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అధ్యాయము - 1 

నీవు నీ దేశ చరిత్రను లిఖిస్తున్నావు 

 

ప్రతి తర్ము వారు “ దేవుడు చేసిన కార్ాములను చూడుడి” అని ఇతరులకు చెపేా విషయములలో వారి 
వంతు పనిని వారు నిర్ారిుంచ్చరు. ఆయన ప్రజలు అనుభవించి, ఆయన స్తవార్ును ఇతరులకు వివరించుటకు చినా, 
పెద్ే అదుుతములు చేసే దేవుడాయన. కాని ప్రజలంద్రికి స్తవార్ును అందించే ఆయన ఆజఞ విషయంలో ఇంతకు  
ముందెవారునూ మన వలె చేయలేదు. ఉజీీవానిా ఉనాత శిఖరాలకు చేర్ాడానికి ప్రొటెసటంట్ సేవా సంసాలోల ఒక నూతన 
ఒర్వడి ఏర్ాడింది. 18వ శత్వబ్ేపు మధ్ాకాలం నుండి 19వ శత్వబ్ేం వర్కు యూరోపియనుల ప్రత్యాకించి బ్రిటిష్ వారు ఆ 
ఉధ్ామానిా నెలకొలాారు. 1800 సంవతసర్పు చివరి కాలంలో నుండి 1900సంవతసర్ం వర్కు అమెరికన్ మిషన్ దాారా 
ఈ ఉధ్ామం కొనస్థగింది. ఇంతకు ముందెనాడు సంఘము చూడని విధ్ంగా ఎకుువ సంఖాలో మిషనరీలను పంపే 
విషయంలో WWII ఎంతో ప్రోత్వసహానిాచిాంది. 

20వ శత్వబ్ేపు ముగింపు కాలానికి ఆతమ దేవుడు ఒక ప్రత్యాక విధ్యన్ననిా ప్రవేశపెట్టటడు. ప్పశ్వాతా దేశ్వలకు 
చెంద్ని అనేక మంది మిషనరీలు అనేక దేశ్వల నుండి ప్రపంచ వాాపుంగ స్తవార్ు ప్రకటనకు వెళ్ళారు. యేస్త క్రీస్తు 
సంఘము ప్పశ్వాతా దేశమల యొకు మూలముల నుండి ప్రపంచ నలుమూలలకు వాాపించడమనేది వాసువము యొకు 
ప్రతిరూపమయి ఉనాది. ప్రపంచ వాాపుంగా లక్షలకొలది క్రైసువులు 1900సంవతసర్ంలో చూడని ఉజీీవానిా నెలకొలాారు. 
సంఘము శకిుతోను, శ్వశాతముగాను ప్రపంచమంత్వ స్థాపించబ్డినది. యేస్త సంఘము ప్రతి తెగలోను, ప్రతి 
దేశములోను, ప్రతి ప్రంతములోను ఉండెను. 

నూతన ఆశీరాాద్ములు కలిగిన సంఘములలోనికి ఉక్రెయిన్ సంఘము చేరెను. గత కొనిా ద్శ్వబ్దేలుగా 
స్తవార్ు శకిు, దాని పరిపూర్ణత ఉక్రెయిన్ లోని సంఘము దాారా ప్రతాక్షమగుచుండెను. 1990లో నునా 1000 
సంఘములు 13000 సంఘములుగా పెరిగాయి. 1989లో 10000 కొలదిగా ఉనా యేస్త అనుచరులు 1000000 
మంది క్రైసువ విశ్వాస్తలుగా పెరిగారు. మరియు వంద్ల సంఖాలో ఉనా మిషనరీలు వేల సంఖాలో ప్రపంచమంతట 
పంపబ్డాారు. 21 వ శత్వబ్ేపు ప్రర్ంభములో అనేక సంఘములలోని వారు కూడుకొని రెండు ప్రశాలు వేస్తకున్నారు.  
ఒకటి, ఉక్రెయిన్ కోసం దేవుడు ఏమిచేయాలనుకుంటున్నాడో? 
రెండవది, దేవుడు ఈ దేశం కొర్కు త్వను చేయాలనుకునాది చేస్తునాపుాడు అది ఎలా ఉంటుంది? 

ఉక్రెయిన్ లో ఉనా ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ, పిలలవాడు దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా కలిగి ఉండే అవకాశ్వనిా మర్ల, 
మర్ల పందుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడని ఒక నిరాార్ణకు వచ్చారు. వారు రెండు విషయాలలోను దేవుని యందు 
విశ్వాసముంచ్చరు.  
మొద్టిది: ఉక్రెయిన్ లో 28000 సంఘాలు స్థాపించబ్డుట చూడాలని, లేదా ప్రతి పటటణంలో, ప్రతి గ్రామంలో ఒకు 
సంఘమైన ఉండాలని. 
రెండవది: ప్రపంచ స్తవారీుకర్ణలో 10000 మంది మిషనరీలను పంపుట చేత వారి వంతు కృషి ఉండాలని. 

ఈ ద్ర్శనము క్రీస్తు శరీర్మునకు కొతుదేమీ కాదు. భూమి మీద్ న్న జీవితకాలంలో ఆయా సమయాలలో 
పలుచోటల దీనిని చూశ్వను. గత 30సం.లుగా ఫిలిపిాయన్స, ఇండియాలలోని సంఘములు కలిగి యునా ద్ర్శనమిది. 
1974లోని ఫిలిపిాయన్స సంఘము వారికి వారి దేశము నలుమూలల స్తవార్ు వారి జీవిత కాలములోనే వెళ్ావలెనని 
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దేవుడు ఆశించుచున్నాడని వారికి తెలుస్త. ఆ సమయానికి దేశములో 4000 కంటే తకుువ సంఘాలే ఉండేవి. వారి 
సంఘము కొర్కు వారు చేయబోయేది ముందుగా చూసిన దానిని బ్టిట 2000 సం. న్నటికి దేశములో 5000 
సంఘాలు ఏర్ాడత్వయని ముందే గ్రహంచ్చరు. 2000 సం.న్నటికి 50000 సంఘాలు ఏర్ాడాలని ద్ర్శనము 
కలిగినవారై విశ్వాసముతో కొనిా ద్శ్వబే్దలు కషటపడి పనిచేశ్వరు. దేవుడు స్తుతింపబ్డును గాక. ఆయన తన శకిు చేత 
వారిని వాడుకొని 2000సం. న్నటికలాల 50000 సంఘాలు స్థాపించ్చడు. 

1980 మధ్ా కాలానికి ఇండియాలో 150,000 సంఘములకంటే ఎకుువ లేవు, కాని ఆ దినములలో 
ఇండియాలోని సంఘన్నయకులు కూడుకుని రెండు సంవతసర్ముల క్రితం ఉక్రెయిన్ సంఘ న్నయకులు వేస్తకొనిన ఆ 
రెండు ప్రశాలనే వేస్తకొన్నారు. ఇండియాలో ఉనా సంఘములకు సమాధ్యనం సాషటమైంది. దేశ్వనిా యేస్త వైపు 
త్రిపుాటకు 1000,000 సంఘాలను స్థాపించవలసిఉనాది. గత 20 సంవతసర్ములలో 400,000 నూతన సంఘాలు 
స్థాపించబ్డాాయి. 150,000 స్తవారిుకులు ఉద్ువించ్చరు. 25,000 విశ్వాస్తలతో కూడిన ఒక సంఘము 150మిలియనల 
మందిగా మారారు. దేశస్తాలు శిషుాలుగా మార్డం వారు చూశ్వరు. 

ఈ సంఘములు మనకు బోధంచే విధులేమిటి? న్నలుగు విధ్యలున్నాయి. 

ఒకటి, దేవుడు తన పనిని జరిగించేటపుాడు వేరే ప్రంతపు వారిని వాడుకొనుట దాారా జరిగిస్థుడు. ఇది 
మనకు వేరే సంస్ర్ుతులకు మిషనరీలు వెళ్ళాటను బ్టిట అర్ామవుతుంది. కాని స్థానికంగా వునా సంఘము దాారానే 
అనిావిధ్యలుగా స్తవార్ు జరుగుట ప్రముఖాము. ప్రతి గ్రామములో, ప్రతి పటటణంలో యేస్త క్రీస్తును నమిమ సిలువను బ్టిట 
మారుానంది అంద్రు చూచి గ్రహంచునటులగా ఆయన మార్గములలో జీవించే స్థధ్యర్ణ ప్రజలు కావాలి. ప్రతి 
సంద్ర్ుము లోను, ప్రతి విధలోనూ, విరామ కార్ాకలాప్పలలోనూ యేస్తక్రీస్తు అనుచరులైన వారిదాారా ఆయన 
పునరుత్వనా శకిుని గురించి స్థక్షయము చెపాబ్డాలి. ఈ విశ్వాస్తలంద్రునూ కృప్ప స్తవార్ును, యేస్తక్రీస్తు పునరుత్వాన 
కధ్న్నలను చెబుత్వరు (ఎఫెసీ 3:10,11). ఈ విధ్ంగానే దేవుని కుమారునిదాారా అనుగ్రహంపబ్డిన సమాధ్యన 
సందేశము ప్రతి మానవ సంబ్ంద్ము లోను చూచి, త్వకి, వినిరి. మన పర్లోకపు తండ్రికి, ఖాళీ అయిన సమాధ పటల 
మనలో పెరుగుతునా విధేయత దాారా స్తవార్ును ప్రకటించువార్మైయున్నాము. 

రెండవది, దేవుడు తన పనిని జరిగించేటపుాడు సంఘములోని గొపా ఐకాత దాారా పనిచేస్థుడు. ప్రతి 
దేశములోను సంఘ క్రమాలను వేరుపరిచే సిదాాంత్వలు ఎన్నాకలవు. కాని కొనిా దేశములలోని సంఘాలు వారిని 
ఏకముగా ఉంచే నితాతామును గూరిాన లోతైన అరాానిా గ్రహంచ్చరు గనుక అవి ఏకముగా ఉండి యేస్త క్రీస్తు స్తవార్ు 
ప్రకటించుటను బ్టిట సంఘమంతటిని శిషుాలనుగా చేశ్వయి. యధ్యవిధగానే ఆ సంఘ క్రమ భేదాలు 
కొనస్థగుతున్నాయి. కాని ఐకాత అనేది దేవుని ఆదేశం నేర్వేరునటుల ఏమీ చేయాలో ఎవరు అర్ాం చేస్తకుంట్టరో వారు 
దాని పటల శ్రద్ే వహస్థురు. ఇది ఉక్రెయిన్నలనూ మినహాయింపు కాదు. ఉక్రెయిన్నల 10,00,000మంది ప్రొటెసటంట్ 
విశ్వాస్తలు ఉండుంటే ఇంకనూ 4,70,00,000 మంది ఉక్రెయినుల పర్లోకపు తండ్రి అనుగ్రహంచే సమాధ్యన్ననిా 
పూరిుగా గ్రహంచి అంగీకరించవలసి ఉనాది. వాసువికతతో పోలుాకుంటే ఈ త్యడాలు బ్లహీనంగానే ఉన్నాయి.  

మూడవది, దేవుడు తన పనిని జరిగించేటపుాడు ఇపాటికే ఉనా సంఘాలను వృదిా చేయుటవలన మాత్రమే 
గాక నూతన సంఘాలను పెంచుట చేత పనిచేస్థుడు. అపసులుల కార్ాములలో నుండి ఈ ప్పఠానేా మనం 
నేరుాకున్నాం. అపసులుల కార్ాములలో సంఘ స్థాపన గురించిఎకుువగా బోధంచబ్డనూ లేదు, వివరించబ్డనూ 
లేదు. కాని అది అర్మావుతుంది. కాని స్తవార్ు అపోస్తులుల దాారా, సంఘములో స్థధ్యర్ణమైన మనుషుాలలో నుండిన 
ఆసకిు దాారా రోమా స్థమ్రాజామునకు వెళ్ళానపుాడు ప్రజలు స్తవార్ుకు సాందించ్చరు. వారు సాందించినపుాడు సంఘమై 
ఒక సమాజముగా ఏర్ాడుటకు అడుగులు వేశ్వరు. 
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ఫిలిపిాయన్స, ఇండియా వారి నుండి నేరుాకొనిన ప్పఠమును బ్టిట ప్రజలు స్తవార్ుకు సాందించునటుల స్తవార్ు 
వారి గ్రామములకు వెళ్ావలసివునాది. అలా చేరునటుల ఎన్నా మారాగలునావి. కాని ఆ గ్రామమునకు లేదా పటటణమునకు 
దూర్ముగా ఉండిన వారే ఎకుువ ప్రభావం చూపుతున్నారు. వాసువానికి వారి సాంత గ్రామము లేదా పటటణములో 
నుండే స్తవార్ు అందించబ్డడం ప్రభావవంతముగా ఉంటుంది. ఈ విధ్ంగా స్తవార్ు కేవలం వినబ్డుటయే కాదు కాని  
కనబ్డుతుంది కూడా. ఈ విధ్ంగా స్తవార్ు వారి సాంత భాషలో వినిపింపబ్డి సంత సంసుృతిలో వారికి 
అర్మావుతుంది. అలాగుననే ఫిలిపిాయన్స, ఇండియాలలో జరిగింది. ఈ దేశంలోని ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ, ప్రతి పిలలవాడు 
వారి మధ్ాలో నునా సంఘములను చేరుకోగలరు. వాసువానికి దీని వలన కొనిాసంఘములు అభివృదిా చెందుత్వయి. 
అలాగున విసురించిన సంఘాలు దేవుని స్తవార్ు అనేక ప్రంత్వలలో స్థాపించబ్డునటుల ఆతమదేవుని చేతిలో ఆయుధ్ం 
కాగలవు. 

న్నలుగవది, దేవుడు తన పనిని జరిగించేటపుాడు ప్రజలు వారి ప్రంతం గురించి ప్రరిాంచుటకు ఆసకిు 
చూపునటుల చేయుట చేత పని చేస్థుడు. ఇది ఆశీరాాద్ములతో కూడిన ఒక మర్మము. ఒక నిరిేషట ప్రంతములోని నిరిాషట 
ప్రజల నిమితుము నేను ప్రరిాంచ్చలని తీరామనించుకొనాపుాడు దాని నిమితుమై దేవుడు చేయాలనుకునే కార్ాము 
విషయములో ప్పలిభాగస్తాలగునటుల ఇంతకముందెనాడు లేని విధ్ంగా న్న హృద్యం సంతోషిస్తుంది. స్తవార్ు 
విషయంలో నేను బ్లవంతం చేయబ్డి న్న హృద్యమందు ఆనందించకపోత్య నేనే మాత్రమును ప్రరిాంచలేను. కాని 
దాని కంటే గొపాదేదో సంభవించింది. ఆ ప్రంతములో ఉనా ప్రజల నిమితుమై స్తవార్ుకు నేను ప్పలిభాగస్తాడనైనపుాడు 
ఆ స్తవార్ుకు సాందించు విషయంలో ఆ ప్రజలు ఎకుువ బ్దధుాలై ఉన్నారు. మనకు ఆ మర్మము చెపాబ్డినది. న్న 
ప్రర్ానలకు సమాధ్యన మిచేాది దేవుడేన్న? లేక ఇంతకు ముందెనాడు వినని విధ్ంగా స్తవార్ులోని అనేక విషయాలను 
న్న దాారా కనుగొని వారి కళ్ా ముందునా స్తవార్ు ఆశీరాాద్మును సాతంత్రించుకొను ప్రజల ఘనతయా? ఇది మనకు 
గొపా మర్మమై మిగిలినది. న్న ప్రర్ానలకు సమాధ్యనముగా దేవుడే పనిచేయుచున్నాడు అనునది మర్మము యొకు 
గొపాతనమై యునాది. ఆతమ దేవుని చేత నడిపింపబ్డుతూ దేశము నిమితుమైన దేవుని ప్రణాళ్ళక మీద్ నేరుగా ద్ృషిట 
నిలిపి చేసే ప్రర్ాన్న ఉద్ామము ఒక శకిువంతమైన స్థధ్నము. ఈ విద్మైన ప్రర్ానలు ద్గగర్లో వునా సంఘములలో 
ఇపాటికే ప్రర్ంభించబ్డి ప్రతి గ్రామంలోనూ, పరుగు ప్రంతములోను చొచుాకొనిపోవుటకు ప్రర్ంభించెను. 
ప్రంతముల కొర్కు ప్రరిాంచుట కంటే కూడ ప్రజలు మరియు కుటుంభముల కొర్కు ప్రరిాంచి శ్రద్ా వహంచుట 
మంచిది. ఈ విద్మైన ప్రర్ాన దేశములో అనిా సంఘములను గొపా ఐకాత వైపు నడిపిస్తునాది. ఎందుకంటే, యేస్త 
క్రీస్తు దాారా తండ్రి దేవునితో మర్ల సమాధ్యన పర్చ బ్డుటకు పిలువబ్డవలసిన వారితో పోలిాత్య మా మధ్ా లోని 
విబేధ్ములు తెలిపోత్వయని ఇది పదే పదే గురుు చేస్తుంది. 

ఈ రోజు ప్రస్తుతం మనమునా లోకంలో దేవుని మహోనాత కార్ాం దాారా ఒక మహతుర్మైన అవకాశం 
అనుగ్రహంచబ్డింది. చ్చరిత్రాతమక డిన్నమినేషనుల మరియు నూతనముగా నిరిమంచబ్డుతునా డిన్నమినేషనల మధ్ా 
సహాకార్ము దేశమును సంప్పదించుటలో ఆతమ దేవుని చేతిలో ఒక గొపా ఆయుధ్ం కాగలదు. ఈ విధ్మైన ఐకాతకు 
కావలసినది చ్చలా స్తలువైనది. 

మొద్టిది, మన జీవిత కాలములోనే దేశమును సంపూర్ణముగా శిషుాలుగా చేసే విషయంలో అంద్రూ కూడి  
దేవుని యందు విశ్వాసముంచుటకు సిద్ామైన సంఘ ఉధ్ామంగా మారాలి. చరిత్ర రెండు చ్చలా ప్రముఖామైన 
వాసువికతలను తెలుపుతుంది. మొద్టిది మనము ఊహంచిన దాని కంటే సంఘము ఎలలపుాడునూ పెద్ేది. నేను, న్న 
వలె అనేకులును అనుకొనిన దాని కంటే సంఘము ఎలలపుాడునూ పెద్ేది. మనము ఎలలపుాడునూ 
జ్ఞఞపకముంచుకోవలసినది లేఖనము ప్రేరేపితమైనది గాని వేదాంతము కాదు. ఏద్యిత్య దేవుడు చెపుాత్వడో అది ఏ 
మాత్రము లోపము లేకుండా ఉంటుంది. దేవుని గురించి మానవుడు చెపుానపుాడెలల ఏదో ఒక లోపము ఉంటుంది.  
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రెండవది, మనము కలసి ప్రరిాంచుకొనే మనస్తస కలిగి ఉండాలి. ఇలాంటి ఉద్ామం మన గురించి మనం 
ప్రరిాంచుకోవడానికి అనుమతించటేలదు గాని దేశములో ఏమి చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడని మనకు తెలుసో 
దాని కొర్కు ప్రరిాంచమని అడుగుతుంది. మన సంఘములను దీవించమని ప్రరిాంచినపుాడు పరుగు సంఘాలను, 
డిన్నమినేషనలను దీవించమని మనం ప్రరిాంచుట లేద్ని దాని అర్ాం కాదు. దేవుని హృద్యముతో కలసి ఫై వాటనిాటి 
కొర్కు ప్రరిాస్తున్నామని దాని అర్ాము. ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ, పిలలవాడు దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా కలిగి ఉండే అదుుతమైన 
అవకాశ్వలు కలిగి ఉండునటుల ప్రరిాంచ్చలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. 

మన మంద్ర్ం కలసి ఏవిషయాలు ప్రరిాంచ్చలో దానికి అనేక మారాగలున్నాయి. అతి ప్రముఖామైన 
విషయమేమిటంటే మనము నివసించే ప్రంతంలో ఉనా సంఘములో న్నయకులు మరియు సభ్యాలు కూడుకుని కలిసి 
ప్రరిాంచ గలుగుటకు వార్ంలో లేక నెలలో ఒక దిన్ననిా, ప్రదేశ్వనిా నిర్ణయించుకోవాలి. ఇంకనూ అనేక మంది 
న్నయకులు విశ్వాస్తలు కూడుకుని కేవలం దేశం కోసం, గ్రామాల కోసం, పటటణాల కోసం, పరుగుప్రంత్వల కోసం 
ప్రరిాంచడానికై కూడుకోద్గిన ప్రదేశ్వలను ప్రత్యాక సంద్రాులను కనుగొన్నలి. తుద్కు డిన్నమినేషన్ న్నయకులుకూడా 
వారితో ఇతర్ డిన్నమినేషన్ న్నయకులు కలసినపుాడు ఆ ప్రంతము నిమితుము, ఇంకనూ స్తవార్ు వినవలసిన వారి 
నిమితుం ప్రరిాంచ్చలి. 

మూడవది, మనమంద్ర్ము కలసి ఒకే గురిని కలిగి ఉండాలి. మన మంద్ర్ము కలసి దేవుడు మనంద్రి 
నుండి ఆశించేది ఇదేనని నిరాారించుకుని ఉద్ామం చేపట్టటలి, ప్రతి స్త్రీ, పురుషుడు, పిలలవాడు స్తవార్ును విని 
అనుభవించి చూచి దానికి సాందించే అవకాశం కలిగివుండునటుల చ్చలిన సంఘాలు ఉండవలెనని, ద్ృశా సంబ్ంధ్మైన 
కూడికలు లేక ఇతర్ కార్ాకలాప్పలు చేపటటబ్డునటుల మనము మా క్రమానుస్థర్మైన సంఘాలను స్థాపిస్తునాపాటికిని 
దేవుడు ఆనందిస్తున్నాడని గ్రహంచిన వార్మై వాటికి అంద్రునూ హాజరుకావాలి. ఆయన సంతోషించునటుల మన 
విధేయత కొనస్థగింపబ్డుతూ, నశించుపోవుచునా దేశంలో చొచుాకొని పోవుటను మనము నూతనముగా 
కనుగొన్నలి. 

చివరికి, మన జీవిత కాలములోనే స్తవార్ును సంపూర్ణంగా అందించుటకు వాడబ్డువారిలో ఒకర్ మగుటకు 
మన ప్రయత్వాలను రెటిటంపుచేస్తకోగలము. అనేక సంఘాలను స్థాపించునటుల అనేక సంఘములకు మనం 
బోధంచగలము. నూతన సంఘములను స్థాపించుటయే వారి మొద్టి ధేాయముగా ఉండే న్నయకులకు మనము 
శిక్షణ ఇవావచుా. మనము స్తవార్ును ప్రకటించడానికి మన ఆలోచనకు పదును పెటటగలము. మన ప్రసంగాలు, మన 
కార్ాక్రమాలు, సమాచ్చరాలు ఈ పని మీదే ద్ృషిటస్థరిస్థుయి. ఉక్రెయిన్, తదితర్ ప్రంత్వలను జయించుటకు ఈ దినము 
మనకు మంచి అవకాశము. అవకాశపు దాార్ము ఎలలపుాడునూ తెరిచేఉండదు. తదుపరి సంవతసర్ములో ఈ పనిని 
జరిగించునటుల దేవుడు ఐకాతను, సమర్ాణను మనలో కలిగించునటుల ప్రర్ానచేదాేం. ఇపుాడునా దాని కంటే ఇది గొపా 
సతాం. నీవు నీ దేశపు చరిత్రను లిఖిస్తున్నావు! 
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అధ్యాయము – 2 

దేవుడు మనలను ఏమి చేయుమని చెప్పాడు? 

 

సర్ాలోకం నిమితుమైన దేవుని ప్రేమను పరిశుద్ా గ్రంధ్ం సాషటంగాను, నిశితంగాను వివరిస్తుంది. ఆయన తన 
అదిాతీయకుమారిని పంపిన తన ప్రేమ గొపాది. ఆ కుమారుని బ్లియాగము దాారా ప్రతి వాకిు దేవునితో సమాధ్యనపడి 
పర్లోకపు తండ్రితో ప్రేమ పూరిత అన్నానా సంబ్ంధ్యనిా తిరిగి పందుకోగలడు. ఆయనతో సమాధ్యనపడిన వారి 
జీవిత్వల దాారాను, ఆయన ప్రేమను భూమి మీద్ ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి పిలలవానికి కనబ్రుాకోవటం దాారా తన కృపను 
ప్రతాక్షపర్చడము దేవుని ఉదేేశాము. 

దేవునితో సమాధ్యనపడిన వారు సమిషిటగా యేస్త క్రీస్తు సంఘమని పిలువబ్డత్వరు. దేవుని ప్రజలు ప్రపంచ 
నలుమూలలా నునా కోట్టలది స్థానిక సంఘాలలో దేవునితో సమాధ్యనపడిన ఇతర్ విశ్వాస్తలతో కలసి కూడుకుంట్టరు. 
ఈ స్థానిక సంఘాలు వాటి పరిసర్ ప్రంత్వలలోను దేవుని ప్రేమా స్తవార్ును తీస్తకుని వెళ్ళా ప్రధ్మిక వాహకాలై 
యునావి. స్థానిక సంఘాలు వాటి కోసం మాత్రమే వునావి కావు. ప్రతి సంఘము దేవునికి చెందినదై దాని పరిసర్ 
ప్రంత్వనిా కృప్ప స్తవార్ుతో పూరిుగా నింపే ఉదేేశాంతో నునాది. 

ఈ పుసుకం ఇపాటికే ఉనా సంఘాలు, నూతన సంఘాలు రెండింటిని వాటిపటల దేవుని ఉదేేశం ఏమై ఉందో 
తెలియచేసి గ్రహంపచేసి వాటి విషయంలో వాటిని బ్లపర్చే ఉదేేశాంతో వ్రాయబ్డింది. ప్రతి ప్పత, క్రొతు సంఘాలలో 
ఈ క్రింది విషయాలు ఉనాపుాడే దేవుని ఉదేేశం నెర్వేరుతుంది. 

1. దాని న్నయకులు దేవుడు వారి కనుగ్రహంచిన వనరులను వినియోగించుకొనుటకు, దేవుని ప్రజలను 
స్తవార్ు విషయంలో బ్లపర్చుటకు తీరామనించుకోవాలి. 

2. దేవుని ప్రజలు తండ్రి దేవునితో అన్నానాసంబ్ంధ్యనిా కలిగి ఉండుటకు, వారు పందుకొనిన 
కృప్పనుస్థర్ముగా అనుదిన జీవితంలో జీవించుటకు, దేవుడు వారి కనుగ్రహంచిన వర్ములను వినియోగించుటకు 
పురికొలాబ్డాలి. 

3. సంఘమునకు ద్గగర్గా నునా ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ, పిలలవాడు అంగీకార్ యోగాంగా స్తవార్ును మర్లా, 
మర్లా విన్నలి. 

సంఘ పరిసర్ ప్రంతంలో నునా ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ, పిలలవాడు మర్లా మర్లా స్తవార్ును వినగలిగినపుాడు 
సర్ాసృషిటకి స్తవార్ును ప్రకటించ్చలను యేస్త ఆదేశం మన ప్రంతంలో నెర్వేరుతుంది. ప్రపంచ వాాపుంగా నునా 
లక్షలకొలది సంఘములు దేవుని ప్రేమా, కృప్ప స్తవార్ులతో వారీ బ్ృందాలను నింపగలిగత్య విశావాాపుమైన దేవుని 
ఉదేేశాం నెర్వేరుతుంది. 
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ఇపాటికేనునా సంఘములు మరియు నూతనమైన సంఘములు : 

ఇపాటికేనునా మరియు నూతన సంఘములు రెండునూ స్తవార్ు సేవాలో, పరిచర్ాలో కలసి ప్పలుపంపులు 
పంద్వచుా. ఇపాటికే ఉనికిలో నునా సంఘములు స్తవార్ు పరిచర్ా యొకు ఆవశాకతను గ్రహంచి ఉంట్టయి గనుక 
దానిని నూతన పద్ేతిలోమారుాకొని విరివిగా జరిగించుకొనుటకు అవకాశముంటుంది. 

సంప్రదాయలకు, కటుటబ్దటలకు అతాంత ప్రధ్యనాత నిచేా సంఘములకు ఈ స్తవార్ు సంబ్ంధ్మైన సవాలు 
నిరుత్వసహంగా మారుతుంది. అయినపాటికి కొనిా సంవతసరాల క్రితం స్థాపించబ్డిన కొనిా సంఘములకు ఈ పరిచర్ా 
ఏమాత్రం కషటం కాబోదు. ఈవిషయంలో స్థధ్యర్ణమైన విషయాలను ఖచిాతమైనవిగాను సంప్రదాయబ్ద్ాంగాను 
మర్లుాట చ్చలా స్తలభము. 

అనిా స్థానిక సంఘములలోను ఖచిాతంగా ఈ క్రింది పరిసిాతులుండవచుా, 

1. దేవుని ఉదేేశ్వానిా మరింత పూరిుగా నిరాారించి అభివృదిా చేస్తకొనే కొనిా అనుకూల విషయాలు. 

2. భవిషాత్ ప్రణాళ్ళకకు అడమాుగా నిలిచి వాటిని సరిచేస్తకోద్గిన కొనిా ప్రతికూల విషయాలు, ప్పత 
ఆలోచనలు, ప్పత మారాగలు మారుాకొని నూతన విషయాలను నెర్వేరుాట చ్చలా కషటమగుట. 

అందువలన ఇపాటికే నునా సంఘాలు మారుా చెందే కాలంలో, స్తవార్ు ఫలించే కాలంలో అనేక కటుటబ్దటల 
విషయంలో గడుా కాలానిా ఎదుర్ుంట్టయి. వారిలోనూ ఈ మారుా జర్గాలంటే కనీసం ఆలోచనల సర్ళ్ళలో, 
కారాాచర్ణలో కొంత మారుాజర్గాలి! 

1. కార్ాక్రమాల కంటే ఉదేేశ్వలకు ప్రధ్యనాత నివాాలి. సంఘ కార్ాక్రమాలను జరిగించుటకంటే దేవుని 
ఉదేేశ్వలను జరిగించుట చ్చలా ప్రముఖాత కాగలదు. 

2. అంతర్ంగిక విషయాల కంటే బ్హర్గత విషయాలపై ద్ృషిట పెట్టటలి. పెద్ే పెద్ే మందిరాలను కటుటట కంటే 
పరిసరాలలో నునా ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి మరియు పిలలవానికి స్తవార్ును తీస్తకొని వెళ్ళాట చ్చలా ప్రముఖాం. 

సంఘం నిమితుమైన దేవుని ఉదేశే్వానిా కనుగొనే ఉదేేశాంతో ప్రయాణిసేు నూతన సంఘాలు స్థాపించబ్డడం 
ఆవశాకమవుతుంది, మరియు స్థధ్ామవుతుంది. మొద్టిగా గమామును పునరుద్ారించుట, గురి మరియు ప్రణాళ్ళక 
విషయములో నూతన సంఘములు అపాటికే నునా సంఘముల కంటే గొపా వనరులను ఆస్థాదిస్థుయి. అపుాడు వారు 
ఒకే గమాము, గురి, ప్రణాళ్ళక గలిగిన వారితో మైత్రి కలిగివుంట్టరు. 

1. న్నయకతా విధ్యన్నలు సవరించబ్డాలి.  
2. సిార్పడిపోయిన ప్పర్ంపరాాలు తొలగింపబ్డాలి 
3. పవిత్రమైన విధ్యన్నలు ప్రవేశపెటటబ్డాలి 
4. దీర్ఘకాలిక ద్ర్శన్నలు పునరుదీేకరించబ్డాలి 

ఒకు మాటలో చెప్పాలంటే నూతన సంఘములు సాషటమైన ద్ర్శనంతో, కార్ాక్రమంతో, విధ్యనంతో 
ప్రర్ంభమవుత్వయి. తరువాత అనుభవజుఞలైన వారి దాారా కొనిా విధ్యన్నలను, ఆచ్చరాలను మరియు పద్ాతులను 
సీాకరిస్థుయి. దీనికి ముందైత్య నూతన సంఘములు కొనిా గురిలేని, సంబ్ంధ్ంలేని ఆచ్చరాలకు కటుటబ్డిపోయాయి.. 
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అందుచేత నూతనంగా స్థాపించబ్డిన సంఘాలు మొద్టి నుండే వారి గమా స్థాన్ననిా, గురిని 
ఏర్ార్చుకోవడం చ్చలాప్రముఖాం. ఇపాటికే కొనస్థగుతునా, నూతన సంఘాలకు సిార్ముగా నుండునటుల ఒక గటిట 
పున్నదిని అందించే విధులను ఈపుసుకం అందిస్తుంది. అందు విషయమై వాటిని ఈ క్రింది విషయాలలో 
బ్లపరుస్తుంది. 

1. వారు ఎదుర్ునబోయే ఆటంకాలనిాటిని జయిసూు స్తవార్ును విసురింప చేయుటకు బ్లానిా 
పందుకోవాలి. 

2. సంఘ స్థాపన ఉద్ామానిా ప్రర్ంభించునటుల అనేక నూతన సంఘాలను నిరిమంచ్చలి. 

3. సంఘ పరిసరాలలో నునా ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి, పిలలవానికి స్తవార్ును తీస్తకొనివచేా విషయంలో ద్ృషిట 
స్థరించ్చలి. 

ఆలోచన మరియు వాసువము : 

ఈ ఉద్ామానిా చేపటిటనపాటినుంచే నునా సంఘమైన్న, నూతన సంఘమైన్న కలిగి వునా ఆద్రాశలకు ప్రస్తుతం 
వునా వాసువికతకు మధ్ా కొంత ఒతిుడి ఉంటుంది. అది కొనిా స్థరుల సాషటంగా అర్ామవుతుంది. బ్దధ్గాను ఉంటుంది. 
కాని గురియైత్య సాషటంగా తెలియపర్ాబ్డి దేవుని ఉదేేశ్వనిా నెర్వేరుాటలో సంఘానికి బ్దసటగా నుంది. 

నిజ్ఞనికి ఆలోచనకు, వాసువికతకు మధ్ా నునా బేధ్మే పరిచర్ా ప్రయాణము ఎపాటికైన్న ముగించబ్డుట 
అస్థధ్ామని నిరూపిస్తుంది. ప్రస్తుతము సంఘము వునా పరిసిాతి, రాబోయే పరిసిాతి ఎలా ఉంటుందో దాని గ్రహంపు ఒక 
అస్థధ్ా పరిసిాతిని స్థానిక సంఘములో నెలకొలుాతుంది. 

ఈ విధ్మైన అగాధ్ము విజయవంతంగా దాటుటకు దేవుని సహాయంపై ఆధ్యర్పడాలను భావన కలిగి 
ఉండాలి. నీవు ఈ ప్రయాణానిా జరిగించుటకు ప్రభ్యవు సహాయపడకుండా గమాానిా చేరుకోలేవనాది సతాము. దేవునికి 
అస్థధ్ామైనది ఏదియులేదు. మన ప్రయాణము ఆయా సమయాలలో నిరుత్వసహ పరుస్తునాపాటికి ఆయన సహాయం 
చేత స్తలభతర్ంగా మారి గమాస్థాన్ననిా చేరుకోగలుగుత్వము. 

పున్నది మరియు నిరామణము : 

మన ఆలోచనలు, విధులు, పద్ాతులు, విధ్యన్నలపై ద్ృషిట పెటుటట లేదు. అలాంటి సంఘారాధ్న క్రమాలు, విధ 
విధ్యన్నలు ప్రముఖామే గాని ఈ లోకంలో నెర్వేర్వలసిన దేవుని నితా ఉదేేశ్వనికి అవి ఏ మాత్రమును కేంద్రము కావు. 
దేవుని మహా కృపనుబ్టిట ఎవరైత్య వినూతామైన పద్ాతులను, విధ్యన్నలను కని పెడత్వరో వారి దాారా కార్ాము 
జరిగిస్థుడు. సంఘ పద్ాతులు, క్రమాలు ఆయా పరిసిాతులను బ్టిట, ప్రదేశ్వలను బ్టిట ఏర్ార్చబ్డత్వయే గాని 
విశావాాపుమైనవి కావు కనుక వాటిపై ద్ృషిటపెటుటట లేదు. కార్ాక్రమాలనేవి సంఘారాధ్నలు జరుగునటుల ఉపయోగపడే 
స్థధ్యర్ణ స్థధ్న్నలు. అవి సహాయము గాను, సరిపోవునటులండే వాటిని గటిటగా చేపట్టటలి. ఒకవేళ్ అవి ఎకుువ 
సమయం ఉపయోగకర్ంగా లేకపోత్య విడిచిపెట్టటలి. 

ఈ పుసుకము దేవుని ఉదేేశ్వనిా నెర్వేరేా విషయంలో బ్హుగా తోడాడే కొనిా విధ్యన్నలను గురించి 
మాట్టలడుతుంది. లేఖన్ననుస్థర్మైన పున్నది మన కలలకు, ఆశలకు, గురికి మంచి రూప్పనిావాాలి. విధ విధ్యన్నలు 
సంఘము నిమితుమైన దేవుని ఉదేేశ్వలను కనుగొనుటలో నిక్షిపుమై ఉనావి. 
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ఈ పున్నదుల మీద్ అనుకూలంగా ఉండే పద్ాతులు ప్రతి ప్రదేశంలోనూ, ప్రతి సమయములోను దేవుని 
ఉదేేశము నెర్వేర్ాబ్డుటకు సహాయపడత్వయి. ఇది ఉదేేశాంతో కూడిన పున్నదే కాని విధ్యన్నల క్రమం కాదు. 
కార్ాక్రమాల పద్ాతులు కాదు. ఇవి స్థర్ాత్రికమైనవి, సీాకరించద్గిన ప్రమాణములు. ఈ పుసుకములోని ప్రముఖామైన 
విషయాలు ఈ క్రింది విషయాలలో కులప్తుకరించబ్డినవి. 

క్రీస్తు తన ప్రజలకు అనుగ్రహంచిన న్నయకులను పరిశుదాాతుమడు బ్లపరుసూు వాడుకొనుటయే సంఘానికి 
ఉనా బ్లం. ఈ న్నయకులు అపసులుల, ప్రవకుల, స్తవారిుకుల, బోధ్కుల మరియు కాపరుల పరిచర్ాను నెర్వేరుసూు 
దేవుని ప్రజలను ఈ క్రిందివిషయాలలో నడిపిస్థురు. 

1. తండ్రి అయిన దేవునితో అన్నానా (సనిాహత) సహవాసము పెంపందించుకొనుట 

2. పరిశుదాాతమ ఆతమ ఫలము నందు పరిపకాత చెందుట  

3. కృప్ప స్థక్షయము (కథనము)లనుచెపుాట 

4. దేవుడు వారికిచిాన వర్ములను గురిుంచునటుల చేసి, అభాసింపచేసి ఉపయోగించుకొనునటుల చేయుట 

5. దేవుని రాజా వాాపిు నిమితుమై వారి ధ్నమును కేట్టయించునటుల ప్రోతసహంచుట 

సంఘము నుండి దేవుడు ఆశించేదేంటంటే దేవుడు అనుగ్రహంచిన సమయంలో సంఘమునకు పరిసర్ 
ప్రంతంలోనునా ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి, పిలలవానికి సమాధ్యన సందేశ్వనిా ప్రకటించ్చలని. 

