప్లుకుతునాిడు:
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మర్శ ఎవనివలనను ర్క్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము ర్క్షణ పొ ందవల ను
గవని, ఆకవశము కిీంద మనుషుయలలో ఇయయబడిన మర్శ ఏ నామమున ర్క్షణ
పొ ందలేము అనను (అపొ 4:12).
మానవ జఞతికి అందుబాటులో ఉని ఏకైక ర్క్షకుడు, యిేసు కరస
ీ త ు మాతరమ.ే ఈ సతయమును మన
ప్రభ్ువు యోహాను 14:6లో తానే ప్రచుర్ము చదసత ూ, ఇలా స్టలవిచాుడు:
నేనే మార్గ మును, సతయమును, జీవమును; నా దాార్వనే తప్ప యివడును
తండిరయొదే కు ర్వడు (యోహాను 14:6).
ఎందుకు యిేసు మాతరమే మనలను ర్క్ించగలవవడెైయునాిడు? ఎందుకంటే,
ర్క్షకుడెైనవవడు ప్ర్శప్ూర్మణడెన
ై మానవుడును, ప్ర్శప్ూర్మణడెైన దదవుడునైయుండాల్వ,
గనుక మన సవానంలో ఉండునటు
ో , మనకు బదులుగవ బల్వయాగమైయుండునటు
ో ,
మనకు ప్రతాయమాియమై యుండునటు
ై
ో , యిేసు ప్ర్శప్ూర్మణడెన
మానవుడెైయుండవలస్టి వచిుంది. ఈ పవతరను నర్వేర్ుగల్వగశనవవడు యిేసు మాతరమే
అయుయనాిడు. సహజంగవనే, దావీదు వంశప్ు స్టింహము దదవుని మస్ట్ియయిై
యుండుటకు, అభిషికత ుడెైనవవడెై యుండుటకు దదవుడు నియమించినప్ుపడు,
విమోచనా చర్శతర కోసం ఇది సంస్టిదధం చదయబడింది. దావీదు తర్మవవత
ర్వవలస్టియుండిన గొప్ప ర్వజు యిేస్టత, ఈ అధికవర్ హో దాను యిేస్టత నిర్ాహిసత ునాిడు,
గనుక యిేసు ర్వకడకు పవత నిబంధ్న అంతా మనలను స్టిదధం చదసత ుంది. కవబటిర ,
ఆయన తన ప్రజలను వవర్శ పవప్ము నుంచి సంప్ూర్శతగవ ర్క్ించుటకు
అవసర్మైయుని ప్రమాణములను కరీసత ు మాతరమే నర్వేర్ముతునాిడు.
— డా. జఞన్ ఫతరమ్
యిేసు, పస్ట
ర ిెటేర్శయనులు, బాపిరసర ువవర్మ, ఆంగశోకనులు, మథడిసర ులు, లూథర్నులు, ర్ోమన్
కథో ల్వకుులు, పవరచయ సనాతనాచార్ సంఘసుాలకు, మర్శయు దృశయమైన సంఘమునకు సంబంధించిన ప్రతి ఒకు
శ్వఖ్ోప్శ్వఖ్కు చెందిన ప్రతి ఒకుర్శకి ర్క్షకుడెయ
ై ునాిడు.
అదృశయమన
ై సంఘం ఒకే ఒకుటునిది ఎందుకనగవ ర్క్ింప్బడిన ప్రతి ఒకుర్మ ఒకే యిేసుతో, ఒకే
ర్క్షకునితో ఐకయమైయునాిర్మ. మన ఐకయతకు మూలాధార్ం ఆయనే. ఆయన తానే
విభ్జంప్బడనివవడెైయునాిడు గనుక, మనము కూడా విభ్జంప్బడనివవర్మైయునాిము.
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మనలను యిేసు నొదేకు నడిపంి చదది ఒకే ఒకు నిజమైన మతము ఉనిదనేది, అదృశయమన
ై సంఘము
సవర్ాతిరకమైనదెైయునిదనే వవసత వమునకు సంబంధించిన ర్ండవ అభిపవరయమైయునిది.

ఒకే మతము
కైసతవయము పవరథమికంగవ ఒక ర్క్షణ విధానం కవదు, కవని దదవునితో గల నిబంధ్న
సంబంధ్మైయునిదని తెలుసుకొనడం ముఖ్యం. అనగవ, ఇతర్ మతములవల గవక, కైసతవయము ముఖ్యముగవ
ర్క్షణ సంపవదించుకొనడానికి అనువైన ఒక ప్దధ తి కవదని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. దానికి బదులుగవ,
అది దదవునికిని ఆయన ప్రజలకును మధ్య గల సంబంధ్మైయునిది. అవును, మనలను దదవునితో సర్ైన
సంబంధ్ంలో ఉంచడానికి విశ్వాసం కరలకమైన సవధ్నమైయునిది. కవని పదే ప్రశి ఏమనగవ: నీవు దదవుని
యిదుట నిలువబడునప్ుపడు నీ గుర్శతంప్ు ఏమైయుంటుంది? దదవుని ర్వజయములో నీవొక విశాసనీయమన
ై
పౌర్మడవైయునాివవ? దదవుడు నినుి చూచినప్ుపడు, కరీసత ు యొకు నిబంధ్న ర్కత ములో దాగశయుని ఒకర్శని
ఆయన నీలో చూచునా? లేక ఆయన శతురవుల ర్వజయములో నీవొక పౌర్మడవైయునాివవ? నీవు దదవుని
యిదుట నీ సొ ంత యోగయత ఆధార్ంగవ, నీ సొ ంత పవప్మునకు జర్శమానా చెల్వోంచవలస్టినవవనిగవ
నిలువబడువవడవై యునాివవ?
విచార్కర్ంగవ, తప్ుపడు మతములను అవలంబిసుతనివవర్మ శతుర ర్వజయ సభ్ుయలు. వవర్మ దదవుని
నిబంధ్న ప్రజలలో భాగం కవర్మ, కవబటిర వవర్మ కరీసత ునకు సంబధించినవవర్మ కవర్మ మర్శయు కరీసత ునకు
సంబంధించినవవర్ైయుండజఞలర్మ. కైసతవయము మాతరమే ర్క్షకుని యొదే కు చదర్గల మార్గ మును
సమకూర్ుగలదు. అందుచదత ఇతర్ మతములకు సమంధించినవవర్మ లేదా ఆ మతములు సదుదదేశములు
గలవైయునిప్పటికిని, ఎవర్న
ై ాగవని ఇతర్ మతముల దాార్వ ర్క్ింప్బడగలర్నే సవధ్యతను బెైబిలు
సంబంధ్మైన కస
ై త వయము అంగరకర్శంచదు.
మనకు తెల్వస్టినటురగవ, కొనిి ప్ర్వయయాలు వవటి ప్ర్శమాణమునుబటిర మర్శయు వవటి
ప్రభావమునుబటిర “ప్రప్ంచములోనే గొప్ప మతములు” అని పిలువబడద కస
ై త వేతర్
మతములు అనేకమునాియి. మర్శయు ఒకడు కస
ై త వుడు కవడు, కవని ప్రప్ంచములోని
ఇతర్మైన ఈ గొప్ప మతాలలో ఏదో ఒకదానిలో అతడు నముకంగవ జోకయముగలవవడెై
యుంటునాిడు మర్శయు అతడు ఆ నిర్శేషర మతము యొకు స్టిదధ ాంతములను
మర్శయు అభాయసములను అంకిత భావంతో అనుసర్శసత ునాిడు, వవటి అభాయసములలో
వవడు చితత శుదిధగలవవడెై యునిటో యితద, మర్శయు వవడు కరస
ీ త ును
అంగరకర్శంచనప్పటికిని — బహుశ్వ వవడు కరస
ీ త ును గూర్శు ఎనిడు వినకుండవచుు —
వవడు ప్ర్లోకమునకు వళాతడా అని తర్చుగవ ప్రశిింప్బడుతుంది. అది సర్ే, అయితద
ఈ విషయమును గూర్శు బెైబిల్ సపషరంగవ తెల్వయజప్ుపతుంది. యోహాను 14:6లో
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యిేసు ఈ నిర్శేషర విషయమై సువిదితమన
ై సమాధానమిచాుడు. ఆయన తనను
గూర్ేు, “నేనే మార్గ మును, నేనే సతయమును, మర్శయు నేనే జీవమును” అని
స్టలవిచాుడు మర్శయు ఈ మాటలు చాల్వనంత సపషరంగవ లేనటో యితద ఆయన, “నా
దాార్వనే తప్ప, యివడును తండిర యొదే కు ర్వడు” అని కూడా స్టలవిచాుడు.
— డా. డొ నాల్్ విటెి
దదవుని సమిషిఠ కృప్నుబటిర మనము ప్రజలందర్శ జీవితాలలో, వవర్మ ఏ మతానికి
సంబంధించినవవర్న
ై ప్పటికిని, సకల విధ్ముల ైన మంచితనమును చూడవచుు. కవని
ఇదద ప్రజలందర్శ జీవితాలలో కరడును కూడా మనము గమనించగలము గనుక మనము
దదవుని ప్ర్శశుదధ తను మర్శయు మానవుల ప్తన ప్ర్శస్టా తి
ి ని గుర్శతంచగల్వగశనటో యితద,
దదవుని యిదుటకు వచిు ఆయనతో సంబంధ్ము కల్వగశయుండటానికి కేవలము నీతి
నియమాలతో కూడిన ప్రవర్త న కంటే ఎంతో ఎకుువైనది అవసర్మవుతుందనే విషయం
మనకు తదటతెలోమవుతుంది. మన పవపిషిఠ ప్ర్శస్టా తి
ి లో దదవునికి ప్రతికర్మన
ై ది మనము
దదనినన
ై ను, ఎనిడెన
ై ను చదయజఞలము. కవబటిర మనకు ఒక విమోచకుడు మర్శయు
ఒక ర్క్షకుడు ఆవశయకమైయునాిడు, కేవలము మతప్ర్మైన అభాయసములు కవవు.
మర్శయు యిేసు ఒకుడద, మానవుడు కోలోపయిన సంబంధ్మును తిర్శగశ దదవునితో
సవాపించుకొనుటకుగల మార్గ మును సమకూర్ుగలడు.
— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
మనము ఇది వర్కు చెప్ుపకునిటుర, అదృశయమైన సంఘములోని సజీవుల ైన సభ్ుయలు, సవధార్ణంగవ
దృశయమైన సంఘములోని సభ్ుయల ైయుందుర్మ. ఈ హేతువును బటిర , దృశయమైన సంఘము
వలుప్టినునివవర్శకి ర్క్షణ సవమానయంగవ సవధ్యం కవదనే విషయానిి అనేక మంది దదవశ్వసత ర ప్ండితులు
సూచించార్మ. అనగవ, ఒకడు దృశయమన
ై సంఘములో భాగం కవనటో యితద, వవడు ర్క్ింప్బడుటకు సవమానయ
అవకవశం లేదని మర్ో మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.
ఆది సంఘ పితామహుడు స్టిపయ
ిర న్, కరీ.శ. 200-258లో జీవించినవవడు, ఆన్ ది యూనిటీ అఫ్ ది
చర్డు అనే తన ర్చనలో ఇలా వవరసుతనాిడు:
సంఘము నుంచి వేర్ై వయభిచార్శణని ఆశీయించిన ప్రతివవడు, సంఘము యొకు
వవగవేనముల నుంచి వేర్న
ై టేో ; కరస
ీ త ు అనుగీహించు బహుమానములను పొ ందడానికి,
కరీసత ు సంఘమును విడిచిపటుర ప్రతివవని ప్ర్శస్టా తి
ి కూడా ఇంతద. వవడొ క ప్ర్దదశి; వవడొ క
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దదవదూషకుడు; వవడొ క శతురవు. సంఘమును తన తల్వో గవ కల్వగశయుండనివవడు,
ఇకమీదట దదవునిని తండిరగవ కల్వగశయుండజఞలడు.
ఇకుడ, స్టిపిరయన్ దృశయమన
ై సంఘమును వదిల్వపటిర వళ్లో పల యిన వవర్శకి వయతిర్ేకంగవ
తర్శుంచుచుండెను. ఒకడు దృశయమైన సంఘములో భాగమైయుంటే తప్ప, వవడు కరస
ీ త ు అనుగీహించు
ప్రతిఫలములను స్ట్ాకర్శంచడానికి అదృశయమైన సంఘములో ప్రవశి
ే ంప్జఞలడనే విషయానిి ఆయన
సూచించుచుండెను. ఈ వవదన కంటికి కనబడు సంఘము దదవునితో కూడా నిబంధ్న సంబంధ్ం గలదెై
యుండుటను గూర్శు మనము చెప్ుపకుని విషయంతో పొ ంతనగలదెైయునిది.
ర్క్షణయిే దదవుని నిబంధ్న సంబంధ్మన
ై ఒక ఆశీర్వాదమనేది వవసత వమన
ై విషయమైయునిది. ఈ
విషయానిి మనము యిర్రుయా 31:31-34, లూకవ 1:69-75, ర్ోమా 11:27, హెబ్రర 7:22-25, మర్శయు అనేక
ఇతర్ వవకయభాగవలలో కూడా చూడగలము. ఉదాహర్ణకు, యిేసు ప్రభ్ువు ర్వతిర భోజన సంసవుర్మును
సవాపించుచుండిన సందర్ాంలో, లూకవ 22:20లో స్టలవిచిున వవకుులను గమనించండి:
ఈ గశని మీ కొర్కు చిందింప్బడుచుని నా ర్కత ము వలననైన కొీతత నిబంధ్న (లూకవ
22:20).
యిేసు ప్టర బడిన ర్వతిర, మన పవప్ముల పవరయశిుతాతర్ా మై ఆయన చిందించనయ
ై ుండిన ర్కత ము ఒక
నిబంధ్నయిై యుండునని ఆయన స్టలవిచాుడు. అనగవ, కరస
ీ త ు ర్కత ములోని ర్క్షణ ఆయన నిబంధ్న దాార్వ
మాతరమే పవరపిత ంచునని మర్ో మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.
దదవుని నిబంధ్న దృశయమన
ై సంఘముతో చదయబడినందు వలన, ర్క్షణ సవధార్ణంగవ దృశయమైన
సంఘము దాార్వ కలుగుతుంది. దృశయమన
ై సంఘములోని సభ్ుయలు విశాస్టించినప్ుపడు, లేదా దృశయమన
ై
సంఘము సువవర్రతకర్ణము దాార్వ కరీసత ు కొర్కు నూతన ఆతులను సంపవదించినప్ుపడు ఇది జర్మగుతుంది.
సహజంగవనే, సంఘము వలన ఎటువంటి ప్ర్సపర్ ప్రభావము లేకుండా కూడా కొనిి ప్ర్వయయాలు ప్రజలు
ర్క్ింప్బడుదుర్మ. కవని ఇలా జర్శగశనప్ుపడు, ఏదో ఒక విశ్ేషమన
ై విషయం — అసవధార్ణమైన సంగతి —
సంభ్విసూ
త ఉనిదని గుర్శతంచడం చాలా ముఖ్యం.
అదృశయమన
ై సంఘము సవర్ాతిరకమైనది గనుక, దదవుని నిబంధ్న యిడల విశాసనీయుల ై
యుండువవర్మ మాతరమే ర్క్ింప్బడగలర్మ. ఇతర్ మతములకు సంబంధించిన వవర్మ వవర్శ సొ ంత మతముల
ప్రమాణముల ప్రకవర్ం మంచివవర్ైయుండుట దాార్వ ప్ర్లోకములో ప్రవేశించుదుర్ను నిర్రక్షణ లేదు. మనము
సువవర్త ప్రకటించక తప్పదు. అదిాతీయ ర్క్షకుని గూర్శు మనము ప్రజలకు తెల్వయజపవపల్విన అవసర్ం ఉంది.