ప్రయాణము మరియు ప్రయోజనము : 

ఈ పుసుకము, శిక్షణ కాలము స్థానిక సంఘములు వారి యొకు ప్రయాణములో ఒకదాని తరువాత ఒకటి 
నెర్వేరుతూ వారియొకు గమాస్థాన్ననికి తోడాాటునిస్థుయి. ఆ గమామేమిటంటే సంఘపరిసరాలలో నునా ప్రతి 
పురుషునికి, స్త్రీకి, పిలలవానికి, యేస్త క్రీస్తు దైవత్వానిా గురించిన స్తవార్ు చెపాటమే, నిజముగా స్తవార్ు  ద్ృకాధ్ం కలిగి 
వునా సంఘాలు ఈ క్రింది విధ్యనములో గురిుంపబ్డత్వయి. 

1. ఆ సంఘము ఏటు ప్రయాణిస్తుందో దానికి తెలుస్త. అది గురి విషయంలో ఒక సాషటతను కలిగి ఉంటుంది. 
అందువలన వాటిని ఆ సంఘము గ్రహంచగలదు. 

ఎ. ఒకస్థరి పని సంపూర్ణమైన తరువాత, గురిని చేరుకునా తరువాత తన సాంత పరిసిాతి ఎలా ఉంటుందో, 
పరిసర్ ప్రంతపు పరిసిాతి ఎలా ఉంటుందో ఆ సంఘము ముందుగానే ఊహస్తుంది. 
బి. యేస్త క్రీస్తు దాారా ప్రతి మానవుడును దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా కలిగి ఉండగలడని గ్రహంచి అదియే దేవుని 
ఉదేేశం అని తలంచి సంఘ పరిసరాలలో నునా ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి, పిలలవానికి వారు గ్రహంచగలిగిన 
రీతిలో పదే పదే స్తవార్ును ఆ సంఘము ప్రకటిస్తుంది. 

2. ఆ సంఘము దాని గురిని ఎలా ఏర్ారుచుకోవాలో దానిని ఎలా జరిగించుకోవాలో ఆ సంఘానికి తెలుస్త. ఆ 
సంఘము దాని గురి విషయంలో సాషటమైన అవగాహన కలిగి దానిని చేరుకొనునటుల నిరిాషటమైన ప్రణాళ్ళకలను కలిగి 
వాటిని చకుగా నెర్వేర్ాగలిగిన స్థమర్ాయం కలిగిఉంటుంది. పురికొలాబ్డిన సంఘం ఇలా వుంటుంది. 

ఎ. తన దీర్ఘకాలిక ఉదేేశాం పైనే సమస్థునిా ఏర్ార్చుకొంటుంది. 
బి. ఈ గురిని చేరుకొనుటకు నడిపించే ప్రధ్మిక విలువలను తెలుపుతూ ఉంటుంది. 
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సి. సాషటమైన ద్ర్శన్ననిా స్థాపించుకొని, ధ్ృడమైన సమయ సంద్రాులను ఏర్ార్చుకొంటుంది. 
డి. దాని ద్ర్శన్ననిా నెర్వేరుాకొనుటకు వాసువ రూపం దాలేా గురులను ఏర్ార్చుకొంటుంది. 

3. దాని వనరులను ఎలా పురికొలుాకోవాలో దానికి తెలుస్త. ఆ సంఘ న్నయకులు ఇలా ఉంట్టరు. 

ఎ. వారికునా వర్ములు వాటి ఉపయోగం అర్ాం చేసికొని ఇతర్ న్నయకులకు వునా వర్ములతో వాటి 
కార్ాకలాప్పలతో సమనాయ పరుస్థురు. 
బి. సంఘములో ఉనా వివిధ్ స్థాయిలలో నూతన న్నయకులను కనుగొని వారికి శిక్షణను ఇస్థురు. 
సి. సంఘానికి వునా విలువలను, ద్ర్శన్నలను, ఉదేేశ్వనిా అంద్రికీ తెలియపరుస్తు స్తవార్ు పరిచర్ాను 
కొనస్థగించే విషయములో అంద్రినీ ప్రోతసహస్థురు. కాని ఎవరైత్య తిరుగు బ్దటు చేస్థురో వారి విషయంలో 
ఓపికగా ఉంటూ ద్ృఢంగా వావహరిస్థురు. 
డి. దేవునితో అన్నానా సంబ్ంధ్యనిా పెంచుకోవట్టనికి, ఒకరి నకరు సతసంబ్ంధ్యలు పెంపందించు 
కొనుటకు, దేవుని ప్రేమకు స్థక్షులుగా ఉండుటకు దేవుడు వారికిచిాన వర్ములను అనుదిన జీవితములో 
వినియోగించుటకు దేవుని ప్రజలను శకిుమంతులను చేయుటకు చూస్థురు. 

4. ఆ సంఘమునకు దాని పరిధలోని వారిని ఎలా ప్రభావితం చేయాలో దానికి తెలుస్త. 
దాని పరిసర్ ప్రంత్వనికి స్తవార్ును తీస్తకొనిరావాలను సాషటత కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి, 

పిలలవానికి ఒకనిరిేషట సమయములో దేవుని స్తవార్ును ప్రభావ వంతముగా తర్చూ తీస్తకొని రావట్టనికి ప్రణాళ్ళకలను 
పెంపందించుకొంటుంది. దీనిని చేయుటకు పురికొలాబ్డిన సంఘము క్రింది చర్ాలను జరిగిస్తుంది : 

ఎ. దాని పరిసరాలలో ఉనా ప్రతి ఒకురి నిమితుమై అత్వాసకిుతో విజ్ఞఞపన ప్రర్ాన చేయట్టనికి ప్రణాళ్ళక కలిగి 
ఉంటుంది. 
బి. మరింత ప్రభావవంతముగా స్తవార్ు అందించునటుల ఆ సమాజ్ఞనిా గూరిాన సమాచ్చరానిా సేకరిస్తుంది. 
సి. ఆ పరిసరాలలో ఉనా నిరిాషట గుంపుల వారిని స్తవార్ుకు గురిగా ఎంచుకొని వారిని తర్చూ చేరుకుంట్టరు. 
డి. శిషుాలు వారిని విశ్వాస జీవితం లోనికి చేరుసూు నూతన శిషుాలుగా చేసి సంఘ ఉదేేశపు సేవకు 
సహకారులుగాచేస్థురు. 
ఇ నూతన గుంపులను స్థాపించుట చేత మరియు అనేక సంఘాలను కటుటట చేత ఆ పరిసరాలలో దాని 
ప్రభావానిా పెంచుత్వరు. 
యఫ్. స్థధ్ామయేా చోట ఆ ప్రంతములో నునా ఇతర్ స్థానిక సంఘాలతో కలిసి స్తవార్ు పని చేయుటకు 
చూస్తుంది. 
జి. వేరే ప్రంతములో నునా ఇతర్ సంఘములను ఆ ప్రంతములకు పిలిపించి స్తవార్ును అందిస్తుంది, 
హెచ్. దేవుని రాజ్ఞానిా విసురింప చేయుటకు వాకిుగత మరియు సమాచ్చర్ వనరులను స్థధ్ామైనంత 
ప్రభావవంతముగా వినియోగించుకొనుటకు ప్రయతిాస్థురు. 
ఐ. వారు కలిగియునా గురిని చేరుకొనుటకు అభాంతరాలు కలుగకుండునటుల ముందుగానే ఒక ప్రణాళ్ళకను 
సిద్ేపరుాకొని దానిని సమీక్షిస్థురు. 
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అధ్యాయము – 3 

సంఘము ఎందుకు ఉనాది? 

 

ప్రపంచములో నునా అనేక మంది ఈ రోజులోల అడుగుతునా అతి ప్రముఖామైన ప్రశా “సంఘము ఎందుకు 
ఉనాది”. సమాధ్యనం తెలుస్తకోవడానికి న్నయకతాం ఎకుువ బ్దధ్ాత తీస్తకొంది. ప్రతి తరీీదు కళ్ళశ్వలలోని 
ప్పఠాాంశ్వలు ఈ అంశ్వనిాగూరిా చెపిానటుల నటిస్తున్నాయి. స్థానిక సంఘ కాపరులు ఈ అంశంపై ప్రసంగాలు 
చేస్తున్నారు. పేరు మోసిన క్రైసువ సంసాలువారికి సమాధ్యనం తెలిసినటుల కర్పత్రాలను పంచుతున్నారు. ఖరీదైన 
సమాచ్చరానిా సేకరిస్తున్నారు, అనేక దిన్నలు సెమినరీలు జరుపుతున్నారు. పెద్ే సంఘన్నయకులైత్య ఈ సమాధ్యనం 
తెలుస్తకోవడానికి ఆకలిద్పుాలు కలవారు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి వారి యొద్ేకు వస్తుంటే వారి కోసం 
వారాంతమందు కూడికలు ఏరాాటు చేసి చెబుతున్నారు. 

అయిత్య, ఈ లోకంలో సంఘానికునా ప్పత్రను మనము నిజముగా తెలుస్తకొని ఉండి ఉంటే ప్పశ్వాతా 
దేశ్వలలో సంతోషముగా లేని ప్రజలు క్రైసువాము పై ఎందుకు కాలు దువుాతున్నారు? ఒక బ్హర్ంగ ప్రద్ర్శనను 
పరిచయం చేయుటకు ఒక ఆసకిుకర్మైన కథను చెపుాట కంటే చరిత్ర గణాంకాలే ఎకుువ చెబుత్వయి. ఒకవేళ్ అపాటి 
ఫలిత్వలలో ఏమైన మారుాలు లేకుండా వుంటే అవి మనకు కొనిా పద్ాతులను ఇస్థుయి. నేను చూసిన పద్ాతులనిాయు 
న్నతో ప్పశ్వాతా దేశ్వలలోని సంసాల, క్రైసువాపు, స్థానిక సంఘ జీవితపు భవిషాతుు సత్వానికి దూర్మై అతి హీనంగా 
మరుగైపోతుంద్ని చెబుతున్నాయి. ఇకుడ ననుా తపుాగా అర్ాం చేస్తకోవదుే. స్తవార్ు చనిపోతుంద్న్న లేక యేస్తని ఆ 
అనుచరులు మన దేశంలో లెకిుంపబ్డర్న్న నేను చెపాడంలేదు. కాని వంద్ల సంవతసరాలుగా మనకు తెలిసిన సంసాలు 
భవిషాతుులో గొపా ప్రమాద్ములో వుంట్టయి. 

ఈ సమయమందు ఇద్ంత్వ న్నకందుకు? అని నీవు ఆశార్ాపడుతూ వుండవచుా. నేను ప్పశ్వాతా దేశ్వనికి, 
దాని సమసాలకు ఎకుడో దూర్ంగా వునా ఒక దేశంలోని సంఘానికి న్నయకుడనన్న లేక మిషనరీనన్న నీవనుకోవచుా. 
అది నీకలా సరిపోతుంద్నునది చ్చలా ప్రముఖాం. ఎందుకంటే ప్పశ్వాతా ఉదేేశాము, సంఘ క్రమము వంద్ల 
సంవతసరాలుగా ప్రపంచమంత్వ అనుసరింపబ్డుతుంది. నీలో న్నటబ్డిన బీజ్ఞనిా బ్టిట నీవు ఫలమిస్థువు. 
ప్రపంచమంతటిలో వేలకొలదిగా సంఘాలు న్నటబ్డవలసి ఉంటే, మనం న్నటే బీజం వేలకొలది స్థరుల ఫలించడానికి 
స్థమర్ాయం కలిగినదై, వాకాానుస్థర్మైనదై యుండాలి. అది ఎదుగుద్లకు విరుద్ాంగా పనిచేసే వానికి చికుకుండా 
ఉండగలగాలి. న్న దీర్ఘకాల యాత్ర సంఘ పున్నదుల నుండి కొనిా సత్వాలకు నడిపించింది. దాని గుణానిా గూరిాన 
నూతన సత్వాలను, మరియు పరిశుదాాతుమడు పనిచేసే చోటనెలాల దానికదే ఫలమిచుానటుల ఎలా ఈ గుణానిా దేవుడు 
సృజించ్చడో తెలుస్తకోవాలి. 

న్నకు ముపాది సంవతసరాల వయస్తస వచేా సమయానికి న్న భార్ా, నేను దాదాపు పది సంవతసరాలు సేవలో 
గడిప్పము. మొద్ట అమెరికాలో స్థానిక సంఘములో యువకుల మధ్ాను, తరువాత లాటిన్ అమెరికాలో మిషనరీలుగా 
పని చేశ్వము. ఇపుాడయిత్య ద్క్షిణ కాలిఫోరిాయాలో న్న కోరికలనుగుణంగా ఎదుగుతూ వునా సంఘములో 
పనిచేస్తున్నాను, వాకాము బోధస్తున్నాను, ప్రజలు దానికి అనుకూలంగా సాందిస్తున్నారు. వంద్ల కొలదిగా ప్రజలు 
సంఘములో చేర్ాబ్డడము చూస్తున్నాను. ఎవరైన్న సంఘానిా గూరిా అర్ాంచేస్తకొన్నార్ంటే ఖచిాతంగా అది నేనే. 
దీనంతటిని బ్టిట నేను ఎఫెసీ పత్రికలో చ్చలా ప్రసిదిా చెందిన విషయాలను నెర్వేర్ాలేద్ంట్టరా? 
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కాని దేవుడు నేను ఆహానించకుండానే ఆ ప్రజలంద్రూ ఎకుడ నుండి వస్తున్నార్ను ప్రశాలు అడుగుకొనుటకు 
బ్లవంతముచేసి న్న తృపిు కలిగిన సిాతిని ఆక్రమించ్చరు. కాని సమాధ్యనము కనుగొనుట కషటం కాలేదు. దేవుడు 
అడుగుతునా ప్రశాలను నేను ఈ విద్ముగా సాషటముగా చూచుట మొద్టిస్థరి, “డెవాట్, నీవు న్న ప్రజలను నీవు చెపేాది, 
ఇతరులు ప్పడేవి వినుటకు సమకురుాత్వవా?” అయిత్య సంఘము ఎందుకు ఉనాది? 

నేను నిజముగా తెలియద్ని ఒపుాకోవాలసియుంది. న్నతోటి సహకాపరులు ననుా నిందించనంటే వారైనను 
దాని అర్ాంతెలిసిన వారు కారు. కొనిా సంవతసరాల క్రితము న్న వేదాంత విద్ానభాసించిన న్న అనుభూతులను తర్చి 
ఆలోచించగా న్నకు బోధంచిన అధ్యాపకులు సహతము తెలిసినవారైనటుల అనిపించుటలేదు. మనం ఎవర్ము? 
మనమికుడ ఏమి చేయుటకు ఉన్నాము? మనం సంఘానిా నిర్ాచించుటకు మనకునా ఆధ్యరా లేమిటి? అనిాంటి కంటే 
ముఖాముగా ఆదిమ కాలము లోని దేవుని ప్రజలు లోకములోనికి చెద్రిపోయినపుాడు వారి జీవితములో అధక కాలము 
గడిపిన ప్రంతములో వారు స్తవార్ు పనిని చేయుటకు వారిని పురికొలిాంది ఏమిటి?|  

ప్రముఖా విషయాలైన చినా గుంపులుగా కూడుకోవటము, ఆరాధంచటము, ప్రసంగించటము, 
స్తవారీుకర్ణలు కూడా న్నద్ృషిటలో సంఘ ప్రధ్యన ఉదేేశాముగా కనిపించుటలేదు. యేది సంఘ ఉదేేశాము కాదో తెలిసి 
యునాపాటికి అసలు సంఘ ఉదేేశాము ఏమైయుందో లోతుగా తెలుస్త కోవడానికి మరి పది సంవతసరాలు 
వేచిచూడాలిస వచిాంది. ఎందుకంటే వాటితో ప్పటు దేవుడు న్నకు న్నయకతాము గురించి సరిగాగ బోధంచ్చలిస వచిాంది. 
కార్ణం వాటి గురించి న్నకేమాత్రము తెలియదు. వాటిని గూరిా సంఘము యెడల ఉనా ఉదేేశామును అంశ్వనిా 
గూరిాన ఆతమ దేవునితో న్న తదుపరి పోరాటము అయిదేళ్ా తరువాత జరిగి, పది సంవతసరాల తరువాత ఒక సాషటమైన 
సమాధ్యన్ననిా పందుకొన్నాను. ఒక వేళ్ వంద్లాది ప్రజలు ఒకే ప్రసంగానిా వినటము విజయపు సాలా 
పరిణామమయిత్య మరి వేలకొలదిగా వినడం ఏమౌతుంది? 1979 అకోటబ్ర్ లో మేము ఒక నూతన సంఘానిా 
కటటట్టనికి పూనుకున్నాము. అపుాడు వేలకొలది ప్రజలతో సంఘము పెరిగింది. అలా పనిచేయటం మరి పది 
సంవతసరాల వర్కు మా జీవిత్వలలో భాగంగా మారింది. తతీలితంగా వేర్క సంఘము ఏర్ాడింది. ప్రతివార్ము  
బ్దప్తుస్థమలతో, సంఘం పెరుగుతూ (అయిదు సంవతసరాల తకుువకాలములోనే మేము 2,200 మంది 
విశ్వాస్తలమయాాము, గొపా కానుకలతో, గొపా అరాధ్న్న పరిచర్ాలు మొద్లగు వాటితో ప్రతి నూతన సంఘము ఏ 
హేతువు లేకుండా కోరుకోవలిసన విధ్ముగా మేము అనిా కలిగి ఉన్నాము. న్న జీవితంలో మొటట మొద్టి స్థరి 
సంఘము కలిగియునా నిజమైన ఉదేేశ్వానికి ద్గగర్గా వున్నామను భావన కలిగినది. అనిాటి తరువాత సంఘము 
పెరుగుతూ ఉంది, ప్రజలు ర్క్షింపబ్డుతూ ఉన్నారు, మరియు అమెరికాలో నునా సంఘాలనిాయు ఈర్్య పడునటుల 
మేము స్తవార్ు పరిచర్ా కార్ాక్రమాలను చేపట్టటము. 

కానీ, ఇంతకు ముందే ఈ ప్రశా విషయములోనికి పరిశుదాాతమ  మముమను నడిపించిన్నడు. నేను ఇకుడ 
అడుగుతునా ప్రశాను జ్ఞగ్రతుగా గమనించండి. నేను ఏమాత్రమును ప్రజల ఉదేేశముల గురించి లేదా నెర్వేర్ాబ్డిన 
మంచి విషయములను గూరిా ప్రశిాంచద్గిన సిాతిలో లేను. “అసలు ప్పశ్వాతా దేశ్వలలో ఏమి జరుగుతుంది? కులపుంగా 
చెప్పాలంటే మేము కనుగొనినదిగా నేను నమేమది ఇదే.  
1.ఈ సంఘానికి చేర్ాబ్డుతునా ఎకుువ మంది ప్రజలు వాసువానికి ఇతర్ సంఘాల నుండి వలస వచిాన వారే  
2. యేస్తను ర్క్షకునిగా ఒపుాకోలును ప్రకటించిన ఆరు నెలల తరువాత ఈ నూతనముగా మారిన వారిలో ఎకుువ 
మంది శరీర్ములో అనగా సంఘములో కనిాంచుట లేదు.  

అదే సమయములో మేము నివసిస్తునా ప్రంతములోని సంఘానిా గురించి అదే ప్రశా అడిగిన న్నయకుల 
గుంపులో నేను ఒక భాగమే, తతీలితముగా మేము కనుగొనినవి మా సాంత సంఘములోని విషయాలను 
కనుగొనుటకు దోహద్పడాాయి. 
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ఒకటి, మన ప్రంతములో నునా అనేక మంది విశ్వాస్తలు చుటూట నునా అనేక మంది ప్రజలతో సంబ్ంధ్ము  
విషయములో దిగజ్ఞరుతున్నారు.  
రెండు, మన ప్రంతములలో అధక సంఖాలో నునా సంఘములు వేరే సంఘముల నుండి వలస వచిానవారే. 
మూడవది,ఈ ప్రంత్వలలో సంఘాలనిాటిలోని ఎదుగుద్ల, మన పిలలలంద్రూ క్రీస్తు అనుచరులుగా మారిత్య వుండే 
శ్వతం కంటే తకుువే? మరి సంఘము ఎందుకు వునాది.? 

నేను ఈ అంశము నుండి విడుద్ల పందుకోవడానికి అనుగుణముగా క్రీస్తు శరీర్మును గూరిాన కొనిా 
సతాములను కనుగొనుటకు దేవుని వాకాానిా శోధంచునటుల ఇద్ంతయు ననుా నడిపించెను. నేను కనుగొనాది 
సంఘము విషయములో న్నద్ృకాధ్యనిా, ఈ లోకములో దేవుని కృప విసురించునటుల అది కలిగియునా ప్రముఖామైన 
ప్పత్రను పూరిుగా మారిావేసినది. పౌలు ఎఫెసీయులకు వ్రాసిన తన పత్రికలో ఈ సమాధ్యనములు సాషటముగా 
వ్రాయబ్డియునావనా సంగతి తెలుస్తకోగానే, అవి ఇంతకుముందును న్నకు అందుబ్దటులో నునావని గ్రహంచ్చను. 
అంత్యకాదు, నేను మాత్రమే దానిని గ్రహంచిన వాడను కానని, ఈసతాములను కనుగొనిన మొద్టివాడను నేనే కానని 
గ్రహంచ్చను. వాసువానికి చరిత్ర క్రీస్తు శరీర్ము నిమితుము దేవుడు రూపించిన అదుుతమైన ప్రభావవంతమైన లోకానిా 
కనుగొని, నివసించిన స్త్రీ, పురుషులతో నిండియునాది. 

రెండు వేల సంవతసర్ముల క్రితం దేవుడు అదుుతమైన రీతిలో మానవ చరిత్రలో జోకాం తీస్తకొన్నాడు. 
సాతంత్రం కోసం మెసీసయాను గూరిా అత్వాసకిుతో ఎదురు చూచుచునా యూదా ప్రపంచములోనికి మానవ శరీరానిా 
ధ్రించి యేస్త లోకానికి వచ్చాడు. మానవ జ్ఞతి నిమితుమైన ఈ ఆగమనమును గూరిాన ఆనంద్ము ఎకుువ కాలము 
నిలువలేదు, కనీసము స్థాతంత్రాము తీసికొనివచుాటకు చ్చలినంత కాలము కూడా లేదు. అయిత్య విజయానికి కావలసి  
దేవుని బీజము వేయబ్డినది. యేస్త మర్ణము దేవుని అదుుతమైన జోకాానికి పున్నది అయిాంది. లోకములో నునా 
రీతిగా యేస్త యూదులకు రాజు కాలేదు కాని లోక ర్క్షకుడయాాడు. మూడు దినముల తరువాత ఆయన 
ఆశార్ాకర్మైన పునరుత్వానము దేవుని అదుుతమైన జోకాానిా ముద్రిసూు లోక ర్క్షకునిగా క్రీస్తు స్థాన్ననిా నిరాారించినది. 
కాని, విజయము అపసులుల మనస్తసలలో విజ్ఞఞనము కలిగిసూు ఎపుాడు నింపబ్డినదో అపుాడు యేస్త పర్లోకానికి 
కొనిపోబ్డాాడు. ఇది కూడా దేవుని అదుుతమైన జోకాానికి ఒక భాగమే. ఆయన మర్ణం పున్నది వంటిది, ఆయన 
పునరుత్వానము ముద్ర వంటిది. అయిత్య ఎఫెసీ2:10-3:11లో పౌలు పరిచయం చేస్తునా రీతిగానే సంఘము ఆయన 
మర్మము. 

ఈ వచన్నలు పరిశుద్ా గ్రంధ్ములో వునాటేల సంఘానిా గూరిాన ఒక అర్ావంతమైన వాకాానిా చెపుాచునావి. 11-
18 వచనములలో పౌలు మనకు సంఘ పున్నదిని పరిచయం చేస్తున్నాడు. ఆయన అనుాలైన ప్పఠకులకు వారు ఆతీమయ 
అగాధ్ములో నివసించే రోజు వుంద్ని గురుు చేస్తున్నాడు. వాగాేనము చేయబ్డిన ర్క్షకుడు, మెసిసయా వారికి లేడు. 
వారు దేవుని జనులుగా గురిుంపులేదు, వారు దేవుడెనుాకొనిన ప్రజలలో భాగం కాదు. సృషిటకి సృషిటకర్ుయును, దానిని 
నడిపించువాడు నైన దేవుని నుండి ఏవిధ్మైన వ్రాత పూర్ాక వాగాేనములు లేవు. లోకములో మరి ఏ దేవుడు లేనందున 
వారికి నిరీక్షణ లేదు. ఈ అగాధ్ము విషయములో దేవుడుఅదుుతమైన జోకాము కలుగజేస్తకొని కేవలము 
యూదులను ర్క్షించడానికే కాకుండా తన న్నమమందు ప్రర్ాన చేయువార్ంద్రికి ర్క్షకునిగా యేస్తను పంపించ్చడు. 
యేస్త దాారా భూమి మీద్ యూదుడైనను, అనుాడైనను ఆశించని కారాానిా జరిగించ్చడు. వాతిరేకులుగా నునా 
వారిరువురిని సమాధ్యన పర్చి తరువాత తనతో సమాధ్యన పర్చుకొన్నాడు. వారు ఆయన నూతన సృషిట, సంఘము 
కనుక అది ఆయనకు చెందినది. భూమి మీద్ ఏ మానవ సంసయాైనను దేవునికి చెందిన దానిని నిర్ాహంచడానికైనను 
లేక ఆధీన పర్చుకోవట్టనికైనను అనుమతి లేదు. 
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19-21 వచన్నలలో పౌలు దేవుని నూతన సృషిటకి వునా ప్రత్యాకమైన సాభావానిా మనకు చూపించుటకు 
మహతుర్మైన ధ్ృకాధ్యనిా కనబ్రిచ్చడు. ఈ మూడు వచన్నలలో ఉనా తకుువ పరిధలోనే దేవుని చేతి పనిని 
వరిణంచుటకు న్నలుగు రూప్పలంకారాలను చెబుతూ కొనస్థగించ్చడు. దేవుని మహతుర్మైన జోకాము యూదులకు, 
అనుాలకు ఒక నూతన జ్ఞతీయతను అనుగ్రహంచినది, వారు దేవుని ప్రజలు. ఆయన వారికి ఒక నూతన ర్కు 
సంబ్ంధ్యనిా ఏర్ారాాడు, తన కుమారుడైన యేస్తని ర్కు సంబ్ంధులయాారు, వారిని ఇపుాడు ఒక నూతన కటటడముగా 
చేశ్వడు, వాసువానికి అంతకంటే ఎకుువే, దేవుడు త్వనే నివశించు మందిర్ముగా చేశ్వడు. 

ప్పత నిబ్ంధ్న ఆరాధ్న్న కేంద్రము యొకు కార్ాకలాపములు క్రీస్తు శరీర్మైన సంఘములోనికి దేవుని నూతన 
మందిర్ముగా మార్ాబ్డినవి. ఈ ప్రజలలో దేవుని నివాస లక్షణము ప్రత్యాకమైనది. తన అపసులుల, ప్రవకుల పరిచర్ా, 
పత్రికా పరిచర్ాల దాారా ఆయన వాకాములోని ప్రతాక్షత మీద్ కటటబ్డాారు. యేస్త త్వనే సాయముగా మాదిరి అయి 
ఉండి ఈ నూతన మందిర్ము ఏ విధ్ముగా కనిపిస్తుందో నిర్ణయించ్చడు. కాని ప్రజలు వాసువముగా క్రీస్తు ప్రజలంద్రూ 
వాకిుగతముగా (1 కొరింతి 6:19) మరియు సంఘముగా (ఎఫెసీ 2:20-21) దేవుని నివాస సలామై ఉన్నారు. ఈ నూతన 
మందిర్ములో ప్రతి వాకిు ఎకుడ వుండాలని ఆయన కోరుతున్నాడో అకుడ పెడుతున్నాడు. అదుుత నిరామణకుడైన దేవుని 
వలన ఈ సంపూర్ణమైన కూరుా క్రీస్తు జనులు వాకాము దాారాను, ఆతమ దేవుని నడిపింపు వలనను ఎదుగునటుల గొపా 
బ్లానిా ఇస్తుంది. ఆయన వారిని తోటి క్రీస్తు జనుల మధ్ాను, ప్రజలలో వారికి ఎ స్థానము కలిాంచ్చలను కుంట్టడో 
అకుడ ఉంచుత్వడు. అదే సమయములో, లోకములో క్రీస్తు సంపూర్ణతగా అంద్రును కలసి (ఎఫెసీ 1:20)  (వాకుులు, 
కుటుంబ్దలు) లోకమంతట వారి పరుగు ప్రంతములలో, సంత వీధులలో స్తవార్ు వెలుగు కిర్ణాలుగా విర్జిమామలి. 

ఈ విధ్ముగా లోకమంతట ప్రజలు, కుటుంబ్దలు, సంఘాలు (స్థానిక సంఘములు) ప్రకాశించుట వలన ఆతమ 
క్రీస్తు శరీర్మునకు నూతనవాకుులను చేరుాత్వడు (అప.కా. 2:42). ప్రతి యొకు క్రీస్తు జనుల దాారా, పరిశుదాాతమ చేత 
ఈ స్తవార్ు పరిచర్ా లోకమంద్ంతట ప్రకటింపబ్డిన తరువాత అంతము వచిా క్రీస్తు మర్ల వస్థుడు (మతు 24:14). క్రీస్తు 
జనులు వారి చుటూట నునా లోకములో ఒక సమిషిటగా పనిచేసూు, ప్రతివాకిు పరిణతి చెందిన గుణలక్షణాలు 
కలిగియుండుట వలన ప్రతి పురుషుడును, స్త్రీయు, పిలలలును దేవుని వాకామును విని, అర్ాం చేస్తకొని 
అంగీకరించుటకైనను తిర్సురించుటకైనను అవకాశమును కలిగి యుండునటుల యేస్తలో దేవునిస్తవార్ును 
ప్రద్రిశస్థురు. ఈ విధ్ముగా ప్రత్యాకమైన గుణలక్షణములు కలిగి స్తవార్ును ప్రద్రిశంచడమనేది పరిణతి చెందిన 
గుణలక్షణములు కలిగిన సంఘము వలననే జరుగుతుంది. ఇది క్రీస్తు శరీర్ములో దేవుడు పెనవేసిన అదుుత జనుా 
పద్ాతి. 

ఇది ఈ ప్రజలను, సంఘమును గూరిా పౌలుకు కలిగిన చివరి, అతి ప్రముఖామైన ప్రతాక్షతకు సర్ా 
స్థధ్యర్ణముగా నడిపిస్తుంది. స్థధ్యర్ణమైనదియు, అదుుతమైన దేవుని ఈ నూతన క్రమము యొకు ఉదేేశము ఈ 
దినములలో సంఘముగా పిలువబ్డుతునా వాటికార్ాకలాపములలో కనుమరుగవుతుంది. ఎఫెసీ 3:10-11 నుండి 
మనం ఐదు వాసువికతలను కనుగొంట్టము.  

మొద్టిది, దేవుడు ఆది నుండి ఒక ఉదేేశ్వనిా కలిగియున్నాడు. దేవుని ఈ ఏక ఉదేేశ్వనిా పౌలు వ్రాయబ్డిన 
వాాకర్ణానిా బ్టిట నకిుచెపుాట లేదు కాని గతములో మరుగుచేయబ్డిన దేవుని పనిని సూచించుట వలన 
చెపుాచున్నాడు. అది సాషటముగా కనిపించకపోవచుా కాని ఆదాము,హవాలు ప్పపము చేసిన న్నటి నుండి చరిత్ర 
దానికదే అలాగున పనిచేస్తుంది. దేవుని ప్రణాళ్ళక, ప్రతాక్షత సమయాణుగునముగా బ్ద్రపర్చబ్డెను. అయిత్య యేస్త 
రావడానికి సరియైన సమయము మాకు మరుగు చేయబ్డెను. గతించిన విషయాలనిా సిద్ేప్పటుకే జరిగెను, తరువాత 
జరిగేవనిా ముగింపునకే జరుగుతున్నాయి. 
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రెండవది, ఈ సమయ మందు భూమిమీద్ దేవుడు ఒకే ఒక స్థధ్న్ననిా కలిగియున్నాడు, అది సంఘము. 
దేవుడు పరుగు ప్రంతములలో, పటటణాలలో, రాష్ట్రాలలో, మరియు ప్రపంచ దేశ్వలలో ఏమి చేయద్లచ్చడో దానిని 
ఆయన క్రీస్తు జనులలో ప్రతిఒకురి దాారా జరిగించబోతున్నాడు. స్తవార్ు కథనం చెపాబ్డకుండా ఎవారును విడిచి 
పెటటబ్డరు. క్రీస్తులో దేవుడు కనబ్రిచే శోధంప శకాము కాని కృప (ఎఫెసీ 3:8) క్రీస్తు జనులలో ప్రతి ఒకురి దాారా 
నిరిాషటమైన, ప్రత్యాకమైన, సంపూర్ణమైన, స్థర్ాత్రిక విసుర్ణను కనుగొంటుంది. ఇపుాడు దేవుని కుడి ప్పర్శవమందునా 
యేస్త తన ప్రతి అనుచరుని దాారా ఆయన తన కృప్ప కధ్న్ననిా తెలియపరుస్థుడు. ఎవరును ఈ పనిలో ప్రధ్యనాత లేని 
వారు కారు. ఎవరును అధకారాలు కాదు. 

మూడవది, క్రీస్తు ఆగమనం నిమితుము సిద్ాప్పటుగా చరిత్రలో జరుగుతూ వస్తునా ఈ నితాతా ప్రణాళ్ళకా 
ఉదేేశము స్తవార్ు యొకు కృప్ప కధ్న్ననిా సంపూర్ణముగా వెలలడి చేయాలి. దేవుని న్నన్నవిధ్మైన జ్ఞఞనము క్రీస్తు 
శరీర్మైయునా సంఘమనే స్థధ్నము దాారాబ్యలు పర్చబ్డాలని పౌలు చెపుాచున్నాడు. పైనునా పేరాలో సంఘము 
దాారా కృపను ప్రకటించే పరిచర్ాను నేను నిరిేషటమైనదిగా, ప్రత్యాకమైనదిగా, సంపూర్ణమైనదిగా, స్థర్ాత్రికమైనదిగా 
సూచించ్చను. అది నిరిాషటమైనది ఎందుకంటే ప్రతి క్రీస్తు అనుచరుడు దానిని పందుకున్నాడు. అది ప్రత్యాకమైనది 
ఎందుకంటే దానిని పందుకొనిన ప్రతి ఒకురూ వారి కంటూ ప్రత్యాక విధ్యనములో పందుకొన్నారు. దానిని 
న్నన్నవిధ్మైన జ్ఞఞనమని చెపుాచున్నాడు. ప్రతి క్రీస్తు అనుచరుడు ఎలా కృపను చేరుకొన్నాడను ప్రతి ఒకు కథనము కృప 
అనిపిలిచే దేవుని కళ్ళఖండములో ఒక ప్రత్యాకమైన చిత్రము వంటిది. వారిలో ఏ ఒకు వాకిు లేకపోయిన్న అది 
అసంపూర్ణము, వార్ంద్రూ ఉండినపుాడే దేవుడు చెప్పాలను కుంటునా సంపూర్ణ కథనము చెబుతుంది. తరువాత, అది 
సంపూర్ణమైంది ఎందుకంటే అనిా నిరిాషటమైన, ప్రత్యాకమైన కథన్నలు ఒక దిన్నన సంపూర్ణ కథన్ననికి కలుస్థుయి. ఏ 
ప్పపమును కృప కంటే గొపాది కాదు. చివర్కు అది స్థర్ాత్రికమైనది ఎందుకంటే అది లోకమంతటికి 
ప్రకటింపబ్డుతుంది, అటు తరువాత అంతము వస్తుంది. ప్రతి జ్ఞతి ప్రజలు, ప్రతి భాషకు చెందినవారు, ప్రతి దేశ్వనికి 
చెందినవారు దాని వలన మారుా చెందుత్వరు. 

న్నలుగవది, నిరిేషటముగా, ప్రత్యాకముగా, స్థర్ాత్రికముగా క్రీస్తు అనుచరుల దాారా ప్రకటించబ్డి, 
ప్రకటించబ్డుతూ నునా దేవుని ఈ కృప్ప స్తవార్ు ఆయా సమయాల యందు కనిపించని దురాతమలకు అంతుపటటనిదై 
ఉనాది. స్థత్వను, వాని అనుచరులకు మనగురించి తెలుస్త కనుక దానిని అర్మాు చేస్తకోలేరు. దేవుడు శిక్షించడానికి 
ఏ కార్ణాలనైన్న వెదుకుతుంటే వారికా వివర్మంత్వ తెలుస్తుంది. వారికి ప్పపము తెలుస్త కాని కృపను అర్ాం 
చేస్తకోలేరు. గాబ్రియేలు, దూతల సమూహము, దేవుని కుమారుడును, సృషిటకర్ు అయిన క్రీస్తును ఎరిగిన వారు. ఆయిత్య 
ఆయన ఎందుకు శరీర్ధ్యరియైయున్నాడు? క్రీస్తు జనులైన వారు లక్షలకొలది మందితో కలసి నితాత్వానికునా మంచి, 
చెడులను గూరిా ప్రకటించే పరిచర్ా ఈ లోకమందు కృపను కనబ్రిచే నిరిాషటమైన, ప్రత్యాకమైన, స్థర్ాత్రికమైన పరిచర్ా. 

అయిద్వది, పౌలుకును, మిగత్వ అపోసులులకు కలిగిన ప్రతాక్షత వలన ఇకుడ పౌలు ఇస్తునా వివర్ణ 
ప్పపము వలన ఘోర్ముగా మరుగుచేయబ్డిన మంచి ప్రణాళ్ళకను కాప్పడుటకు చేసిన ప్రయతాము కాదు. అది 
ఆయన నితాతా ప్రణాళ్ళకల క్రమానిా నిరాారిస్తుంది. ప్రతి క్రీస్తు అనుచరుని దాారా అంగీకార్ యోగాముగా కృప్ప స్తవార్ు 
ప్రకటించబ్డే సమయానికే దేవుడు పని చేయడము కాదు గాని నితాత్వానికిని అయివుంది. 

చివర్కు.. ఇకుడ ఇది నేను గ్రహంచునటుల సాషటముగా ఉంది! క్రీస్తు సంఘమనేది బోధంపబ్డునటులను లేక 
ఆరాధ్న్నకార్ాక్రమాలు జరుగు నటులను ప్రజలను సమకూరేా దుకాణము కాదు. పెద్ేవారిని, చినావారిని మంచి 
విలువలు కలవారిగా తీరిాదిదుటేకు కార్ాక్రమాలను చేపటేట కలబ్ కాదు. మన కోసం మంచి సేాహతులను, సహచరులను 
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కనుగొనునటుల స్థంఘీక కారాాలయము కాదు. ఇవనిాయు మన సాభావానికి మంచి విషయాలు కాగలవు కాని అవి 
మన ఉదేేశాము కాదు, అతి ప్రముఖామైన విషయాలునుకాదు. 