ఏకైక నిబంధ్న సమాజములోనికి, ఇహలోక దదవుని ర్వజయములోనికి, మనము వవర్శని తీస్టికొని వచిు, వవర్మ ఈ
ర్వజయమునకు ప్రభ్ువు మర్శయు ర్వజునన
ై వవనిని పతమి
ర సూ
త ఆయనకు లోబడవల నని వవర్శకి
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బో ధింప్వలస్టియునిది. అదృశయమైన సంఘము యొకు సవర్ాతిరకత, ర్క్ింప్బడిన మనకందర్శకి ఒక గొప్ప
పలర తాిహమైయునిది — అది కరీసత ునందు మనకు గల సంఘీభావమైయునిది. కవని యింకను
కరీసత ునంగరకర్శంచని ప్రతి వవనికి అదొ క భ్యంకర్మన
ై హెచుర్శక కూడా అయుయనది.
సంఘమును గూర్శు మనము చదువుకొనుచుని పవఠంలో ఇంత వర్కు, సంఘము దదవుని
ఆమోదమైయునిదని మనము నేర్ముకునాిము, మర్శయు సంఘము ప్ర్శశుదధ మన
ై ది మాతరమే కవదు కవని
అది సవర్ాతిరకమన
ై దెైయునిదని కూడా తెలుసుకునాిము. ఇప్ుపడు, మనము చివర్శ పదే అంశమునకు
వచిుయునాిము: సంఘము ప్ర్శశుదుధల సహవవసమైయునిదనే ఆలోచన.

సహవవసము
మనము ప్ర్శశుదధ , ప్ర్శశుదధ ము లేక ప్ర్శశుదధ త అనే ప్దము విషయమై చర్శుంచినప్ుపడు,
ప్ర్శశుదుధలు అనే ప్దం సవధార్ణమైన ర్రతిలో దృశయమన
ై సంఘములో సభ్ుయల ైయుని ప్రతి ఒకుర్శని
సూచిసుతందనియు, ప్రతదయకమన
ై ర్రతిలో అదృశయమన
ై సంఘములో సభ్ుయల ైయుని ప్రతి ఒకుర్శని
సూచిసుతందనియు తెలుసుకునాిము. కవబటిర , ఇప్ుపడు మనము ప్ర్శశుదుధల సహవవసమును గూర్శు
చర్శుంచుచుండగవ, మనమింకను అనేాషించని ప్దముపై, అనగవ సహవవసముపై మన దృషిరని
కేందీరకర్శంచుదాము.
అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము యొకు పవరచీన గరీకు భాష్టవంతర్రకర్ణములలో, సహవవసము అనే
ప్దము కోయినొనియ (κοινωνία) అయుయనిది. సంఘ సభ్ుయల మధ్య గల సహవవసమును, ముఖ్యంగవ వవర్మ
దదవునితో కూడా కల్వగశయుని ఐకయత దాార్వ ఏర్పడిన సహవవసమును సూచించడానికి లేఖ్నము ఈ
ప్దమును ప్రయోగశసత ుంది. దీనిని మనము అపొ 2:42, 2 కొర్శంథీ 13:14, మర్శయు 1 యోహాను 1:3
మునిగు వవకయభాగవలలో చూడవచుును.
ప్ంచుకొనుటను, తర్చుగవ వసుతవులు మర్శయు డబుెను ప్ంచుకొనుటను సూచించుటకు కూడా కొీతత
నిబంధ్న కోయినొనియ (κοινωνία) అనే ప్దమును ప్రయోగశసత ుంది. ఈ విషయానిి మనము ర్ోమా 15:16, 2
కొర్శంథీ 9:13, మర్శయు హెబ్రర 13:16లో చూడవచుు. ఫిల్వప్ప 1:5 మర్శయు ఫిలేమోను 6వ వచనంలో
వవరయబడినటు
ో , సువవర్త ను ప్ంచుకొనుటను — పవరథమికంగవ సువవర్రతకర్ణములో కవదు, కవని సంఘ సభ్ుయల
నడుమ ప్ర్సపర్ం ప్ంచుకొనుటను — వర్శణంచడానికి కూడా ఇదద ప్దం వవడబడుతుంది.
ఈ అభిపవరయములతో కూడా, విశ్వాస ప్రమాణములో చెప్పబడిన “సహవవసము” అనే ప్దము
సవంప్రదాయికంగవ ఈ కిీంద అర్ా మును సూచిసుతందని తెల్వస్టికొనడమయియంది; సంఘ సభ్ుయల మధ్య గల
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సహవవసము; కల్వగశయుని వసుతవులను సమిషిఠ గవ ప్ంచుకొనుట; దాని ప్ర్శణామమును బటిర , మనతో
ప్ంచుకొను వవర్శపై ప్ర్సపర్ంగవ ఆధార్ప్డుట.
మనము ప్ర్శశుదుధల సహవవసమును గూర్శు యింకవ అనేాషిసత ుండగవ, ఈపవటికి మనకు
సుప్ర్శచితమన
ై ప్రతదయకతపై మన చర్ును ఆధార్ం చదసుకుంటాము. మొదటిగవ, దృశయమన
ై సంఘము లోప్ల
నుండు సహవవసమును గూర్శు ఆలోచిసవతము. ర్ండవదిగవ, అదృశయమైన సంఘము లోప్ల నుండు
సహవవసమును గూర్శు యోచిసవతము. గనుక దృశయమన
ై సంఘము లోప్ల నుండు సహవవసముతో మన
చర్ును పవరర్ంభించుదాము.

దృశయ సంఘము
దృశయమైన సంఘములో నలకొనియుండు సహవవసమునకు అనేక కోణాలునాియి, అయితద మనము
మూడింటిని మాతరమే చూదాేము: మొదటిది, కృపవ సవధ్నములు; ర్ండవది, ఆతు సంబంధ్మైన వర్ములు;
మర్శయు మూడవది, భౌతికమన
ై వసుతవులు. కృపవ సవధ్నములతో మొదలుపటురదాము.

కృపవ సవధ్నములు
కృపవ సవధ్నములు దదవుడు తన కృప్ను తన ప్రజలకు అనాయించడానికి ఉప్యోగశంచు
ఉప్కర్ణములు లేదా ప్నులు చదస్టత వయవసవా విధానాలు. జఞన్ వస్ట్ో , మథడిస్ర సంఘ వయవసవాప్కులలో ఒకర్మ,
అనేక కైసతవ సవంప్రదాయములకు సంబంధించిన విశ్వాసములను ప్రతిబింబించు విధ్ంగవ ఈ కృపవ
సవధ్నములను వర్శణంచాడు. మలాకర 3:7లోని మూల గీంథ పవఠమును ఆధార్ం చదసుకొని తన ప్రసంగం 16లో
ఆయన ఈ కిీంది విధ్ంగవ ర్చించాడు:
“కృపవ సవధ్నములు” అనే ప్దానిి బటిర అవి దదవుని చదత, ఒక తాతపర్యముతో,
నిర్ోధించు, నీతిమంతులనుగవ తీర్ము, లేదా ప్ర్శశుదధ ప్ర్చు కృప్ను ఆయన
మనుషుయలకు తెల్వయజేయుటకు ఉప్యోగప్డు సవధార్ణ
మాధ్యమముల ైయుండుటకు, నియమింప్బడిన బాహయ గుర్మతలు, మాటలు, లేక
కిీయలు అయుయనివని నేను అర్ా ం చదసుకుంటునాిను.
వవర్శ సందర్ా ఆధార్ంగవ, ఆతీుయ సదార్త న నియమావళలలు లేదా ప్వితరమన
ై
కవర్యములు అని కొందర్మ పిలచు కృపవ సవధ్నములను గూర్శు “అవి ఎలా
ప్నిచదసత వయి?” అనే ప్రశి నాకు ఎదుర్న
ై ప్ుపడు, నేనలో ప్ుపడు చెప్పదలచద
విషయమేమంటే, “అవి ప్ని చదయవు. ప్నిచదస్టతది దదవుడద; ప్నిచదసత ూ ఉండదది దదవుని
కృప్యిే.” కవని మనము ఆ కృప్ను పొ ంది దానిని అనుభ్వించునటు
ో కృపవ
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సవధ్నములు మనకు అవకవశములను సమకూర్మును. మన జీవితాలలో
ప్నిచదయుచుండు దదవుని కృప్ ప్టో శీదధ వహింప్బడునటు
ో అవి మన కోసం
సమయానిి మర్శయు సదవకవశములను సృషిరసత వయి. వవటిని నేను నీళో గొటర ములు
అని తలంచుచునాిను. మనము గొటర ము మర్శయు నీళో విషయములో
తికమకప్డకూడదు. మనము పొ ందాలని ఆశిసుతనిది, జీవజలము. కవని ఆ
జీవజలమును మన వర్కు చదర్వేయడానికి ఈ గొటర ములు సహాయకర్ంగవ ఉంటాయి.
అప్ుపడు మనము ఆ నీటిని ప్ుషులంగవ తారగవచుు, మనము ఆ జీవజలమును
తారగుటకు కృపవ సవధ్నములు మనకు తోడపడును.
— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
ఆచర్ణాతుకంగవ చెప్ుపకుంటే, విప్తు
త లు మర్శయు శీమ, విశ్వాసము, ఔదార్యము, మర్శయు
సహవవసము వంటి వవటితో సహా, దదవుడు తన కృప్ను మన యిడల కనుప్ర్చడానికి ఉప్యోగశంచద
సవధ్నములు అనేకమునాియి. కవని సవంప్రదాయికముగవ, దదవశ్వసత ర ప్ండితులు తమ దృషిరని మూడు
నిర్శేషరమన
ై కృపవ సవధానములపై కేందీరకర్శంచార్మ: దదవుని వవకయము, బాపిత సుము మర్శయు ప్రభ్ుర్వతిర భోజన
సంసవుర్ములు, మర్శయు పవరర్ాన. ఈ మూడు కృపవ సవధ్నములు కూడా కంటికి కనబడు సంఘమునకు
మొతత ంగవ, సంఘములోని విశ్వాసులు మర్శయు అవిశ్వాసులతో సహా, అందర్శకి చెందియునివి.
కైసతవ ఉప్దదశమునకు సంబంధించిన సవంప్రదాయికమన
ై పొర టెస్టర ంటువవర్శ సవర్వంశము అయిన వస్ర
మినిసర ర్డ సంక్ిప్త కైసతవ మత హితోప్దదశము, కృపవ సవధ్నములను దానిలోని 88వ ప్రశి మర్శయు జవవబులో
ఈ కిీంది విధ్ంగవ వర్శణసత ుంది:
ప్ర: విమోచన యొకు ప్రయోజనములను కరీసత ు మనకు తెల్వయజేయు బాహయ
సవధ్నములేమైయునివి?
జ: ఆయన శ్వసనములు, ముఖ్యంగవ వవకయము, సంఘ సంసవుర్ములు, మర్శయు
పవరర్ా న, విమోచన యొకు ప్రయోజనములను కరస
ీ త ు మనకు తెల్వయజేయు బాహయమైన
మర్శయు సవమానయమైన సవధ్నముల ైయునివి; ఇవనిియు ర్క్షణ కొర్కు
ఏర్పర్చుకొనబడిన వవర్శకి ఉప్యోగప్డదవిగవ చదయబడుచునివి.
ఈ కృపవ సవధానముల ప్రయోజనములను గూర్శు లేఖ్నము మనకు ర్ోమా 10:4, 1 కొర్శంథీ 10:17,
మర్శయు 1 పతతుర్మ 3:12, 21లో తెల్వయజప్ుపతుంది.
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విమోచన ప్రయోజనములు ర్క్ింప్బడినవవర్శ కొర్కు మాతరమే, అనగవ, అదృశయమన
ై సంఘము కొర్కు
మాతరమే ఉదదేశింప్బడినప్పటికని
ి , సంబంధిత శ్వసనములు దృశయమైన సంఘము మొతాతనికి ఉదదేశింప్బడినవి.
ఒక విషయం గుర్మతంచుకోండి, అదృశయ సంఘము అదద అయుయనిది: అది అదృశయమైనది. ఆ సంఘములో
ఎవర్వర్మనాిర్ో మనకు తెల్వయదు. అది దాని సొ ంత ఆర్వధ్నలను జర్శపించదు. దానికి సొ ంత స్టతవకులు లేర్మ.
దానికి దాని సొ ంత సంఘ ప్ర్శపవలనా యంతారంగము లేదు. ఇవి దృశయమన
ై సంఘము కొర్కు
నియమింప్బడినవి. అదద విధ్ంగవ, మనకు అందుబాటులో నుని కృపవ సవధ్నములనిియు — మన బో ధ్లు,
బాపిత సుములు, ప్రభ్ుర్వతిర భోజన సంసవుర్ ఆర్వధ్నలు, మర్శయు పవరర్ా నలు — ఇతర్మల చదత కూడా
పవటింప్బడవచుు. ఇవి కంటికి కనబడును. ఇవి దృశయమైన సంఘము సమిషిఠ గవ ప్ంచుకొను
విషయముల ైయునివి, కవబటిర ఇవి దృశయమన
ై సంఘము యొకు సహవవసములో భాగమైయునివి.
కృపవ సవధ్నములు ఎలో ప్ుపడు, సవధార్ణంగవ దదవుడు వవటి దాార్వ విమోచన ఆశీర్వాదాలను మన
జీవితాలకు అనాయించు ముఖ్యమైన శ్వసనముల ై యుండినవి, గనుక మనము వీటిని సంప్ూర్ణ ంగవ
సవనుకూలప్ర్చుకొనవల ను. మనము, ప్రజలలో మార్మమనసుి కల్వగశంచు సువవర్త ను ప్రకటించవల ను,
మర్శయు జఞానమును ప్ర్శప్కాతను కలుగజేయు వవకయమును బో ధింప్వల ను. సంఘ సంసవుర్ములు
సువవర్త ను దృశయమన
ై దిగవ ప్రదర్శించి, మనలను దదవుని నిబంధ్నతో ముదిరంచునటు
ో వవటిని సంతోషముతో
నిర్ాహించుకొనవల ను. మనము దదవుని కృప్ మర్శయు క్షమాప్ణ, మనసుిలు మార్శ కరీసత ునంగరకర్శంచినవవర్శ
ప్ర్శప్కాత, పవప్మును ఎదుర్శంచడానికి అవసర్మగు సహాయం, కరడు చదయకుండుటకు కవవలస్టిన కవప్ుదల,
అవసర్మన
ై సమయంలో కవపవడబడి సంర్క్ింప్బడుట, మునిగు విషయాలను గూర్శు పవరర్శాంచాల్వ. ఇవి
మర్శయు ఇంకవ ఎనోి ఇతర్ విధానములనిిటిలోను, కృపవ సవధ్నములు దృశయమైన సంఘము యొకు
విలువైన ప్ర్శచార్ముల ైయునివి.
కృపవ సవధ్నములేగవక, దృశయమైన సంఘం ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములను కూడా సమిషిఠ గవ
కల్వగశయునిది.