మనలో పూరిుగా న్నకు, జ్ఞఞనంతో నింపబ్డిన అనేకులకు క్రీస్తు శరీర్ము విషయములో దేవుని ప్రణాళ్ళక 
కషటతర్మైనది కాదు. కాని అది దాని సాభావమై యుంది. ప్రజలు భద్రతను కోరుకుంటున్నారు కనుక వారి ఉనికిని 
కాప్పడుకొనుటకు సంసాలుగా పనిచేయుటకు మొగుగ చూపుచున్నారు. మనం గురిుంపును కోరుకుంటున్నాము గనుకనే 
దానిని వావసీాకరించుట వలన మనం అనిాటికి లోబ్డుతున్నాము. క్రీస్తు శరీరానికి ఏవిధ్మైన వావసా అకుర్లేదు, 
ప్పపము చేయునపుాడును ప్రజలు భద్రముగా ఉంట్టరు, న్నయకులు సహతము ర్హసాముగా ప్పపము చేస్తునాను 
గురిుంపు పందుత్వరు. కాని, వావసా కార్ాక్రమాలను చేపటుటనటుల నడిపించినపుాడు, ప్రజలు లోకానికి స్తవార్ును 
అందించు విషయములో వారి సాప్రయోజన్ననిా కోరుకుంటూ వారి కార్ాకలాప్పలలో నిమగామైనపుాడు, న్నయకులు 
వారు కలిగిన బ్దధ్ాత అనగా క్రీస్తు జనులను స్తవార్ు విషయములో శకిుమంతులను చేయు పనిలోవారికి గురిుంపు 
తెచుాకొనే విధ్ముగా పనిచేసినపుాడు మనము ప్పపమునకు లోనయేా ప్రమాద్ముంది. చ్చలా విచ్చర్కర్ం, 
పరిశుదాాతుమడు మనలను శకిుమంతులనుగా చేయుచు త్వను నెర్వేరుాకోవాలనుకొను ఆయన కృప్పస్తవార్ు 
ప్రజలంద్రికి చేర్వలెనను ముఖాఉదేేశ్వనిా కోలోాతున్నాము.  

ఇద్ంతయు మనము కలిగి యుండవలసిన పున్నదులలో నుండి న్నలుగు ముగింపులకు ననుా నడిపిస్తుంది. 
1. క్రీస్తు అనుచరులంద్రిని పురికొలాాలి, 2. నూతన సంఘములను కట్టటలి. 3. పరుగు ప్రంత్వలలో, పటటణాలలో, ప్రతి 
దేశంలోని ప్రతి పురుషుడు, సీయు, పిలలలు యేస్తను గూరిాన స్తవార్ులో దేవుడిచేా కానుకను పందుకొనుటకైనను, 
తిర్సురించుటకైనను స్తవార్ును విని, అర్ాం చేస్తకొనేటటుల చూడాలి. ఒకటి, దేవుడు ఈ లోకములో ఏమి 
చేయాలనుకొనుచున్నాడో ఆయన క్రీస్తు ప్రజలంద్రి దాారానే చేస్థుడు. రెండు, క్రీస్తు ప్రజలంద్రి దాారా దేవుడు 
లోకములో త్వను ఏమి చేయద్లచుకున్నాడో, అది ఆయన వారికునా వర్ములను అభాాసము చేయుట కంటే 
మొద్టిదియు, అతి ప్రముఖామైనదిగా ఎంచి ఎవరైత్య క్రీస్తు ప్రజలను స్తవార్ు విషయంలో శకిుమంతులుగా చేస్థురో ఆ 
న్నయకతా బ్ృందాల దాారానే చేస్థుడు. మూడవది ఈ లోకంలో ఏమి చేయద్లచ్చడో ఆయన దానిని వికేంద్రికర్ణ 
దాారా జరిగిస్థుడు. న్నలగవది, దేవుడు ప్రతి సంఘము కలిగియునా బ్దధ్ాత ప్రకార్ము దాని సమీపమున నునా 
ప్రంత్వలకు ఏమిచేయద్లచ్చడో, అది ఆయన స్థానిక సంఘాలు స్తవార్ు విషయంలో, దాని విసుర్ణ విషయములో 
లెకుచెపా వలసియుంద్ని ఎంచి వెళ్ళాటకును, పంపుటకును, ప్పల్గగనుటకును, సహకరించుటకును నేరుగా ప్పల్గగనుట 
దాారా జరిగిస్థుడు. 

ఇద్ంతయు సంఘానిా గురించి దేవుడు రూపించిన ఉదేేశములోనికి మర్లాబ్డడానికి మరి యొక 
ముగింపునకు ననుా నడిపిస్తుంది. క్రీస్తు ప్రజలను వీటి విషయములో మనము ఎంతగా బ్లపరుస్థుమో అంతగా వారు 
బ్లపర్చబ్డత్వరు. వేదాంతముచ్చలా బ్లహీనమైనది, అసంపూర్ణమైనది. అందువలన క్రీస్తు ప్రజలును, లోకస్తాలును 
ఒక కార్ాక్రమము విషయములో ఇపుాడు కొనస్థగుతునాదే మన ప్రభావానికి విలువైన కొలతగా నముమనటుల 
నడిపించబ్డుతున్నాము. ఈ అసతా నమమకము మన సంఘములో అనేక మంది ప్రజలు చేరుతున్నా, లేక ఆతమ 
నింపుద్ల కలిగి ఉండిన్న మనం మన ఉదేేశమును సంపూరిు చేస్తునాటుల క్రీస్తు ప్రజలను,న్నయకులను భ్రమపరుస్తుంది. 
వాసువానికి, ఈ రోజులోల ప్పశ్వాతా సంఘములను చూస్తుంటే దేవునితో ఉనా అన్నానాతను ప్రజలు కోలోాతున్నారు. 
అయిత్య మా పటటణములోని సంఘము సంఖా విషయములో తగుగతుంది. అయిత్య వాకాానుస్థర్ముగా చూసేు మేము 
మంచిసిాతిలోనే ఉన్నాము. కేవలము మంచి సిాతిలో ఉండడము మాత్రమే కాదు గాని ఇతరులు గ్రహంచునటుల మంచి 
మాదిరియై ఉన్నాము. 
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ఆయా పరిసిాతులను బ్టిట, ఆయా ప్రదేశ్వలను బ్టిట, ఆయా సంసుృతులను బ్టిట విధ్యన్నలు మార్త్వయి అనే 
మోసములో పడిపోకుండునటుల నేను పరిశుద్ాగ్రంథము నుండి సంఘము గురించి నేరుాకొనిన విషయాలతో ఒక 
చకుటి ప్రణాళ్ళకను తయారుచేస్థను. నేను ఆ ప్రణాళ్ళకా అనాయానిా లెకు ఒపా చెపా వలసిన పరిధగా ఎంచ్చను. లెకు 
ఒపా చెపా వలసిన పరిధ పరిశుదాాతమ దేవుని మన చుటూట మనకు అందుబ్దటులో వుండే భూభాగానిా ఇమమని 
కోరుకుంటుంది. అందువలన అకుడ నునా ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీయు, పిలలలును స్తవార్ును విని, అర్ాం చేస్తకొని 
యేస్తను ర్క్షకునిగా అంగీకరించుటకైనను లేక తిర్సురించుటకైనను ఒక అవకాశ్వనిా కలిగియుండునటుల ఒక నిరిేషట 
సమయములో మనకు ఉనా వనరులనిాటిని బ్లపర్చుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఆయన యందు 
విశ్వాసముంచిన వారు ఒక స్థానిక సంఘ జీవితము లోనికి అడుగు పెడత్వరు. ఆ సంఘము 1.వారిని వారు 
కలిగియునా యాజకత్వానిా అభాాసముచేయునటులను, పర్లోకపు తండ్రితో అన్నానాత లోనికి ఎదుగునటులను 
బ్లపరుస్తుంది. 2. పరిశుదాాతమ దేవుడు వారికిచిాన సంబ్ంధులంద్రికి వారి నిరిాషటమైన, ప్రత్యాకమైన కృప్ప స్థక్షయమును 
చెపేా విషయములో లెకు ఒపాచెపుా వారిగా ఉండుటకు బ్లపరుస్తుంది. 3.దేవుడు వారికిచిాన తలాంతులను 
గురిుంచుటకు తగిన పరిసిాతులను ఏర్ారుస్తుంది, మరియు వాటిని సంఘములో వాడునటుల బ్లపరుస్తుంది, 
అనిాటికంటే ముఖాముగా వారి జీవితకాలములో వారు ఎకుువగా గడిపే ప్రంతములలో వాడునటుల బ్లపరుస్తుంది. 

నేను ఎరిగిన సంఘ వేదాంత్వనికి లెకు ఒపా చెపా వలసిన పరిధ విరుద్ాముగా ఉంది. మన ప్రభావము నేను 
ఆలోచన్నతమక విధ్యనముగా పిలుచుకొనే దానిచేత ఇంతకు ముందు కొలవబ్డేది. ప్రత్యాక విధ్యనములో మాట్టలడాలంటే 
మనలను మనము కొలుచుకోవడము తృపిుని, భద్రతను, ఆతమ సంతృపిుని కూడా కలిగిస్తుంది. మనం ఏవిధ్మైన 
ఆతీమయ పద్ములు వాడుతున్నామనేది కాదు గాని మనం పెద్ే సంఘమయాా లేదా అనుదానిపైనే మన నిజమైన 
పనితనం కొలువబ్డింది. ఈ ప్రజలు ఎకుడి నుండి వచ్చారో, వారి కుటుంబ్దలలో,వారి సంబ్ంధ్ బ్దంధ్వాాలలో వారి 
విశ్వాసము వలన ఎలా ఉంటున్నారో అనేది తదుపరి విషయం. అయిత్య మనం నివసించే సమాజములోని వాసువికతల 
నడుమ అదే సమాజములోనునా క్రీస్తు సంఘముతో సహకరిసూు సంఘమునకునా స్తవార్ు ఉదేేశముతో మనలను 
మనము సరిచేస్తకోవడము ప్రముఖామైన విషయము. మనము నివసిస్తునా సమాజములో స్తవార్ు సరియైన రీతిలో 
ప్రకటింపబ్డుతుందా? అనునది మూల ప్రశా అయినది. ఆ ప్రశా స్తలువుగా కొలవద్గిన ప్రశా! 

మీకు, న్నకును వేయబ్డుతునా నిజమైన ప్రశా ఇది మాత్రమే; అధక సంఖాలో ప్రజలు మన సంఘములకు 
హాజర్వుతూ, వారి విశ్వాస్థనికి అనుగుణముగా జీవించకపోత్య సంతృపిు కలుగుతుందా? ఆ ప్రశాకు తగిన 
సమాధ్యనముగా విశ్వాస్తలు నమేమదే వారి ఉదేేశమని మరియు మనం నివసించే సమాజములో మనము నిజముగా 
ప్రభావము చూపగలమో లేదో నిరాారిస్తుంది. 
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అధ్యాయము - 4 

దేవుడు సంఘమునకు న్నయకత్వానిా ఎందుకు ఇచ్చాడు? 

 

రాబ్ర్ట గ్రీన్ లీఫ్ ఈ దినపు ప్పశ్వాతా క్రైసువ సంసాలు న్నయకతాము విషయములో ఎందుకు 
విఫలమవుతున్నాయో ఈవిధ్ముగా వాాఖాానించ్చరు. “సరియైన రీతిలో న్నయకత్వానిా జరిగించుటలో మన సంసాలు 
విఫలమవట్టనికి గల కార్ణం, పెద్ే, చినా న్నయకులు అనే బేధ్ము ఉండి వారి మధ్ా నునా సమనాయ లోపమే”. ఏక 
న్నయకతా విధ్యనము ఉండుట వలన పతన్నవసా కలుగుతుంది అనుటకు ఆయన తన మాటలను ఈవిధ్ముగా 
కొనస్థగించ్చడు, “ఒకు న్నయకుడే అంద్రి కంటే పైగా నుండుట విభినామైనది, న్నశనకర్మైనది”. 

ఈ వాాఖాానము ప్పశ్వాతా దేశ్వలలోని స్థానిక సంఘాలలోని న్నయకతా సతామును ఏ మాత్రమును తకుువ 
చేయుటలేదు, విసరిీంచుటను లేదు. అనేక పుసుకాలు ప్రస్తుతమునా లోక న్నయకతా విధ్యన్నలు సంఘాలలోను, క్రైసువ 
సంసాలలోను ప్రకి చెరిపివేస్తున్నాయని చెపుాచునావి. ఈ ప్రభావము సరిచూడలేనంత గొపాదై వుంది. దేవుడు 
మనకిచిాన న్నయకతామును సరిగానెర్వేర్ాలేక పోత్య క్రైసువ ప్రజలంద్రు పేద్వారు అవుత్వరు. వారి జీవిత న్నణాత 
మీద్ను, వారి జీవన ప్రమాణముల మీద్ను ఈదినములలోని సంసుృతి చ్చలా ప్రభావం చూపుతుంది. జీవితంలో 
ఏదియు సిార్మైనది కాదు. క్రైసువులు స్థధ్యర్ణమైన జీవిత్వనిా, గంద్ర్గోళ్ జీవిత్వనిా జీవించుటకు ఏమాత్రం 
ఇషటపడరు కాని వారి ఆతమలు వెలిగింపబ్డిన దినమునుండి దేవుడు వారి నుండి ఆశించిన విధ్ంగా జీవించుటకు 
పరిశుదాాతమకు సహకరించుటకు ప్రర్ంభిస్తున్నారు. వారు సమయానుకూలముగా పరిశుదాాతుమని నడిపింపును బ్టిట 
చుర్కుగా ఎపుాడు పనిచేయరో వారు అపుాడు దేవునికి విరోధ్ముగా ఉంట్టరు. 

న్న జీవితములో నేను అనేక సంఘాలను ద్రిశంచి విజయవంతమైన క్రైసువ ప్రజలు దేవుని వాగానే్నలను, 
ఆయననుండి వారు ఆశించిన వాటిని ఎందుకు పందుకొనలేదో చ్చలా కార్ణాలు తెలుస్తకొన్నాను. వాటిలో అనేక 
కార్ణాలు మన చుటూటనునా లోక పరిసిాతులపై, స్థత్వను శకుులపై కేంద్రీ కృతమైయునావి. అనేకులు లోక ప్రభావం 
వారిపై నుండుట వలన వారిమనసుతాం విషయములో విఫలమై, క్రీస్తు అనుచరులపై నింద్ను మోపుతున్నారు. ఈ 
విధ్మైన ప్రవర్ునను బ్టిట, వారు చేయు నేరారోపణను బ్టిట వారిలో మనము గొపా సవాలు సరిగా చొచుాకొని పోలేద్ని 
నేను నముమత్వను. బ్దధ్ాత కలిగన న్నయకులు, ఆరోహణుడైన యేస్తని పిలుపుకు నిజముగా పిలుబ్డిన వారు, 
పరిశుదాాతమ చేత నింపబ్డినవారు వారిపై మోపబ్డిన నింద్ల విషయంలో లేఖన్నలను ఆధ్యర్ం చేస్తకొని సింహం 
భాగమును భరించ్చలి. 

గ్రీన్ లీఫ్ ప్పశ్వాతా దేశ్వలలోని సంసాల న్నయకతాం విషయంలో చేసిన విమర్శ సరియైనదే. ఒక మనుషుాని 
ఆధపత్వానిాకనబ్రిచే విధ్యనం అనగా సి.ఇ.ఓ, లేక ప్రెసిడెంట్, లేక సీనియర్ ప్పసటర్ వంటివి అనిా మానవ సంసాలను 
తినివేసే కాానసర్ వంటివి. ఆ కాానసర్ యవాన న్నయకుల ఊహాలలోను, ప్రస్తుత మందునా శిక్షణా కేంద్రాలలోను 
చొచుాకొని పోతుంది. ఈవిధ్మైన న్నయకతాం వలన నమమకతాము, బ్దధ్ాతల విషయంలో న్నయకుడు 
విఫలమవుతున్నాడని గ్రీన్ లీఫ్ అభిప్రయం. ఉనాతస్థానంలో న్నయకతా ధోర్ణి మనకు స్థధ్యర్ణ విషయముగా మారి 
నమమకస్తాలైన వారిని అందించడం కషటంగా మారింది. మనుషుాలు ఉనాత స్థానంలో వుండాలను న్నయకతా 
ధోర్ణివలన మనం మన బ్లానిా కోలోాయి ఆతీమయ మర్ణం తధ్ామయేా పరిసిాతులలో విడిచి పెటటబ్డాాము. 
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లోకసంబ్ంధ్మైన సంసలాలోనునా న్నయకతామే పేరు మోసిన క్రైసువ సంసాలలోని న్నయకతాం కంటే మెరుగాగ 
నునాది. లోకసంబ్ంధ్మైన న్నయకతామే బ్దగుంద్నా గ్రీన్ లీఫీకునా అభిప్రయం వాటి నైతిక విలువలను బ్టిట 
కాదుకాని వారే వారికివాబ్డిన న్నయకతాం విషయంలో దేవుని సేవకుల కంటే నమమకంగాను, చురుకుగాను 
నుంటున్నారు. దేవునిలో మనం కనుగొనిన న్నయకత్వానిా మించిన మర్క న్నయకతాం వుండకుండా జ్ఞగ్రతుపడాలి. 

మూడు లేఖన భాగాలు నూతన నిబ్ంధ్నలోని క్రీస్తు ప్రజల న్నయకత్వానిా గురించి చకుగా మాట్టలడుచునావి. 
మరింత ఎకుువగా చెప్పాలంటే న్నయకతాం గురించి చెపాబ్డవలసిన విషయాలనిా వీటిని ఆధ్యర్ం చేస్తకొనే 
చెపాబ్డాలి. అవి క్రొతునిబ్ంధ్న సంఘన్నయకతాం వుండవలసిన సంసుృతిలో నుండి వచిానవి. మొద్టి వాకాభాగం 
ఎఫెసీ 4:11-12 న్నయకతాం ఎందుకు ఉనాదో చెపుాతుంది. రెండవది 1కొరింథి 12వ అధ్యాయము న్నయకతా 
నిరామణానిా గూరిా మాట్టలడుతుంది. నేను నిరామణము అనే పదానిా న్నయకత్వానిా గూరిాన స్థర్ాత్రిక, మూలాధ్యర్ 
నియమాలను గూరిా మాట్టలడుకే వాడాను కాని చ్చరిత్రాతమకమైన, వేదాంతపర్మైన వాద్నకు దారి తీయుటకు కాదు. 
మూడవ వాకాభాగం మతుయి 20లో యేస్తనుండి న్నయకత్వానిా గూరిాన సూచన్నతమకమైన విధ్యన్నలను 
పందుకొన్నాము. నిజ్ఞనికి, క్రొతునిబ్ంధ్న న్నయకతాం గూరిా ప్రముఖామైన వాకాభాగంగా ఏదైన్న చెపాబ్డిందా 
అంటే నేను నమేమది దీనినే. 

క్రొతు నిబ్ంధ్నలోని న్నయకతా లక్షణానిా, ప్పత్రను అనుసరించుట నేరుాకోవాలి. 

ఎఫెసీ 4: 11-12లోని మొద్టి భాగం నుండి నేను చ్చలా చెప్పాలి, లేనియెడల అనేక మంది నేను లోతుగా 
చెపాలేద్ని విచ్చరిస్థురు. కాని, బ్లమైన అనేక వాద్నలు లేవనెతుబ్డిన తరువాత పనికమాలిన విషయాలు ప్రబ్లిన 
తరువాత న్నకు రెండు ప్రముఖామైన విషయాలు మిగిలినటుల కనిాస్తుంది. మనం దేవుని సంపూర్ణమైన ప్రభావానిా 
చూడాలనుకుంటే ఈ ప్రముఖామైన విషయాలు మిగిలిన వాద్నలనిా చెరిపివేయబ్డిన తరాాత పరిగణనలోకి 
తీస్తకోవాలి. 

ఎఫెసీ 4:13 “పరిశుదులు సంపూరుణలగునటుల క్రీస్తు శరీర్ము క్షేమాభివృదిా చెందుటకును, పరిచర్ా 
ధ్ర్మముజరుగుటకును, ఆయన కొంద్రిని అపసులలనుగాను కొంద్రిని ప్రవకులనుగాను, కొంద్రిని స్తవారిుకులను 
గాను, కొంద్రినికాపరులనుగాను, ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను”. 

ఒకటి, క్రీస్తు తన సంఘానికి వర్ములను అనుగ్రహంచి యిచిాన ప్రజలు నేరుగా దేవుని వలన యివాబ్డిన 
ఆలోచన్నతమకమైన వర్మైయున్నారు. ఈ విధ్ంగా వర్ముగా ఇవాబ్డడం వలనను యేస్త తన శరీర్ం పటల కనబ్రేా 
ప్రేమ ఎకుువగా కనబ్డుతుంది. నేను ఈ వచన్నలలో మోషే చేత వ్రాయబ్డిన ఆదికాండము 1 మరియు 2 
అధ్యాయాలలో వ్రాయబ్డిన దేవుని జ్ఞఞన ద్ృషిటని, పోలికను చూస్తున్నాను. గొపావాడైన సర్ాజ్ఞఞనియైన దేవుడు 
నెర్వేరునటుల దేవుని పరిపూర్ణమైన కారాానిా ప్రస్థదించుచున్నాడు. ఆయన గుణలక్షణాలనిాయు ఆయన సంద్రాానిా, 
అధకారానిా, తన సారూపమందునా మనిషిని ప్రతిధ్ానిస్తున్నాయి. కాని దేవుని శకిువంతమైన హసుము వలన 
సృజింపబ్డిన ఈ సృషిటలో ఏదో కొదువ కనిాస్తుంది. అది మానవ సంబ్ంధ్మైన అనుభవానిా బ్టిట చెపాతగినది కాదు 
కాని దేవుడే దానిని గ్రహంచ్చడు కాని ఆయన కూడా దానిని సాషటముగా బ్రీు చేయలేడు. ఆదామునకు సహకారి 
కావలసి వచెాను. ఆ సహకార్ము యేదో ఒక విధ్ంగా వుండకూడదు కాని తన వలెనే వుండి, సృషిట రీత్వా తనకు 
ఇవాబ్డిన దేవుని గుణగణాలను తనలో కలిగి యుండి మిగిలిన సృషిటయంతటికి వేరుగా నుండాలి. అంత్యకాదు ఆమె 
ఆదామునకును భినాముగా నుండాలి. దేవుని సారూపమందునా వారిరువురి వలన మానవ అనుభూతి యొకు 
సంపూర్ణత కనబ్డాలి. దేవుడు ఈ అవసర్తను ముందుగానే చూచి ఆదామునకు ఒక బ్హుమానమును ఇచ్చాడు... 
అంత్యకాక ఆయా సమయాలయందు అతనికి అనుగ్రహంపబ్డిన వాని సంత్వనం అతనిని పోలియున్నారు. 
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ఈ వాకాభాగము సమస్థునిా ముందుగా చూచి అనుగ్రహంచే దేవునిని గూరిా మాట్టలడుతునాటుల న్నకనిాస్తుంది. 
యేస్త తన సంఘం కొర్కు మర్లా వచుా దినము వర్కు అది ఎలా వుండాలో, ఎలా మారాలో ముందుగానే 
చూస్తున్నాడు. అయినను అనిా సమకూర్ాబ్డినపాటికి ఇంకా ఏదో కొదువగా నునాది. పెద్ేలు, సేవకులు స్థానిక 
సంఘానికి ముఖామైన వారైత్య, పరిశుదాాతుమడు దేవుడు ఈ లోకంలోను, తన ప్రజలలో జరిగించు వాటికి అద్ృశా 
శకిుయైత్య ఇంకనూ న్నకేదో సంఘంలో కొదువగానునాటుల కనిాస్తుంది. అపసులలు, ప్రవకులు, స్తవారిుకులు, కాపరులు, 
బోధ్కులు వారికివాబ్డిన ప్పత్రను, పిలుపును సంఘంలో ఇంకను నెర్వేర్వలసిన విషయంగా యేస్త చూస్తున్నాడు. 
ప్రపంచ వాాపుంగా సంఘాలలో తన ప్రజల చేత వాడబ్డుతునా వర్ముల గురించి తరువాత మరింత ఎకుువగా 
చెపాబ్డుతుంది. ఇపుాడు ఒకుమాటలో త్యలిా చెప్పాలంటే దేవుని ప్రజలు వారికివాబ్డిన దైవీకమైన బ్దధ్ాతను, 
ఉదేేశ్వానిా నెర్వేరుానటుల వారికి తెలియకుండానే ముందుగా దేవుడు అవసర్ంగా చూచుట వలన తనసంఘానికి 
ఇవాబ్డినవి. 

దేవుని సంఘముతో న్నకునా 30సంవతసరాల అనుభవం ననుా ఒక ప్రశా వేస్తకోవడానికి పురికొలుాతుంది, 
“సంఘజీవితంలో ఈ వర్ములు అనుగ్రహంపబ్డిన వారిలో ఎవరైనను లేకపోత్య సంఘము ఏమి కోలోాతుంది?” 
సంఘం తనకునా సాభావానిా, ఉదేేశ్వనిా, మరియు దానితో ప్పటు దానిచుటూట నునా లోకం పై దాని ప్రభావానిా 
కోలోావునటుల చేసేదేమిటో, సంఘం ఏమి కోలోాతుందో మునుమందు చూడబోతున్నాము. ఈ ప్రజలు వారిని వారు ఎలా 
నడిపించుకుంట్టరు? వారు ఎలా గురిుంపును పంది,తరీీదును పందుకొంట్టరు? వారు వారి లెకు ఒపా చెపావలసిన 
పరిధని ఎకుడ కనుగొంట్టరు? ఈ ప్రశాలనిాంటి కంటే కూడా ఈ మొద్టి ప్రశా ప్రధ్మముగా ఉంటుంది. 
ముఖాాంశముగా సంఘములో నెర్వేర్వలసిన వర్ములను గూరిా ఎఫెసీ 4:11లో మనం కనుగొనగలము. మన స్థానిక 
సంఘ పరిసిాతులను ఆధ్యర్ం చేస్తకొని సంఘానిా నడిపిసేు యేస్త తన సంఘానికి వర్ములను అనుగ్రహంచుటలో 
ఉనా సంపూర్ణతను కోలోాత్వము. ఒక వాకిు అంద్రికంటే పైన వుండే న్నయకతా విధ్యన్ననికి వునా బ్ల, బ్లహీనతల 
ప్రభావము వలన మనము మర్ణిస్థుము. ఆ వాకిుయే గాని, స్త్రీయేగాని పునరుత్వానుడైన యేస్తని వలన ఆతమవర్ము 
అనుగ్రహంపబ్డి వాడబ్డుతునా వారైనను సరే మనపై దుష్ప రాభావానేా చూపుత్వరు. 

ఈ అయోమయ పరిసిాతిని మనం ఒక స్థధ్యర్ణ విషయముగా ఎంచునటుల చ్చలా కాలము నుండి 
సంఘములలో ప్పతుకుపోయింది. మన ఆదిమ సంఘ పెద్ేలు సహతము దీని విషయంలో పోరాడలేదు. 
సంఘచరిత్రపై జరిపిన ఓ చినా సమీక్ష ఈ బ్లహీనత తొంద్ర్గానే సంఘములోనికి చొచుాకొని సంఘ పరిసిాతిని ఆధీన 
పరుాకొంద్ని తెలుపుతుంది. కేవలము గత శత్వబ్ేంలోమాత్రమే ప్పశ్వాత్యాతర్ సంఘాలు ప్పశ్వాతా సంఘాలను 
అధగమించి సేవ జరిగించినపుాడు మాత్రమే మనం సంఘము సంప్రదాయబ్ద్ాంగా నుండుట గమనిస్తున్నాము. 
ప్పశ్వాతా దేశ్వలకు ఆవలనునా సంఘాలు గత శత్వబ్ాంలో న్నటకీయంగా అభివృదిాచెందినపుాడే ఎఫెసీ 4:11లోనునా 
లేఖన్ననుస్థర్మైన వావసా సంఘంలో ప్రభావం చూపింది. తతీలితంగా ఆరోగాకర్మైన న్నయకతాం చోటుచేస్తకుంది. 

నేను, న్న భార్ా మా జీవిత కాలంలో ఆయా సమయాలలో యాభై దేశ్వలలోని న్నయకతా కేంద్రమైన 
సంఘాలను దాదాపు ద్రిశంచ్చము. లాటిన్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఆసియాలలో మేము పెద్ే సంఘాలు విసురించడం 
చూస్థము. మేమును అమెరికాలో అలాగే చేశ్వము కాని ఎంతో త్యడా వుంది. అమెరికాలో చినా చినా సంఘాలను 
నిరిమంచిన పెద్ే సంసాలను కొనిాంటినే కనుగొన్నాము. వాటిలో అనేకం ప్రధ్మిక ద్ర్శన్ననిా నెర్వేరుాటకు కాదు గాని 
సంఘంలో నునా న్నయకుల, సభ్యాల తీర్ని కోరికల వలననే నిర్ాచించ్చయి. 

కాని ఆ ద్ృకాధ్ము అమెరికా బ్యట ప్రంత్వలలో చ్చలా విభినామైంది. నేను ప్పశ్వాత్యాతర్ దేశ్వలలో చినా 
చినా సంఘాలను అక్రమమైన రీతిలో నిరిమంచడం అరుదుగా చూస్థను. మరియు వాటిలో అనేక సంసాలు వారి 
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సంఘాలు వంద్లకొలదిగాచూపిస్తున్నారు. వారు సంఘ స్థాపనను జరిగిస్తునాటుల కనిాంచే విధ్ంగా పనిచేయటేలదు గాని 
వారి అంతర్ంగమందునా ఉదేేశాం సాషటమైయుంది. వారు పెద్ే సంఘాలను కట్టటలను ఉదేేశం కలిగి లేరు కాని 
వారునా ప్రంతపు, దేశపు, పటటణపు ప్రజల వద్ేకు స్తవార్ును విసురింప చేయాలనునదే వారి ముఖామైన వుదేేశాము. 
నూతన న్నయకులను అందించి నూతన సంఘాలను స్థాపించడంఊపిరి ప్తలుాకోవడం వంటిది. 

మరి ఈ రెండు పరిసిాతులు ఎందుకు చ్చలా త్యడాగా నునావి? సమాధ్యనములోని ఒక భాగము ఎఫెసీ 4:11లో 
వుంద్ని నేను నముమత్వను. ప్పశ్వాతా దేశ్వలలో ఎకుువ శ్వతం సంఘాలు న్నయకునిా, కాపరిని పరిశుదాాతమ దేవుని 
వలన అనుగ్రహంపబ్డిన వారిగా ఎంచి వారి వలననే సంఘాలు నడిపింపబ్డుతున్నాయి. ఆ సంఘ పరిసిాతి వారిని 
వేడుకొనేదేమిటంటే సంఘంలో న్నయకతా ధోర్ణి మారాలని. కాని ఇతర్ దేశ్వలలో నునా సంఘ న్నయకతాంలోనైత్య 
ఈ వాకాభాగం పై క్షుణణమైన చర్ా జరిపి అంద్రును సంఘాభివృదిాకి ప్పటుపడుతున్నారు. 

వారిలో కొంద్రు కాపరులును, బోధ్కులును కాకపోవచుా కాని అపసులులై యున్నారు. అంత మాత్రమే 
కాదుగాని ప్పశ్వాతాదేశ్వలలో లేని విధ్ంగా వేరేారు వర్ములను అనుగ్రహంపబ్డిన వారికి సహకరించడం 
నేరుాకొన్నారు. తతీలితంగా దేవుని ప్రజలు పరిశుదాాతుమడు నింపుచునా శకిుని లోకంలో కనబ్ర్ాగలుగతున్నారు. 

అయిత్య, పునరుత్వానుడైన యేస్త తన సంఘంలోని జనులకు ఏమి చేయుటకు వర్ములను ఇచ్చాడు? ఈ 
లేఖన భాగంనుండి ఎతిు చూపబ్డవలసిన రెండవ ప్రముఖామైన విషయమిది. పౌలు వర్ములను అనుగ్రహంపబ్డిన 
ప్రజలు వాకిుగతంగా యేమిచేయవలసి యుందో సరిగాగ వివరించక పోవడం గమన్నర్హం. తన మనస్తసలో 
దాగివునాదేమిటంటే అంద్రూ సహకరించుకొంటూ చూప్పలిసన ప్రభావమేనని. పునరుత్వానుడైన యేస్తని వలన 
వర్ములివాబ్డిన వార్ంద్రూ దేవుని సేవ జరిగించుటకు తన ప్రజలను పురికొలావలసిందే. 

ఎఫెసీ 4:13 “పరిశుదుాలు సంపూరుణలగునటుల క్రీస్తు శరీర్ము క్షేమాభివృదిా చెందుటకును, పరిచర్ా 
ధ్ర్మముజరుగుటకును” 

ఈ సేవా ద్ృకాధ్ం ఇపాటికే పౌలు ఎఫెసీ పత్రికలో చెపిాన రీతిగా రెండు ముఖామైన విధ్యన్నలలో జర్గాలి. ఒక 
విధ్యనమేమిటంటే వాడబ్డే వాకిు యొకు జీవితము, స్థక్షయము. రెండవ అధ్యాయములో పౌలు తన కుమారుని 
స్థారూపాములో సృజించుటలో దేవుని మహతుర్ పనిని గూరిాయు, మనం చేయుటకు ఆయన ఉదేేశించిన మంచి 
పనులను చేయునటుల మనలో ప్రతి ఒకురికి ఇవాబ్డిన మంచి ఈవులను గూరిాయు మాట్టలడుచున్నాడు. 

ఎఫెసీ 2:8-10 “మీరు విశ్వాసము దాారా కృప చేతనే ర్క్షింపడియున్నారు. ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, 
దేవునివర్మే. అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. మరియు వాటి యందు 
మనమునడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ాపర్చిన సత్ క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తు యేస్త నందు 
సృషిటంపబ్డినవార్మై ఆయన చేసిన పనియైయున్నాము”. 

అయిత్య ఈ సేవ విషయంలో మరో విధ్యనముంది. స్థానికపర్ంగానైన్న, పటటణపర్ంగానైన్న, 
రాష్ట్రవాాపుంగానైన్న, దేశవాాపుంగానైన్న లేక విశావాాపుంగానైన్న విశ్వాస్తలంద్రూ కలసి పనిచేయుట వలన స్థమూహక 
ప్రభావముండాలి. అదే విషయానిా యేస్త యోహాను 17వ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. పౌలు కూడా ఈ ప్రభావము యొకు 
ప్రముఖాతను ఎఫెసీ 3:10,11 లో చెప్పాడు. పెంతెకొస్తు దినము నుండి యేస్తని రాక వర్కు ప్రతి క్రైసువుని పై నితాతా 
అద్ృశా శకుుల ప్రభావము వలన వాకిుగత స్థక్షయములు లోకములో ప్రభావానిా చూపుత్వయి. 
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ఎఫెసీ 3:8-11“దేవుడు మన ప్రభ్యవైన యేస్తనందు చేసిన నితా సంకలాము చొపుాన, పర్లోకములో 
ప్రధ్యనులకును,అధకారులకును, సంఘము దాారా తన యొకు న్నన్నవిధ్మైన జ్ఞఞనము ఇపుాడు తెలియబ్డవలెనని 
ఉదేేశించి, శోధంపశకాముకాని, క్రీస్తు ఐశార్ామును అనాజనులలో ప్రకటించుటకును, సమసుమును సృషిటంచిన దేవుని 
యందు పూర్ాకాలము నుండిమరుగైయునా ఆ మర్మమును గూరిాన యేరాాటు ఎటిటదో అంద్రికిని త్యటపర్చుటకును, 
పరిశుదుాలంద్రిలో అతాలాడైనన్నకు ఈ కృప అనుగ్రహంచెను”. 

ఈన్నడు మనము న్నయకులుగా పిలుచుచునా, క్రీస్తు చే వర్ములు అనుగ్రహంచబ్డిన వారి 
కొలమానమేమనగా, క్రీస్తు ప్రజలు వారి వాకిుగత వేదికపై అనగా సంద్ర్ుము సంసుృతి లేదా వారి పనిలో నితాతాపు 
ఉదేేశామును నెర్వేరుాటకు వారిని శకిుమంతులనుగా చేయడమే. ప్రతి తర్మువారు న్నయకతాం విషయంలో 
వైఫలాానిా వింటూనే ఉనాపాటికి ఈ సతాము విషయంలో ఆశించిన మేర్కు రాణించుటలో విఫలమౌతూనే వున్నారు. 

పౌలు చెపిాన మాటలలో మనం మన మనస్తసలలో తికమక పడునటుల వర్ములను అనుగ్రహంపబ్డిన వారి 
ప్రముఖాతయైనను, ఒక పరిచర్ా కంటే మర్క పరిచర్ా ప్రముఖామైందిగా ఏదియు చెపాబ్డలేదు. ఖచిాతంగా యేస్త 
వర్ములను అనుగ్రహంపబ్డిన ప్రజలు ఒకరినకరు సహకరించుకుంటూ సంఘములో వారి ప్రభావము చూపుట కంటే 
మర్కటి ఆశించుట లేద్ని చెపుాటకు సంశయించనకురేలదు. పౌలు కొరింథీయులకు వ్రాసిన పత్రికలో తన మాటలను 
బ్టిట తన ప్రజల కోసం తనకుండిన గొపా భార్ము సంఘము లోని తన బ్ృంద్ం సంఘములో చూపే ప్రభావానిా బ్టిట 
కొలవాలని త్వను ఉదేేశించినటుల మనకేమైనను అనుమాన్ననిా కలిగిస్తున్నాయా? క్రీస్తు ప్రజలు త్వను ఆశించిన మేర్కు 
పర్లోకపు తండ్రితో అన్నానా సంబ్ంధ్ంలోనికి ఎదుగక పోవుట వలన పౌలు వారి కోసం పుసుకాలు వ్రాయుటను బ్టిట, 
సెమిన్నర్లలలో బోధంచుటను బ్టిట, వీడియోలు తీయుటను బ్టిట తృపిుచెందుత్వడంట్టరా? లేదా తన చుటూట ఉనా 
ప్రపంచములో దేవుని కుమారుడైన యేస్తని గూరిాన స్తవార్ును తనలో ధ్రించుట దాారా తృపిు చెందాడా ?  

అది మనం అపసులుల కార్ాముల గ్రంధ్ంలో చూస్తునా సంక్షిపు ద్ృకాధ్ం కాదా? ఇతరులు దానిని గూరిా 
సరిగాగ ఇది పరిశుదాాతుమని కార్ాముల గ్రంధ్ం అని పిలువబ్డాలని అంటున్నారు. ఆయన ఈ లోకమును ప్పపము 
విషయంలో ఒపిాంపచేసి తీరుా తీర్ాడమే కాదు కాని వర్ములను అనుగ్రహంపబ్డిన క్రీస్తు ప్రజల విషయంలో దేవుడు 
వారిలో రూపించిన ఉదేేశ్వనిా, వారిదాారా ఆశించిన ఫలిత్వనిా నేర్వేరుాటకు వారిని శకిుమంతులను చేయుటకు పని 
చేస్థుడు. ఎఫ్. ఎఫ్. బ్రూస్ తన పుసుకంలో పౌలుకునా బ్ృందానిా గూరిా మాట్టలడుతూ క్రొతు నిబ్ంధ్నలో సరిగాగ గమనిసేు 
పౌలు తనకునా అపసులతా భారానిా సంఘంలో నెర్వేరుాటకు, నిర్ారిుంచుటకు తన తర్ములో 25మంది గల 
బ్ృందానిా నడిపించ్చడు. మరి మనము ఆ విధ్మైన సహకార్ పరిచర్ా లేదా లెకు ఒపా చెపా వలసిన పరిధ యొకు 
అవసర్త కలిగియున్నామా? లేదా? 