ఆతుసంబంధ్మైన వర్ములు
ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములు, దృశయమన
ై సంఘము మొతాతనికి చెందియునివని మనము
చెప్ుపకొనునప్ుపడు, దృశయమన
ై సంఘములోని ప్రతి సభ్ుయని అంతర్ంగములోను ప్ర్శశుదాధతు
నివస్టిసత ునాిడని మనము చెప్ుపకొనడం లేదని అర్ా ం చదసుకొనుట ముఖ్యం. ఏలయనగవ ప్రతి ఒకుర్శ ప్ర్శస్టా తి
ి
అలా లేదు. ప్ర్శశుదాధతు విశ్వాసుల అంతర్ంగములో మాతరమే నివస్టిసత ునాిడు. అలా అయినప్పటికని
ి ,
దృశయమైన సంఘమును బలప్ర్చు తాతపర్యంతో ప్ర్శశుదాధతు ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములనిిటిని
ఉప్యోగశసత ుంటాడు. కొందర్శకత
ై ద, వవర్శ ప్వితీరకర్ణము అధికమవుతుందనియు వవర్మ ప్ర్శప్కాత దిశగవ
ఎదుగుతునాిర్నియు ఇది అర్ా మిసుతంది. ఇతర్మలకత
ై ద, మొదట వవర్మ విశ్వాసములోనికి వచుుట అని
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అర్ా మిసుతంది. కవని అనిి సందర్వాలలోను, దృశయమన
ై సంఘములోని సభ్ుయలందర్మ ఆతు సంబంధ్మన
ై
వర్ములకు బహిర్ంగప్ర్చబడుదుర్మ, మర్శయు వవటిలో ఎంతో కొంత మేర్కు పవలొగనడానికి కూడా
అనుమతింప్బడుదుర్మ. ఇందు మూలమున, ఆతు సంబంధ్మైన వర్ములు దృశయమైన సంఘము మొతత ం
చదత ప్ంచుకొనబడుచునివని చెప్పడం సర్న
ై దవుతుంది.
ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములు దృశయమైన సంఘమంతటి చదత ప్ంచుకొనబడుతునివను విషయం
అనేక విధాలుగవ చూపింప్బడుతుంది. మొదటిది, ఈ వర్ములు ప్రజఞ ఆర్వధ్నలలో
ప్రయోగశంప్బడుతునాియి. ఈ విషయానిి మనము 1 కొర్శంథీ 14:13-26లో సపషరంగవ గమనించవచుు.
ర్ండవది, సంఘమంతటిని బలప్ర్చడానికి ఈ వర్ములు ఇవాబడినవి. ఈ విషయానిి మనము 1 కొర్శంథీ
12:4-7 మర్శయు ఎఫస్ట్ 4:3-13లోను చూడవచుు. మూడవది, 1 కొర్శంథీ 14:21-22లో మనము
చదువుతునిటుర, అనయభాషలు సంఘములోని అవిశ్వాసుల విషయంలో సహితం ఒక సంకేతమైయునివని
పౌలు నిర్శేషరంగవ తెల్వయజపవపడు. నాలుగవది, ఆతు సంబంధ్మైన వర్ముల వలన ప్రయోజనం పొ ందుటలో
విఫలులగుటను బటిర సంఘములోని అవిశ్వాసులు ఖ్ండింప్బడియునాిర్మ, ఈ వివర్ము హెబ్రర 6:4-6లో
వవరయబడియునిది. సంఘము యొకు ఆతు సంబంధ్మన
ై వర్ములలో విశ్వాసులు మర్శయు అవిశ్వాసులు
కూడా ఒకే ర్రతిగవ ప్ంచుకొంటార్మ మర్శయు పవలొగంటార్ని లేఖ్నము, ఇనిి విధాలుగవ సపషరం చదసత ుంది.
దృశయమైన ఆధ్ునిక సంఘానికి, కృపవ సవధ్నముల వల నే, ఆతు సంబంధ్మైన వర్ములు గొప్ప
మేల ైయునివి. అవి సతయమును ప్రచుర్శసత ూ నశించినవవర్శని కరీసత ు నోదధకు నడిపించుటకుగవను
ప్రయోజనకర్మైయునివి. విశ్వాసులు తమ విశ్వాసంలో ఎదుగుచు ప్ర్శప్కాత నొందునటు
ో సహాయం
చదయడానికి అవి ఉప్యోగప్డును. కనికర్ము మర్శయు ఆతిథయము వంటివి, అనేక వర్ములు, దదవుని ప్రజల
ఇహలోక అవసర్ములు తీర్ుడానికి ఉప్యోగకర్మైయునివి. ప్ర్శశుదాధతు ఆయన వర్ములను ప్రజలకు
ఇచుు ప్రతిసవర్శ, వవర్మ దృశయమన
ై సంఘ సభ్ుయలలో ఎవర్శ విషయంలోనైనను వవటిని ఉప్సంహర్శంచుకొనక,
సభ్ుయలందర్శ సమిషిఠ ప్రయోజనము నిమితత ము ప్రయోగశంచునటు
ో మనము వవర్శని పలర తిహించవల ను.
సభ్ుయలు వవర్శ భౌతిక వసుతవులను ఒకర్శతో నొకర్మ ప్ంచుకొను విధానంలో దృశయమన
ై సంఘములో
సహితం సహవవసం దాని ఉనికిని చాటుచునిది.

భౌతిక వసుతవులు
కైసతవులు వవర్శ యొదే ఉండిన భౌతిక వసుతవులను కంటికి కనబడుచుండిన సంఘములో సభ్ుయలు
అకుర్లో ఉండిన ఇతర్మలతో ప్ంచుకొనుచుండిర్నేది, బెైబిలు మర్శయు ఆది సంఘములోని సహవవసము లేక
కోయినొనియ (κοινωνία) అనే ప్దము యొకు అర్ా ములో కొంత భాగమైయుండినది. ర్ోమా 15:26, 2 కొర్శంథీ
8:4, 2 కొర్శంథీ 9:13, మర్శయు హెబ్రర 13:16లో వవరయబడియునిటుర, బ్రదల కొర్కు ఇవాబడిన చందాలను
సూచించడానికి కోయినొనియ (κοινωνία) అనే ప్దం తర్చుగవ ప్రయోగశంప్బడింది.
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కోయినొనియ (ΚΟΙΝΩΝΊΑ) అనే ప్దము వవడబడనప్ుపడు కూడా, సహవవసమునకు సంబంధించిన
ఈ కోణానిి, ఆదిమ కస
ై త వుల అభాయసంలో చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, మనము అపొ 2:44, 45 మర్శయు
అపొ . 4:34, 35లో గమనిసుతనిటుర, ఆదిమ కైసతవులు అనేకులు వవర్శ ఆసుతలను అమిువేస్టి, తదాార్వ వచిున
సొ ముును సంఘమునకు అప్పగశంచార్మ. ఆదిమ సంఘములో వీర్మల ైన కొందర్మ కస
ై త వులు, ఇతర్మలను
బానిసతాములో నుంచి విడిపించడానికి లేదా బ్రదల సహాయార్ా ం డబుె పల గుచదయడానికి తముునుతామే
బానిసతాములోనికి అముుకునాిర్మ.
ఆది సంఘ పితామహుడు కో మంతు, కరీ.శ. 30-100లో జీవించినవవడు, కొర్శంథీయులకు వవరస్టిన
మర్శయు 1 కో మంతు అని సవమానయంగవ పిలువబడుచుండిన ఉతత ర్ంలో ఈ అభాయసమును గూర్శు వవరసవడు. ఈ
ఉతత ర్ములోని 55వ అధాయయములో ఈ కింీ ది విధ్ంగవ వవరయబడియుంది.
ఇతర్మలను విమోచించునటు
ో తముునుతాము బానిసతామునకు అప్పగశంచుకొనిన
మనలోని అనేకులను మనమర్మగుదము. తముునుతాము బానిసతామునకు
అముుకొనుట దాార్వ వచుు డబుెతో, ఇతర్మలకు ఆహార్ము సమకూర్ము నిమితత ము,
తముునుతాము బానిసతామునకు సమర్శపంచుకొనిన అనేకులు కూడా ఉనాిర్మ.
ఆదిమ సంఘములో సహవవసమునకు సంబంధించిన అవగవహన, విశ్వాసులు ఇతర్మలను తమ కంటె
ఎంతో ఉనితమైనవవర్శగవ ప్ర్శగణంచునంత బలమన
ై దెైయుండినది, గనుక వవర్మ తమ ఆస్టిత పవసుతలను
ప్ంచుకొనుటకు మాతరమే కవదు, కవని ఇతర్మలకు ఇవాగలుగునటు
ో , వవర్శ సవాతంతరామును సహితం తాయగము
చదయుటకు ఇషరప్డుచుండిర్శ.