రెండవ వాకాభాగమైన 1కొరింథి 12వ అధ్యాయము ఎఫెసీ 4:11-12లోని అవే సవాలులను కలిగియునాది. 
మర్ల నేను రెండే ప్రముఖామైన అంశ్వలను చరిాంచ్చలనుకుంటున్నాను. అవి న్నయకతా అంశమునకు ద్గగర్గా 
నునావి. సంఘానిా శరీర్ముగా పౌలు చూపించడం కేవలం ఒక ఉపమాన్నలంకార్మై దాని సత్వాల విషయంలో 
పరిధని కలిగియుంది. అయిత్య అది పూరిు అధ్యాయానేా మించిన ఉపమాలంకార్ము, నమమద్గిన సత్వాలను 
దాగియుంది. కొరింథీయులకు వ్రాయబ్డిన సందేశంలో న్నయకతా సందేశ్వనిా గూరిా గొపాగా చెపాబ్డిన 
ఉపమాన్నలంకార్మది. అది న్నయకత్వానిా గూరిాన మూల ప్పఠాలను తెలుపుతుంది. 

“ఆయినను అంద్రి ప్రయోజనము కొర్కు ప్రతి వానికి ఆతమ ప్రతాక్షత అనుగ్రహంపబ్డు చునాది. 
ఏలాగనగా,ఒకనికి ఆతమ మూలముగా బుదిా వాకామును, మరి యొకనికి ఆ ఆతమ ననుసరించిన జ్ఞఞన వాకామును, మరి 
యొకనికి ఆఆతమ వలననే విశ్వాసమును, మరి యొకనికి ఆ ఒకు ఆతమ వలననే సాసాపర్చు వర్ములను, మరియొకనికి 
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అదుుత కార్ాములను చేయు శకిుయు, మరియొకనికి ప్రవచన వర్మును, మరి యొకనికి ఆతమల వివేచనయు, 
మరియొకనికి న్నన్నవిధ్భాషలను, మరి యొకనికి భాషల అర్ాము చెపుా శకిుయు అనుగ్రహంపబ్డియునావి. అయినను 
వీటననిాటిని ఆ ఆతమ యొకడేతన చితుము చొపుాన ప్రతి వానికి ప్రత్యాకముగా పంచి యిచుాచు కార్ాసిదిా 
కలుగచేయుచున్నాడు. ఏలాగు శరీర్ము ఏకమైయునానుఅనేకమైన అవయవములు కలిగియునాదో, యేలాగు 
శరీర్ముయొకు అవయవములనిాయు. అనేకములైయునాను ఒకుశరీర్మైయునాదో, ఆలాగే క్రీస్తు ఉన్నాడు. 
ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గ్రీస్త దేశస్తాలమైనను, దాస్తలమైనను,సాతంత్రులమైనను, మన మంద్ర్ము ఒకు 
శరీర్ములోనికి, ఒకు ఆతమ యందే బ్దపిుసమము పందితిమి. మనమంద్ర్ము ఒకుఆతమను ప్పనము చేసిన వార్మైతిమి. 
శరీర్మొకుటే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా ఉనాది. నేనుచెయిా కాను గనుక శరీర్ములోని 
దానను కానని ప్పద్ము చెపిానంత మాత్రమున శరీర్ములోనిది కాకపోలేదు. మరియు -నేను కనుా కాను గనుక 
శరీర్ములోని దానను కానని చెవి చెపిానంత మాత్రమున శరీర్ములోనిది కాకపోలేదు. శరీర్మంతయుకనాయిత్య 
వినుట ఎకుడ? అంతయు వినుటయైత్య వాసన చూచుట ఎకుడ? అయిత్య దేవుడు అవయవములలో ప్రతి దానినితన 
చితు ప్రకార్ము శరీర్ములో నుంచెను. అవనిాయు ఒకు అవయవమైత్య శరీర్మెకుడ? అవయవములు 
అనేకములైననుశరీర్ మొకుటే. గనుక కనుా చేతితో - నీవు న్నకకుర్లేద్ని చెపాజ్ఞలదు. తల, ప్పద్ములతో మీరు 
న్నకకుర్లేద్ని చెపాజ్ఞలదు.అంత్యకాదు, శరీర్ము యొకు అవయవములలో ఏవి మరి బ్లహీనములుగా కనబ్డున్న 
అవి మరి అవశాములే. శరీర్ములోఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ అవయములను మరి ఎకుువగా 
మనపర్చుచున్నాం. స్తంద్ర్ములు కానిమన అవయవములు ఎకుువైన సంద్ర్ాము కలుగును. స్తంద్ర్ములైన మన 
అవయవములకు ఎకుువ సంద్ర్ా మకుర్లేదు.అయిత్య శరీర్ములో వివాద్ము లేక, అవయవములు ఒక దానినకటి 
యేకముగా పరామరిశంచులాగున, దేవుడు తకుువదానికే యెకుువ వునత కలుగ చేసి, శరీర్మును అమరిాయున్నాడు. 
కాగా ఒక అవయవము శ్రమపడునపుాడుఅవయవములనిాయు దానితో కూడ శ్రమపడును. ఒక అవయవము ఘనత 
పందునపుాడు అవయవములనిాయు దానితోకూడ సంతోషించును. అటువలె, మీరు క్రీస్తు యొకు శరీర్మైయుండి 
వేరు వేరుగా అవయవములైయున్నారు”. (1కొరింథి12:7-27). 

మొద్టిగా, న్నయకతాం సంఘానికి ఇవాబ్డిన వర్ములను సిార్పర్చ్చలి. న్నయకతామందునా క్రీస్తు ప్రజలు 
క్రీస్తు అనుచరులలో మొద్టి వారును, ముఖామైన వారునై యున్నారు. వారు మొద్ట న్నయకులు కాదు కాని మొద్ట 
క్రైసువులై యున్నారు. సంఘము విషయంలో నునా ప్రతి ప్రధ్మికమైన నియమము మొద్ట వారికే చెందుతుంది. 
1కొరింథి పత్రికలో పౌలు కనుగొనిన మొద్టి ప్రధ్మికమైన నియమము, ఆతమ శకిు కలిగించు వర్ము సంఘంలోని ప్రతి 
ఒకు విశ్వాసికి చెందుతుంది. ఆ వర్ములు ఇవాబ్డిన విధ్యనము, ఆ వర్ములు ఇవాబ్డుటకు గల కార్ణము, 
సంఘంలో అవి కూర్ాబ్డిన విధ్యనములనిాయు న్నయకతా గుంపులో వారికంద్రికిని చెందుత్వయి. అవి స్థానిక సంఘ 
న్నయకతాంలోనునా వారికైన్న, యేస్త ముందుగానే వర్ములిచిా సంఘానికిచిాన వారికైన్న, అనేక పరిచర్ాలునా 
సంఘంలోని వారికైన్న చెందుత్వయి. న్నయకతాం గూరిా, వర్ములను గూరిా ఆలోచిసూుంటే అనేక స్థర్ాత్రిక సత్వాలు 
తెలుస్థుయి. 

కృప్పవర్ములు ప్రతి క్రైసువునికి వాకిుగతముగా ఇవాబ్డినవి (7వ). ఏ క్రైసువుడును వారిని బ్లపరిచే, 
సమరాులను చేసే ఒకు వర్మైనను ఇవాబ్డకుండా విడిచి పెటటబ్డ లేదు. క్రైసువులంద్రును వర్ముల గుచామను కలిగి 
యున్నారు. నేను ఆతమ బ్లపర్చు స్థమర్ాయపు వర్ములను గూరిా మాట్టలడుతున్నాను ఎందుకనగా మనలో 
ప్రతిఒకుర్ము దేవునికి కావాలి కనుక పరిశుదాాతుమడు ప్రతి ఒకురిలో పనిచేయును. ఈ వర్ములు న్నవని 
చెపుాకొనువారు సరిచేయబ్డవలసి యుంది. పరిశుదేాతుని వర్ములు ఈభూమి మీద్ న్నకు ప్రయోజనము 
కలుగునటుల ననుా వాడుకొనినను అవి న్న కొర్కు కాకా భూమి మీద్ సమసు మానవాళ్ళ నిమితుమై దేవుని స్తవార్ు 
ఉదేేశము నెర్వేర్ాబ్డుటకేనని గ్రహంచి నేను వర్ములను సంప్పదించలేదు కాని వర్ములే ననుా స్థాధీన పరుాకొనెనని 
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చెప్పాలిసయుంది. పరిశుదాాతమ దేవుడు సంపూరిుగా ననుా వశపరుాకొని ననుా వాడుకొనుచున్నాడు కాని అది న్న వాకిుగత 
నెర్వేరుా కొర్కు కాదు కేవలం దేవుని చిత్వునిా నెర్వేర్ాడానికే. అవును నేను న్నలోని పరిశుదాాతమ నడిపింపునకు 
సంపూర్ణంగా సహకరిస్తున్నాను కాని ఆశించేది న్న వాకిుగత నెర్వేరుాలను కాదు. 

వర్ములు అంద్రి ప్రయోజనం కొర్కు వునావి (7వ), ఒక వేళ్ మనుషుాలంద్రి ప్రయోజన్నర్మాే దేవుని వర్ము 
ఒకనికిని, సంఘానికిని ఇవాబ్డక పోత్య అసలు ఆ వర్ములు ఇవాబ్డక పోయుంటేనే మంచిది. అవి నేను 
కలిగియుండునటుల, హతుుకొనునటుల, ఆరాధంచునటుల లేక తిర్సురించునటుల న్న ఇష్ట్రటనిా బ్టిట యునావి కావు. అవి 
ఇతరుల ప్రయోజనం కొర్కును, దేవుని ఉదేేశాం నెర్వేరుటకును వుండెను. 

మనం పందుకొనిన వర్ములు పరిశుదాాతుమని చేత నిర్ణయించబ్డినవి(11వ), న్నకివాబ్డిన వరానిా నేను 
నిర్ణయించుకొని తీస్తకొనలేదు. కనీసము న్న క్రైసువ తలిలద్ండ్రులైనను వారి కుమారునికి ఇవాబ్డునటుల కోర్కొనలేదు. 
నేను వేదాంత విద్ానభాసించిన కళ్ళశ్వల సహతము న్నకు ఏ వర్ము అనుగ్రహంపబ్డిత్య ప్రభావవంతమైన సేవ 
జరిగిస్థున్న నిర్ణయించ లేదు. కాని పరిశుదాాతుమడే న్నస్థమరాాయనిా బ్టిట, దేవుని ఉదేేశ్వనిా బ్టిట, ఆయన 
స్థర్ాభౌమాధకారానిా బ్టిట న్నకు ఇచెాను. అయిత్య న్న వాకిుగత స్థమారాాయనిా బ్టిట, విశ్వాస జీవిత్వనిా బ్టిట ఏవి న్నకు 
ఇవా బ్డుట వలన ఆయన చితుమును న్న వాకిు గత సంకలాములను నెర్వేరుత్వయో వాటినే ఇచెాను. 

ఈ వర్ముల నిజమైన ప్రభావము పౌలు శరీర్ముగా పిలుచుచునా సంఘస్తాలంద్రి పూరిు సహాకర్ం వలననే 
కొలువబ్డాలి(12-26). శరీర్ములోని ఏ అవయవమును ఇతర్ అవయవము యొకు విలువను తిర్సురించ కూడదు. 
అలాగే శరీర్ములోని ఏ అవయవమును శరీర్ పనితనం విషయంలో ప్రముఖామైన ప్పత్రను కలిగియున్నానని 
చెపాకూడదు. వాసువము చెప్పాలంటే ఆరోగావంతమైన శరీర్ము తనలో దాగియునా అవయవములను, స్తనిాతమైన 
అవయవములను కాప్పడే ప్పత్రను, ఘనపరిచే ప్పత్రను పోషిస్తుంద్ని పౌలు మనకు చెపుాచున్నాడు. ఒకే వాకిు 
సంఘంలో ఉనాత స్థానంలో ఉండాలను భావన ఈదిన్నన సంఘానిా చెడగొడుతుంది. ఆతమవర్ములను గూరిాన ఈ 
సంక్షిపు వివర్ణను మనం ముగించేముందు అఖరిదైన ఒక పనికిమాలిన విషయానిా జ్ఞఞపకంచేస్తకోవాలి.  

ఆతమవర్ములను గూరిాయైనను, శరీర్మును గూరిాయైనను 4-7వచన్నలలో చరిాంపబ్డిన రీతిగా 
మరియెకుడైనను చరిాంపబ్డలేదు, కనీసము వారిలో వారైనను వాటిని గూరిా మాట్టలడుకొనలేదు కనుక మనమును 
వాటిని గూరిా వాదించుకొనకుండా జ్ఞగ్రతుపడాలి. పౌలు చెపేాదేమిటంటే దేవతాంలోని ముగుగరు దేవుని ఉదేేశాము 
నెర్వేరునటుల శరీరానిా సిద్ేపరుచు విషయంలో, శరీర్ంలోని ప్రతి భాగానిా సిద్ాపరుచు విషయంలో కలసి 
పనిచేయుచున్నారు. ఆతమదేవుడు ఆ వర్ములనుపంచుత్వడు. కుమారుడైన యేస్త ఆ వర్ములు అనుగ్రహంపబ్డిన 
సేవకులను నడిపిస్థుడు. తండ్రియైన దేవుడు వాటి ప్రభావానిా ఆధీనపరుాకొంట్టడు. ఈ ప్రతాక్షతకునా అర్ామేమిటి? 
ఉదేేశామేమిటి? 

1కొరింథి 12:4-6, “కృప్పవర్ములు న్నన్న విధ్ములుగా ఉనావి గాని ఆతమ యొకుడే. మరియు 
పరిచర్ాలున్నన్నవిధ్ములుగా ఉనావి గాని ప్రభ్యవు ఒకుడే. న్నన్నవిధ్ములైన కార్ాములు కలవు గాని అంద్రిలోను 
అనిాంటిని జరిగించుదేవుడు ఒకుడే”. 

బ్హుశ్వ తండ్రియైన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుదాాతుమడైన దేవుడు క్రీస్తు ప్రజలనుండి దేవుని రాజాం 
విషయంలో వారు ఆశించే సహకార్ం, ఐకాతల విషయంలో మాదిరీయై వుండవచుా. సంఘము విషయంలోనునా 
దైవికమైన ఉదేేశ్వనిా నెర్వేరుానటుల దానిని శకిుమంతునిగా చేసి, నిమగామగునటుల దానిని పురికొలుాటకు ఆ ముగుగరి 
దాారా పరిపూర్ణమైన సహకార్ము అలుముకుంది. లేఖములలోనునా సూచనల మేర్కు వారి ముగుగరిలో తండ్రియైన 
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దేవునికి ప్రముఖాస్థానం కలిాంచుటకు అంద్రిలో ఏకీభావం ఉంద్ని న్న ఆలోచన. అందువలన ప్రస్తుతం ప్పశ్వాతా 
దేశ్వలలో నునా రీతిగా ఒక వాకిు అంద్రికి పైగా నుండి పెతునం చెలాయించునటుల తండ్రియైన దేవునితో సమానంగా 
ఉండ తెగించువాడెవడు? ఖచిాతంగా ఈ విషయంలో యేస్తని మాటలు, సాలక్షణం పరిగణలోనికి తీస్తకొనబ్డాలి. 
“క్రీస్తుయేస్తనకు కలిగిన యీ మనస్తస మీరును కలిగియుండుడి. ఆయనదేవుని సారూపము కలిగిన వాడైయుండి, 
దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచి పెటటకూడని భాగామనియెంచుకొనలేదు గాని.."(ఫిలి 2;5,6). త్రితాం దానికి 
ఉనా మర్మయుకుమైన మార్గంలోనే సంఘం దానికుండిన ఉదేేశ్వనిా నేర్వేరుానటుల సంపూర్ణంగా నడిపించుచునాది. 

అంత్యకాదు కానీ మనలో నునా వాత్వాసము ఏ మాత్రమైనను మేలుకర్ంగా యుందా అంటే అది కేవలం 
వర్ముల విషయంలో మాత్రమేనని లేఖనము చెపుాచునాది. మనము ఈ మాటలను బ్టిట ఆ వర్ముల చిత్రానిా సరిగాగ 
గమనిసేు న్నలుగు భాగాలుగా కనిాస్తుంది. మొద్టి భాగము ప్రతి వానికిని ఇవాబ్డిన ఆతమవర్ముల సమేమళ్నం. నేను మీ 
కిస్తునా సందేశము కేవలము సంఘము పటల దేవునికి ఉనా ఉదేేశ్వనిా ఆలోచించినపుాడు కలిగిన ఆతమ నడిపింపును 
బ్టిట కాదు కాని ఆ ఆతమ వర్ములు ఒకదానినకటి కలసి న్నలోను, న్న దాారాను పనిచేస్తునా విధ్యనమే. రెండవ భాగము 
దేవుని ఉదేేశము నెర్వేరునటుల మనలోని సేవ చేయు ప్రతిఒకురిని వేరు వేరుగా వాడుకోవడం. వర్ములు 
వాడబ్డునటుల కేవలం అనంతమైన మార్గములు లేవు కాని న్నలో నునా వర్ముల సమేమళ్నం ఎపుాడైన్న, ఎకుడయిన్న 
వాడబ్డత్వయి. నిజ్ఞనికి సేవకు ఉపయోగపడవలసిన ఆ వర్ముల సమేమళ్నం ఆయా సమయాలలో పరిసిాతులను బ్టిట 
మారుతూనే వుంటుంది. 

మూడవ భాగము దేవుని ఉదేేశము నెర్వేరునటుల సంఘంలోని సేవకులు కలిగియునా వర్ముల ప్రభావము. 
ఇవి బ్హుప్రముఖామైనిగా నేను పిలుస్థును ఎందుకంటే వాటిని చూచునపుాడెలాల మహోనాతుడైన దేవుడు మనలో 
ప్రతిఒకురి దాారా జరిగించ్చలని నిర్ణయించుకొన్నావే జరుగుతునాటుల అనిాస్తుంది. అహం, మొండితనం, దురాక్రమణలు 
కూడా కొంత మంది ప్రజల సేవకు స్థక్ష్యాలు. మంచి పనితనం దేవుని ఉదేేశ్వనిా నెర్వేర్ాదు. నీ జీవితములో వచిాన 
ఆటుపోటులను, ఇతర్ వాకుుల వలన నీజీవితము లో చూపే ప్రభావాలను తటుటకొని త్రితాం జరిగించే పనికి నీవు 
సహకరించిత్య మనలను ఎకుడ వాడుకోవాలో అకుడ దేవుడు అదుుతమైన రీతిలో వాడుకుంట్టడు. మర్ల ఇది ఏది 
కూడా న్న సాంత కీరిు కొర్కు లేదా న్న సాంత శరీర్ములోని ఏ అవయవము దాని సాంత కీరిు కొర్కు పనిచేయుట లేదు. 

మనము త్రితాము లోని వారు సంపూరిుయైన సహకార్ముతో పనిచేయుటను చూచినపుాడు క్రీస్తు ప్రజలు 
పరిపూర్ణంగా పురికొలాబ్డడము, మన హృద్య కోరెులు తీర్డము, ప్రపంచ వాాపుముగా స్తవార్ు విసురించడము 
చూస్థుము. అయిత్య ఆ చిత్రానిా సంపూరిు చేసే మరో భాగము తపిాపోయినటుల మనకు కనిాస్తుంది, అది చ్చలా 
మర్మయుకుమైయుంది. దేవుడు తనను, తన ఉదేేశ్వలనుహెచిాంచుకొనునటుల క్రీస్తు ప్రజల దాారా పని చేయుటకు 
అదుుతమైన విధ్యన్ననిా కలిగియున్నాడు. ఆయన ననుా కేవలము ఒక బోధ్కునిగా వాడుకోవడము మాత్రమే చేయడు 
గాని న్న జీవితంలో ఆనందానిా, నెర్వేరుాలను తీస్తకొని వస్థుడు. పరిశుద్ాగ్రంధ్ము వ్రాయబ్డునటుల దేవుడు 
వాడుకొనిన ప్రజల వాకిుత్వాలు, జీవిత్వలు ప్పడుచేయకుండా దేవుడు తన ప్రేరేపణ దాారా ఆయన నడిపింపును 
ఇచ్చాడు. 

ఈ సతాము విషయంలో న్న సాంత జీవితము ఒక వివర్ణ కాగలదు. క్రీస్తు శరీరానికి నేను సేవ జరిగించు 
తొలిదిన్నలలో న్నయకతా పరిచర్ాలో నేను ఒక సంఘ కాపరిగా ఉన్నాను. సంవతసర్ములు జరుగుచుండగా నేను 
ఇబ్బందులనుఎదుర్ునుట ప్రర్ంభించ్చను. మొద్టిగా నేను ఎవరి క్రింద్నైత్య పనిచేస్థన్న ఆ విజయవంతమైన 
న్నయకులు (న్నయకతాం అనేపద్ం వారికే సరిపోతుంద్ని నేను తగిన వాడను కానని వాదించేవారు) న్నతో 
వాదించుట ప్రర్ంభించ్చరు. ఎఫెసీ 4:11 నుండి నేను అర్ాం చేస్తకొనిన దాని ప్రకార్ం నేను నిజమైన సంఘ కాపరి 
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వద్ేన్న లేదా యువకుల న్నయకుని వద్ేన్న పనిచేసూుంటే వారుఎలలపుాడు ద్యాహృద్యలుగా నుండాలి. నిజమైన 
నిర్ాచనం వారి మదిలోనునా లక్షణాల దాారా, చేసే పనుల దాారా సాషటంగా కనబ్డుతుంది. ద్యకలిగిన వారిగా, ఒక 
మంచి న్నయకునిగా ప్పషటరుగారైనను, నేనైనను ప్రతి దినము వైద్ాశ్వలలను ద్రిశసూు, గృహద్ర్శన్నలు చేసూు మా సేవను 
జరిగించ్చలి. 

నేను ఒక మేనేజరుగా పనిచేసినపుాడు వారు ఆ పద్విని ఒక న్నయకుని కంటే గొపాదిగా నిర్ాచించే వారు 
అయిత్య ఎంతోమంచి మంచి కార్ాకలాప్పలను మేనేజరు నుండి ఆశించేవారు. కనుక మేనేజరుగా న్న ప్పత్రను 
సక్రమంగా నిర్ారిుంచడానికి కార్ానిర్ాహణను గూరిాన పుసుకాలు చదువాలిస వచేాది, కమిటీ మీటింగులను 
నిర్ాహంచడం నేరుాకొన్నాను, తోటి ఉదోాగస్తాలతో కలసి పనిచేయడం నేరుాకొన్నాను. 

ఇదే విధ్యనము సంఘములో ఇతర్ వర్ములు కలిగిన వారు సేాహతులైనను, లేక తోటి ఉదోాగులైనను లేక 
అధకారులైనను వారితో కలసి పనిచేయుటకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎఫెసీ పత్రికలో పౌలు ఇచిాన జ్ఞబిత్వకును ఇదే 
విధ్యనము సరిపోతుంది, ఒకే సేవా గురి కలిగి వర్ములను అనుగ్రహంపబ్డిన సంఘములోని మిగిలిన వారికంద్రికి 
ఇది వరిుస్తుంది. స్తవారిుకుడు ననుా ఒక గొపా ఆతమల సంప్పద్కునిగా వుండాలని ఆశిస్థుడు. సంఘ కాపరి ననుా క్రీస్తు 
జనులలో వారికునా అవసర్తల విషయంలో కనికర్ము గలవానిగా వుండాలని ఆశిస్థుడు. బోధ్కుడు ననుా ప్రతి రోజూ 
దేవుని వాకాానిా చదువాలని, దేవుడు ఆశించే రీతిలో వాకాము విషయంలో నిష్ట్రణతునిా కావాలని ఆశిస్తున్నాడు. 
హెచారించే వర్ము కలిగిన వాడు నేను ప్రజల బ్దధ్లు తీర్ాబ్డునటుల ఎకుువ సమయము గడప్పలని ఆశిస్థుడు. 
మనమంద్ర్ము మనకునా వర్ములతో ఇతరులను ప్రోత్వసహంచుటలో గొపా ప్పత్రను కలిగియున్నాము. 

మన మనంద్ర్ము మనకునా వర్ములతో ఆయన ఉదేేశ్వనిా నెర్వేరుాటకు ప్రయోజనకర్ంగా నుండునటుల 
ఎవరికివార్ం ఒక ప్రత్యాకత కలిగన వార్మని గ్రహంచుటకు చ్చలా సంవతసర్ములు పటిటనందున నేను చ్చలా నిరాశ 
చెందాను. ఏ మాత్రము సందేహంచకుండా నేను ఒక మేనేజరును కానని చెపుాతున్నాను, కనుక ఒక మేనేజరు మంచి 
కార్ాకలాప్పలను నిర్ారిుంచుటలో ఆనందించునటుల న్న నుండి వాటిని ఆశించవదుే. నేను ఒక నువారిుకుని కాదు కనుక 
న్న నుండి ఒకే పనిని ఆశించ వదుే. నేను ఒకకాపరిని కాను, కనుక ప్రజల అవసర్త విషయంలో న్న మొద్టి 
సాంద్నగా కనికరానిా ఆశించవదుే. 

నేను మంచిని సంప్పదించుకొనునటుల ఈ క్రమశిక్షణలనిాంటిని చదివాను. మొద్టిగా, అవి నేను ఎవరిన్న 
గురిుంచుటకు సహాయపడినవి. రెండవది, అవి నేను వర్ములను, వర్ములు కలిగిన వారిని అభినందించుటకు 
సహాయపడినవి. మూడవదిగా,అవి క్రీస్తు ప్రజలను శకిుమంతులను చేయుటయను పర్లోకపు పరిచర్ాలో నునా 
భినతాంలోని ప్రముఖాతను గురుుచేస్తున్నాయి. న్నలగవదిగా, వీటిని చదువుటను బ్టిట, క్రీస్తు జనులంద్రిలో దేవుడాశించే 
ప్రధ్మిక విలువలను ఎలా ఆచర్ణలో పెట్టటలో నేను నేరుాకొనిన ప్రజలను బ్టిట, కాపరిని బ్టిట కనికరానిా వెంట్టడుటను 
నేరుాకొన్నాను. స్తవారిుకుని నుండి న్న స్థక్షయమును పంచుకోవడం నేరుాకొన్నాను. బోధ్కుని నుండి సతాము యొకు 
ప్రధ్యనాతను, దానిని సంప్పదించుటను నేరుాకొన్నాను. కాని ఇవి యేవియు,వాటిలో నిమగామైయునా సేవకులును, 
వారు చూపించబోయే ప్రభావాలు న్నవి కావు. 

న్నలో పనిచేస్తునా ఆతమ దేవుని వర్ములు నడిపించే, ప్రసంగించే వర్ముల చుటూటనే ననుా త్రిపుాతున్నాయి. 
మిగిలిన కొనిా చినా వర్ములతో ప్పటు ఇవి న్న ఆతమవర్ముల సమేమళ్న్ననిా పరిపూర్ణం చేస్తున్నాయి. కాని ఈ 
వర్ములు అనేక విధ్యలుగా వాడబ్డాలి, సమయానుకూలంగా మార్ాబ్డాలి. కాని ఇతర్ సమయాలలో నడిపించే వర్ం 
చ్చలా బ్లమైనది, అది నేను సేవాసంసాను నడిపించేటపుాడు కనుగొన్నాను. ప్రస్తుత సమయమందు ఇంతకు 
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ముందెనాడూ లేనివిధ్ంగా అదుుతమైన అభివృదిాని చూస్తున్నాను. ఇపుాడు నేను ఒక ప్రవకు పనిని నిర్ారిుస్తున్నాను, 
అపసులతా పరిచర్ాలోను ముందుకు కొనస్థగుతున్నాను. 

ఆతమ దేవుడు న్న జీవితం దాారా నడిపించే, ప్రసంగించే వరాలను ఉపయోగించుకొంటున్నాడు. కుమారుడైన 
దేవుడు సంఘం దాారా త్వను జరిగించుకొను విశావాాపుమైన స్తవార్ు పరిచర్ా విషయంలో సరియైన సమయంలో 
సరియైన ప్రదేశంలో నుంచుతున్నాడు. తండ్రియైన దేవుడు ఆయన ఎరిగిన రీతిగా వీటనిాటి యొకు ప్రభావానిా 
చూపుతున్నాడు. త్రితాం ఇద్ంతయు న్నవాకిుత్వానిా ప్పడుచేయకుండా ననుా ఆయనకు ఒక రోబోగా మాత్రమే 
వాడుకోకుండా చేస్తున్నాడు. అవును, నేను పరిశుదాాతమ, వాకాపు పరిపూర్ణ కారాానికి సమరిాంచుకోవలిసయుంది. 
పునరుత్వానపు ప్రభావం చూపునటుల న్న జీవితంలోనికి ఎంతగా నేను ఆయనను ఆహామనిస్థున్న అంతగా ప్రభ్యవైన 
యేస్తని న్నణామైన జీవిత్వనిా చూస్థును. ఇంకా మాట్టలడాలంటే న్న వర్ముల దాారా,కార్ానిర్ాహణ దాారా స్తవార్ు 
పరిచర్ా మరింత ప్రభావవంతముగా వుంటుంది. 

త్రితాంలోని వారు కలసి సహకరించుకొంటూ పనిచేసేటపుాడు క్రీస్తు ప్రజలలో ఒకే విధ్మైన కారాానిా 
జరిగిస్థురు. వారు కార్ానిర్ాహణ కొర్కు వారిని సంపూర్ణంగా లోపరుాకొంట్టరు. న్నయకత్వానికి దేవుడిచిాన పని 
ఫలించునటుల దేవుడాశిస్తున్నాడని గ్రహంచునటుల నేను లోపరుాకొంటున్నాడు అను పద్ము వాడాను. దేవుడు 
న్నయకత్వానికి తన సంఘంలో, సంఘం మధ్ాను,సంఘం కొర్కు ప్రత్యాకమైన ప్రధ్యనాతను ఇవాడం ఒక 
మర్మయుకుమైనది. ఆయా పరాాయములు మన వైఫలాం ఆయన వైఫలాంగా మారుతుంది. కాని ఆయనకునా గొపాతన 
మేమిటంటే ప్రజలు వారి హృద్యాలలో నునా కోరెులను, చేయాలనుకొనా నిర్ణయాలను అనుసరించి 
నడుచుకొనునటుల ఆయన అనుమతించడు. ఆయన తన ఉదేేశ్వలను నెర్వేరుాకొనునటుల ప్రజలనువాడుకొనుటలో 
నిష్ట్రణతుడై యున్నాడు. 

న్నయకతాం పరిశుదాాతుమడు సంఘానికిచిాన వర్ములను గురిుంచుట మాత్రమే కాదు కాని రెండవ చర్ాగా 
సంఘం కలిగియునా సమనాయ సాభావానిా గురిుంచ్చలి. ప్పశ్వాతా దేశ్వలలో చ్చలా కాలం నుండి ఉండిన న్నయకతా 
విధ్యనం మారాలని బ్లవంతం చేయుచునా రెండు కార్ణాలలో ఒకటి త్రితాం కనబ్రిాన మాదిరి. రెండు, సంఘానికునా 
సమనాయ సాభావము. ఈ దిన్నలలో న్నయకత్వానిా గూరిాన చర్ా సంఘంలో జరుగవలసిన చర్ాలోల తపాక 
అవసర్మైనది. క్రొతు నిబ్ంధ్నలో న్నయకత్వానిా గూరిా చెపాబ్డిన దానినే మనం చేపట్టటలి. క్రొతు నిబ్ంధ్నలోనునా ఏ 
న్నయకతా విధ్యనమైన సంఘంలోని వార్ంద్రూ కలసిఏర్ారిాందే. అది సంఘం దాారా వరిణంచబ్డిన మాటలతోను, 
ఆంశ్వలతోను మాత్రమే నిర్ాచింపబ్డాలి. న్నయకత్వానిా గూరిాదేవుడు ఏర్ారిాన విధ్యన్ననికి వేరుగానునా, విరుద్ాంగా 
నునా చర్ాలను సంఘం తిర్సురించ్చలి. 

1కొరింథి 12వ అధ్యాయము క్రీస్తు సంఘానికునా సమనాయ సాభావానిా గూరిా సాషటంగా చెపుాతుంది. ఒక 
చెవి శరీరానికి అతుకబ్డి అది జరిగించ్చలిసన పనిని నిర్ాహంచినపుాడే అది చెవిగా గురిుంప బ్డుతుంది. మిగిలిన శరీర్ 
అవయములును అలాగే గురిుంపబ్డత్వయి. అదే విధ్ంగా న్నయకతా విధ్యనమును నుండాలి. న్నయకతాం ఇలా 
నిర్ాచింప బ్డింది, 1. అది క్రీస్తు సంఘంలోనే జీవించి, కద్లి, పనిచేస్తుంది. 2. సంఘమంతటిలో నునా భినాతాంలో 
సహకారానిా కలిగసూు పనిచేస్తుంది. 3. ఒకే ఒకునిరిాషట ఉదేేశము కొర్కు పనిచేస్తుంది కాని తన సాంత ఘనత కొర్కు, 
ప్రతిఫలం కొర్కు పనిచేయదు. 

ఆరోగావంతమైన శరీర్ము తనలోనునా స్తనిాతమైన, తకుువ ప్రధ్యనాత గల అవయవములను 
కాప్పడుకొనుటకు ఎలలపుాడు పనిచేయునటుల సంఘంలోని న్నయకతాం కూడా తనలోని బ్లహీనులైన వారిని 
కాప్పడుకొనుటకు చూడాలి. అయిత్య న్నయకతాం ఒక ఆధపతాం, పెతునం కాదు. వాసువానికి ఆరోగావంతమైన 
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న్నయకతాం తనలో నునా వారెవరూ ఈ లాంటి అభిప్రయానికి రాకుండా తగిన జ్ఞగ్రతు వహస్తుంది. ఆరోగావంతమైన 
న్నయకతాం వారిలోనుండే సమసాలు లేవనెతుకుండాచూస్తకుంటూ ప్రతి వాకిు తన పరిచర్ా ప్రముఖామైందిగా 
తలంచకుండా జ్ఞగ్రతుపడుతుంది. ఆ విధ్మైన న్నయకతా గుంపులు సంఘములో బోధ్కుడు, స్తవారిుకుడు, మొద్లగు 
పరిచర్ాలు చేయుటకు దేవుడు వాడుకొను వాకుుల కంటే పరిచరేా చ్చలాప్రముఖామైంద్ని తెలుస్తకొనునటుల 
నేరుాకొన్నారు. తుద్కు, ఆరోగావంతమైన న్నయకతాం దేవుడు ఉదేేశించిన పనిని నెర్వేరుాటకే ప్రధ్యనాతను 
చూపుతుంది కాని వాకిుగత పరిచర్ాలను నెర్వేరుాటకు కాదు. న్నయకతాం ఎలలపుాడు ప్రభావవంతమైందిగా 
చెపాబ్డాలంటే సంఘము దాని ప్పత్రను నెర్వేరిానపుాడు, పౌలు ఎఫెసీలో చెపిాన విధ్ంగా బ్లపర్ాబ్డి స్తవార్ు పనిని 
జరిగించినపుాడే. 

ఇద్ంతయు ఎందుకు చెపాబ్డుతుంద్ంటే లోకసంబ్ంధ్మైన న్నయకతా విధ్యన్నలు సంఘంలోనికి 
చొర్బ్డకుండా జ్ఞగ్రతుపడుటకే. ఎపుాడైత్య మొద్ట దేవుని సత్వాలను గురిుస్థుమో అపుాడు వాటిని ఒక నూతన సత్వానిా 
కనుగొనినటుల కాకుండా ఇపాటికే దేవుని చేత ఇవాబ్డిన సతాంగా అనాయిస్థుము. ఈ దినపు న్నయకతా వావసా ఎంత 
ప్రయోజనకర్ంగా కనబ్డిన్న సంఘం వాటిని తిర్సురించ్చలి. 

అలాగుననే న్నయకతాముపై ప్పతనిబ్ంధ్న్న బోధ్నునాది. ప్పతనిబ్ంధ్న నుండి అనిాతర్ములకు సరిపడిన 
కొనిా ప్రముఖామైన, స్థర్ాత్రికమైన సత్వాలను మనం గురిుంచవచుా. కాని ప్పతనిబ్ంధ్నలో ఇశ్రాయేలీయులకు 
ఇవాబ్డిన న్నయకతా విధ్యనం సంఘంలోనికి తీస్తకొని రాబ్డడం తపుా. సంఘానికి రాజులు తెలీదు, కేవలం 
ర్క్షించిన రాజైన క్రీసేు తెలుస్త. సంఘం అహరోను యాజకత్వానిా జరిగించుట లేదు కాని ప్రతి విశ్వాసికునా 
యాజకత్వానిా జరిగించుచునాది. మందిర్ము గుడార్ముగాను, ఒక రాతి కటటడముగాను కనబ్డదు కాని క్రీస్తు జనులే 
మందిర్మైయున్నారు. వారు ఒకురిగాను, సమూహముగాను దేవుడు నివశించు ఆలయమై యున్నారు. 

ఇది నేరుగా మూడవ విషయానికి నడిపిస్తుంది, మతుయి 20:20-28 నేను క్రీస్తు సంఘంలో న్నయకతాం 
విషయంలో అతి ప్రముఖామైందిగా నమేమ వాకా భాగం. 

“అపుాడు జెబ్ద్యి కుమారుల తలిల తన కుమారులతో ఆయన యొద్ేకు వచిా నమస్థుర్ము చేసి ఒక 
మనవిచేయబోగా- నీవేమి కోరుచున్నావని ఆయన అడిగెను. అందుకు ఆమె- నీ రాజామందు న్న యిద్ేరి 
కుమారులలో ఒకడు నీకుడివైపునను ఒకడు నీ ఎడమవైపునను కూరుాండ సెలవిమమని ఆయనతో అనెను; అందుకు 
యేస్త- మీరేమి అడుగుచున్నారో అది మీకు తెలియదు; నేను త్రాగబోవు గినెాలోనిది మీరు త్రాగగలరా? యని వారిని 
అడుగగా వారు- త్రాగగలమనిరి.ఆయన-మీరు న్న గినెాలోనిది త్రాగుదురు గాని న్న కుడివైపునను న్న ఎడమవైపునను 
కూరుాండనిచుాట న్న వశమున లేదు; న్న తండ్రి చేత ఎవనికి సిద్ాపర్చబ్డెన్న వారికే అది దొరుకునని చెపెాను. తకిున 
పదిమంది శిషుాలు ఈ మాట విని ఆ ఇద్ేరిసహోద్రుల మీద్ కోపపడిరి. గనుక యేస్త తన యొద్ేకు వారిని పిలిచి-
అనాజనులలో అధకారులు వారి మీద్ ప్రభ్యతాముచేయుదుర్నియు వారిలో గొపా వారు వారి మీద్ అధకార్ము 
చేయుదుర్నియు మీకు తెలియును. మీలో ఆలాగుండకూడదు;మీలో ఎవడు గొపావాడై యుండగోరున్న వాడు మీ 
పరిచ్చర్కుడై యుండవలెను. మీలో ఎవడు ముఖాడై యుండగోరున్నవాడు నీ దాస్తడై యుండవలెను. ఆలాగే 
మస్తషాకుమారుడు పరిచ్చర్ము చేయించుకొనుటకు రాలేదు కాని పరిచ్చర్ముచేయుటకును, అనేకులకు ప్రతిగా 
విమోచన క్రయధ్నముగా తన ప్రణమునిచుాటకును వచెానని చెపెాను”. 

యేస్తనకు, శిషుాలకు మధ్ా జరిగిన చర్ా పరిశీలన్నతమకమైంది, ఎందుకనగా అది యేస్తను గూరిా ఆయన 
శిషుాలనుగూరిా ఎకుువగా చెపుాతుంది. మొద్టిగా, మనము యేస్తని సహన్ననిా చూస్థుము. శిషుాలు ఆయనను ప్రశా 
అడిగినపుాడు, తదుపరి వారు సాందిచిన విధ్యనం ఆయన మదిలోనికి మానవ బ్లహీనతను గురుుకు తెచిావుంటుంది. 
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మరో ప్రకు చూసేు ఆయన ఎంతో కాలం నుండి వారిని సరిచేసూు, బోధసూు వస్తున్నాడు కాని వారిలో ఆదాము చేసిన 
ప్పపము వలన ప్పతుకుపోయిన బ్లహీనత ప్రస్తాటమౌతుంది. మన ఆలోచన్న విధ్యనంపై మనలో మిగిలియునా శరీర్ 
సాభావ ప్రభావం ఎకుువగా నుంటుంది. అది మనం మర్ణించే వర్కు లేదా ఆయనతో తీసికొని పోబ్డే వర్కు మనలో 
నిలిచేయుంటుంది. 

రెండవదిగా, మనం యేస్తని అనుచరులలోనునా ఉతుమ మానవత్వానిా చూస్తున్నాము. ఈ మనుషుాలు ఈ 
దినములలో మనం తెలుస్తకొనా దేవునియొకు నితా సతాములనపై పున్నది వేయుటకు వెళ్ావలసిన వారై యున్నారు. 
అయిత్య వారును పూరిుగా మానవతాంతో నింపబ్డాారు. అపసులులకార్ాముల గ్రంధ్ంలో మరియు యితర్ పత్రికలలో 
వారి జీవన విధ్యనం మార్డం, పరిణితి చెందిన వారై యుండుటను చూడడం చ్చలా ప్రోత్వసహాకర్మైంది. కాని చరిత్ర 
క్రీస్తు జనులు పూరిుగా విమోచింపబ్డవలిసన క్రమంలో నుండగా ఆయా సంద్రాులలో ఈలోకసంబ్ంధ్మైన పద్ేతులు 
క్రీస్తు సంఘంలోనికి రావడం గూరిా తెలియపరుస్తుంది. 

మనం ఈ మానవ సంబ్ంధ్మైన వాత్వవర్ణములో మనలను బ్ద్రపరుస్తునాందుకై దేవునికి వంద్న్నలు 
చెలిలంచ్చలి. అందుకోసమై యేస్త న్నయకత్వానిా గూరిా ఇతర్ ఆలోచనలనిాటిని చెరిపివేసే మూడు నియమాలను 
మాట్టలడుతున్నాడు. మొద్టిగా,మన చుటూటనునా ఇతర్ విధ్యన్నలనిాయు వారి యిచాలను బ్టిట, వారి మధ్ానునా 
సంభాషణలను బ్టిట కలిగినవేనని గురిుంచ్చలి. నిజ్ఞనికి, ఆ దినములలోని యూదా పద్ాతులు, రోమా రాజకీయ 
విధ్యన్నలు రెండును హెచుాతగుగలు గల విధ్యన్నలే. విమోచింపబ్డని ప్రజలకు సహజంగా వచేా రీతిలో ఒకే మనిషి 
అంద్రికంటే పైగానుండే వావస ాప్రర్ంభమయిాంది. వీటనిాంటిని బ్టిట యేసే ఇలా మాట్టలడుతునాటుటంది, “ఇది నినుా 
చుటిటయునా సంసుృతియేనని, నినుా స్థాధీన పరుాకొనిన శరీరానిా బ్టిటయేనని న్నకు తెలుస్త”. 

ఈ రోజు మన చుటూటనునా వావసాలనిా ఇదే సంసుృతిని. ఉనాత స్థాయి-తకుువ స్థాయి విధ్యన్నలను 
కలిగియునావి. ఇదిమానవాళ్ళ ఊపిరి ప్తలుానంత స్తలవైనది. ప్రపంచం చూటూట ర్కర్కాలైన న్నయకతా విధ్యన్నలు 
కనబ్డుతున్నాయి. అవును అది మనం నివశించుచునా ప్రంతంలో మతపర్మైన ప్రభావానిా చూపుతున్నాయి. యేస్త 
చనిపోయిన తరాాత రెండు వంద్ల సంవతసరాలకు క్రీస్తు సంఘానిా చెరుపుతూ ఒకే మనిషి పై స్థానంలో వుండే 
న్నయకతా విధ్యనం ప్రర్ంభమయిాంది. 

ఈ విధ్మయిన న్నయకతాపు మాదిరి నుండి ఎలా విడిపించబ్డ గలర్ని యేస్త తన శిషుాలతో మాట్టలడి 
ఉండర్ని నేననుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే, యేస్త యొకు సంఘము కొర్కు ఆయన శిషుాలు కనుగోనబోయే ఈ 
మాదిరి విడిపించలేనిది. ఇదే యేస్త తన శిషుాలు తెలుకోవాలనుకునా రెండవ నియమము. ఆయన వారికి ఏద్యిత్య 
చెపాబోతున్నాడో అది వారు ఇదివర్కు అనుభవించినది కాదు. అవును, వాసువానికి ఇతరులలోని స్థంసుృతిక 
న్నయకతాముతో నింపబ్డిన ప్రపంచములో మనము నివసిస్తున్నాము. మరియు, మనము ఆయనను కలసికోనే వర్కు 
మిగిలియునా శరీర్ సాభావము వలెనే మనలో నిలిచి ఉంటుంది. మనము దేవుని పని ఎలా చేస్తున్నాము అనా దానిపై 
ఇది ప్రభావము చూపుతుంది. కాని లేఖనమందునా శకిువంతమైన మాటలపై, యేస్తలో కనుగొనిన మాదిరిపై 
ద్ృషిటపెటిటనపుాడు నిజమైనది ఇపాటి వర్కు మనంచూసిన విధ్యన్నలకు చ్చలా విరుద్ామైంద్ని తెలుస్తుంది. 

ఇక మూడవ నియమము “మీ మధ్ానునాది కాద్ని” లేఖనము చెపుాచునాది. యేస్త ఈ సాలామైన మాటలు 
మాట్టలడుటవలన దేవుడు తన సృషిటకిచిాన న్నయకతా విధ్యన్ననికి అనుకూలంగా మాట్టలడుతూ మానవ కలిాతమైన 
విధ్యన్నలనిాటిని ఖండిస్తున్నాడు. అంత్య కాక ఆ విధ్యన్ననికి ఆయనే సరియైన మాదిరియై యున్నాడు. యేస్త మాదిరిగా 
చెపుాతూ వాడిన మాటలనిాయు మన చుటూట, మన హృద్యంలో నునావే: దాస్తడు, బ్దనిస, 
పరిచ్చర్ంచేయించుకొనుటకు కాదు, క్రయధ్నము; యేస్త చూపుతునా మాదిరికి అనుగుణంగా జీవించలేకుండునటుల 
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మన చుటూటనునా లోకంలోనునా శత్రువు, మన శరీర్ంలో నునా శత్రువు ప్రయతిాస్తున్నాడు,అయిత్య యేస్త 
నడిపించుటకు వెనకాడుట లేదు. ఆయన న్నయకతాం మానవ కోరెుల అభీషటమని, ప్రజలు తిటుటకొనుటకు ఒక 
కేంద్రమని చెపుాట లేదు. ఆయన ఈ దినములలో సంఘాలలో ప్రకిన ఒక మనిషి అంద్రికంటే పైన ఉండే విధ్యనం 
ఆయన మాదిరికి వాతిరేకమైంద్ని చెపుాచున్నాడు. ఆయన చెపేా విధ్యనంలో కొదిేగా మారిా చెపిాన్న న్నయకతా ప్పత్రకు 
ప్రధ్యనాత తగిగంచలేదు. వారు ఆయన రాజామును నడిపించ్చలిసంది ఆయన ఏర్ారిాన మాదిరితోనేనని చెపుాచున్నాడు. 

నేను భూమిని వణికించు యేస్తని మాటలను పరిగణనలోనికి తీస్తకొనగా దీని విషయంలో రెండు 
ముగింపులకువచ్చాను. మొద్టిది, క్రొతునిబ్ంధ్నలో వునా న్నయకతాం ఒక పిర్మిడ్ వంటిది కాదు కాని సమిషిటగా 
నునా ఒక వలయం వంటిది. ఆ వలయాలు న్నయకత్వానికునా ప్రధ్యనాత క్రీస్తు సంఘానికి పున్నది వంటిద్ని 
గురిుస్థురు, ఇంకను అనేక కోణాలలోచూసేు ఆ సమాజపు జీవితం ప్రభావవంతమైన న్నయకతాంపై కటటబ్డుతుంది. ఆ 
వలయాలు దానిలోని ప్రజల మధ్ానునా, అలాగే వారికిని సంఘస్తాలకును మధ్ానునా అనుసంధ్యన్ననిా కూడా 
గురిుస్థురు. ఈ అనుసంధ్యన వలయాలు ఒకరినకరు వారికి పరిశుదాాతుమడు అనుగ్రహంచిన వర్ములతో, 
కృప్పకధ్న్నలతో సేవ జరిగించుటకు పురికొలుాకొనుటను గూరిా 1కొరింథి 12వఅధ్యాయములో పౌలు చేత చకుగా 
వరిణంచబ్డెను. అది న్నయకులు దేవుడు వారికి బ్దధ్ాత అపాగించిన వారిని శకిుమంతులను చేయుటకు చకుటి 
ప్రణాళ్ళక యుంది. నిజమైన న్నయకతాం మంచిదియు, మొద్టిదియు, ప్రభావవంతమునై యునాది. 

ఇది సంఘ న్నయకులు నేరుాకొనుటకు అనేక పరాాయాలు కషటమైన ప్పఠమైయుంది. సంఘము ఒక సాచఛంద్ 
కేంద్రము అది దాని బ్దధ్ాత మీద్ నిలబ్డాలి. న్నయకులు గనుక వారికివాబ్డిన ఆదేశమును నిర్ారిుంచుటకు 
సంఘంలోని ప్రజలను పరిపూర్ణంగా శకిుమంతులను చేసేు అపుాడు వారేర్ాచుకొనే సంబ్ంధ్ము, వారు చూపే 
ప్రభావము రెండును ఆ పనిని పూరిుచేయుటకు ప్రముఖామైన స్థధ్న్నలౌత్వయి. న్నయకులు దేవుడు వారికిచిాన 
ప్రజలకు ఎంత ద్గగర్గా వుంట్టరో అంతగా వారి పరిచర్ాలో వారిని శకిుమంతులను చేస్థురు. న్నయకతాంలో 
శకిుమంతులను చేయుటకు ఎన్నా యితర్ విషయాలు ప్రభావం చూపుత్వయి కానీ అవి యేవియు సంబ్ంధ్ము, 
ప్రభావము కంటే ఎకుువ చూపవు. మతుయి 20వ అధ్యాయములో మనం యేస్త రెండింటిని కలిగయుండుటను 
చూస్థుము. 

దీని విషయంలో ఆ వాకా భాగములో నుండి నేను వచిాన రెండవ ముగింపు మన పరిచర్ాను చిత్రీకరిస్తుంది. 
అయిత్య నేను ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాను, ఇకుడ న్న చుటూటనునా సంసుృతితోను, న్నలో నునా శరీర్ంతోను ఎలలపుాడు 
పోరాడాలి. నేను తీస్తకోవాలిసన నిర్ణయాలకు యేసే మాదిరియై యున్నాడు, నేనే నిర్ణయము తీస్తకొనిన నేనేమై 
యుండాలో దానికి నడిపిస్తుంది. న్నలో నేను నిర్ణయాలు తీస్తకొనడం అనునది న్న ఆధీనమందు లేని పరిసిాతిలో ఉనా, 
నూతన ఆలోచనలతో, భావాలతో ఎకుువగా ప్రభావితం చేయబ్డుతునా అది న్నకు మంచిది కాదు. నేనే మాత్రమును 
ఆలోచించకుండా యేస్త జీవించిన మాదిరిని అనుసరించడమే న్నగురి కావాలి,  

ఇది నేను తపాక జీవించ్చలిసన గంద్ర్గోళ్ పరిసిాతి; కనుక నేను యేస్తని వలె జీవించుట చ్చలా కషటం. నేను 
ఈ విధ్ంగా జీవించుటకు అనుగుణంగా నుండునటుల అదియును న్న జీవిత్వంతము వర్కు అలాగున 
జీవించగలుగునటుల న్నలో నునాది ఇంకను మార్వలిసయునాది. కాని న్న చుటూటనునా సంసుృతి అంత్య సమానముగా 
వాాపించి మరియు అణిచి వేసేదిగా ఉంది. నేను న్న సంసుృతిని ఎంతగా తాజిస్థున్న అంతగా యేస్త మాదిరితో 
సహకరించవచుా. వచుా అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే మానవ హృద్యం ఎలలపుాడు న్నశనకర్మైంది. 
అమెరికాలోనునా సంసుృతిని ఎవరైనను చూసేు ఉనాత స్థాయి-తకుువ స్థాయి విధ్యనం కనుగొంట్టరు. 
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ఈ విధ్యన్నలను బోధంచి అనుసరించేటటుల చేయు నిమితుమైన ప్రపంచమంత్వ నేను చేసిన న్న ప్రయాణాలలో 
యేస్త మతుయి 20వ అధ్యాయములో తిర్సురించిన వివిధ్ విధ్యన్నలను కనుగొన్నాను. పైనునా ఆలోచనలను 
గురిుంచుటలో అనేక తీరామన్నలు సహాయపడగలవని కనుగొన్నాను. ఒకటి, క్రీస్తు ప్రజలను బ్లపర్ాడం మన అతి 
ప్రముఖామైన పనినిగా ఎంచి చేయాలను తీరామనం. రెండు, నేను మతుయి, ఎఫెసీ, 1కొరింథీయులలో కనుగొనిన రీతిగా 
యితర్ న్నయకులంద్రూ వారి సంసుృతులు విబేధంచుకొనినను ఒకే వలయంలో నున్నార్ని న్న హృద్యంలో 
నిశాయించుకొని పనిచేయ తీరామనం. నేను, వారు ప్రవరిుంచ వలసిన దానిని మార్ాలేక పోవచుా కాని, న్న హృద్యంలో 
నునా దానిని, నేను వారిని ఎలా చూస్తున్నాను అనునది మారుాకొనగలను. మూడవది, మన చుటూట ఉనా అనేక 
సంసుృతులలో నేను చెపిాన విసురించే సంసుృతి మంచిది. పిర్మిడ్ ఎంత బ్లలపరుపుగా మారిత్య, అది అంతగా యేస్త 
చెపిాన మాదిరికి సమీపముగా ఉంటుంది. 

మనం యేస్త మాదిరిలోనికి సంపూర్ణంగా ఎదిగే విషయంలో మన స్థమరాాయనిా కోలోాత్య, సంఘ న్నయకతాం 
లోనూ పూరిుగా ఎదిగే విషయంలో స్థమరాాయనిా కోలోాత్వం. మరియు విసురించుట వలన దేవుడు నిరిమంచిన సంఘ 
నమూన్నలో పూరిుగా ఎదిగే స్థమర్ాయమును కోలోాత్వము. వాటి విషయంలో సంపూర్ణత వలన న్నయకతాం కలిగియునా 
సాభావములోనికి చొచుాకొనిపోవుటకు ఆ శకిుకి అంటుకటటబ్డత్వం. ఒకవేళ్ నేను సంఘానికునా సాభావము 
మార్ాబ్డకూడద్ని నేను అనడం సరియైనద్యిత్య ఇతరులను శకిుమంతులను చేయుటకు సంపూర్ణ స్థమర్ాయం 
కలిగియుండునటుల న్నయకతా సాభావమును మార్కూడదు. దేవుడు మహోనాతుడైయుండి ఇతర్ వాసువికతల దాారా 
తన పనిని జరిగించుకుంట్టడు. కాని మనకునా, సంఘానికునా ఆలోచనలను పున:నిరిమంచుకొని పనిచేసేు ఎంతో 
సంతోషంగాను, సంపూర్ణంగాను వుంటుంది. 

మనకు కొనిా ప్రముఖామైన ముగింపులు చెపాబ్డినవి. ఒకటి, న్నయకతాం ఎలలపుాడు సమిషిటతో కూడినది 
కాని ఏకచత్రాధపతాం కాదు. ఒకవేళ్ ప్పషటర్ అనే పద్వి న్నయకతాంలోనునా ఒకరికి ఇవాబ్డినది, కాకపోత్య అది 
వివాద్సాద్మైంది. అపుాడు ఆ వాకిు ఒంటరితనంలో పనిచేసూు క్రొతునిబ్ంధ్నలో లేని క్రొతు పద్విని కలిగియునాటేల. నేను 
న్నయకతాం ఒకే వాకిుతో నడిపింపబ్డునటుల ఏ కోణంలోను లేఖనమందెకుడను కనుగొనలేదు. అంత్య కాదు సంఘ 
స్థాభావికసాభావము స్థాభావికన్నయకత్వానిా కోరుకొంటుంది. సంఘంలోనునా వార్ంద్రూ దేవుడు వారి యెడల 
కలిగియునా విధ్ంగా బ్లవంతులగునటుల వారిమధ్ానునా భినాతాము ఒక వాకిు సంప్పదించిన దానికంటే ఎకుువ 
వర్ములను గ్రహంప బ్డుటను స్థధ్యర్ణంగానే కోర్కుంటుంది. 

రెండు, త్రితాం క్రీస్తు సంఘములోని భినతాంలో న్నటిన ఐకాత చ్చలా ప్రత్యాకమైంది. త్రితాం సంఘంలోని 
భినతామునకు ఇచిాన వర్ములను ఉదేేశ్వనిా అంశ్వలుగా అర్ాం చేస్తకొనుటను బ్టిట సంఘమును దాని సతామును 
కాప్పడుకొనునటుల సంఘంలోనునా కొనిా వాద్నలు సమసిపోత్వయి. ఒక స్థధ్యర్ణ పటిటక గీస్తకొనుట వలస ఈ 
సతాం తెలుస్తుంది. ఒక కాగితముపై ఒక వైపు కృప్పవర్మును వ్రాయుము, అకుడ ఆ వర్మునకు సంబ్ంధంచిన కొనిా 
వర్ములను వ్రాయుము, రెండవ అంచున నీకునా పరిచ్చర్కతా వర్మును వ్రాయుము, అకుడను దానికునా కొనిా 
లక్షణాలను వ్రాయుము, ఇపుాడు నీకునా సమసా అర్ామౌతుంది. కృప్పవర్ము ప్రజల ద్ృకాధ్ంతో ఈ లోకానిా 
చూపిస్తుంది. అయిత్య పరిచ్చర్కతా వర్ము విధనిర్ాహణ ద్ృకాధ్ంతో ఈ లోకానిాచూపిస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్ానునా 
అవగాహన్న లోపమే సమసాలకు, వాద్నలకు దారితీస్తుంది. పరిశుదాాతుమడు భినత్వానికిచిాన వర్ములను బ్టిట 
ఆనందించకుండా కార్ానిర్ాహణ వద్ే వావహార్ విధ్యనంలోనే సమనా ఉతానామౌతుంది. 

అదే వివర్ణ ఎఫెసీ 4:11లోనునా వర్ములను గ్రహంపబ్డిన వారికి వరిుస్తుంది, దానిని మునుమందు 
చూడబోతున్నాం. త్రితాం సంఘంలో నుంచిన భినాతాం సంఘం పూరిుగా శకుుమంతులగునటైన్న లేక విభేదాలకైన్న 
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దారితీస్తుంది. మనం ఇతర్ వర్ముల ప్రధ్యనాతను ఎలా గురిుంచి వాటితో వావహరిస్థుమనునదే న్నయకతాములోనునా 
సభ్యాల మధ్ా ఆరోగాకర్మైన బ్ంధ్యలను నిరాారిస్తుంది. అది తుద్కు ప్రభావ వంతమైన న్నయకత్వానికి దారితీస్తుంది. 

మూడవది, న్నయకతాము వలన కలుగు ఫలితము ఎలలపుాడు ఒకేలా ఉంటుంది; క్రీస్తు జనులు 
శకిుమంతులవాడం. వారు వారికునా వర్మును అభాాసము చేయుటకును, పర్లోకమందునా తండ్రితో అన్నానాంగా 
జీవించుటకు శకిుమంతులగా చేయబ్డుతున్నారు. వారు దేవుడు వారికిచిాన ప్రతి సంబ్ంధ్ంలోను వారికునా 
ప్రత్యాకమైన వాకిుగత స్థక్ష్యానిా పంచుకోవడానికై శకిుమంతులుగా చేయబ్డుతున్నారు. వారు అవే సంబ్ంధ్యలలోను, 
అలాగుననే యేస్త వారికొర్కు తెరిచిన సేవా పరిచర్ాలో వారికునా వర్ములనుఉపయోగించుకొనుటకు 
శకిుమంతులుగా చేయబ్డుతున్నారు. 

క్రీస్తు తన జనులకిచిాన న్నయకులను వారి పరిచర్ా విషయంలో పరిశుదాాతుమడు వారిని శకిుమంతులను 
చేయుట దాారా సంఘానికునా శకిు కనబ్డుతుంది. ఈ న్నయకులు అపసులలుగా, ప్రవకులుగా, స్తవారిుకులుగా, 
బోధ్కులుగా, కాపరులగా వారికవాబ్డిన పరిచర్ాలలో సహకార్మందించుకొంటూ పనిచేస్థురు, వారు దేవుని ప్రజలను 
ఈ విషయాలలోనికి నడిపిస్థురు: 1) తండ్రియైన దేవునితో గొపా అన్నానాత లోనికి; 2) ప్రతి దినం వారి కృప్ప స్థక్ష్యాలు 
చెపాడానికి; 3) సంఘ పరిధలో దేవుడు వారికిచిాన ప్రంతంలో నునా ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి, పిలలవానికి స్తవార్ు సందేశ 
మందునటుల వారికవాబ్డిన వర్ములను గురిుంచి, శిక్షణను తీసికొని, ఆచరించుటకు నడిపిస్థురు. 
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అధ్యాయము – 5 

సంఘము దాని విజయానిా ఎలా నిర్ాచించ్చలి? 

 

దేవుడు ననుా ఒక బ్లమైన ప్రశా అడుగుట న్నకు సాషటంగా జ్ఞఞపకముంది. న్న సంఘము నీవు చెపేాది 
వినుటకు ప్రజలను సమకూరుాకొనే హాలు అనుకుంటున్నావా? ఔను ప్రభ్యవా అది కాదా? నీ వాకాము 
ప్రసంగించబ్డుతుండగా ప్రజలు వినట్టనికి చేరి వచేాది కాదా? అని నేను తిరిగి ప్రశిాంచ్చను. మొద్టి స్థరి సంఘము 
విషయంలో న్నకునా ఉదేేశాం తపుాయని తెలుస్తకోవడానిా బ్టిట బ్దగా చింతించ్చను. అంటే పరిశుద్ా గ్రంధ్ం 
బోధంచేది తపుాయని, లేదా ప్రసంగానిా వినడానికి ప్రజలు కూడు కోవడం తపుాయని న్న అర్ాం కాదు. కాని ఆ ప్రశాలో 
కనీసం రెండు తపుాడు వాద్నలు న్నకు బ్యలుపర్చబ్డాాయి. మొద్టిది, సంఘము కూడుకొనుటను గూరిా 
ఆలోచించుట కొర్కు తరీాదు చేయబ్డాాను. రెండవది, ఒకరి ప్రసంగానిా వినుటకు ప్రజలను సమకూరుాట లేదా 
నిజముగా ఏద్యిన్న మర్క కార్ణము కొర్కు వారిని సమకూరుాట అనునది న్నయకునిగా దాని ప్రభావమును 
తపుాగా కొలిచినటలవుతుంది.   

దేవుడు ననుా ఈ ప్రశా మొద్టిగా అడిగినపాటి నుండి అనేక సంవతసరాలు, క్రీస్తు జనులను బ్లపరిచే 
విషయంలో ప్రధ్మిక పిలుపు న్నయకతామేనని గ్రహంచ్చను. అయిత్య మన గొపా ఆజఞను, ప్రభావానిా తపుాడు 
కొలబ్ద్ాతో కొలుచునటులగా తరీీదు చేయబ్డినటులగా కనుగొన్నాను. మనం సంఘము అని పిలుచుకొనే ప్రదేశ్వనికి 
వచిానపుాడు వారెలాంటి అనుభూతి పందుకొంటున్నారో అని అడగటం గొపా మోసమౌతుంది. అంత్యకాదు కొంత 
న్నశనకర్మైన సిాతిలోనికి నెమమదిగా దిగజ్ఞరుత్వము, ఎంత మందివచ్చారు; వారు ఎంత ఇచ్చారు, వారు ఆనంద్ంగా 
కనిపించ్చరా? క్రీస్తు జనులు నముమనటుల వారికి మనం ప్రకటించినది పనిచేస్తుందా? 

దేవుడు తన ప్రజల కోసం ఏమి చేయాలను కుంటున్నాడో, సంఘస్తాలు ఆ విషయాలలో ఎదుగునటుల ఎలా 
చూడాలో, కలిగియునా వనరులను సదిానియోగం చేస్తకొని ఉపయోగకర్ంగా ఎలా మర్లుాకోవాలో మనం 
నేరుాకోవాలి. ఈలాంటి సమర్ాణ లేకపోత్య ఖచిాతంగా రాబోయే కాలంలో త్వము క్రీస్తు అనుచరుల మని చెపుాకొను 
వారిని చూస్థుము గాని వారు కేవలం న్నమకార్ా క్రైసువులే కాని నిజమైనవారు కారు.  

అసలు నిజమైన సంగతులేంటి? వాటిని మనమెలా కొలవగలం, వాటి విషయంలో ప్రజలను 
ప్రభావితులగునటుల ఎలాచేయగలం? నేను చకుదిదేాలనుకొను ప్పఠాాంశంమీద్ ఇవి బైబిల్ నుండి నేను అర్ాం 
చేస్తకొనిన విలువలు. మనం సంఘమని పిలుచుకొనే ఒక చోట కూడుకొనే ప్రజల కంటే చ్చలా ప్రముఖామైన 
విషయాలు. కాని అవి అనేకం వుండగా, వారి అనుదిన జీవితంలో అభివృదిా చెందునటుల వాటిలో అనేకమైన వాటిని 
కనీసం ఉపయోగించుకోవడం లేదు, మరి దీనిని బ్టిట మనం ఒకసంఘానిా నిజంగా కలిగి వున్నామా? న్న సమాధ్యనం 
కాదు అనే! అవి మతపర్మైన కూడికలే గాని మరేమియు కాదు. వారెందుకు వస్థురో సంబ్ంధ్ం లేదు. మంచి ప్రసంగం 
కొర్కో, మంచి ఆరాధ్న కొర్కో, మంచి కార్ాక్రమాల కొర్కో, దేవుని వాకాాంలో నునా విలువలనిాటిలో కొలవద్గిన 
ఎదుగుద్ల లేకపోత్య, నిజంగా మనకు సంఘము లేనటేల. 

దానిని మరో విధ్ంగా చెపుాటకు సి. ఎస్. లూయిస్ ఇలా చెపుాచున్నాడు, ఈ విద్మైన వాకిుగత జీవితపు 
పద్ాతి, లేక మాదిరి మనలో ప్రతి ఒకురి లోను ప్రద్రిశంచబ్డాలి, మనలో ప్రతి ఒకుర్ం ఈ పద్ాతిలోనికి ప్రవేశించ్చలి. 
మనం ఏ సంతోషం నిమితుం సృషిటంచబ్డాామో దానిా పందుకొనుటకు వేరే మార్గం లేదు. నీవు ఎరిగిన మంచి 
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విషయాలు, అలాగే చెడ ావిషయాలు ఒక విధ్మైన ఆకర్్ణతో పటటబ్డినవే. నీవు వెచాద్న్ననిా పందుకోవాలను కుంటే 
నీవు అగిా మండుచునా చోటుకు ద్గగర్గా నిలబ్డాలి. నీవు తడవాలనుకుంటే నీవు నీళ్ాలోనికి దిగాలి. నీవు సంతోష్ట్రనిా, 
శకిుని, సమాధ్యనమును, నితా జీవానిా పందుకోవాలనుకుంటే వాటిని కలిగియునా చోటుకు రావాలి. వాసువిక కేంద్రం 
వద్ే శకిువంతమైన ఊరెడి బుగగ యుండెను. నీవు దానికి సమీపమునకు వసేు దాని తుంపరుల నినుా తడుపును. నీవు 
సమీపమున లేకపోత్య నీవు ఎండిన సిాతిలోనే ఉండిపోత్వవు. ఒక వాకిు ఒకుస్థరి దేవునితో ఏకమైన తరాాత అతడు 
నితాము జీవిస్థుడు గదా. ఒక వాకిు ఒకుస్థరి దేవుని నుండి వేరు చేయబ్డిన తరాాత చ్చవడం తపా ఏమిచేయగలడు? 
(ఏమైండ్ అవేక్ నుండి, పే. 130)|  

సతాము సరిపోదు, అనేక సంవతసరాలుగా ఒక విశ్వాసి ఎంత సత్వానిా సంప్పదించుకొన్నాడనునది విషయం 
కాదు, సతాము ఒకుటే సరిపోదు, ఆరాధ్న ఒకుటే సరిపోదు, మనం ఆరాధ్నయని పిలుచుకొనే కార్ాక్రమం ఎంత 
ప్రభావవంతముగా నడిపించబ్డిందో అని కాదు. ఆరాధ్న ఒకుటే సరిపోదు. డ్రామాల దాారా లేక క్రియాతమకమైన 
ఆలోచనల దాారా చేపటేట కార్ాక్రమాల విషయానికొసేు కార్ాక్రమాలు సరిపోవు. ఇవనిాయు ప్రజలను లేఖనములో 
సాషటంగా వ్రాయబ్డిన జీవన ప్రమాణాలలోనికి ప్రభావంతంగానడిపించకపోత్య అవనీాయు నిరుపయోగమైన మంచి 
కార్ాక్రమాలే. 

రోమా 6వ అధ్యాయంలో పౌలు దేవుడు తన ప్రజలు జీవించునటుల నియమించిన నూతన జీవిత్వనిా గురించి 
వ్రాస్తున్నాడు. 6:1-10, “అలాగైన ఏమందుము? కృప విసురింపవలెనని ప్పపమందు నిలిచియుందుమా? అటలనరాదు. 
ప్పపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీద్ట ఏలాగు దానిలో జీవించెద్ము? క్రీస్తు యేస్తలోనికి బ్దపిుసమము 
పందిన మనమంద్ర్ము ఆయన మర్ణములోనికి బ్దపిుసమము పందితిమని మీరెరుగరా? కాబ్టిట మహమ వలన 
క్రీస్తు మృతులలో నుండి యేలాగు లేపబ్డెన్న, ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పందినవార్మై నడుచుకొనునటుల, 
మనము బ్దపిుసమము వలన మర్ణములో ప్పలుపందుటకై ఆయనతో కూడ ప్పతిబెటటబ్డితిమి. మరియు ఆయన 
మర్ణము యొకు స్థద్ృశామందు ఆయనతో ఐకముగలవార్మైన యెడల, ఆయన పునరుత్వానము యొకు 
స్థద్ృశామందు ఆయనతో ఐకుముగల వార్మై యుందుము.ఏమనగా మనమింకను ప్పపమునకు దాస్తలము 
కాకుండుటకు ప్పపశరీర్ము నిర్ర్ాకమగునటుల, మన ప్రచీన సాభావము ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబ్డెనని 
యెరుగుదుము. చనిపోయినవాడు ప్పపవిముకుుడని తీరుాపందియున్నాడు. మనముక్రీస్తుతో కూడ చనిపోయిన 
యెడల, మృతులలోనుండి లేచిన క్రీస్తు ఇకను చనిపోడనియు, మర్ణమునకు ఇకను ఆయన మీద్ప్రభ్యతాము 
లేద్నియు ఎరిగి, ఆయనతో కూడ జీవించుదుమని నముమచున్నాము. ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట 
చూడగా,ప్పపము విషయమై ఒకు మారే చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై 
జీవించుచున్నాడు”. 

దేవుని ప్రజల కోసం వాకామందునా వాగాేన్నల కంటే న్నయకతాం తకుువగా కోరుకుంటే అది 
ఆమోద్యోగాం కాదు. వాకాం నుండి తకుువ ఆశించడం మనకు ఆమోద్ం కాదు. దేవుడు తన ప్రజల కోసం 
రూపించిన సాతంత్రము కంటే తకుువ జరిగించడం అంగీకార్యోగాం కాదు. లెకు ఒపా చెపావలసిన న్నయకతాం 
కలిగినవారై ఉండి వాకాం అందించే శకిు కంటే తకుువ పందుకోవటం అంగీకార్మైంది కాదు. 

పరిశుద్ా గ్రంధ్ంలో అధక ప్రధ్యనాత కలిగి వునా ఐదు ప్రర్ంభ విలువలను నేను కనుగొన్నాను. ఆ విలువలు 
మనము సంఘానిా కలిగి ఉన్నామని చెబుతున్నాయి. కానీ మనము మరియు సంఘమునకు వచేా వారిలో 
ఎకుువమంది ఈ విలువలలో నడచుకోకుండా మనలిా మనము మోసము చేసికొంటున్నాము. ఈ విలువలు దేవుడు 
సంఘానిా సృజించునటుల తెలిపే పరిసిాతుల నుండి మరియు ఎఫెసీ 2:19-22లో పౌలు చెపిాన మాటల నుండి 
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తీస్తకొనబ్డినవి. అతడు అనాజనులు ఎకుువగా ఉనా సంఘమును దేవునికి కొలిచే విషయంలో ఇకమీద్ట 
యూదులకు వేరైన వార్ము కామని గురుు చేస్తున్నాడు. అంత్యకాక మనమంద్ర్ము సమ పౌరులము. కుటుంబ్ంలో 
ప్పలిభాగస్తులము దేవుని చేత కటటబ్డుచునా ఒక కటటడయును మరి ముఖాముగా దేవుడు త్వనే నివసించు ఆలయమై 
యున్నాము.“కాబ్టిట మీరిక మీద్ట పర్జనులును పర్దేశులునై యుండక పరిశుదుాలతో ఏక పటటణస్తాలును దేవుని 
యింటి వారునైయున్నారు. క్రీస్తు యేసే ముఖామైన మూలరాయియై యుండగా అపసులలును, ప్రవకులును వేసిన 
పున్నది మీద్ మీరు కటటబ్డియున్నారు. ప్రతి కటటడమును ఆయనలో చకుగా అమర్ాబ్డి ప్రభ్యవు నందు పరిశుద్ామైన 
దేవాలయమగుటకు వృదిాపందుచునాది. ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ మూలముగా దేవునికి నివాససాలమై 
యుండుటకు కటటబ్డుచున్నారు”(ఎఫెసీ2:19-22). 

అతడు క్రీస్తు నందు దేవుడు నివశించు ఆలయము రెండు సాభావాలను కలిగవుంద్ని చెపుాచున్నాడు. ఒకటి, 
ఉండుటకు(దేవునితో అన్నానాంగా వుండుటకు), రెండు ఎదుగుటకు (కారాాభివృదిా చెందుట). సంఘంలో అనేకులు ఈ 
ద్ాంద్ా సాభావముకలిగన అరాానికి వాతిరేకంగా నున్నారా, తతీలితంగా దేవుడు సంఘంలో ఏమి చేయబోతున్నాడో 
దానిని గటిటగా అప్పర్ాం చేస్తకొన్నాము. దేవునితో అన్నానాంగా ఉండటం, ఎద్గడం రెండునూ ఒకదాని నకటి 
విరుద్ాంగా నునాటుల కనిాస్తున్నాయి. ఎడమోహం పెడ మోహంగా కనిాంచే చిత్రం వలే. 

చివర్కు ఈ రెండు ప్రర్ంభ విలువలను ఎలా సమతూలాం చేయాలో ఆశార్ాంగా మారింది. మనం సంఖా 
మీద్ కాకుండా న్నణాత మీద్ ద్ృషిటపెడుతున్నామా? లేక మనం న్నణాత మీద్ కాక సంఖా మీద్ ద్ృషిట పెడుతున్నామా? 
మరోవిధ్ంగా చెప్పాలంటే, మనం అనేక మంది శిషుాలను చేయుటకు సమరిాంచుకున్నామా? లేక అపాటికే శిషుాలైన 
వారిని మెరుగు పర్ాడానికి చింతిస్తున్నామా? లేక మనం అనేక మందిని శిషుాలనుగా చేయుటకు తార్పడట్టనికి 
ముందు శిషుాలైన వారిని నిజమైన శిషుాలనుగా చేయటకు నెమమదిగా నుంటున్నామా? ఈ తర్పు యవాన న్నయకులు 
వారి ప్రధ్యనాతను విసమరిస్తున్నారు. సంఘమును పెంచు, తరాాత అనేక మంచి కార్ాక్రమం దాారా దేవునిలో వారిని 
పెరుగనివాండి లేదా కొదిే మందినే ఎనుాకో, కాని వారి దాారా న్నణాతను చూపించు. 

ఇకుడ తికమక పడనవసర్ం లేదు. సంఖా, న్నణాత రెండూను విరుద్ామైనవి కావు. సంఘమును సృజించు 
విషయంలో దేవుని వలన ఒకదాని నకటి పెనవేయబ్డినవి. రెండింటిని వెంట్టడాలి. నిజ్ఞనికి, స్తవార్ు విషయంలో 
రెండునూ ప్రణాళ్ళక చేయబ్డాలి. స్తవార్ు అంటే ఏదో నర్కం నుండి తపిాంచుకోవడము కాదు, లేక పర్లోకంలో 
బ్హుమానం పందుకోవడమూ కాదు గాని ఆదికాండము 1వ అధ్యాయంలో దేవుడు రూపించిన నిజ సిాతిని స్త్రీ, 
పురుషులు తిరిగి పందుకొనుటై యుంది. 

ఆది యందు దేవుడు ఆయన సాంత సారూపమందు స్త్రీ, పురుషులను సృజించెను. వారు ఈ లోకంలో ఏ 
జంతువు వంటి వారు కాదు, అంత్య కాక నితాతా మందునా వారి వంటి వారును కాదు. ఈ అదుుతమైన సృషిట 
(మానవుడు) వెనుక నునా ఉదేేశామేమిటంటే ఆయనతో సంబ్ంధ్ం కలిగి యుండాలి. (ఉండుట/న్నణాత) మరియు 
ఆయనను కనబ్రాాలి (కార్ాం/సంఖా) బైబిల్ యొకు అనిావాకా భాగాలలో తిరుగుతునా ఏక సందేశమది. దానిని మనం 
ఆదికాండము 1,2 అధ్యాయాలలో ఇవాబ్డిన సృషిట వివర్ణలో చూస్థుము. దిాతియోపదేశ కాండంలోని ఆజఞలలో దానిని 
మనం ముంగురుుగా చూస్థుము. మతుయి 22:37-38 లో నీ పూర్ణ హృద్యముతో నీ పూర్ణ ఆతమతో నీ పూర్ణ మనస్తసతో 
నీ దేవుడైన ప్రభ్యవును ప్రేమింపవలెను మరియు నినుా వలె నీ పరుగువాని ప్రేమింపవలెను అని యేస్త చెపిానటులగా 
చూస్థుము. 
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కాబ్టిట,  సంఘము దాని పనిని జరిగించునపుాడు స్థధంచ్చలిసన, బ్లపర్ాబ్డవలిసన ఆశించవలసిన మొద్టి 
విలువ ఇది. మనం దేవునితో అన్నానా సహవాస్థనికి పిలువబ్డాాం. కీర్ునలు 40:1-3 లో మనం పిలుపు మరియు 
వాగాేనముల స్థరానిా చదువుత్వము. 