పౌలు 2 కొర్శంథీ 8:3-5లో ర్చించిన మాటలు వవర్శ ఆలోచనా ధో ర్ణ ఎలా ఉండినదో వివర్శసత వయి.
ఆయన వవరస్టిన మాటలను వినండి:
. . . ప్ర్శశుదుధలకొర్కైన ప్ర్శచర్యలో పవలుపొ ందు విషయములోను, మనఃప్ూర్ాకముగవ
మముును వేడుకొనుచు, వవర్మ తమ సవమర్ా ాము కొలదియిే గవక సవమర్ా ాముకంటె
ఎకుువగవను తమంతట తామే యిచిుర్ని మీకు సవక్షయమిచుుచునాిను. ఇదియుగవక
మొదట ప్రభ్ువునకును, దదవుని చితత మువలన మాకును, తముును తామే
అప్పగశంచుకొనిర్శ . . . (2 కొర్శంథీ 8:3-5).
ఈ వవకయభాగంలో, మాస్టిదో నియ సంఘముల ఔదార్యమును పౌలు వర్శణసత ునాిడు. దృశయమన
ై ప్రభ్ువు
యొకు సంఘముతో ప్ంచుకొనుటలో వవర్మ యింత గొప్ప తాయగమూర్మతల ై యుండునటు
ో వవర్శని నడిపించినది
వవర్శ అంకిత భావమైయుండినది అని ఆయన వివర్శసత ునాిడు.
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అకుర్లో ఉనివవర్శతో భౌతిక వసుతవులను ప్ంచుకొనడం దృశయమైన సంఘము యొకు జీవితములో
ఒక ముఖ్య భాగమైయునిది. సంఘం మొతత ం దదవుని ప్రజలే, ఆయన నిబంధ్న సమాజమే. ఆయన ప్రతి
ఒకుర్శని గూర్శు చింతించుచునాిడు, గనుక ప్రతి ఒకుర్మ కూడా ఇతర్మలను గూర్శు చింతించవల నని
పిలుప్ునిసుతనాిడు. ఈ విషయానిి మామూలు మాటలోో చెప్ుపకుంటే, మనము కల్వగశయుని సమసత ము,
దదవునిదద. ఆయన మనలను తన సొ తు
త పై గృహనిర్వాహకులనుగవ మాతరమే నియమించియునాిడు. అనగవ,
మన ఔదార్యము మర్శయు ఇచుట దదవుని ప్రజలకు చదయబడు, ప్రభ్ువు ప్ర్శచర్య, మర్శయు లోకమునకు
సువవర్త ను గూర్శున ఆయన సవక్షయమైయునిదని అర్ా ం. కవబటిర , మనము ఆయన యిడల
నముదగశనవవర్ముగవ ఉండగోర్మచునిటో యితద, ప్రభ్ువు సొ తు
త ను అకుర్లో ఉని ఆయన ప్రజలతో
ప్ంచుకొనుటను మనము ఆచర్ణలో పటర కుండా ఆప్ుజేయకూడదు.
దృశయమైన సంఘములో నలకొనియుండు ప్ర్శశుదుధల సహవవసమును గూర్శు మనము
అనేాషించాము గనుక, అదృశయమైన సంఘము ప్ంచుకొను సహవవసమును గూర్శు ఆలోచన చదదే ాము.

అదృశయ సంఘము
అదృశయమన
ై సంఘములో నలకొనియుండు ప్ర్శశుదుధల సహవవసమునకు సంబంధించిన ర్ండు
ముఖ్య అభిపవరయములను చూదాేము. మొదటిగవ, విశ్వాసులందర్మ కరీసత ుతో ప్ంచుకొను ఐకయతను గూర్శు
చూదాేము. ర్ండవదిగవ, అదృశయమైన సంఘములో ఇతర్ విశ్వాసులతో మనము ప్ంచుకొను ఐకయతను గూర్శు
మాటాోడదాము. మనము కరస
ీ త ుతో కూడా కల్వగశయుని ఐకయతతో మొదలుపడదాము.

కరస
ీ త ుతో ఐకయత
విశ్వాసులు కరస
ీ త ుతో కూడా ఏకమైయునాిర్ని కొీతత నిబంధ్న తర్చుగవ పతర్ొుంటుంది. విశ్వాసులు
“కరీసత ునందు,” లేదా “యిేసునందు,” లేదా “ఆయనలో ఉనాిర్ని” చెప్పడం దాార్వ, ఈ అభిపవరయము అతయంత
సవమానయముగవ నివేదింప్బడుతుంది. మర్ొక ప్రకు ఈ ఐకయత తండిర యిదుట, ముఖ్యంగవ తన మర్ణము
మర్శయు ప్ునర్మతాానములలో, యిేసు విశ్వాసులకు ప్రతినిధిగవ నిలుసుతనాిడని అర్ా మిసుతంది. కవని మర్ొక
ప్రకు విశ్వాసులు యిేసుకు అతి ప్రధానమైన ర్రతిలో గుప్త ముగవ ఐకయప్ర్చబడియునాిర్ని అర్ా మిసుతంది. యిేసు
విశ్వాసులలో నివస్టిసత ునాిడు, మర్శయు వవర్మ ఆయనయందు నివస్టిసత ునాిర్మ.
మనము కరీసత ుతో కూడా ఏకమయ
ై ునాిము; మనము ఆయనవవర్మనేది అపొ సత లుడెన
ై
పౌలు యొకు ప్రధాన బో ధ్లలో ఒకటని నేను నముుతునాిను. బెైబిలు సంబంధ్మన
ై
ప్రతయక్షతలనిిటిని మనము గమనించినప్ుపడు, మనము ఆదాములోనన
ై ా ఉనాిము
లేదా కరీసత ునందునాిమని బెైబిలు బో ధిసత ుందని నేను విశాస్టిసత ునాిను. సహజంగవనే,
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ఆదాము ఆది మానవుడెయ
ై ుండెను. సకల మానవులు ఆదామునకు కుమార్మలు
కుమార్త లుగవ జనిుంచార్మ. కవబటిర వవర్మ ఈ లోకములోనికి పవప్ులుగవ
జనునతు
త చునాిర్మ. వవర్శలో పవప్ప్ు సాభావమునిది. వవర్మ దదవుని నుంచి
వైదొ లగశయునాిర్మ. ర్క్ింప్బడుట, విమోచింప్బడుట మర్శయు కరీసత ునందు
నముకముంచుట అనగవ కరీసత ులోనికి ఏకము చదయబడుట, కరస
ీ త ుకు చెందియుండుట
అని అర్ా ం. కరీసత ుతో ఐకయము చదయబడుట అనగవ ఆయన మూర్శతమంతములో భాగమై
యుండుట అని అర్ా ం.
— డా. టామ్ స్టరెయినర్డ
కరీసత ుతో ఏకమైయుండుట వలన మనము కరస
ీ త ులోని ప్రయోజనములనిియు
పొ ందుతునాిము. చర్శతర సంబంధ్ంగవ ఈ ప్రయోజనాలు ఏమనగవ: నీతిమంతులముగవ
తీర్ుబడుట, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుట, దతత త చదస్టక
ి ొనబడుట — ఇవనిి ర్క్షణలో మనము
పొ ందియునివని మనము వర్శణసత వము. ఇవి కరస
ీ త ు నందు మాతరమే పవరపిత సవతయి. కవబటిర ,
ఈ ప్రయోజనాలను పొ ందడానికి మనము కరీసత ుతో ఐకయమైయుండుట మనకు ముఖ్యం,
వవసత వవనికి, అది మనకు ఆవశయకం. అలాగైతద ఈ ప్రయోజనాలను మనము ఎలా
పొ ందవచుు, లేక మనము కరీసత ుతో కూడా ఎలా ఐకయప్ర్చబడతాము? మనము
విశ్వాసము దాార్వ, విశ్వాసము దాార్వ మాతరరమే ఐకయప్ర్చబడతాము.