“యెహోవా కొర్కు నేను సహనముతో కనిపెటుట కొంటిని ఆయన న్నకు చెవియొగిగ న్న మొర్ర ఆలకించెను. 
న్నశనకర్మైన గుంటలో నుండియు జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుండియు ఆయన ననుా పైకతెును న్న ప్పద్ములు 
బ్ండ మీద్ నిలిపి న్నఅడుగులు సిార్పర్చెను తనకు సోుత్ర రూపమగు క్రొతు గీతము మన దేవుడు న్న న్నట నుంచెను. 
అనేకులు దాని చూచి భయభకుులు గలిగి యెహోవా యందు నమిమకయుంచెద్రు”. 

కీర్ున్నకారుని నుండి ఇవాబ్డుతునా పిలుపు ప్రతి సంవతసర్మందు అధకమవాాలిసన మన తండ్రియైన 
దేవునితో సంబ్ంధ్ంలోనికి ప్రవేశించుటను సవాలు చేస్తుంది. కాని, అనేక స్థరుల మన చుటూట నునా లోకంలో దేవునితో 
లోతైన సంబ్ంధ్యనిా కలిగియుండాలని కోరుకునే వారి మనస్తసలు, హృద్యాలు మైమర్చిపోవుట యందు అభివృదిా 
చెందుతున్నారు. అది మనం నివశించే సంసుృతి అధక ప్పపమయం కావడం వలల కావచుా, లేదా మీడియా అధకంగా 
ప్రబ్లాం చేయుట వలనైన్న కావచుా. ఏది ఏమైనపాటికి, చ్చలా మందికి దేవునితో అన్నానా సంబ్ంధ్యనిా కలిగి ఉండుట 
కషటతర్ముగా ఉనాది. 

ఆ ప్రజలలో కొంత మంది న్నమకార్ాపు వారు. వారు యేస్త మిముమలనెనాడూ ఎరుగునను వారిగా 
కనిాస్తున్నారు. వారు క్రైసువాంలోని అనిా విధ్యన్నలను ప్పటించు వారే గాని యేస్త వలన వాగాేనం చేయబ్డిన శకిుని 
ఏమాత్రం ప్రద్రిశంచరు. ఇలాప్రజల వలన సంఘం ఎదుర్ునే గొపా ప్రమాద్ంగా న్నకేమి కనిాస్తుంద్ంటే, వారు దానిలోనే 
మిగిలిపోత్వరు. ఒకపుాడు వారిని మనం “సేాచఛ సంఘాలలో చూసేవార్ం, ఇపుాడు వారు అనేక “స్తవారీుకర్ణ” 
సంఘాలలోనూ నింపబ్డుతున్నారు. 

దేవునితో లోతైన సంబ్ంధ్యనిా కలిగయుండాలనుకొనే వారిలో కచిాతమైన కొంత మంది వున్నారు. కాని 
ఇపాటికే వారుమోసపర్ాబ్డాారు. వీరు సమాజపు సంప్రదాయాల మతుులో అధక బ్దధ్లనుభవించిన వారు. అనేక 
సంఘాలు చేపటేట క్రైసువ కార్ాక్రమాల కంటే ఎకుువగా వారు అనుభవించడానికి ఇషటపడిత్య వారి జీవిత్వలో, సంపూర్ణ 
ఫలానిా అనుభవిస్థురు. 

దేవుని వద్ేకు తిరిగి వచుాటకు ఇవాబ్డుతున కీర్ునకారుని ఆహాానము మిగిలిన మనంద్రికి ఒక వాగాేన 
ఆహాానంగానిలిచిపోతుంది. మన పర్లోకపు తండ్రితో అదుుతమైన ఘడియలను మనం జ్ఞఞపకము చేస్తకుంటే, 
ఆసకిుతోను, ప్రోత్వసహంతోను, సవాలుతోను, మనలను సరి చేస్తకుంటూ ముందుకు కొనస్థగుత్వం. ఆయన 
సంపూర్ణంగా నమమద్గినవాడని, ఒకడు ఆయనవద్ేకు తిరిగి రావడం కషటం కాద్ని తెలుస్తకొని రావాలని 
తెలుస్తకోవాలి. 

కాని మిగిలిన మనకును దేవునితో ఆ సంబ్ంధ్యనిా బ్లపరుాకోవడానికి కావలిసన సమయానిా క్రమ శిక్షణను 
బ్ద్రపరుాకోవాలిసన అవసర్త నిలిచియుంది. దేవునితో మన సంబ్ంధ్యనిా బ్లపరుాకోవడం అంత స్తలువుగా జరుగదు. 
దాని కోసం శ్రమించ్చలి. నేను శ్రమించ్చలి అంటున్నానే గాని, అనేక సంఘాల చేత ప్రసంగించబ్డే విధ్ంగా క్రైసువ 
కార్ాక్రమాల వావహారాలకు, నేను యేస్త మీద్ విశ్వాస ముంచినపుాడు తండ్రి చేత ఇవాబ్డిన సంబ్ంధ్ం పై 
కటటబ్డునటుల అవసర్మైన క్రమ శిక్షణలకు మధ్ా నునా త్యడాను సాషటం చేయుట లేదు. 
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లేఖనములోని మొద్టి పిలుపును వెంట్టడుము. 

2కొరింథీ 5:20లో పౌలు మనకు దీనిని గురుు చేస్తున్నాడు. “కావున దేవుడు మా దాారా వేడుకొనినటుట మేము 
క్రీస్తుకు రాయబ్దరులమై - దేవునితో సమాధ్యనపడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిముమను బ్తిమాలుకొనుచున్నాము”. 

ఆయన కుమారుని దాారా దేవునితో సంబ్ంధ్ం లేఖనము యొకు మొద్టి పిలుపని గ్రహంచి దేవునితో 
అన్నానా సంబ్ంధ్మును ప్రర్ంభించ్చలి. 2కొరింథి 5వ అధ్యాయంలో, ప్రత్యాకించి 20వ వచనంలోని పౌలు మాటల 
నుండి దీనికనా సాషటమైంది లేదు.దేవునికి ఒక రాయబ్దరిగా మాట్టలడుతూ పౌలు దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా 
కలిగియుండుటకు ప్రోత్వసహపరుస్తున్నాడు. 

ఈ సందేశం లేఖనమంతటికి అతీతమైనది. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయంలోని సృషిట కధ్న్ననికి ఇది సాభావ 
సిద్ామైంది. దేవుని సృషిటలో మరి దేనికిని లేని విధ్ముగా మనుషుాడు దేవునితో సంబ్ంధ్ము కోసము జనిమంచ్చడు. 
ప్పపము మనలను దేవుని నుండి విడదీసింది, కాని ఇపుాడు కడపటి ఆదాము అయిన యేస్తలో దేవుడు మనలను 
సృజించుటలో నునా నిజమైన ఉదేేశం తిరిగికటటబ్డుతుంది. 

ఇది కూడా యేస్త త్వనే చెపిాన సందేశము. మతుయి 20 మరియు యోహాను 17లో ఆయన దానిని సాషటం 
చేశ్వడు. ప్పతనిబ్ంధ్నలో అతి ప్రముఖామైన ఆజఞయేమిటంటే “నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణ హృద్యంతోను, నీ 
పూర్ణ మనస్తసతోను,నీ పూర్ణ ఆతమతోను ప్రేమింపవలెను” మనం తండ్రిని తెలుస్తకొనునటుల ఆయన భూమి మీద్కు 
వచ్చాడు. క్రైసువాం ఈ పున్నదితోనే ప్రర్ంభించబ్డి, ముగుస్తుంది లేని యెడల అది క్రైసువామే కాదు. సంఘము ఇదియే 
దాని మొద్టి సేవగా బ్లపరుాకోవాలి, లేనియెడల అది ప్రజల సమయానేా వార్ాం చేస్తుంది. 

కాని, సమాధ్యన్ననికి అతీతముగా, మన అనుదిన జీవిత్వలలో దేవునితో, ఆయన కుమారునితో, ఆయన 
ఆతమతో, ఆయనవాకాముతో సంబ్ంధ్ము గురించి ఏమిటి? అది ఇదే; మనం మన ప్పప్పలను ఆయనతో 
సంబ్ంధ్ంలోనికి తెస్తున్నాము. అవును మన ప్పపమునకు న్నాయబ్ద్ామైన ఫలితం యేస్త మర్ణమందు, 
సమాధయందు, మరియు పునరుత్వానముల యందు ఒకుస్థరే పరిషురింపబ్డింది. కాని నేను మర్ణించి, పర్లోకంలో 
ఆయనతో వుండునటుల వెళ్ళల వర్కు పౌలు రోమా 6వ అధ్యాయంలో చెపిానటుల న్న ప్పప సాభావం న్నలోనే ఉండి, న్న 
శరీర్ అవయవాలలోని భాగములనిా దేవుడు మనలను సృజించినపుాడు ఆయనతో లోతైన సంబ్ంధ్ం విషయంలో 
దేవుని ప్రణాళ్ళకకు విరుద్ాంగా పోరాటం చేసూునే వుంట్టయి. నేను ఈర్్యకు, వద్ంతులకు, చెడమాాటలకు మొద్లగు 
వాటికి విరుద్ాంగా పోరాటం కొనస్థగిస్తునాపుాడు న్న కుటుంబీకులతోనునా సంబ్ంధ్యనిా దెబ్బతీస్తున్నాయి. వాటిలో 
కొనిా న్న జీవిత్వనిా ఆధీనపరుాకొన్నాయి, అవి పెరిగే కొదీే ఎకుువ భయానిా కలిగస్థుయి. కాని దేవుడు వాటి వలన 
గతమందు ఏర్ాడిన గాయాల నుండి, ఈ రోజు వాటిని జయించుటకు కావలిసన పరిహారానిా చెలిలంచ్చడు. 

మనం ర్క్షణను పందుకొనునపుాడు ఆ మర్కలనిాయు తుడిచి వేయబ్డాలని కోరుకుంట్టం. ర్క్షణ 
పందుకునే సమయంలో జయించే శకిు తక్షణమే కావాలని కోరుకుంట్టం. కాని అది సరియైనది కాదు, దేవుని నుండి 
వాగాేనమూ కాదు. అనిా సంబ్ంధ్యల వలెనే దేవునితో మనకునా సంబ్ంధ్ము కలిగియుండుటకు, దానిా 
బ్లపరుాకొనుటకు కావలిసన క్రమశిక్షణను కోరుకుంటుంది. నేను కనీసం తపాక ప్పటించ్చలిసన న్నలుగు క్రమశిక్షణలను 
లేఖనంలో చెపాబ్డుట గమనించ్చను, అవి దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా ద్ృఢపరుాకోవాలను న్న కోరికకు బ్లానిా 
యివాడానికి సిద్ాంగా నున్నాయి. 
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మొద్టి క్రమ శిక్షణ మిగిలిన వాటనిాటికి ఒక సిాతిని ఏర్ారిా, దేవుడు న్న జీవితంలో 
తీస్తకొనిరావాలనుకుంటునా సాసాతకు పున్నదియై యుంది. అది దేవుని వాకాం కోసం సమయానిా గడిపే క్రమ శిక్షణ 
time spent in Gods word. హెబ్రీయులకు 4:12-16 గ్రంధ్కర్ు మరియే యితర్ వాకాం కలిగిలేని సత్వానిా దేవుని 
వాకాం కలిగి వుంద్ని చెపుాచున్నాడు. 

“ఎందుకనగా దేవుని వాకాము సజీవమై బ్లముగలదై రెండంచులు గల యెటువంటి ఖడగము కంటెను వాడిగా 
ఉండి ప్రణాతమలను కీళ్లను మూలుగను విభజించునంతమటుటకు దూరుచు హృద్యము యొకు తలంపులను 
ఆలోచనలనుశోధంచుచునాది. మరియు ఆయన ద్ృషిటకి కనబ్డని సృషటయు ఏదియు లేదు. మన యెవనికి లెకు 
అపాచెపావలసియునాదో ఆ దేవుని కనుాలకు సమసుమును మరుగు లేక త్యటగా ఉనాది. ఆకాశమండలము గుండా 
వెళ్ళలన దేవుని కుమారుడైన యేస్త అను గొపా ప్రధ్యన యాజకుడు మనకు ఉన్నాడు గనుక మనము ఒపుాకొనిన దానిని 
గటిటగా చేపటుటద్ము మన ప్రధ్యన యాజకుడు మన బ్లహీనతలయందు మనతో సహానుభవము లేనివాడు కాడు గాని 
సమసు విషయములోను మనవలెనే శోధంపబ్డినను ఆయన ప్పపము లేనివాడుగా ఉండెను”. 

ఆయన వాకాం సజీవమైంది. అది దైవావేశం వలన కలిగనది కనుక సజీవమైంది. అది సజీవమైనదై యుంది. 
గనుక దానిని వారి జీవిత్వలలోనికి అనుమతించ్చలి మరియు వారిలో నిర్ంతర్ము పని చేయాలి. ఇది ర్క్షణ 
విషయంలో ఎదుగునటుల నిజమైన అంశము. దేవుని వాకాానిా చద్వడము వలన చదివే వాని హృద్యములో, 
మనస్తసలో ఒక కార్ారూపము దాలేా వితున్ననిా న్నటుతుంది. ఆ వితునం ఎద్గాలి. అది ఒక అవిశ్వాసిని ఒపుాకోలుకు, 
మారుమనస్తస, ర్క్షణలోనికు నడిపిస్తుంది. ఇది ఒక చినా అవకాశం వలన ఎవరిలోనైన్న జరుగుతుంది. 

ఇదే ఉత్వాద్కమైన పని ఇపాటికే సమాధ్యనపడిన వారికిని, ఇపుాడు దేవునితో సమాధ్యన పడవలసిన 
మనకును కొనస్థగుతుంది. దేవుని వాకాానిా చదివి, ధ్యానించుట వలన క్రమముగా న్నటబ్డుతునా వాకాము మన 
జీవిత్వలలో కారాాచర్ణను కలిగంచే వితున్నలను న్నటుతుంది. హెబ్రీ గ్రంధ్ కర్ు ఈ కారాాచర్ణ యొకు పరిపకా 
ప్రభావము మన నిజ సిాతిలో కనబ్డుతుంద్ని సాషటము చేశ్వడు. అది దేవుడు మనలను కోరుకునే విధ్యనముగానే 
మనలను సిద్ేపరుస్తుంది. ఎముకలకు ఉండే అతుకు మరియుఎముకలలో వుండే మధ్ా భాగం, ప్రణం మరియు 
ఆతమలు కనపర్ాబ్డత్వయి. మోస్థనికి, అప్పరాానికి అవకాశమే వుండదు. ఆయన యెదుటను, మనము 
దిగంభరులముగా కనబ్డుత్వము. 

అనేకులకు ఈ వివర్ణ భయానక భావన కలిగించినది. దేవుని ద్ృషిటతో చూడడం, ఒక సాషటమైన 
అవగాహనకు రావడం మనకు చ్చలా కషటం. మనం ఎకుువగా ర్హసాముగా ఉంటున్నాము లేదా దాగుకొంటున్నాం. 
తర్చుగా మనం మంచి విషయాలలోనే దాగుకొంటున్నాం. సంఘ పరిచర్ాలో దాగుకొంటున్నాం. ఆరాధ్నకు 
హజర్గుటలో దాగుకొంటున్నాం. మనం దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా కలిగయుండుట కంటే కూడా దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా 
కలిగయుండుటను గూరిా యితరులెవరైన్న ప్పడుతుంటే, లేక ప్రసంగిస్తుంటే సకర్ాముగా భావిస్థుము. 

అనేకస్థరుల ఇది పూరిుగా సోమరితనమైయుంది. కొనిా స్థరుల క్రొతు నిబ్ంధ్న దాారా కలిగన న్న సాంత 
యాజకతాంలో జీవించుట కంటే సంఘ కాపరి యొకు ప్పత నిబ్ంధ్న యాజకత్వానేా కలిగియుండుట పూరిుగా 
అవివేకం. కాని ఇది చ్చలా స్థరుల ఇది భయముగా ఉంటుంది. న్నకునా జ్ఞఞనంతో ఎవారును నమమద్గిన వారు కాద్ను 
భయము, లేక నేను అనుకొను రీతిగా నేనుండను అనే భయము. అందుకే దేవునితో కొనస్థగించే సంబ్ంధ్ములో 
మనము దాగుకొంటున్నాము. 
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దాగుకోవడమనేది బ్దధ్ను అధకం చేస్తుంది, గాయపు మచాలను పెంచుతుంది, మరియు అనిాటి కంటే 
ఘోర్ముగా సాసాతనుండి మనలను దూర్ంగా నుంచుతుంది. మనకు సాసాత కలుగునటుల దేవుని వాకాం తపా ఈ 
లోకంలో మరియొకటి లేదు. ఏదీలేదు! ఇది హెబ్రీ పత్రికలో ఇవాబ్డిన వాగాేనము ఏ మాత్రం చెకుు చెద్ర్ని విధేయత్వ 
గుణంతో దేవుని వాకాానిా అనుదినము చదువుకొనుటకు మనలను మనం సమరిాంచుకోవటం పూరిుగా వస్థాలంకర్ణ 
చేస్తకొనిన యాజకుడైన యేస్త సహవాస్థనిా అనుగ్రహస్తుంది. ఆయన వస్త్రములతో అలంకరింపబ్డటం శిక్ష కాదు. 
ఆయన ఎపుాడో మన శిక్షను భరించ్చడు. కాని సాసాతను మనం అనుభవించ్చలి. మన కోసం ఆయన చేయడు. 

మన కుండిన దేవుని ప్రేమ లేఖను క్రమంగా చదువుటకు, నిజమైన ప్రతాక్షతలోను, విధేయతతోను దానికి 
మనము సమరిాంచుకొనుటకు సంసిద్ాత కలిగియుండుటకు, మనము నిజముగా ఏమైయున్నామో కనుగొనుటకు 
మనం ఏమైయున్నామో, ఆసిాతిలోనే దేవుని సనిాధకి రావడానికి పిలువబ్డాాము. ఆ సనిాధలో మనకేమి అవసర్మో 
దానిని పందుకొంట్టము; యేస్తలో ఇపాటికే కలిగయునా క్షమాపణను జ్ఞఞపకం చేయుటకు ద్యను, మరియు మన 
జీవితంలో అనాయించబ్డియునా దేవుని సాసాత్వశకిుయైన కృపను పందుకుంట్టము. 

ఈ పద్ేతి ఒకుస్థరే జరిగేది కాదు. మరి అదెలా స్థధ్ామౌతుంది? ఒక వేళ్ దేవుడు మన జీవితంలోని 
భయాలనిాటికి ఒకుస్థరి మనలను అపాగించ్చడంటే మనమెలా మనగలం? అందును బ్టిట దేవునితో ఒక ధ్ృడమైన 
సంబ్ంధ్ం, క్రమ శిక్షణగా దేవుని వాకాానికి సమయానిా ఏరాాటుచేస్తకోవాలి. అనేక స్థరుల ఆయన ప్రోత్వసహానిా, 
ఆనందానిా ఇస్థుడు. మనలను ఆయన మరింతగాఎరిగినపుాడు ఆయన మన మేమైయున్నామో, మనకు ఎకుడ 
సాసాతకావాలో తెలియపరుస్థుడు. 

దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా గూరిాన మర్మము ఒక సజీవమైన విషయమైనది. ఆయా సమయాల యందు ఆ 
సంబ్ంధ్యనిా మర్చిపోవడానికి అది జ్ఞఞనసంబ్ంధ్మైనది కాదు. దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా కలిగయుండే విషయంలో 
ఆధ్యర్భూతమైన క్రమశిక్షణను పెంపందించుకొనుటలో విఫలమగుట వలన దానిని మరిాపోత్య అది న్నన్నటికి 
దిగజ్ఞరుతుంది. సతాము, జ్ఞఞనము దేవునితో మనసంబ్ంధ్ం విషయంలో చ్చలా ప్రముఖామైనవి కాని, అవి 
సంబ్ంధ్యనికునా ప్రధ్యనాతను పూడాలేవు. అంత మాత్రమే కాదు మనకు కావలిసన సాసాత కొనస్థగింపబ్డాలంటే మన 
పర్లోకపు తండ్రితో కలిగియునా అన్నానా సంబ్ంధ్ంలో అది పెంపందించబ్డకపోత్య సతాము ఒకుటే దేవుడు మన 
కనుగ్రహంచిన ప్రముఖాతను పగొటుటకోకుండా కాప్పడదు. 

అవసర్మైన రెండవ క్రమ శిక్షణ మౌనముగా ఉండుట (Silence). నిర్గమ 14:14లో మోషే ఇశ్రాయేలు 
సంత్వన్ననికి దీనిని గురుు చేస్తున్నాడు “యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ేము చేయును, మీరు ఊర్కయే యుండవలెనని 
ప్రజలతో చెపెాను”. కీర్ునలు 37:7లో కీర్ున్నకారుడు మనంద్రికి గురుు చేస్తున్నాడు. “యెహోవా యెదుట మౌనముగా 
వుండి ఆయన కొర్కు కనిపెటిట కొనుము. తనమార్గమున వరిాలుల వాని చూచి వాసనపడకుము”. మరియు కీర్ు 46:10లో 
“ఊర్కుండుడి నేనే దేవుడనని తెలుసకొనుడి”. 

మనం నివశిస్తునా ఈ గంద్ర్గోళ్ లోకంలో నిశబ్ాంగా నుండే ప్రదేశ్వలే లేనటుల అనిాస్తుంది. ఒకడు ఎకుడికి 
వెళ్ళా నిశబే్దనిా కనుగొనగలడు? కాని వాసువానికి అనిా వైపుల మనకు నిశబ్ాం అందుబ్దటులో వుంది. ఒకడు కేవలం 
దానిని ఎనుాకోవాలి. ర్దీేగా నునా విమాన్నశ్రయంలో సహతం నేను దానిని కనుగొన్నాను. నీవు కావాలనుకొంటే 
దానిని నీవును కనుగొనవచుా. నేను మార్గంలో నడవలిస రావచుా, మారాగనిా విడచి కూర్ాను రావలిస రావచుా, కాని 
నిశశబ్ాము అనేది నేను కోరుకునేదే అయిత్య నేను దానిని కనుగొనగలను. 
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నిశబ్ామనేది ఒక ఎంపిక, అది న్న చుటూటనునా శబ్దేలనిాటిని, గంద్ర్గోళ్ంగా నుండే టి.విలను లేక 
రేడియోను, న్నసమీపమున వాకిుతో మాట్టలడుటను ఆపుకొనుటకు తీస్తకొనే నిర్ణయం. టి.వి.కి, రేడియోకి, పుసుకాలకు, 
ప్రజలకు కేట్టయించడానికి నిరిాషట సమయలు, ప్రదేశ్వలున్నాయి. కాని లోతుగా ఆలోచించి చూసేు మనం నిశబ్ాంగా 
వుండట్టనిా ఎనుాకొని, ఆచరించడానిా నేరుాకొనేటపుాడు మన ప్రణానికి తగిన రీతిలో నిశబ్ా వాత్వవర్ణానిా 
కనుగొనుట ప్రర్ంభించ్చలి. 

నిశబ్ాంలో కొతు ఆనందాలను కనుగొంట్టం. ఉదాహర్ణకు, దేవుని వాకాానిా క్రమంగా చదువుటలో మన 
హృద్యంలో న్నటుకొనిన మాటలు నూతనమైన అర్ాంతో, భావాలతో మన హృద్యాలలోనికి, మనస్తసలోనికి 
ప్రవహంచుకొంటూ వచేా అవకాశముంది. మన చుటూట దేవుడు సృజించిన సృషిట సంద్ర్ాం నిశబ్ాంలోనే ఆయన 
అధకారానిా, స్థర్ాభౌమానిా ప్రచుర్పరుస్తున్నాయి. దేవుడు న్న నుండి ఆశించే క్రొతు ఒపుాకోలులు న్న ద్ృషిటని 
పటుటకోవడానికి న్న హృద్యంలో ఖాళీని నింపేస్థుయి. అనిాటికి మించి, నేను మర్క స్థరి ఆయన సనిాధతో 
సంపూరిుగా నింపబ్డాాను. మనం క్రమమైన నిశబ్ా సమయాలను ఆచరించడం నేరుాకొనేంతవర్కు ఆయనతో 
సంబ్ంధ్ం కొర్కు దేవుని వనరుల రూపకలానలు అసంపూర్ణంగా నుండుటను మన జీవిత్వలు కొనస్థగిస్థుయి. 

మూడవ సంబ్ంధత క్రమ శిక్షణగా నేను ఏకాంతంముగా ఉండుట (Solitude) అనేది తపానిసరి యని 
కనుగొన్నాను. యేస్త తనను త్వను ఒంటరిగా వుండట్టనికి ఆయన ఎనుాకొనా ప్రదేశ్వలలో ఒక దానిని మతుయి 14:23 
లో మనం కనుగొంట్టం. “ఆయన ఆ జనసమూహములను పంపి వేసి, ప్రర్ాన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండయెకిు 
పోయి, స్థయంకాలమైనపుాడు ఒంటరిగా ఉండెను”. ఈ విధ్ంగా కంటే మరి యేవిధ్ంగాను చెపానకురేల ద్నుకుంట్ట, 
యేసే ఒంటరిగా వుండట్టనికి ప్రయతిాసేు, మరి అది.మనకు చినా విషయమవుతుందా? మన సంసుృతిలో మౌనంగా 
వుండటం కషటమైత్య ఒంటరిగా నుండుట అనేక పరాాయాలు కషటమౌవుతుంది. ఒకవేళ్ మనం దేవుని వాకాానిా 
దీర్ఘకాలం వినుటకు మొగుగ చూపే విషయంలో విఫలమవుటకు పురికొలాబ్డాామంటే,దాని అర్ాం మనం ఒంటరిగా 
వుండుటకు అసలు ఇషటపడుట లేదు. ఏకాంతముగా నుండుటకు మొగుగచూపకుండా మనలను ప్రభావితం చేసేది 
నూనాత్వ భావమేన్న? 

మన చుటూటనునా సంసుృతిలోని ఆహాలద్కర్మైన కార్ాక్రమాలలో మనం “గొపా ఆనందానిా పందుకొంటుంటే 
మనం ఒంటరిగా నుండుటను కోరుకొనక పోవచుా. మన సంసుృతి మనం ఏ మాత్రం ఒంటరిగా నుండకుండునటుల 
అనేక పనులలో మనలను నిమగాం చేయుటకు ఒక రాజులా పరిప్పలిస్తుంది. కాని వాసువానికి మన సంసుృతి కేవలం 
ఒక పగవలెను, అద్ేములవలెను వుంది. 

కాని, మనం దేవుని వాకాానిా చకుగా వినగలుగనటుల ఏకాంతములో నిశబ్ాకర్మైన వాత్వవర్ణముంటుంది. 
ఎకాంతంలో ఈ భూమి మీద్ మన తకుువ సిాతి, మితమైన పరిసిాతులు గురుుకొస్థుయి. అనిాటికంటే ముఖాముగా మనం 
ఈ లోకం కొర్కు సృజింపబ్డలేద్ని గురుుకువస్తుంది. ప్పపపు ప్రభావామే దీనిని అధగమిస్తుంది. ఆదికాండము 1వ 
అధ్యాయములో ఎందు కోసము మనం సృజించబ్డాామో ఆయన కొర్కు మాత్రమే సృజించబ్డాాము అనే దాని 
విషయంలోనే తిరిగి దేవునిలో కటటబ్డత్వము. 

ఏకాంతం మన జీవిత దిశను పున:నిరిమంచుకోవడానికి కావలిసన పరిసిాతులను అందిస్తుంది. కాని, అతి 
ప్రముఖాంగా ఏకాంతంలో మనం ఒంటరివార్ము కామని గ్రహంచ్చలి. ఆయన మనతో వుంట్టడు అని గ్రహంచ్చలి. 

చివరి సంబ్ంధత క్రమ శిక్షణగా నేను దేవునితో సంబ్ంధ్ంలో అవసర్మైంది గాను, బ్లవర్కాంగాను 
కనుగొనాదేమిటంటే “లోబ్డుట Submission”. హెబ్రీ పత్రిక గ్రంధ్ కర్ు 12:9 లో మనకు ఈ విషయానిా గురుు 



40 
 

చేస్తున్నాడు. “మరియు శరీర్ సంబ్ంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. వారి యందు భయభకుులు కలిగి 
యుంటిమి. అటలయిత్య ఆతమలకు తండ్రియైన వానికి మరి యెకుువగా లోబ్డి బ్రదుకవలెను గదా". 

“శరీర్ధ్యరియై యునా దినములలో మహ రోద్నముతోను కనీాళ్లతోను, తనుా మర్ణమునుండి 
ర్క్షింపగలవానికి ప్రర్ానలను యాచనలను సమరిాంచి, భయభకుులు కలిగి యునాందున ఆయన 
అంగీకరింపవబ్డెను. ఆయన కుమారుడైయుండియు త్వను పందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేరుాకొనెను”             
హెబ్రీ 5:7,9. 

మతుయి 28:19-20 లోని యేస్త సాంత మాటలకు వేరే తరీుమా లోబ్డుట యొకు ప్రముఖాతను 
ఏర్ారుస్తుంది. న్నసాంత అవగాహనలో ఆ వచన్నలు, “పర్లోకమందునునా భూమి మీద్నునా అధకార్మంతయు 
ఇపుాడు న్నది. మీరెకుడకివెళ్ళాన్న ప్రజలను న్నకు శిషుాలనుగా చేయండి. దీనిని తండ్రి, కుమార్, పరిశుదేాతుమని 
న్నమములోనికి వారికి బ్దప్తుసమమిచుాటనుఐటిట మరియు వారి జీవితకాలమంతయు వారికి బోధంపబ్డే వాటిని 
లోబ్డుటకు వారిని సిద్ేపర్చుటను బ్టిటయు చేయుడి; భయపడకుడి, మీరు వెళ్ళా చోటల నేను మీతో ఉన్నాను” 
అనాటులంది. 

లోబ్డుట అనే పద్ము అప్పరాానిా, భయానిా కలిగస్తుంది. త్వను యేస్తని బ్దనిసని పౌలు చెపిాన మాటలు 
అప్పరాానికి గుర్యాాయి. ఒకవేళ్ దేవుడు ఆదికాండం చెపుాచునాటలయిత్య ఈ భూమికి స్థర్ాభౌమాధకారి అయిత్య, 
కీర్ున్నకారుడు నకిుచెపుాచునాటుల మనం తలిల గర్ుమందుడగానే అదుుతమైన రీతిలో మనలను సృషిటంచినటలయిత్య, 
దేవుడు త్వను సృషిటంచిన సృషిట తన కృప్పజ్ఞఞనమునకు లోబ్డవలెనని ఆశించే అధకార్ం గలవాడైత్య మనం ఆయనతో 
సహవాసమును కలిగియుండునటుల సహజంగానే ఆయనకు లోబ్డే తత్వానిా ఎందుకు కలిగిలేము? 

త్వనును తండ్రికి లోబ్డుటకే నిర్ణయించుకొనాటుల తెలుపుతునా పౌలు మాటలు యేస్తని మాటలను 
పోలియునావి. వారిరువురును లోబ్డుట యొకు సాభావానిా అర్ాం చేస్తకొన్నారు. యేస్త, పౌలుల విధేయత 
సంబ్ంధ్పు వాసువికతలో వాకుమౌతుంది. వారు అన్నానాంగా ఎరిగిన వాని యందు నమమకముంచడం కషటమేమీకాదు. 

దేవుడు మనమాయనయందు విశ్వాసముంచునటుల పిలుస్తున్నాడు. లేఖన్ననుస్థర్మైన క్రమశిక్షణలను, 
నిశశబ్దేనిా, ఏకాంత్వనిా అభాాసము చేయుట వలన విశ్వాసం అధకమవుతుంది. దేవుని ప్రేమ లేఖలైన పరిశుద్ా 
గ్రంధ్ంలో మనం కనుగొనిన వానియందు నమిమకయుంచడం స్థధ్యర్ణమైంది. ఆయన మనకు ఈ విధ్మైన 
ధ్నాకర్మైన జీవిత్వనిచిానందుకై దేవునితో మనకునా బ్ంధ్ం విషయంలో ఆయనకు లోబ్డి యుండే ఆంశం ఒక 
సర్ాస్థధ్యర్ణ విషయంగా ఉండాలి. న్న జీవితంలో ఆయా సమయాలయందు తెలుపబ్డే ఆయన మాటలకు లోబ్డి 
యుండుటకు సిద్ేమనస్తస కలిగియుండుటకు మాత్రమే అది కోరుకొనుట లేదు కాని న్న మానసిక ఉద్రేకాలను 
ఆయనకు లోబ్ర్ాడం నేరుాకోమంటుంది. 

ఆ సత్వానిా గూరిాన న్న ఒపుాకోలు, ఆయన బ్యలుపరిాన విశ్వాసము న్న మనస్తసలోనే లోబ్డే తత్వానిా 
ఏర్ారుాకోమని కోరుకుంటున్నాయి, పురికొలుాతున్నాయి. ఏకాంతంలో, నిశబ్ేంలో ఆయన మాటలు వినుటను 
నేరుాకొనుట న్న హృద్యంలో, జీవిత నిర్ణయాలలో ఆయన కోరుకొనే లోబ్డే గుణానిా అభివృదిా పర్ాబ్డానికే. 

న్న చుటూట ఉనా లోకము, న్నకునా శరీర్ము రెండును స్థత్వను చేతను మరియు అతని అనుచరుల చేతను 
అలలకలోలలమవుతున్నాయి. అవనిాయు పర్లోకపు తండ్రితో సంబ్ంధ్పు మర్మంలో నుండి ననుా లాగట్టనికి కుట్ర 
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పనుాతున్నాయి. కాని, వేల సంవతసరాలుగా కష్ట్రటనిా భరించడానికే ఇషటపడిన వారి జీవిత్వనుభవంలో చూచిన దానిా 
బ్టిట ఆహాానము ఏమనగా దేవునికి నీవు నిరాకరించు. 

క్రొతు నిబ్ంధ్నలో మన ద్ృషిటని స్థధంచే రెండవ ప్రర్ంభ విలువ ఎఫెసీ 3:1-11 లో వుంది. ఇకుడ సమయం 
విషయంలోను, నితాతాం విషయంలోను సాషటమైన, స్తలువైన సంఘ ఉదేేశ్వానిా కనుగొంట్టం. “ఈ హేతువు చేత 
అనాజనులైన మీ నిమితుము క్రీస్తు యేస్త యొకు ఖైదినైన పౌలను నేను ప్రరిాంచుచున్నాను. మీ కొర్కు న్న 
కనుగ్రహంబ్డిన దేవుని కృపవిషయమైన యేరాాటును గూరిా మీరు వినియున్నారు. ఎటలనగా క్రీస్తు మర్మము దేవ 
ద్ర్శనము వలన న్నకు తెలియపర్చబ్డినద్ను సంగతిని గూరిా మునుపు సంక్షేపముగా వ్రాసితిని. మీరు దానిని చదివిన 
యెడల దానిని బ్టిట ఆ క్రీస్తు మర్మమును గూరిా న్నకు కలిగిన జ్ఞఞనము గ్రహంచుకొనగలరు. ఈ మర్మమిపుాడు 
ఆతమమూలముగా దేవుని పరిశుదుాలగు అపసులులకును ప్రవకులకును బ్యలుపర్చబ్డి యునాటుటగా పూర్ాకాలముల 
యందు మనుషుాలకు తెలియపర్చబ్డలేదు. ఈ మర్మమేద్నగా అనాజనులు, స్తవార్ు వలన క్రీస్తు యేస్త నందు, 
యూదులతో ప్పటు సమాన వార్స్తలును, ఒకు శరీర్ మంద్లి స్థటి అవయువములను, వాగానేములో ప్పలివార్లునై 
యున్నార్నునదియే. దేవుడు కార్ాకారియగు తన శకిుని బ్టిట న్నకు అనుగ్రహంచిన కృప్పవర్ము చొపుాన నేను ఆ 
స్తవార్ుకు పరిచ్చర్కుడనైతిని. దేవుడు మన ప్రభ్యవైన క్రీస్తు యేస్త నందు చేసిన నితాసంకలాము చొపుాన, 
పర్లోకములో ప్రధ్యనులకును అధకారులకును సంఘము దాారా తన యొకు న్నన్నవిధ్మైన జ్ఞఞనము ఇపుాడు 
తెలియబ్డవలెనని ఉదేేశించి శోధంప శకాము గాని క్రీస్తు ఐశార్ామును అనాజనులలో ప్రకటించుటకును సమసుమును 
సృషిటంచిన దేవుని యందు పూర్ాకాలమునుండి మరుగైయునా ఆ మర్మమును గూరిాన ఏరాాటు ఎటిటదో అంద్రికిని 
త్యటపర్చుటకును, పరిశుదుాలంద్రిలో అతాలుాడనైన న్నకు ఈ కృప అనుగ్రహంచెను”. 

“సంఘము ఎందుకు ఉనాది? అనే అధ్యాయంలో ఈ ప్పఠాభాగము యొకు ప్రధ్యనాతను ఇపాటికే మనం 
మాట్టలడుకున్నాం. ఒకవేళ్ పౌలు చేత సాషటంగా వరిణంపబ్డిన రీతిగా సంఘము యొకు ఉదేేశాం పర్లోకములో ఉనా  
ప్రేక్షకుల కోసము, అయిత్య ప్రతి వాకిు యొకు ప్పత్ర తగిగంచడము అవుతుంది. రెండవదిగా స్థానిక సంఘాలు 
కొలుచుకునే ప్రభావిత కొలబ్ద్ా ఏమనగా, ఆతమ దేవుడు క్రీస్తు జనులను నడిపించే సంబ్ంధ్ంలోనికి ఎదిగిన 
కృప్పకధ్న్నలను బ్టిట యుండాలి. అనేక మంది ప్రజలు కూడుకునేది సంఘంగా భావిసేు, వారు తగినరీతిలో 
ఎదుగకపోత్య అంగీకార్యోగామైంది కాదు. 

“సంఘము ఎందుకు ఉనాది” అను అధ్యాయంలోనే మూడవ ప్రర్ంభ విలువ ఇపాటికే వివర్ంగా చెపాబ్డెను. 
ఒకవేళ్ ఆతమ దేవుడు ప్రజలు దేవునికి చేయు సేవలో వాడుకొనునటుల వర్ములిచుాటలో అధకార్ం గలవాడైత్య వారు 
వాటిని అర్ాం చేస్తకొని, వినియోగించు విషయంలో వారు ఎదుగని వారైత్య అంగీకార్యోగాం కాదు. వర్ములనేవి 
యేస్త తన ప్రజల దాారా పని చేయాలనుకొను అనేక సేవా పరిచర్ాలను ప్రణాళ్ళకబ్ద్ేంగా నడిపించుటకు 
పరిశుదాాతుమడు ఉపయోగించుకొను బ్లవర్ాకాలు. సంఘములో కాని, లోకంలో గాని వారి పోరాటం విషయంలో 
కనీసం ఒక వాకిు పరిణితినైన్న పోగొటుటకొంటే దేవుడు తన ప్రజల కొర్కు రూపించిన సృజన్నతమకతను తగిగస్తునాటేల. 