దదవుడనుగీహించు ఆ విశ్వాస వర్ములోనికి, అనగవ కరస
ీ త ుతో గల ఐకయతలోనికి
మనలను తెచుునది, విశ్వాసమే.
— డా. జఫిర జూయ
యిేసు మర్శయు విశ్వాసుల మధ్య నలకొనియుండు అతయంత పవరధానయమన
ై ఈ ఐకయత గుప్త మై
యునిదని దదవశ్వసత ర ప్ండితులు తర్చుగవ చెప్ుపచుందుర్మ ఎందుకనగవ ఈ ఐకయత ప్నిచదయు తీర్మను బెైబిలు
ఖ్చిుతముగవ వివర్శంచడం లేదు. కవని ఈ ఐకయతలో మన దదహములు మర్శయు మన ఆతులు సహితం
పవలొగంటాయనే విషయానిి మాతరం లేఖ్నము సపషరంగవ తెలుప్ుతునిది. యోహాను 15:4-7, ర్ోమా 8:9-11,
మర్శయు ఇంకవ అనేకమన
ై ఇతర్ వవకయభాగవలలో ఈ విషయానిి మనము చూడవచుు. ఒక ఉదాహర్ణగవ,
పౌలు 1 కొర్శంథీ 6:15-17లో వవరసుతని విషయానిి ఒకసవర్శ గమనించండి;
మీ దదహములు కరస
ీ త ునకు అవయవముల ై యునివని మీర్ర్మగర్వ? . . . అటువల
ప్రభ్ువుతో కల్వస్టికొనువవడు ఆయనతో ఏకవతుయిై యునాిడు (1 కొర్శంథీ 6:15-17).
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1834-1892 మధ్య కవలములో జీవించిన ప్రఖ్ాయతిగవంచిన బాపిరసర ు బో ధ్కుడెన
ై చార్ో స్ సపర్ీ న్, ఎఫస్ట్
5:30 ఆధార్ంగవ ది మాయచెో స్ మిసర ర్ర అనే తన ప్రసంగంలో కరస
ీ త ుతో నుండు ఐకయతను గూర్శు మాటలాడాడు.
ఆయన బో ధించినదదమనగవ:
మనకును కరీసత ునకును మధ్య అతయంత పవరధానయమైన ఐకయత నలకొని ఉంటుంది . . .
అది ఐకయత కవదు; అది గుర్శతంప్ు. అది అంటుకటర బడి యుండుటను అధిగమించిన
విషయం; అది ఒక భాగంగవ చదయబడుటయిై యునిది, మొతత మంతటిలో ఒక
ఆవశయకమన
ై భాగంగవ చదయబడుటయిైయునిది . . . కరీసత ు . . . ఆయన ప్రజలను
కల్వగశయుండవల ను; వవర్మ ఆయనకు ఆవశయకమైయునాిర్మ.
మనము ఆయన నుంచి తొలగశంప్బడినటో యితద కరస
ీ త ు తానే నషరపల వునంతగవ, కరస
ీ త ుతో మనకు గల
ఐకయత ఎంతో పవరధానయమైనదెయ
ై ునిదని ఆలోచించడం ఆశుర్యంలో ముంచెతత ుతుంది. ఆయన మనలను
పతరమిసుతనాిడు, గనుక మనము ఆయన సొ తెత యుండునటు
త
ో , ఆయన సవాసా ామై యుండునటు
ో మన కొర్కు
మర్ణంచాడు. మనము ఆయనతో ఏకమైయునాిము గనుక, మన ర్క్షణ విషయంలో గల భ్దరత, క్షమాప్ణ
విషయమన
ై గొప్ప హామీ, మర్శయు దదవునితో కూడా మనకు గల సర్ైన సవానము విషయమైన గొప్ప
పలర తాిహమును గూర్శున అనుభ్ూతిని ప్రతి విశ్వాస్టి అనుభ్వించవల ను. కరీసత ు చదత పల షింప్బడుచు, ఆయన
ప్ర్శశుదాధతు చదత ఆదుకొనబడుటనుబటిర , ఆ ఐకయతలో నుంచి మనము ఎంతో బలమును ర్వబటురకొనవల ను.
మనము కరీసత ునందు దాచబడియునాిము గనుక, తండిర, కుమార్మడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధతు దృషిరలో మనము
ప్ర్శప్ూర్మణలమైయునాిమని ఎర్శగ,శ దదవునితో గల సహవవసం వలన ధెైర్యం తెచుుకోవవల్వ. అలాగని, వవర్మ మన
పవప్ములనుబటిర మనలను కీమశిక్షణలో పటర ర్నేది దీని అర్ాం కవదు. కవని వవర్మ మనలను కీమశిక్షణలో
పటిర నప్ుపడు, మనము నిర్ంతర్ము దదవునితో ఏకమైయుండులాగున మనలను ప్ర్శప్కాత మర్శయు
ప్ర్శప్ూర్ణ తలోనికి తెచుుటకు ఉదదేశింప్బడినదెై, అది అనుర్వగసహితమన
ై దెై యుండు చర్యయవుతుందనేదద దీని
అర్ా ం.
విశ్వాసులు కరస
ీ త ుతో కల్వగశయుండు ఐకయతను గూర్శు మనము తెలుసుకునాిము, గనుక కరస
ీ త ునందల్వ
ఇతర్ విశ్వాసులతో గల ఐకయతను గూర్శు ఇప్ుపడు చూదాేము.

విశ్వాసులతో ఐకయత
అదృశయమన
ై సంఘములోని ప్రతి ఒకుర్మ కరీసత ుతో ఏకమైయునాిర్మ గనుక, విశ్వాసులు కూడా ఆయన
యందు ఒకర్శతో నొకర్మ ఐకయమయ
ై ునాిర్మ. ఈ విషయానిి మనము ర్ోమా 12:5, గలతీ 3:26-28, ఎఫస్ట్
4:25, మర్శయు ఇంకవ అనేకమైన ఇతర్ వవకయభాగవలలో కూడా చూడవచుు. ఈ ఐకయతను గూర్శు యిేసు తన
తండిరతో యోహాను 17:22-23లో ఏమని మాటలాడాడో వినండి:
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సందర్శించండి.

అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము

ఐదవ పవఠము: సంఘము

మనము ఏకమైయునిలాగున, వవర్మను ఏకమై యుండవల నని నీవు నాకు
అనుగీహించిన మహిమను నేను వవర్శకి ఇచిుతిని. వవర్శయందు నేనును నా యందు
నీవును ఉండుటవలన వవర్మ సంప్ూర్మణలుగవ చదయబడి యిేకముగవ ఉనిందున నీవు
ననుి ప్ంపి తివనియు, నీవు ననుి పతమి
ర ంచినటేర వవర్శనికూడ పతరమించితివనియు,
లోకము తెల్వస్టికొనునటు
ో నాకు అనుగీహించిన మహిమను వవర్శకి ఇచిుతిని (యోహాను
17:22-23).
దృశయమైన సంఘముతో మనకు గల ఐకయత, సంబంధ్ములు మర్శయు అనుభ్వమునకు
సంబంధించినదెైయుండగవ, అదృశయమైన సంఘముతో మనకు గల ఐకయత, ఆతుసంబంధ్మన
ై ది మర్శయు
సతాతశ్వసత మ
ై దెై యునిది. మన అస్టిాతాములు కరస
ర ునకు సంబంధ్మన
ీ త ు మర్శయు ఆయన ఆతు దాార్వ కల్వపి
పనవేయబడియునివి. తతఫల్వతంగవ, 2 కొర్శంథీ 5:14-16, గలతీ 3:28, మర్శయు కొలొ 3:11లో పౌలు
స్టలవిసుతనిటుర, కరీసత ునందు మనకందర్శకిని సమాన గౌర్వమునిది. 1 కొర్శంథీ 12:26లో మనము
చదువుతునిటుర, ఒకర్ొకర్శ సుఖ్ దుఖ్ములను, సవధ్కబాధ్కవలను సహితం మనము అనుభ్విసవతము.