న్నలగవ ప్రర్ంభ విలువ దేవుని ప్రజలు ఇతరులతోను, లోకముతోను వారికునా సంబ్ంధ్యల విషయంలో ఆతమ 
ఫలము దాారా ఆతమ దేవుడు జరిగించు పనిలో కనబ్ర్ాబ్డుతుంది. గలతీ 5:22-23లో పౌలు మహాదుుతమైన 
అంతర్ంగిక లక్షణాల జ్ఞబితను ఇస్తున్నాడు. “అయిత్య ఆతమ ఫలమేమనగా, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధ్యనము, 
దీర్ఘశ్వంతము, ద్యాళ్తాము, మంచితనము,విశ్వాసము, స్థతిాకము, ఆశ్వనిగ్రహము”. ఇవి క్రీస్తు జనులలో నివశించు 
ఆతమ యొకు సహజ ఫలితము. అయిత్య మనం పరిణితిలోను, పరిచర్ాలోను ఎదుగవలసియునాది. 
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ఫలము విషయంలో వాకుులు, వివాహతులు, కుటుంబీకులు, సంఘం ఎదుగుట యేస్త సమాధ ఖాళీగా ఉండి 
ఆయన ప్రజలలో నివశిస్తున్నాడనుటకు భూమి మీద్ అతాంత ప్రభావవంతమైన నిరూపణమైయుంది. మితిలేని ఈ 
అంతర్గత సంబ్ంధ్యలలో వారి ఎదుగుద్ల ప్రతి ఒకురిలో నివశించే శకిు యొకు ప్రత్యాకతను ప్రద్రిశస్తుంది. క్రీస్తు 
జనులలో అవతరించిన ఈ ఫలవంతమైన జీవితము వారి చుటూట నునా లోకంలో పని చేయునటుల దేవుని ప్రేమ చేత 
బ్లవంతం చేయు శకిుని కలిగయుంది. ఇదే యాకోబు మాటలలోని అంశము. “తండ్రియైన దేవుని యెదుట పవిత్రమును 
నిషుళ్ంకమునైన భకిు యేద్నగా - దికుులేని పిలలలను,విధ్వరాండ్రను వారి ఇబ్బందులలో పరామరిశంచుటయు, 
ఇహలోకమాలినాము తనకంటకుండ తనుా త్వను కాప్పడుకొనుటయునే (యాకోబు 1:27). 

సంఘము దాని ప్రభ్యవు నింపుద్లతో నునాపుాడు ఈలోకంలో ఎలలపుాడును ఒక సంచలనంగా వుంటుంది. ఈ 
లోకము దానిలో నునా దికుులేని వారి పటల సరియైన శ్రద్ే చూపించదు. అయిత్య సంఘము ఈలాంటి ప్రజలను వారి 
సంఘములో చేరుాకోవడానికి మారాగలు వెదుకుతుంది. అంత మాత్రమే కాదు గాని వారి వాసువికతలో సాసాత కలుగనటుల 
నిజ్ఞయితీగా పనిచేస్తుంది. ఇది లోకంలో సంఘము నిర్ంతర్ము జరిగించ్చలిసన స్తవారీుకర్ణ పరిచర్ాకు అతి 
బ్లవర్ాపు పున్నదులుగా న్నకు కనబ్డుతుంది. 

ఒక మనుషుాని ప్పపములను బ్టిట, ప్పర్ంపరాాలను బ్టిట లేవనెతుబ్డిన సంప్రదాయ సమసాలు తపాని సరిగా 
శుదాిచేయబ్డాలని లేఖనములలో నేనెకుడా చూడలేదు. అయిత్య ఎవరైత్య ఈ మానవ పద్ాతుల క్రూర్తాపు ఫలితంగా 
బ్ంధంచబ్డిన ప్రజలు వాకిుగతంగా తోకుబ్డిన వారైనను, సాసాపర్చబ్డి, కాప్పడబ్డినటుల సాషటంగా వుంది. 
లోకమంద్ంతట సంఘమునకునా శకిుని పరిశీలించునటుల నేను ధ్నుాడనయాాను. అందువలన స్థానిక సంఘాలు వారి 
ప్రంత్వలలోనికి గొపా ఆజఞను తీస్తకొనివెళ్ళాటకు అన్నధ్ ఆశ్రమాలను, మతుు నుండి విడిపించే కార్ాక్రమాలు , బోజన 
సదుప్పయాలు కలిాంచుట అనే వాటిని ఆధ్యర్ం చేస్తకోవడం న్నకు ఆశార్ాం కలిగంచుట లేదు. 

స్థానిక సంఘాలు వారి ప్రజలు అంతర్ంగిక వాకిుగత సంబ్ంధ్యలలో విజేతలగునటుల మనస్తస కలిగి 
యుండాలి, అందువలన అనేక మంది ప్రజలను చూసి పర్లోక మార్గమందునాటుల మోసపోక వారి 
పిలుపుకనుగుణంగా జీవిస్థురు. సిద్ామనస్తస కలిగిన స్థానిక సంఘానికి ఇది చేయడం కషటమేమి కాదు, ప్రత్యాకించి 
వార్ంద్రు చినాచినా బ్ృందాలుగా విడిపోయి ఈ పరిచర్ాలో అంద్రూ ప్పల్గగనపుాడు కషటం కాదు. ఈ సంఘటనల 
క్రమానిా బ్టిట సంఘంలోని ప్రజల మధ్ా గల సంబ్ంధ్ బ్దంధ్వాాలలో ఇతరులను క్షమించడం, జరిగిన తపుాను మరిా 
పోవుట, సహంచుట, ప్రేమించుట మొద్లగు ఆతమ ఫలానిా ఫలించుటను మనంకోరుకోవాలి. మన సంఘమునా 
ప్రంతంలో, పరుగు ప్రంత్వలలో స్తవార్ు విషయంలో విజయవంతులమవాాలి. అంత్య కాక మనవారు మన 
ప్రంతంలోని ప్రతి జ్ఞతి ప్రజలకు సేవ చేయునటుల చూడాలి. ఎపుాడైత్య ఇలా జరుగదో, అపుాడు ఎదో ఘోర్మైన 
తపుాజరుగుతునాటేల. 

ఐద్వ ప్రర్ంభ విలువ ఏమిటంటే భూమి మీద్ దేవుని రాజా విసుర్ణ కొర్కు మన ఆస్తాలను 
వినియోగించుటను నేరుాకోవడమే. మొద్టి విలువ వలెనే ఈ విలువయు ఎకుువగా వివరించబ్డాలి. కనుక, మనం 
దీనిని తదుపరి ఆధ్యాయంలోమరింత ఎకుువ వివర్ముగా చూదాేం. 
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అధ్యాయము – 6 

నీ ప్రంతంలోని ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి, పిలలవానికి స్తవార్ును అందించ్చలి 

 

ఈ అధ్యాయంలో మేము లోకంలో స్తవార్ును అందిచ్చలిసన సంఘన్నయకుల గురుతా బ్దధ్ాతపై ద్ృషిట 
స్థరించబోతున్నాం. ఆతమల పటల బ్దధ్ాత ప్రతి క్రైసువునికి, అలాగే స్థానిక సంఘానికి ఉండవలసిన భారానిా ఇలా 
నిర్ాచించింది. 

“ఆతమలపటల బ్దధ్ాత పరిశుదాాతమ దేవుని ఇలా ప్రరిాస్తుంది-మీరు మాకిచిాన వనరులను పురికొలుాకొని 
సదిానియోగం చేస్తకోగలిగన సమయానిా, ప్రదేశ్వనిా మాకు అనుగ్రహంచండి. అందువలన అకుడ ఉనా ప్రతి పురుషుడు, 
స్త్రీ, పిలలవాడు స్తవార్ును అవగాహన చేస్తకొనే అవకాశం కలిాంచి వారిని దేవునితో సమాధ్యన పర్చి సంఘంలో 
చేరుాత్వము” అని ప్రరిాస్తుంది. 

ఈ విధ్మైన ద్ర్శనం ఎలా నెర్వేరుతుందో మరింత వివర్ంగా మాట్టలడుకోబోయే ముందు ఆతమల భారానిా 
బ్టిట మనమధ్ాలో చోటుచేస్తకొని ప్రకటింప బ్డవలసిన స్తవార్ును గూరిా కొనిా లేఖన్ననుస్థర్మైన సత్వాలను 
గ్రహంచ్చలి. 

గాసెాల్ అను ప్పత ఇంగీలషు పద్మునకు స్తవార్ు అని అర్ాం. అనేక శత్వబ్దేలుగా ఈ పద్ం క్రైసువ సందేశ్వలలో 
గొపారూప్పనిా పందుకొంటుంది. క్రీస్తు అను వాకిుతో దేవుని రాజ్ఞానిా గూరిాన స్తవార్ు స్థాపించబ్డింది. ఇది యేస్త 
క్రీస్తు స్తవార్ును విని, అర్ాం చేస్తకొని, నమిమ, సీాకరించి, లోబ్డుట వలన ర్క్షణ వస్తుంది (రోమా 1:16-18, 1కొరిం 15:1-
2). క్రింద్ వివరింపబ్డిన మూడు క్రొతు నిబ్ంధ్న వాకాాలు సంఘములోను, లోకములోను స్తవార్ు కలిగివునా ర్కర్కాల 
ప్రభావాలను గూరిా చెబుతున్నాయి. 

1. తీతు 2:11-14 

అనరుహలైన వారికి దేవుడను గ్రహంచు కృప వలన ర్క్షణ కలుగుతుంది. కృప యేస్తను మహావేద్నకర్మైన 
మర్ణానికి అపాగించింది. ర్క్షణ అంద్రి కొర్కు అందుబ్దటులోనికి వచిా, క్రీస్తులో విశ్వాసం దాారా దేవుని వర్మైంది. 

పౌలు తీతుకు వ్రాసిన పత్రికలో స్తవార్ు అను పద్ం వాడకపోయినపాటికి, ర్క్షణ కార్ాంలో దేవుని కృప్ప 
అంశం వివరించబ్డింది. కృప అనేది దేవుని వలన మానవాళ్ళకి అందించబ్డిన ఒక వర్ం. అది సంప్పదించుకొనాది 
కాదు, ఏవిధ్మైన అర్హతయు కాదు. కృప అనునది మానవాతీతమైన దేవుని ప్రేమకు గొపా ప్రతిఫలం. 

కృప యొకు అతుానాత రూపం దేవుని కుమారుడైన యేస్త క్రీస్తు అనుగ్రహంపబ్డుటలోనే వుంది, ఆయన 
“కృప్పసతాములకు” పరిపూర్ణత (యోహాను 1:14). కృప ప్పపర్హతుడైన ర్క్షకుని మన కోసం సిలువలో మర్ణించేలా 
చేసింది (తీతు2:14). ఆవిధ్ంగా కృప ర్క్షణను అంద్రికి అందుబ్దటులోనికి తెచిాంది. (తీతు 2:11) కృప వృదుేలైన 
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పురుషులకు (తీతు 2:2), వృదుేలైన స్త్రీలకు (తీతు 2:3), యవాన స్త్రీలకు (తీతు 2:4), యవాన పురుషులకు (తీతు 2:6), 
క్రైసువ న్నయకులకు (తీతు 2:78) మరియు దాస్తలకు (తీతు 2:9-10) అంద్రికి సమానముగా పంచబ్డింది. 

అందువలన, ర్క్షింపబ్డిన ప్రతి ఒకురూ దేవుని కృప్ప ప్రతాక్షతలో నునా విశ్వాసం పటల వారి సాంద్న దాారానే 
వారు ర్క్షింపబ్డాార్ని గ్రహంచ్చలి (ఎఫెసీ 2:8-9). విశ్వాసం పటల స్థనుకూలంగా సాందించుట కూడా దేవుని కృపకు 
నిద్ర్శనమే. మనం దేవుని రాజా వార్స్తల మగుటకు గాని, ర్క్షణను సంప్పదించుకొనుటకు గాని మనలో ఏవిధ్మైన 
అర్హత లేదు ర్క్షణ కేవలం క్రీస్తు వర్ము వలన వచుాను. 

కృపను గూరిాన ప్పట క్రీస్తు సంఘంలో నునా ప్రతి వాకిుకి ప్రత్యాకమైనద్ని ఇపాటికే ఎకుువగా చెపాబ్డింది. 
ర్క్షణ అనరుహలైన ప్పపులకు ఉచితంగా అనుగ్రహంపబ్డుతుంది, కాని కృప ప్రతి వారిని వారి సిాతిలోనే వద్లదు. 
“యేస్త సమసుమైన దురీాతి నుండి మనలను విమోచించి, సత్రిురయలందాసకిుగల ప్రజలను తన కోసము పవిత్ర 
పర్చుకొని తన సతుుగా చేసికొనుటకు తనుా త్వనే మన కొర్కు అరిాంచుకొనెను” తీతు 2:14. 

 కృప పరిశుద్ా ప్రవర్ునకు, పరిశుద్ా జీవిత్వనికి నడిపిస్తుంది. అది కొనస్థగింపబ్డుతునా, అన్నానామైన దైవ 
సంబ్ంధ్యనిా కలిగియుండుటకు మారాగలను తెరుస్తుంది. స్తవార్ు యొకు ప్రధ్మిక పిలుపు ఏమిటంటే క్రీస్తు దాారా 
దేవునితో అన్నానా సంబ్ంధ్ం లోనికి ప్రవేశించుటయైయుంది. 

దేవుని ప్రజలు “భకిు హీనతకు, ఇహలోక సంబ్ంధ్మైన దురాశలకు దూర్ంగా ఉంటూ, పరిశుద్ాతకు, 
యదార్ాతకు, దైవికమైన విషయాల పటల ఆసకిు చూప్పలని కృప బోధస్తుంది(తీతు 2:12). వారి ఆతీమయ సిాతి ఎలా 
ఉనాపాటికి దేవుడు అంద్రిని ప్రేమిస్తున్నాడనునది సతాం, కాని ఆయన ప్రేమకు అర్ాం త్వరాసిాతిలోనే వుండాలని కాదు. 
వారు పవిత్ర పర్చబ్డి, దేవునితో అన్నానా సంబ్ంధ్యనిా కలిగియుండుటకు, ఆయన పరిచర్ాకు ఉపయోగకర్ంగా 
వుండుట ఆయన కోరికయైయునాది. యేస్త ఆయన మహమతో ఈ భూమి మీద్కు వచేా సమయానికి అంద్రు 
ఆయనతో అంతంలేని ముగింపును కలిగయుండాలనునది ఆయన చివరి గురియైయునాది (తీతు 2:13). 

తండ్రియైన దేవునితో సహవాసము కలిగియుండట్టనికే ర్క్షణ నిమితుం దేవుని కృప అనుగ్రహంపబ్డుటకు 
కార్ణం. ఇంతకుముందు ప్పపము వలన విడిపోయిన దేవునితో సంబ్ంధ్ము తిరిగి కటటబ్డుటయే స్తవార్ుయై 
యునాది. ఈ సంబ్ంధ్ము దేవునికి ఆయన ప్రజలకు మధ్ా ఒక నూతనమైన సహవాస్థనికి నడిపిస్తుంది. అది 
నితాతాములో యేస్త క్రీస్తుతో వధువు సంఘములో జరిగే గొర్రెపిలల వివాహ మహోతసవములో పరిపూర్ణమవుతుంది. 
(ప్రకటన 19:7-9) స్తవార్ు ప్రధ్మిక గురి నర్కం నుండి తపిాంచబ్డి క్రీస్తు దాారా నితా సహవాసములోనికి ప్రవేశించుట 
అయి వునాది. కాని సమసాలు పరిషురింపబ్డటం కాదు. 

2. మతుయి 28:18-20 

క్రీస్తులో దేవునితో అన్నానా సంబ్ంధ్యనిా ఎవరైత్య కలిగియున్నారో వారు ఈ లోకంలో దేవుని హృద్యానిా 
పంచుకోవాలి. దేవునితో సంబ్ంధ్ం కలిగి వునా తరువాత ఆయనను కనపరిచే బ్దధ్ాతను చేపట్టటలి. నీ దేవుడైన 
యెహోవాను నీ పూర్ణహృద్యముతోను, పూర్ణ మనస్తసతోను, పూరాణతమతోను ప్రేమింపవలెనని యేస్త చెపిాన విధ్ంగానే 
ఇది దాని కంటే చ్చలా ప్రముఖామైనది. ధ్ర్మశ్వస్త్రమంతయు ప్రవకులును దీనినే చెపుాచున్నారు. మర్క మాటలో 
చెప్పాలంటే సేవా ద్ృకాధ్ం కలిగిన దేవునితో సంబ్ంధ్ంకలిగి ఉండడమంటే ఆయన సేవలోను ప్పలిభాగస్తాలమైనటేట, 
యేస్త క్రీస్తు పునరుత్వానమై ఆరోహణమగుటకు మధ్ాకాలంలో ఆయన గటిటగా చెపిాన విధ్ంగానే కృప్ప స్తవార్ును 
గూరిాన జ్ఞఞనముతో ఈ లోకానిా నింపుటయే ఈ సేవా ఉదేేశామై యునాది. 
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యేస్త మర్ణం దాారా, మనకనుగ్రహంపబ్డిన స్తవార్ుకు సాందించి దేవునితో సంబ్ంధ్ం లోనికి వచుాటచేత 
దేవుని ప్రజలు ఆయనను తెలుస్తకుని ఈ ద్ర్శన్ననిా అనేకులకు పంచవలెననా ఆయన హృద్య సాంద్నను కలిగి 
వుంట్టరు. అపుాడు మాత్రమే దేవుడు ఈ లోకమంతయు ఆయన ప్రేమను తెలుస్తకుని ఆయనవైపు త్రిపాబ్డునటుల 
ఆయన మనలను కోరుకొనుచున్నాడని దేవుని కనికరానిా అర్ంా చేస్తకోగలుగుత్వరు. దేవుని ప్రజలు వారిపైన 
ఉచితంగా కుమమరించబ్డిన కృపను గురించి ఎకుువగా అవగాహన చేస్తకొనాపుాడు ఇతరులును ఆ కృపను 
పందుకోవాలను కోరికను కలిగిఉంట్టరు. 

ఈ లోకమంతయు దేవుని కృపను గురించిన జ్ఞఞనంతో నింపబ్డాలను పరిచర్ా నేర్వేర్ాబ్డడం కేవలం 
వాకిుగత సంబ్ంధ్ంతో, ఆతీమయ సిాతిగతులతో జరిగించేది కాదు. యేస్త క్రీస్తు పర్లోకమునకు ఆరోహణమయేా 
ముందు ఆయన శిషుాలకు గొపా ఆజఞగా దీనిని ఇచ్చాడు. 

మర్ణం నుండి తిరిగిన లేచిన తరాాత 40 దినములు ఆయన 11 మంది శిషుాలకు ఇంకను అనేకులకు 
కనిపిసూు ఆయన పునరుత్వానం నిమితుమైన గొపా నిరూపణను ఇచ్చాడు (మతుయి 28: 9-10) లూకా 24:13-49, 
యోహాను 20:1021, అప.కా.1:3). ఆయన శిషుాల ముందు పర్లోకమునకు ఆరోహణమగుటకు ఆ కాలానికి 
ముగింపు (అప.కా. 1:9). ఆయన ఆరోహణానికి ముందు సర్ా లోకమునకును ఆయన కృప్ప స్తవార్ు తీస్తకుని 
వెళ్ాబ్డాలను తన సేవను గురించి తన శిషుాలతో సాషటంగా మాట్టలడాడు. 

ప్రతి స్తవార్ు ముగింపులోనూ దేవుని సేవా పరిచర్ా సాషటంగా చూపించబ్డింది. ప్రతి సంద్ర్ుంలోనూ 
ప్రత్యాకమైన రీతిలో నకిుచెపాబ్డింది. 

ప్రతి స్తవార్ులోను ఈ గొపా ఆజఞను గురించి చెపాబ్డిన విధ్యనం ర్కర్కాలుగా ఉనాపాటికిని దాని నుండి 
రావలసిన ప్రతిఫలం బ్లమైనదై ఉనాది. మారుు స్తవార్ు ఈ పని విషయంలో స్తవారిుకర్ణ ద్ృకాధ్యనిా కలిగిఉంది. ఈ 
సేవను ఒక ఆజఞగా మారిాంది. 

“మరియు - మీరు సర్ాలోకమునకు వెళ్ళా సర్ా సృషిటకి స్తవార్ును ప్రకటించుడి. నమిమ బ్దపిుసమము 
పందినవాడు ర్క్షింపబ్డును, నమమని వానికి శిక్ష విధంపబ్డును” (మారుు 16:15-16). 

లూకా తన ర్చనల మొద్టి భాగమైన లూకా స్తవార్ు ముగింపులోను, రెండవ భాగమైన అపసులుల 
కార్ాముల గ్రంధ్ం ప్రర్ంభంలోను స్తవార్ు పనిని గురించిన యేస్త క్రీస్తు మాటలనే వ్రాశ్వడు. మారుు వలే దానిని ఒక 
ఆజఞగా చూపించలేదు. కాని స్తవార్ు యెరూషలేమునుండి భూదిగంతముల వర్కు అంద్వలసిన ఒక కార్ాక్రమంగా 
వివరించ్చడు. ఈ సేవ నేర్వేర్ాబ్డునటుల దేవుని శకిు చేత ఆయన ప్రజలు నింపబ్డాలని సూచించ్చడు. 

“క్రీస్తు శ్రమపడి మూడవ దినమున మృతులలో నుండి లేచుననియు యెరూషలేము మొద్లుకొని సమసు 
జనములలో ఆయన పేర్ట మారుమనస్తసను ప్పపక్షమాపణయు ప్రకటింపబ్డును అని వ్రాయబ్డియునాది”. (లూకా 
24:46-47). 

“అయినను పరిశుదాాతమ మీ మీదికి వచుానపుాడు మీరు శకిు నందెద్రు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, 
యూద్య సమర్య దేశముల యంద్ంతటను భూదిగంతముల వర్కును, న్నకు స్థక్షులైయుందుర్ని వారితో 
చెపెాను”. (అప.కా. 1:8) 
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ఇతర్ స్తవారిుకులతో పోలుాకుంటే యోహాను యేస్త పునరుత్వానుడైన తరువాత జరిగిన సంఘటనలను 
మతుయి, మారుు లూకాల కంటే మరింత విపులముగా వ్రాస్థడు. యోహాను ప్రపంచంలో స్తవార్ు ఎకుడెకుడకు 
తీస్తకొని వెళ్ళాలో భౌగోళ్ళక పర్మైన ప్రదేశ్వల గురించి ప్రత్యాకించి వ్రాయలేదు కాని ఒక ప్రత్యాకమైన సంద్ర్ుంలో యేస్త 
తన శిషుాలతో త్వను జరిగించుటకు పంపబ్డిన పనిని పూరిు చేయునటుల శిషుాలకు ఆదేశించమని సాషటంగా 
ప్రస్థువించ్చడు. 

“అపుాడు యేస్త - మర్ల మీకు సమాధ్యనము కలుగును గాక, తండ్రి ననుా పంపిన ప్రకార్ము నేనును 
మిముమను పంపుచున్నానని వారితో చెపెాను. ఆయన ఈ మాట చెపిా వారి మీద్ ఊది - పరిశుదేాతమను పందుడి. 
మీరు ఎవరిప్పపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబ్డును, ఎవరి ప్పపములు మీరు నిలచియుండనితుురో అవి 
నిలిచియుండుననివారితో చెపెాను” (యోహాను 20:21-23). 

ప్పపములను క్షమించుటకు ఇవాబ్డిన అధకార్ విషయంలో ఆ వాకా భాగం పై వాద్ము లేవనెతువలెననునది 
మాఉదేేశాము కాదు. ఆ వాకా భాగమునకు ఉనా ముఖా స్థరాంశం ఏమిటంటే యేస్త పంపించబ్డని సేవకు 
శిషుాలును పంపబ్డుటలేదు. వాసువానికి వారు యేస్తతో, యేస్త కోసం ఆయన సేవా పరిచర్ాను ముగించు వారే. 
యేస్త తన సేవా పరిచర్ాను ముగించునటుల ఎలాగైత్య ఆతీమయ అధకార్ంతో పంపించబ్డాాడో ఆలాగునే తన శిషుాలను 
ఆయన న్నమంలో వెళ్ళా జరిగించునటుల అధకార్ంతోను, శకిుతోను నింపుకున్నాడు. 

స్తవార్ు పరిచర్ాను గురించిన ఈ గొపా ఆజఞ మతుయి 28లో అర్ావంతంగా తెలియపర్ాబ్డింది. సంఘము 
భూమి మీద్ ఆయన శరీర్ముగా ఉండునటుల యేస్త ఇపుాడు హెచారించక పోయినపాటికి ఆయన ఉదేేశాము ఏ 
మారుాలేనిదై ఉనాది. ఈలోకము కృప్ప స్తవార్ుతో నింపబ్డుట చూడవలెననునది ఇంకను ఆయన ఉదేేశామైయునాది. 

మర్లా మనము మతుయి స్తవార్ు ముగింపులో ఈ స్తవార్ు పరిచర్ా గొపా ఆజఞగా ఆదేశింపబ్డడం 
చూస్తున్నాము. మూడు వచన్నలు దానిని గొపా ఆజఞగా సూచిస్తున్నాయి. మతుయి లోని ఈ మాటలు ఇంతకు ముందు 
మనం మాట్టలడుకునా వాకాభాగం కంటే తకుువ ప్రధ్యనాత కలవి కావు. ఎకుువ వివర్ణతో కూడిన వాకాభాగాలు ఈ 
గొపా ఆజఞ గురించే చెపుాచునాది. 

“అయిత్య యేస్త వారి యొద్ేకు వచిా - పర్లోకమందును భూమి మీద్ను న్నకు సరాాధకార్ము 
ఇయాబ్డియునాది. కాబ్టిట మీరు వెళ్ళా సమసు జనులను శిషుాలనుగా చేయుడి; తండ్రి యొకుయు కూమారుని 
యొకుయు పరిశుదాాతమ యొకుయు న్నమములోనికి వారికి బ్దపిుసమ మిచుాచు నేను మీకు ఏయే సంగతులను 
ఆజ్ఞఞపించితిన్న వాటిననిాటిని గైకొనవలెనని వారికి బోధంచుడి ఇదిగో నేను యుగ సమాపిు వర్కు సదాకాలము మీతో 
కూడ ఉన్నానని వారితో చెపెాను”. (మతుయి 28:18-20). 

ఈ సృషిట క్రమం మీద్ సంపూర్ణంగా యేస్త కలిగివునా అధకారానిా సూచిసూు ఈ ఆదేశము ఇవాబ్డింది. 
'ఎక్షోషియా' అనే గ్రీకు పద్ము ఒక ఖచిాతమైన అధకారానిా, శకిుని సూచిస్తుంది. భూమి మీద్ జీవితంలో ఎవరైత్య త్వను 
మర్ణమగునంతగా తననుత్వను తగిగంచుకున్నారో (మతుయి 1:27, ఫిలి 2:6 -8) ఆయన ఇపుాడు మహమ జీవిత్వనిా 
కలిగివునాటుల పునరుత్వాన శకిునిపందుకున్నాడు (మతుయి 28:18, ఫిలి 2:9-11) ప్రభ్యవు భూసంబ్ంధ్మైన రాజుగా 
ఉండనపాటికిని తనను హంసించిన వారిమీద్ ప్రతీకార్ం తీరుాకొనునటుల పర్లోక మందుండి తనకు 
బ్హుకరించబ్డిన స్థాన్ననిా మరియు సరాాధకారానిాఉపయోగించుకుంటున్నాడు. ఇపుాడు యేస్త హెచిాంచబ్డిన 
స్థానంలో ఉనాపాటికి ఆయన కృప, ఉదేేశములు మార్నే లేదు. యేస్త తన ఉదేేశము విషయంలో నినా నేడు ఒకే 
రీతిగా ఉన్నాడు (హెబ్రీ 13:8) త్వను మానవునిగా జనిమంచుటకు ఏకృప్పస్తవార్ుయిత్య దారి తీసిందో దాని విషయంలో 
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లోకమంత నింపబ్డునటుల కటుటబ్డియున్నాడు. ఇపుాడు దేవుని ఉదేేశము నేర్వేర్ాబ్డునటుల ఆయన కలిగి వునా 
వాహకం సంఘమే. సమసు జనులను శిషుాలుగా చేయునటుల శిషుాలు క్రీస్తు అధకార్ం కలిగినవారై సమసు దేశమునకు 
వెళ్ళాలి (మతుయి 23:19). గొపా ఆజఞను గురించి ఒకు మాటలో చెప్పాలంటే కృప్ప స్తవార్ును ముందుకు 
నడిపించుకుంటూపోవటమే. 

సమసు జనులు అను మాట సమసు జ్ఞతులను సూచిస్తుంది గాని రాజకీయ గుంపులను కాదు. యుదా జ్ఞతి 
శిషుాలు మరియు ఆదిమ యూదా సంఘము ఆతీమయతలో గొపా మారుాను కలిగి వచిా కృప్ప స్తవార్ును అనాజనుల 
వద్ేకు తీస్తకొనివెళ్ావలసి ఉనాది. కాని సమసు జనుల నిమితుమైన దేవుని విశావాాపు ఉదేేశము నెమమదిగా 
ప్రర్ంభించ్చరు. ప్పత నిబ్ంధ్న సహతము ప్రపంచం మొత్వునిా దీవించవలెననా దేవుని ఉదేేశ్వానిా సూచిస్తుంది. 

అదే శిషుాలు ఇంతకముందు ఈ స్తవార్ును కేవలం యూదుల కొర్కే ప్రకటించునటుల పంపబ్డాారు(మతుయి 
10:5). కాని ఇపుాడు సమసు జనుల వద్ేకు పంపబ్డాారు. యెత్యా అనే గ్రీకు పద్ం కుటుంబ్దలను, జ్ఞతులను 
సూచిస్తుంది. ఒక వేళ్ ఆ శిషుాలు యూదులే అయిత్య ఈ గొపా ఆజఞను అనాజనులలోనికి తీస్తకుని వెళ్ావలసివసేు 
ఆతీమయ ఆలోచనలలో మారుా రావాలి. కాని అది వారికి కిలషటమైనదేనని గురిుంచుకోవాలి. ఆదిమ కాలంలో యూదా 
సంఘస్తాలు స్తవార్ును యూదులు లేని వారి వద్ేకు తీస్తకొని వెళ్ళాట కషట తర్మవటం ఆశారాానికి గురిచేస్తుంది. 

అపసులుల కార్ాముల గ్రంధ్ంలో లూకా ఈ క్రమంలో చోటు చేస్తకునా కొనిా ముఖామైన స్థాయిలను 
వ్రాశ్వడు. పెంతుకోస్తు దినము తరువాత యెరూషలేములో సంఘము స్థాపించబ్డి అకుడనే తారిత అభివృదిాని 
అనుభవించింది. హంసకాలము తరువాతనే స్తవార్ు యూదా సమర్యలకు శిషుాల దాారా తీస్తకొనిపోబ్డింది. ఆ 
భాగంలోనే ఫిలిపుా సమర్య పటటణంలో స్తవార్ు ప్రకటించి (అప.కా 8:1-25). అపాటికే యూదా మతంలోనికి మారిన 
ఇతియోపియుడైన నంపుసకుని చేరి బ్దపిుసమమిచుాటకు ఆతమ చేత నడిపింపబ్డాాడు(అప.కా. 8:25, 38). 

అపసులుడైన పేతురు ప్రర్ానలోనునాపుాడు కలిగిన ద్ర్శన్ననిా బ్టిట మొటట మొద్టిగా అనాజనులకు 
స్థక్షయమిచ్చాడు(అప.కా. 10: 9-48) అయినపాటికిని యేవిధ్మైన ప్రధ్మిక ఆటంకములు లేకుండా అనాజనుల పైన 
సహతము తన ఆతమను కుమమరింపవలెననా దేవుని ఉదేేశ్వానిా త్వను స్తలభంగా గ్రహంచలేకపోయాడు(అప.కా. 
10:14, 11:18). కొరేాలి ఇంటివారిపై ఆతమ కుమమరింపబ్డిన మీద్ట అపసులుడైన పేతురు, యూద్యలోనునా 
సంఘము “అనాజనులుకును జీవార్ామైన మారు మనస్తస పందునటుల దేవుడు అనుగ్రహంచ్చడని గ్రహంచుట 
ప్రర్ంభించ్చరు (అప.కా. 11:18). 

ఈవిధ్మైనది జరిగిన తరువాతయు అంతియొకయలో నివసిస్తునా యూదులను, గ్రీకు వారును అదే 
సమయంలో, అదే ప్రజల చేత స్తవార్ును పందుకోలేకపోయారు (అప.కా 11:19-28). యూదులును, అనుాలను 
అంద్రును క్రీస్తులో ఒకు శరీర్మవాాలనే దేవుని ఉదేేశ్వానిా సంఘము నెమమదిగా జరిగించింది. అందువలన 
అనాజనులకు అపసులునిగా పంపబ్డిన పౌలు త్వను వ్రాసిన పత్రికలలో ఈ గొపా మరామనిా గురించి మాట్టలడుట 
ఆశార్ాం కలిగించుట లేదు (రోమా 9:10, 11, ఎఫె 2:11,3:11). 

మతుయి 28వ అధ్యాయంలో దేవుని ఉదేేశాము సాషటంగా తెలియపరిానపాటికిని ఇతర్ స్తవార్ులలో ఇదే 
ప్రధ్మముగా ప్రస్థువించబ్డినటుల ఉంది. కాని ప్పత నిబ్ంధ్న యావతుు ప్రపంచం మొత్వునికి తన కృప్పమహదైశారాానిా 
చూపించవలెననా ఉదేేశాము మొద్టి నుండే ప్రతాక్షపరుస్తుంది. దేవుడు అబ్రహాముతో “భూమి యొకు సమసు 
వంశములు నీ యందు ఆశీర్ాదింపబ్డునని వాగాేనం చేసెను”(ఆది 12:3),సలోమోను కీర్ునలో రాజ కుమారుని బ్టిట 
మనుషులంద్రూ దీవించబ్డుదుర్ని చెపుాచున్నాడు(కీర్ు 72:17). 
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ప్రవకుయిన యెషయా దేవుని సేవకుని గురించి అనేక ప్పటలను వ్రాశ్వడు. యెషయా ఈ పద్ములను 
ఉపయోగించేటపుాడు ఇశ్రాయేలీయులను సూచిస్తునాటుల వ్రాశ్వడు కాని ప్రవచన్నతమకంగా యేస్తను సూచిసూు వ్రాసిన 
సంగతి ఆమోద్మైనది. ప్రభ్యవు సేవకుడు అనాజనులకు వెలుగుగా ఉండునని ప్రవచించ్చడు (యెషయా 42:6). అదే 
మాట సేవకుని గురించిన మర్క ప్పటలో “భూదిగంతముల వర్కు నీవు నేను కలుగ జేయు ర్క్షణకు స్థధ్నమగుటకు, 
నినుా నియమించియున్నానని చెపుాచున్నాడు”(యెషయా 49:6) అదే గ్రంధ్మందు దేవుని ఉదేశేము ప్రపంచ 
వాాపుమైనదిగా సూచిస్తు మరికొనిా వచన్నలునావి(యెషయా 59:19, 60:3). 

యేస్త శిషుాలకిచిాన ఆజఞ కేవలం స్తవార్ు ప్రకటించడమే కాదు కాని శిషుాలనుగా చేయుటయునై యునాది. 
శిషుాడు అంటే తన గురువు యొద్ే తలాంతులు నేరుాకొనువాడు. శిషుాలనుగా చేసే పద్ాతిలో బ్దపిుసమమిచుాట 
మరియు లోబ్డుటను బోధంచుటయు నిమగామైయునావి. 

యేస్త తన శిషుాలకిచిాన గొపా ఆజఞలో వారు వెళ్ళా సమసు జనులను శిషుాలుగా చేయాలని చెప్పాడు (మతుయి 
28:19). మారుు స్తవార్ులో సర్ా సృషిటకి స్తవార్ు ప్రకటించమని చెపాబ్డిన దాని కంటే ఇది మరింత సవాలుతో 
కూడినది. (మారుు 16:16) స్తవార్ు ప్రకటించడం ఈ క్రమంలో ప్రముఖామైన మొద్టి భాగము. ప్రజలు స్తవార్ు 
ప్రకటింపబ్డుట వినిన్న, చూచిన్న లేక చదివిన్న కృప్ప స్తవార్ుకునా శకిులో విశ్వాసముంచునటుల యేస్త వారి ప్పపముల 
నుండి విడిపింపగలడని గ్రహంచునటుల పరిశుదాాతుమడు వారిలో ఒపుాకోలును తీస్తకుని వస్థుడు. 

దేవుని కృప విషయంలో మానవుని సాంద్న స్తవార్ులో చెపాబ్డిన రీతిగానే అనేకుల యెదుట క్రీస్తులో 
విశ్వాసమును ఒపుాకొనుట వలన ప్రతాక్షమవుతుంది. లేఖన్నలను బ్టిట చూసేు ఇది నీటిలో బ్దపిుసమము తీస్తకొనేటపుాడు 
జరుగుతుంది. బ్దపిుసమము ప్పతదైన ప్పత జీవిత్వనికి ముగింపుగాను క్రీస్తులో నూతన జీవితపు ప్రర్ంభంగాను నుండి 
శిషాతాపు జీవిత్వనికి సూచనగా ఉంది(అప.కా 2 :38, 41:9: 18 10 : 48, రోమా 6:2-4, తీతు 3:4-7). సంఘములో 
బ్దప్తుసమపు ఆచ్చర్ము కొనిా వంద్ల సంవతసరాలుగా ఒక వాద్ముగా మారింది. బ్దపిుసమము విలువ కలిగింద్గునటుల 
బ్దపిుసమ సమయంలో తండ్రి యొకుయు, కుమారునియొకుయు, పరిశుదాాతమ యొకుయు న్నమంలో పందాలని యేస్త 
ఉదేేశించ్చడని కొంత మంది వాదిస్థురు. ఇతరులైత్య బ్దపిుసమముతీస్తకొను వాడు త్రితాములోనికి అనగా దేవుని జీవితపు 
శకిు లోనికి బ్దపిుసమము పందుతున్నాడే గాని ఆ సమయంలో చెపాబ్డేమాటలు శకిు వంతమైనవి కావని 
విభేదిస్తున్నారు. 

బ్దపిుసమము విషయంలో మర్క వివాద్ం ఏమిటంటే దానిని తీస్తకునే పద్ాతి. కొంత మంది నీటిలో 
ముంచబ్డిత్యనే దానికి విలువని అంట్టరు. ఇతరులైత్య విశ్వాస్తల పిలలలు సహతము దేవుని కృప్పనిబ్ంధ్నలో నున్నార్ని 
తెలియునటుల వారును బ్దపిుసమముపందాలని అంట్టరు. సర్ా స్థధ్యర్ణంగా పిలలల బ్దపిుసమము వారి నుదిటి పైన నీళ్ళా 
చలలబ్డుట చేత పందుకోబ్డుతుంది. బ్దపిుసమము ఎలా తీస్తకోవాలను అంశం మీద్ మాట్టలడుట ఈ పుసుకము యొకు 
ఉదేేశము కాదు. 

మత్యటెస్ అనే గ్రీకు పదానిా ఆధ్యర్ం చేస్తకుని నితాము నేరుాకొనేవాడిని శిషుాడని అంట్టరు. ఆమె లేక 
అతడు జ్ఞఞన సంబ్ంధ్మైన సమాచ్చర్ంతో గాక జీవితంలో మాదిరి దాారా బోధంచే గురువుతో బ్ంధ్యనిా కలిగ 
ఉంట్టడు. బోధంచిన దాని ప్రకార్ము నడచిన బోధ్కునితో ఆ శిషుాడు సంబ్ంధ్ం పెంపందించుకుంట్టడు. ఈ 
కార్ణానిా బ్టిట శిషుాడు అనే పద్మునకు ఇంగీలషులో నుండే సూటడెంట్ అనే పదానికి అప్రెంటీస్ అనే పద్ం సరియైనది. 