అదృశయమన
ై సంఘము యొకు సహవవసము ప్ుడమిపన
ై ుని సంఘమునకే ప్ర్శమితమన
ై ది కవదు;
అది ప్ర్లోకమందల్వ సంఘమునకు, ఇది వర్కే మర్ణంచి ప్రభ్వుతో కూడా నుండుటకు ప్ర్మప్దించిన ఆ
విశ్వాసులకు కూడా వర్శతసత ుంది. ప్ుడమిపై నుని విశ్వాసులు కరీసత ునందు మర్శయు కరీసత ు దాార్వ ఒకర్శతో నొకర్మ
గుప్త మైయుని సహవవసము కల్వగశయునిటుర, ఇదద సహవవసమును — ఇప్ుపడు ప్ర్లోకమందుని
విశ్వాసులతో సహా — మనము కరీసత ుతో కూడా ఏకమైయుని ప్రతి ఒకుర్శతో కల్వగశయునాిము. హెబ్రర 11:4
మర్శయు హెబ్రర 12:22-24 వంటి వవకయభాగవలు మనకు ఈ విషయానిి బో ధిసత వయి.
సంఘము కరస
ీ త ు యొకు పండిో కుమార్త గవ చితీరకర్శంప్బడినదనేది, ఈ వవసత వమును నేర్శపంచడానికి
లేఖ్నము ప్రయోగశసత ుని గమనార్హమైన ఒక ప్రతి ర్ూప్మైయునిది. దృశయమైన సంఘము, కరీసత ు యొకు పండిో
కుమార్త వల వయవహర్శంప్బడుటలో ఒక అవగవహన ఉనిది, కవని ఇది ఎలో ప్ుపడు అదృశయమైన సంఘములోని
పండిో కుమార్త సంప్ూర్ణ ము చదయబడవల ననే దృషిరకోణంతో కూడినదెైయునిది. ఈ విషయానిి మనము పవత
నిబంధ్నలో యిషయా 54:5-8, హో షతయ 2:19-20, మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని ఎఫస్ట్ 5:26-27లో
చూడగలము. ఈ ప్రతి ర్ూప్ముల నర్వేర్మప, ప్రకటన గీంథం 19వ అధాయయం ప్రకవర్ం, ప్ర్శప్ూర్ణ ము
చదయబడిన అదృశయమన
ై సంఘములో కనిపిసత ుంది.
ప్రకటన 19:6-8లో వవరయబడినటుర, యోహాను యొకు దర్ినమును గూర్శున నివేదక
ి ను వినండి:
అప్ుపడు గొప్ప జన సమూహప్ు శబే మును, విసవతర్మన
ై జలముల శబే మును,
బలమైన ఉర్మముల శబే మును పల ల్వన యొక సార్ము, సర్వాధికవర్శయు ప్రభ్ువునగు
మన దదవుడు ఏలుచునాిడు ఆయనను సుతతించుడి, గొఱ్ఱ పల
ి ో వివవహో తివ
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సమయము వచిునది, ఆయన భార్య తనుితాను స్టిదధప్ర్చుకొనియునిది; గనుక
మనము సంతోషప్డి ఉతిహించి ఆయనను మహిమ ప్ర్చెదమని చెప్పగవ వింటిని.
మర్శయు ఆమ ధ్ర్శంచుకొనుటకు ప్రకవశములును నిర్ులములునైన సనిప్ు
నార్బటర లు ఆమకియయబడెను; అవి ప్ర్శశుదుధల నీతికిీయలు (ప్రకటన 19:6-8).
కరీసత ు యొకు పండిో కుమార్త అనగవ దానిలో విమోచింప్బడిన సకల యుగములందల్వ
ప్ర్శశుదుధలుందుర్మ, ఒకర్శతో నొకర్మ సహవవసముగలవవర్ై, చదర్శయునాిర్నే విషయానిి ఇచుట మనము
గమనిసుతనాిము. మనమందర్ము ఒకుటిగవ నిలువబడియుందుము, ప్రతి విశ్వాస్టి యొకు నీతి కిీయలుగల
ఒకు వివవహ వసత రమును ధ్ర్శంచుకొందుము.
విశ్వాసులు కరస
ీ త ునందు ఒకర్శతో నొకర్మ ఐకయమైయునాిర్నే వవసత వము నుంచి లేఖ్నము అనేక
అనాయములను ర్వబటురకుంటుంది. ప్రతి విశ్వాస్టి విలువన
ై వవడు మర్శయు కరస
ీ త ునకు తప్పనిసర్శగవ
అవసర్మన
ై వవడద అనే విషయానిి అది మనకు బో ధిసత ుంది. మనము ఒకర్శ నొకర్ము గౌర్వించుకొనవల నని,
ఒకర్శ కొకర్ము ప్ర్శచార్ము చదయవల నని అది మనకు ఉప్దదశిసుతంది. మనము ఒకర్శ నొకర్ము
జఞల్వగలవవర్మై, దయగలవవర్మై, మృదువన
ై వవర్మై మర్శయు సహనముగలవవర్మై, ఒకర్శ నొకర్ము
క్షమించువవర్మై యుండాలని అది మనకు నేర్శపసుతంది. ఇతర్మలు మన యిడల ఎలా ప్రవర్శతంచాలని మనము
కోర్మదుమో, మనము కూడా వవర్శ యిడల అలాగే ప్రవర్శతంచాలని అది మనకు బో ధిసత ుంది. ఎందుకనగవ,
మనము కరీసత ు దాార్వ వవర్శతో కల్వగశయుని ఐకయతలో, మన దదహములు ఏ విధ్ంగవ ఒక భాగమైయునివో, అదద
విధ్ంగవ వవర్మ కూడా ఒక భాగమైయునాిర్మ.

ముగశంప్ు
అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణమును గూర్శున ఈ పవఠంలో, మనము సంఘము యొకు స్టిదధ ాంతమును
గూర్శు నేర్ముకునాిము. సంఘము దదవుని చదత ఆయన యొకు ప్రతయద కమైన సమాజముగవ
ఆమోదింప్బడిందని మనము చూశ్వము. సంఘము, వేర్మగవ ప్రతయద కింప్బడినది మర్శయు నిషుళంకమన
ై దెై,
ప్ర్శశుదధ మన
ై దనే వవసత వమును మనము చర్శుంచాము. దాని సవర్ాతిరక సాభావమును గూర్శు మనము
చెప్ుపకునాిము. మర్శయు అది ప్ర్శశుదుధల సహవవసమైయుని విధానములను మనము వివర్శంచాము.
ఆధ్ునిక కైసతవులముగవ, సంఘమును గూర్శున మన అనుభ్వం తర్చుగవ బెైబిలు కవలములో ఉండిన
దాని కంటె, లేక అపొ సత లుల విశ్వాస ప్రమాణము ర్ూప్ుదిదే ుకొనుచుండిన ర్ోజులలో కంటె చాలా
భినిమన
ై దెయ
ై ునిది. కవని సంఘములోని జీవితానికి ములాధార్ంగవ నుని వవసత వికతలు ఎనిడును
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మార్లేదు. సంఘము నేటికిని దదవుని నిబంధ్న జనమైయునిది. సువవర్త ను లోకమునకు అందించడానికి,
లోకమును ఈ ప్ుడమిపై నుని ఆయన ర్వజయముగవ మార్ుడానికి అది ఇంకను ఆయన ఏర్పర్చుకొనిన
పవతరయిైయునిది. సంఘమన
ై మనము ప్రభ్ువునకు ప్ర్శశుదుధలమై యునాిము. మనము ఆయన
ర్వజయమైయునాిము. మనము ఆయన ప్రజలము, ఆయనయందు ఒకర్శతో నొకర్ము ఏకమయ
ై ునాిము.
మర్శయు ప్రభ్ువు తానే మన దాార్వ తన కవర్యములను చదయుచునాిడు.
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