 క్రైసువ శిషుాలుగా తరీీదు పంద్డం సిదాాంత పర్ంగా కంటే జీవితపర్మైనది. శిక్షణ ముగింపులో పరీక్ష 
గదిలో కూరుాని పరీక్ష రాయడం దీని గురి కాదు అసలు నిజమైన గురి ఏమిటంటే బోధంపబ్డిన దాని ప్రకార్ము ఆ 
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శిషుాడు జీవిసూు క్రీస్తు దాారా దేవునితో కలిగి వునా బ్ంధ్యనిా ఆస్థాదిసూు క్రీస్తు ఆజ్ఞఞపించిన వాటనిాంటిని 
చేయుటయైనునాది. శిషారికమనే పద్ాతి శిషుాడగుటలోనుశిషుాలునుగా చేయుటలోను ఒక దీర్ఘకాలిక అన్నానా 
బ్ంధ్యనిా కలిగ ఉంది. ఒక శిషుాడు తన గురువు యేస్త క్రీస్తును ననుసరించుటకు తీరామనించుకొనునటుల తనను 
ననుసరించుటకు తీరామనించుకోవాలి (1 కోరింధ 11:1). శిషుాలుగా ఇతరులకు బోధస్తునాపుాడు ఇతరులను యేస్త వైపు 
త్రిపుాట చేత అనేక స్థక్షులు ఉద్ువిస్థురు (2 తిమోతి 2:2). 

దేవుని రాజాము ఈ భూమి మీద్ విసురించి సమసు దేశములకు స్తవార్ు ప్రకటింపబ్డి , నివసించునటులగా 
ఆయన శిషుాలుగా నుండుటకు, శిషుాలుగా చేయుటకును చేస్తకొనే తీరామనం చ్చలా గొపాది. ఈ క్రమంలో ఏవిధ్మైన 
స్తలభ మారాగలు లేవు. స్తవార్ును విను వారి జీవితంలో మరెనాడు లేనటువంటి ప్రభావము కలిపించ్చలను ధ్ృడ 
సంకలాంతో పని చేయుటయే. నిజముగా ఈ సేవా పని పూరిుయగునటుల ప్రతివారు స్తవార్ును విన్నలి, అర్ాం 
చేస్తకోవాలి, గ్రహంచ్చలి, జీరిణంచుకోవాలి, ఇతరులను నడిపించ్చలి. ఈవిధ్మైన ద్ర్శనం వితుువాని ఉపమానంలో 
యేస్త బోధంచ్చడు. ఇపుాడు మనం దానిని చూడబోతున్నాం. 

(3) మారుు 4:1-20 : 

యేస్త సర్స్తస తీర్మున నునా దోనెలలో నుండి ఉపమానములను చెప్పాడు. స్థధ్యర్ణమైన ఉపమాన్నలు 
లోతైన భావాలతోను, పర్లోక సత్వాలతోను చెపాబ్డినవి. విను వారిలో అనేక మంది వాటి అరాాలను గ్రహంచలేక 
పోయారు. వితుువాని ఉపమానం అనేక మందికి స్తపరిచితమైన ఉపమానం. 

మారుు 4వ అధ్యాయం మనం మాట్టలడుకుంటునా స్తవార్ుయను అంశముకు సరిపోతునా అదుుతమైన 
ఉపమాన్ననిా అందిస్తుంది. ఆ ఉపమానం పందుపర్చబ్డిన విధ్యనం నిజంగా ఆస్థధ్యర్ణమైనది. గలతీయ సముద్ర 
తీర్మును కూడుకొనిన జనము బ్హు విస్థుర్మైన వారు. అందువలన యేస్త సర్స్తసలోనునా దోనె ఎకిు వారికి 
వాకాము బోధంచవలసి వచిాంది (మారుు4:1-2). స్థధ్యర్ణంగా యూదా పద్ాతుల ప్రకార్ం ప్రసంగీకుడు కూరుాంటే 
వినువారు నుంచుంట్టరు (మారుు 4:1). 

యేస్త తర్చుగా ఉపమాన రీతిగానే ప్రజలకు బోధంచ్చడు (మారుు 4:2, మతుయి 13:1-53, 25: 1-46; 
లూకా9:15-16 ) ఉపమాన్నలు పర్లోకార్ాంతో కూడిన భూసంబ్ంధ్మైన కథలుగా వరిణంపబ్డినవి. నిశాయముగా 
యేస్త వాకాము వింటునా ప్రజల దైనందిన జీవితంలో కనిపిస్తునా విషయాల పైనే ఈ కథలు ఆధ్యర్పడివునావి. 
అయినపాటికి ఈ కథలలో లోతైన భావాలు గుపుమైన అరాాలు దాగి వునావి. అవి దేవుని రాజ్ఞానిా గురించిన 
ఉపమాన్నలు. అనేక ఉపమాన్నలు పర్లోక రాజామునుపోలివునావి అను మాటలో ప్రర్ంభమయాాయి (మతుయి 
22:1). 

వినువారు భూ సంబ్ంధ్మైన కధ్కు పర్లోక సంబ్ంధ్మైన సత్వానికి నునా సంబ్ంధ్యనిా ఎకుువగా 
అర్ాంచేస్తకోలేకపోయారు. అసలు యేసే ఆ ఉదేేశముతో చెపిానటుల కనిపిస్తుంది (మారుు 4:11-12) .అందువలన 
యేస్త క్రీస్తుపరిచర్ాలో ఉపయోగమైన భాగాలుగా చెపాబ్డవాి. ఉపమాన్నల దాారా జ్ఞఞనులకు మరుగైన విషయాలను 
పసి బ్దలుర్కు దేవుడు బ్యలుపరుస్తున్నాడు (మతుయి 1:25-26). అందు చేతనే అనేక ఉపమాన్నలు వినుటకు చెవులు 
గలవాడు వినును గాక అనుమాటతో ముగించబ్డినవి (మారుు 4:9). 

మారుు స్తవార్ు న్నలగవ అధ్యాయంలో చెపాబ్డి వివరించబ్డిన ఉపమానము మతుయి, లూకా స్తవార్ులలో 
కూడా కనిపించే ఆరు ఉపమాన్నలోల ఒకటి (మతుయి 13:1-23, లూకా 8:1-15లలో కూడా ఇది కనిపిస్తుంది). యోహాను 
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స్తవార్ులో ఏఉపమానము చెపాబ్డలేదు. ఇది చ్చలా స్తపరిచితమైన ఉపమానం. ఆ దినమందు జన సమూహమునకు 
ప్రభ్యవు చెపిాన ఈ చినాకథను శిషుాలును విని జ్ఞఞపకముంచుకున్నారు(మారుు 4:1-2). తరువాత వారు యేస్తతో 
ఒంటరిగా నునాపుాడు ఆ ఉపమానముగూరిా ఆయనను అడిగిరి (మారుు 4:10) అపుాడు యేస్త ఆ కథ యొకు 
పర్లోకపు అరాానిా వారికి వివరించ్చడు (మారుు 4:1320). 

ఈ లోకమనే పలంలో స్తవార్ుయను వితునమును న్నటే సంఘము ఆ వావస్థయ దారుని సూచిస్తుంది. 
దేవుని ప్రజలు స్తవార్ును ప్రకటించుటకు సిద్ేప్పటు విషయంలో బ్లవర్ాకమైన పంటను కోయుటకు నేల యొకు 
పరిసిాతి చ్చలా ప్రముఖాం. మనం దేవునిపై ఆధ్యర్పడి ఉండాలి. 

ఈ కథ పలంలోకి వెళ్ళా వితునం వితుుతునా వితుువానిా గూరిానది. వాడు వితుుచుండగా కొనిా వితునములు 
త్రోవ పకునపడెను. అకుడ ఆ వితునము ఫలించలేదు. అందువలన పక్షులు వచిా వాటిని మింగివేసెను (మారుు 4:4). 
కొనిా చ్చలా మనుా లేని రాతి నేల పడెను అకుడ కొనిా మెలకతెును అకుడ మనుా లోతుగా నుండనందున అవి వెంటనే 
మెలచెను గాని సూరుాడు ఉద్యింపగానే అవి మాడి, వేరులేనందున యెండిపోయెను (మారుు 4:5-6). కొనిా 
వితునములు మొలవగలిగిన రీతిగానే మంచి నేలను పడెను కాని వాటి చుటూట నునా ముళ్ా పద్లు యెదిగి వాటిని 
అణచివేసెను గనుక అవి ఫలింపలేదు (మారుు 4:7). కొనిామంచి నేలను పడెను అవి మొలచి పెరిగి ఫలమిచెాను 
(మారుు 4:8). 

వితుువాడు దేవుని వాకాము, స్తవార్ు అను వితునములు వితుువాడిని సూచిస్తున్నాడు. తగిన కాలంలో పంట 
వచుానటుల తన పలమంత్వ వితునములతో నింపవలెననునది ఆ వితుువాని ఉదేేశము. స్థధ్ామైనంత గొపా పంటను 
త్వను కోయాలనుకుంటున్నాడు. గనుక పలంలో ఏ ప్రదేశ్వనిా వద్లకుండా వితున్నలు చలులత్వడు. కోయువాడు 
వితుువాడు వితిున చోటనే కోయును. అంత్య కాదు కాని ఏడుాచు పోవు వితుువాడు సంతోషగానంతో పనలు 
మోస్తకొనివచుానని వాగాేనముండెను (కీర్ునలు : 126:6). 

వితుువాడు వితుునది మంచి వితునమే అపసులుడైన పేతురు దేవుని వాకామును అక్షయ బీజముగా 
వరిణంచుచున్నాడు (1పేతురు 1:23). యెషయా కూడా ఎదుగుద్ల విషయంలోను పంట విషయంలోనూ దేవుని 
వాకాముకునా ప్రముఖామైన ప్పత్ర గురించి వ్రాస్థడు. ఆ ఉపమానంలో దేవుని వాకాము భూమిని తడిపి వితుువానికి 
వితునమును అందించే వర్మునకును హమముతోను సంబ్ంధ్మునాటుల సూచించబ్డుతుంది. ఆలాగునే దేవుని 
వాకాము పంపినవాని కార్ాము సఫలము చేయును (యెషయా 55:10-13). దేవుని ప్రజలు దేవుని వాకామను వితునము 
ఫలించునటుల దేవుని శకిుని ఆశ్రయించ్చలి. ఫలించి అభివృదిా చెందుటయే వితునమునకునా సాభావము. 

యేస్త ఉదేేశ్వనిా బ్టిట పంట వచుానటుల ప్రభావం చూపే మర్క సతామునాది. వితునము వితుబ్డే నేలయు 
పంట విషయంలో ప్రముఖామైన ప్పత్రను పోషిస్తుంది. ఆ నేల ప్రజలను సూచిస్తుంది. దేవుని వాకాము పలములో 
చలలబ్డుతునాపుాడే వివిధ్ ర్కాలైన పరిసిాతుల మీద్ పడుతుంది. అందువలన వితుువాడు వితుడానికి ముందే నేలను 
సిద్ాపరుస్థుడు. చదును చేయడం న్నగలితో దునాడం తరువాత రాళ్ళా ర్పాలు తీసి ఏరి వేయడం వావస్థయంలో 
ప్రముఖామైన విషయాలు. ఆతమల పంటనుకోయాలను కొనువాడు కూడా స్తవార్ు కార్ాము ప్రర్ంభించుటకు ముందే 
అనిా కార్ాములను జరిగించుకోవాలి. 

పలము వితునములతో నింపబ్డే ముందు ప్రతి చోట సిద్ేప్పటు ఉండాలి. మానవునిగా త్వను 
చేయగలిగినద్ంతయూ మంచి పంట నిమితుమై దేవుని మీద్ ఆధ్యర్పడవలసియునాది. పరిశుదాాతుమని సహాయం 
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లేకుండా దేవుని వాకాము దేవుని ప్రజలుఎంత బ్దగా వరిణంచిన్న, సాషటంగా చెపిాన్న అది ఏ మాత్రము అర్ాం కాదు. 
సంఘము దేవుని మీద్నే ఆధ్యర్పడాలి. 

వాకాానిా నముమటకు ఆటంకములునావి. అవి స్తవార్ు యొకు ప్రభావానిా తగిగంచగలవు. స్థత్వను పన్నాగం, 
వాకామువలన కలిగే శ్రమయు, శోధ్నయు, జీవితపు అవరోధ్యలు దేవుని వాకామను వితునపు ఎదుగుద్లకు అడుాగా 
ఉంట్టయి. స్తవార్ుకుఆటంకంగా నిలిచేవి స్తవార్ుకు అవకాశ్వలుగా కూడా మార్త్వయి. 

వాకాానిా నముమటకు ఆటంకములునావి. అవి స్తవార్ు యొకు ప్రభావానిా తగిగంచగలవు. యేస్త ఈ 
ఉపమానంలో మూడు ఆటంకాలను చెపుాచున్నాడు. ఆయన ప్రస్థువించిన ఆఖరి గుంపువారు మాత్రమే మంచి 
పంటనిచ్చారు. మిగిలిన మూడు గుంపులవారు వివిధ్ కార్ణాలను బ్టిట ఫలించలేదు. త్రోవ ప్రకునుండు వారు వాకాము 
విందురు కాని వెంటనే స్థత్వను వచిా వారిలో వితుబ్డిన వాకాము ఎతుుకొనిపోవును (మారుు 4:15). స్తవార్ును 
ప్రద్రిశంచు విషయంలో ఆతీమయ ద్ృకాధ్ం ఏ మాత్రమును నిషీలం కాకూడదు. అనేక మంది ప్రజలు క్రీస్తులో ర్క్షణను 
కనుగొని స్థత్వను రాజాము నుండి ర్క్షించుకొనునటుల వాడు ఎలలపుాడు ప్రజలకు స్తవార్ు సతామునకు దూర్ంగా 
నుంచుత్వడు (2కొరింథి 4:4). 

శ్రమ, హంసలు కొంతమంది జీవిత్వలలో స్తవార్ుయను వాకామునుకునా శకిుని తగిగంచే ఇతర్ స్థధ్న్నలు 
(మారుు4:10). ఆ ప్రజలు స్తవార్ును గొపా ఆశకిుతో అంగీకరిస్థురు. విశ్వాస జీవితంలో చకుగా కనిపిసూు వేరుల కలిగి 
ఉనాటులగా కనిపిస్థురు. అయిత్య వారిలో వేరులేనందున కొంత కాలము వారు నిలుతురు గాని వాకాము నిమితుము 
శ్రమయినను, హంసయినను కలుగగానే వారు అభాంతర్ పడుదురు (మారుు 4:17). 

ఇక మూడవ గుంపు విషయానికొసేు జీవితంలో నుండే ఒడిదుడుకులు మొకును అణచివేసే పెద్ే ముండల 
పద్లుగా పనిచేస్థుయి. అలా అణచివేసే ముండల పద్లుగా మూడు విషయాలు చెపాబ్డినవి. అవి ఐహక 
విచ్చర్ములు, ధ్న మోసము, అపేక్షలు (మారుు 4:19). ఇకుడ వాకామునకు విరోధులు స్థత్వను తంత్రాలు కాదు ప్రకృతి 
సంబ్ంధ్మైన అనేక శ్రమలును కాదు. కాని నెమమదిగా వాటి ప్రభావం చూపి ప్రతి వాకిు జీవితంలో దేవుని శకిుని తగిగంచే 
మానవ దురాశలు , ధ్న్నపేక్ష. 

స్తవార్ుకు ఆటంకములైనవి స్తవార్ుకు అవకాశ్వలుగా మార్డమనేది పరిశీలించుటకు యోగామైనది. ప్రజలు 
క్రీస్తు నద్ేకురాకుండా అడుకాొనుటకు దేవుని వాకామనే వితునమును దొంగిలించుటకు స్థత్వను కనిపెటుటకుంట్టడు. 
కొనిాస్థరుల స్థత్వను చేత అడాు చెపాబ్డే వాడు విడుద్ల పందునటుల క్రీస్తు నద్ేకు రాడు (మతుయి 4:24, 8:16, 9:32, 
12:22, మారుు 1:32). వితుువాని ఉపమానం చెపాబ్డిన రీతిగానే వాకాము నిమితుమైన హంసలు కొంత మంది దేవునికి 
దూర్మగుటకు కార్ణమవుత్వయి (యోహాను11:20, 32). 

స్తవార్ు ఎవరిలోనైత్య లోతుగా ప్పతుకొని పోయి ఎదుగుతూ ఉంటుందో దాని విషయంలో స్తవార్ు 
విజయవంతమవుతుంది. వారు ఆతీమయంగా ఎదిగి గొపా ఫలం ఫలిస్థురు. ఏ విధ్మైన అభాంతర్ం లేకుండా వారిలో 
పరిశుదాాతమ శకిు చేత దేవుని కృప్పస్తవార్ు ఫలించి అభివృదిా చెందుతుంది. దేవుని కృపను ఎవరైత్య పందుకుంట్టరో 
స్థధ్ామైనంతగా ఆరోగా వంతంగా ఎదిగి కోతకు యోగాంగా నిర్భాంతర్ ఎదుగుద్ల ఉంటుంది (1కొరింథి 3:10-16, 
ఫిలి 2:12-13). 

ఇవనిాయు మొద్టోల మనం మాట్టలడుకొనిన ముగింపునే సూచిస్తున్నాయి. దేవుడు క్రీస్తు జనులను ఆతమ 
చేతిలో ప్రధ్మిక ప్పత్రలుగా వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ప్రతి పురుషుడును, స్త్రీయు, పిలలవాడును స్తవార్ును విని, 
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అర్ాం చేస్తకొని, సాందించునటుల అవకాశం కలిగియుండునటుల మనం స్తవార్ును చెపుా వారుగా 
వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ప్రజలతో కూడిన సంఘం వివిధ్ ప్రదేశ్వలకు స్తవార్ును తీస్తకొని వెళ్ళా బ్దధ్ాత 
కలిగయుంది. ప్రతి సంఘం అది కలిగియునా వనరులతో కనీసం ఐదు ప్రదేశ్వలలోనైన దేవుని ఉదేేశ్వనిా నెర్వేరాాలి. 

మొద్టిగా, వారిచుటుట నునా ప్రదేశ్వలను వెంటనే ఎంచుకోవాలి. అకుడ 10,000, 50,000 లేక 100,000 
వున్నా పరాాలేదు. కాని ఆ ప్రజలలో గొపా మారుా తీసికొని వచేా ప్రదేశమిది. అది వారు నివశించి, పని చేస్తకొని 
ఆడుకొనే ప్రదేశం. 

రెండవదిగా, పటటణంలో నివశించు వారిని ఎంచుకోవాలి, ఇకుడ ఇతర్ సంఘాలతో పంచుకొని నూతన 
సంఘాలు స్థాపించుట ప్రముఖాం. ఈ రెండు ఆలోచనలను గురించి మనం తరాాత మాట్టలడుకొంట్టం. మూడవదిగా 
విశ్వాస్తలు నివశిస్తునా ప్రంత్వనేా ఎనుాకోవాలి. న్నలగవదిగా మనం నివశిస్తునా దేశ్వనేా ఎనుాకోవాలి. ఆఖరిగా కేవలం 
స్తవార్ు ప్రకటించు ఉదేేశాంతోనే దూర్ ప్రంతంలో సంఘాలను ఏర్ారాాలి. 
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అధ్యాయము – 7 

నూతన విశ్వాస్తలను విశ్వాస జీవితంలోనికి మరియు సంఘము కలిగియునా పరిచర్ా 
యొకు  ఉదేశేాములోనికి నడిపించుట 

 

దేవుడు తన ప్రజలైన వారు చేయునటుల స్థానిక సంఘంలో న్నయకతాం కంటే కోరుకోద్గిన మరి ఏ ఇతర్ 
ప్రముఖామైన ఉదోాగం లేదు. వారు ఈ విషయములలో ఎదుగునటులను, వారు ఈ సేవ నిమితుమై బ్లవంతము 
చేయుబ్డునటుల మనము పరిసిాతులను కలిాంచ్చలి. ఇపాటికే సంఘము సరియైన విశ్వాసం లేని విశ్వాస్తల చేత, యేస్త 
దాారా వారికి నూతన జీవితం ఎందుకనుగ్రహంపబ్డిందో ఆ ఉదేేశ్వానిా గ్రహంపలేని వారి చేత నింపబ్డి ఉండడం 
చ్చలా విచ్చర్కర్మైనది. 

మతుయి 7:15-23లో యేస్త హెచారికలు మర్లా జ్ఞఞపకం చేస్తకోవడానికి యోగామైనది. “అబ్ద్ా ప్రవకులను 
గూరిా జ్ఞగ్రతుపడుడి. వారు గొఱ్ఱల చర్మములు వేసికొని మీ యొద్ేకు వతుురుగాని లోపల వారు కృర్మైన తోడేళ్ళల వారి 
ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండలపద్లలో ద్రాక్ష పండలనైనను, పలేలరుచెటలను అంజూర్పు 
పండలనైనను కోయుదురా? అలాగుననే ప్రతి మంచి చెటుట మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికి మాలిన చెటుట కాని 
ఫలములు ఫలించును. మంచి చెటుటకాని ఫలములు ఫలింపనేర్వు, పనికిమాలిన చెటుల మంచి ఫలములు ఫలింపనేర్వు. 
మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెటుటనర్కబ్డి అగిాలో వేయబ్డును. కాబ్టిట మీరు వారి ఫలముల వలన వారిని 
తెలిసికొందురు. ప్రభ్యవా, ప్రభ్యవా, అని ననుాపిలుచు ప్రతివాడును పర్లోకరాజాములో ప్రవేశింపడు గాని 
పర్లోకమందునా న్న తండ్రి చితు ప్రకార్ము చేయువాడే ప్రవేశించును. ఆ దినమందు అనేకులు ననుా చూచి - ప్రభ్యవా, 
ప్రభ్యవా మేము నీ న్నమమున ప్రవచింపలేదా? నీ న్నమమున ద్యాములనువెళ్ా గొటటలేదా? నీ న్నమమున అనేకమైన 
అదుుత్వలు చేయలేదా? అని చెపుాదురు. అపుాడు నేను మిముమను ఎనాడునుఎరుగను; అక్రమము చేయువార్లారా, 
న్న యొద్ే నుండి పండని వారితో చెపుాదును”. 

ప్రజలలో ప్రభావభరితంగా శకిుని కలిగించునటుల మనము కొలిచే విషయాలేమిటి? నేను ఈ అంశమునే 
వరిణంచ్చలనుకుంటున్నాను. బైబిలోల న్నకునా అవగాహనను బ్టిట నేను ఇపాటికే సూచించిన ఐదు విలువలివి. మనము 
సంఘముగా పిలుచుకొనే ఒక గుంపు ప్రజలు కూడుకొనేటపుాడు ఇవి చ్చలా ప్రముఖామైన విషయాలు. కాని 
అనేకులను గమనించినపుాడు వారి అనుదిన జీవితంలో బ్లము పందుకొనునటుల ఈ విషయములను సాలామైనవిగా 
కూడా తీస్తకోవడం లేదు. మరి నిజంగా మనము సంఘానిా కలిగివున్నామా? కాదేమోనని న్న అనుమానం. అవి 
కేవలము మతపర్మైన కూడికలవలనే ఉంటున్నాయి. వారు మంచి ప్రసంగం కోసం, మంచి ఆరాధ్న కోసం, మంచి 
కార్ాక్రమాల కోసం రావచుా కాని అవి నిజమైన సంఘాలు కావు. దేవుని వాకాము బోధస్తునా గొపా విలువలోనికి, 
విలువలకే సరియైన సహకార్ం ఎదుగుద్ల లేకపోత్య మనకు సరియైన సంఘములేనటేట. దేవుని ప్రజల కోసం 
లేఖన్ననుస్థర్మైన వాగాేనం కంటే మర్కటి న్నయకతామునకు అంగీకార్యోగామైనది కాదు. మనము న్నయకుల 
నుండి తకుువ ఆశిసేు అది మనకు అంగీకార్యోగామైనది కాదు. దేవుడు తన ప్రజల కొర్కు రూపించిన స్థాతంత్రాం 
కంటే తకుువైనది ఏది చేసిన్న అంగీకార్ యోగామైనది కాదు. న్నయకులుగా లెకు అపా చెపావలసినవార్ముగా నుండి 
అతి తకుువ శకిుని పందుకొనుట అంగీకార్యోగాం కాదు. 
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మనము సాతంత్రించుకొనిన సమసా 

పలుమారుల నేను లోతుగా ఆలోచించినపుాడు న్న కళ్ాకు గంతలు కటిటన్న అమెరికాలోని ఏ సంఘములోని 
ప్రజలను గూరిాయైనను అనేక విషయములు బ్హర్గతము చేయగలనని భావించ్చను. అనేక సంవతసరాలు 
సంఘములలో బోధంచి మరియు ఊహంచగలిగిన ప్రతి దానిని అనుభవించిన తరువాత సంఘము యొకు 
సాభావమును సాృశించవచుా. ఇంతటి పటుట ఆధకాతతోకూడిన అనుభవముతో న్నయకతాములో వాాపించి ఉండు 
ఆతమ వర్ములను మీకు చెపాగలనని భావించుచున్నాను. నేను వాాపించియుండు అను మాటలను వాడుచున్నాను. 
ఎందుకనగా న్న అనుభవములోని కొనిా సంఘాల న్నయకతాములో నిజముగా ఆతమవర్ముల సమతులాత ఉనాది. 
రెండు, ప్రజల అతి ప్రముఖామైన నిబ్ద్ాతలను గూరిా తెలియపర్చ్చలనుకొనుచున్నాను. కొనిాసంఘాలు క్రీస్తు 
సంఘమనే శరీర్ము యొకు ప్రధ్మిక, సరియైన విలువ త్వమేనని తమకు మించిన అంచన్న వేస్తకుంటున్నారు. 
కావున, వారుపయోగించే మాటలు, ప్పడే ప్పటలు, మరియు ప్రత్యాకంగా బోధంచే శకిువంతమైన మాటలు నిజముగా 
ప్రతి సంఘము విలువ, అభాాసముల విషయంలో ఏమైయునావో బ్యలుపర్చును. చివరిగా, సంఘము యొకు 
ఒపుాకోలు వరాగనిా మీకుచెపాగలనని భావిస్తున్నాను. లేదా కనీసము, వారు ఏ సిదాాంత్వల సమాజమునకు చెందినవారో 
చెపాగలనని భావిస్తున్నాను. 

నేను వేదాంత విద్ానభాసించినది మొద్లుకొని చ్చలా సంవతసర్ములు, న్నకివాబ్డిన నమమకాలు, 
సంప్రదాయములనే ప్రతిబింబించేవాడిని. అవి తపుా అని కాదు, కేవలము అసంపూర్ణమైనవి. లేదా మెరుగాగ చెప్పాలంటే 
ప్రస్తుతము ద్ృషిట స్థరించనవి. నేను ద్గగర్ ద్ృషిట, దాని చరిత్ర వేరులును, మరియు 21వ శత్వబ్ేములో మన మీద్ దాని 
ప్రభావమును గూరిా ఇతర్ వాాస్థలలో పరిశీలించ్చను. స్థరాంశములో, 21వ శ్వత్వబ్ేము ఎందుకు అదిాతీయమైనది 
కాద్ంటే, మనుషుాని యొకు ర్కర్కాల తతాజ్ఞఞనమువలన కాదు గాని, పునశార్ణను వెలలడిచేసినది. సంఘము యొకు 
జీవానికి ఈ “వచిా చూడుడి” అనా విధ్యనము శిషాతాము యొకు సమీకర్ణ నిర్ాచన్నల మీద్ చ్చలా ఎకుువ భార్ము 
మోపినది. ఫలితము, బ్హుశ అనేకులు ఉదేేశించి ఉండకపోవచుా, క్రీస్తు యొకు శిషుానిగా ఉండాలను స్థరాంశము 
తపిాపోయినది. అంతకు మించి కోలోావలసినదేమి ఉండదు. ఎందుకనగా ఇద్ంత్వ దేవుని చేత కనుగొనబ్డుటకు 
ఆయనతో సహవాసము కలిగి జీవించుట కొర్కే. 

మనలను సృషిటంచిన ఉదేేశముల కొర్కు దేవునితో సమాధ్యనపడవలెను, ఇది బైబిలు పిలుపు. ఆదికాండము 
1వ అధ్యాయము ఈ అంశమునకు ప్రర్ంభము, ప్రకటన 21వ అధ్యాయము కథంశము యొకు ముగింపు. దేవుడు 
మానవ చరిత్రలో తన ఉదేేశమును త్వనే ఏ విధ్ముగా నెర్వేరుాను అనునది మధ్ాలో కధ్యంశము. విశాములో మరి 
ఏదియు మనుషుాని సృషిట యొకు విశిషటతను ధ్రించుకొనలేదు. జంతువులకు లేదు, ప్రకృతికి లేదు, దూతలకు కూడా 
లేదు. విశాములో ఉనా ప్రతి దానికి వేరుగా రెండు ప్రముఖామైన ఉదేేశ్వల కొర్కు దేవుడు ఆదాము మరియు హవాలను 
సృషిటంచి వారి సంత్వనమును వాాపింపచేశ్వడు. ఒకటి, ఆయనను తెలుస్తకొనుటకు, లేదా ఇంకొంచెము మెరుగాగ 
చెప్పాలంటే, ఆయనతో సహవాసము కలిగియుండుటకు మరియు, రెండవది, ఆయనకు ప్రతినిధ్ాము వహంచుట. 

డాన్ ఆఫ్ వర్ల్ా రిడెంషన్ అనే పుసుకంలో ఎరిక్ స్థర్ ఇలా చెప్పారు. ఇలాంటి ఆతీమయ జీవితం యొకు 
స్థర్ము, నిజమైన సంపూర్ణ నైతికత యొకు స్థర్ము నిజముగా బ్దహాసంబ్ంధ్మైన, ధ్ర్మశ్వస్త్రమును నెర్వేరుా 
ఉదేేశము, కేవలము ప్పపము మరియు దోషముల నుండి చటటబ్ద్ామైన స్థాతంత్రాత మాత్రమే కాదు గాని దేవుని యొకు 
నీతి జీవములో వాకిుగతముగా అవయవముగా ప్పల్గగనుటయైయునాది”. దేవుడు చటటమును ఇచేా మహోనాత 
అధకారిగా, తన సాభావమును అనుసరించి ప్రపంచమునకు నైతిక క్రమమును నియమించెను, మరియు ఆయన 
ప్రేమయై ఉన్నాడు. అతి పరిపూర్ణమైన ప్రేమ (1యోహాను 4:16). అందుచేత సాతంత్ర జీవుల యొకు నైతిక నియమము 
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ప్రేమ నియమము కూడా అయి వుండాలి. ప్రపంచ సృషిట యొకు చిటట చివరి మహోనాత ఉదేేశము, సృషిటకర్ు మరియు 
సృషటము మధ్ా జీవము మరియు ప్రేమ సహవాసము సిార్పర్చే క్రమములో తనను త్వను పరిపూరుణడు, పరిశుదుాడు 
మరియు ప్రేమించువానిగా వెలలడి చేసి కనుపరిచే దేవుని క్రియలో ఇమర్ాబ్డి ఉండాలి. దేవుడు ప్రపంచమును 
ప్రేమించుటకును, బ్దులుగా ఆయన ప్రేమించబ్డుటకును దానిని ఉనికి లోనికి పిలిచ్చడని దీని భావము. ఆయన 
నితాతా లక్షయము తన పరిశుద్ాత, ప్రేమ యొకు సంతోషములో సదా ప్పలి భాగము కలిగియుండుట, అనగా 
ధ్నాకర్మైన సిాతి మరియు మహమలోనికి నడిపించుటయై యునాది. “(డాన్ ఆఫ్ ది వర్ల్ా రిడెంషన్, రెండవ 
అధ్యాయము ఆన్ లైన్ ప్రతినుండి). 

రెండవదానిలో, దేవునికి ప్రతినిధ్ాము వహంచుట దాారా భూమి మీద్ మనుషుాడు నిర్ాహంచవలసిన 
ప్పత్రను గూరిా స్థయిర్ ఏమన్నార్ంటే, భూమి మీద్ మానవ పరిప్పలన విసురించుట, అతడు దేవుని ఆధీనములో 
వుంటూ, భూసంబ్ంధ్మైన విషయాలనిాటిని ప్రపంచ నైతిక ఉదేేశ్వలలోనికి లాగుట భూమిని దేవుని కొర్కు 
హెచిాంచుచునా పునరార్ంభమును అకుడ నుండి విమోచన, పరిపూర్ణతలలోనికి ముందుకు అభివృదిాలోనికి 
నడిపించుటను సూచించెను. ప్రకృతిని ఆతమ వలయములోకి ఉద్ారించుటను ప్రర్ంభించుటలో పర్దైస్త సిార్ కేంద్రము. 
అది దేవుని చేత ఏ ఉదేేశముతో నియమించబ్డినద్ంటే, “ఇకుడి నుండి యావతుు భూమి పర్దైస్తగా అభివృదిా 
చెందాలని. తోట అతి పరిశుద్ామైనది, ఏదెను పరిశుద్ా సాలము, చుటూటవునా భూమి ప్రవేశమందిర్ము, ప్రంగణము. 
ముగింపు ఏమనగా, ఆ ప్రదేశమంత్వ అతి పరిశుద్ా సాలము యొకు మహమపర్చబ్డిన ప్రతిమా సారూపమలోనికి 
రూప్పంతర్ము చెందుట. 

ఈ విషయములో ఆదాము కూడా తనను కేవలము ఒక వాకిుగానే కాదు గాని తన సంతతియైన యావతుు 
మానవజ్ఞతికి మూలపురుషుని గాను, మరియు ప్రతినిధగాను లెకిుంచుకొనెను, అపుాడే అది అతని యందు 
సూత్రప్పయముగా కనబ్డెను (1కొరింథి 15:22, రోమా 5:12-21) అందుకనే మొద్ట “మీరు ఫలించి అభివృదిా పంది 
విసురించి భూమిని నిండించుడి” అనిచెపిాన తరువాత మాత్రమే "దానిని లోబ్ర్చుకొని ఏలుడి” అని చెపాబ్డినది (ఆది 
1:28). గనుక ఇపుాడు పర్దైస్త తోట భూమిమీద్ మానవుని యొకు ప్రర్ంభము మరియు అంతముల, మొద్లుల 
మరియు లక్షయముల, ఆధ్యర్ముల, కార్ాక్రమము ,సంపూర్ణకర్ువాము యొకు చిహామైయునాది. 

ఇదే సందేశము బైబిలు పేజీల వెంబ్డి కనబ్డుచునాది. ధ్ర్మశ్వస్త్రమును ఇచుాటలో, మోషే 
దిాతీయోపదేశకాండము 6:4-5లో ఇలా వ్రాసెను, “ఇశ్రాయేలూ వినుము. మన దేవుడైన యెహోవా అదిాతీయుడగు 
యెహోవా! నీ పూర్ణ హృద్యముతోను నీ పూరాణతమతోను నీ పూర్ణ శకిుతోను నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమింపవలెను”. 
మరియు, లేవీయకాండము 19:18లో “కీడుకు ప్రతి కీడు చేయకూడదు, నీ ప్రజల మీద్ కోపముంచుకొనక నినుా వలె నీ 
పరుగు వారిని ప్రేమింపవలెను. నేను యెహోవాను”. 

ఒక ధ్ర్మశ్వస్త్ర ఉపదేశకుడు వచిా యేస్తను గొపా ఆజఞ యేద్ని, నితా జీవము పందుకొనుటకు నేనేమి 
చేయవలెనని అడిగినపుాడు ఆయన ఇదే విషయానిా గటిటగా చెప్పాడు. (మతుయి 22:36-40) “బోధ్కుడా ధ్ర్మ 
శ్వస్త్రములో ముఖామైన ఆజఞ ఏద్ని అడిగెను. అందుకు ఆయన నీ పూర్ణహృద్యముతోను నీ పూరాణతమతోను నీ 
పూర్ణమనస్తసతోను నీ దేవుడైన ప్రభ్యవును ప్రేమింపవలెనను నదియే. ఇది ముఖామైనదియు మొద్టిదియునైన ఆజఞ. 
నినుా వలె నీ పరుగువారిని ప్రేమింపవలెనను రెండవ ఆజఞయు దాని వంటిదే. ఈ రెండు ఆజఞలు ధ్ర్మశ్వస్త్ర మంతటికిని 
ప్రవకులకును ఆధ్యర్మైయునావని అతనితో చెపెాను”. 

“ఇదిగో ఒకపుాడు ధ్ర్మశ్వసోుపదేశకుడు లేచి-బోధ్కుడా, నితాజీవమునకు వార్స్తడనగుటకు నేనేమి 
చేయవలెనని ఆయనను శోధంచుచు అడిగెను. అందుకాయన- ధ్ర్మ శ్వస్త్రమందేమి వ్రాయబ్డియునాద్ని? నీ వేమి 
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చదువుచున్నావని అతని అడుగగా అతడు-నీ దేవుడైన ప్రభ్యవును నీ పూర్ణహృద్యముతోను, నీ పూర్ణమనస్తసతోను, నీ 
పూర్ణశకిుతోను, నీ పూర్ణవివేకముతోను ప్రేమింపవలెననియు వ్రాయబ్డియునాది చెపెాను అందుకాయన- నీవు సరిగా 
ఉతుర్మిచిాతివి; ఆలాగుచేయుము అపుాడు జీవించెద్వని అతనితో చెపెాను”. 

అపసులుడైన పౌలును అదే చెపుాచున్నాడు. “కావున ఇక మీద్ట మేము శరీర్రీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము 
మేము క్రీస్తును శరీర్రీతిగా ఎరిగియుండినను ఇక మీద్ట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. కాగా ఎవడైనను 
క్రీస్తునందునా యెడల వాడు నూతన సృషిట ప్పతవి గతించెను. ఇదిగో క్రొతువాయెను. సమసుమును దేవుని వలననైనవి. 
ఆయన మనలను క్రీస్తుదాారా తనతో సమాధ్యనపర్చుకొని ఆ సమాధ్యనపర్చు పరిచర్ాను మాకు అనుగ్రహంచెను. 
అదేమనగా దేవుడు వారి అపరాధ్ములను వారిమీద్ మోపక క్రీస్తు నందు లోకమును తనతో సమాధ్యనపర్చుకొనుచు 
ఆ సమాధ్యన వాకామును మాకు అపాగించెను. కావున దేవుడు మా దాారా వేడుకొనినటుట మేము క్రీస్తుకు 
రాయబ్దరులమై - దేవునితో సమాధ్యనపడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిముమను బ్తిమాలుకొనుచున్నాము. ఎందుకనగా 
మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల ప్పపమెరుగని ఆయనను మనకోసము ప్పపముగా చేసెను”. ( 2 కొరింథీ 
5:16-21) 

అందువలన సంఘమునకుండిన పరిచర్ా, సంఘ న్నయకతామున కుండిన పరిచర్ా దేవుని యొకు ఈ 
ప్రధ్మికపిలుపుకు సహకరించడమే. ఆయన ప్రజలను బ్లపరుాటకు వారిని ఉదేేశ్వల విషయంలో పెంచ్చలి. మొద్టిగా 
తండ్రియైన దేవునితో ఎదుగుతునా, నితా సహవాసం కలిగి ఉండుటకు, మరియు రెండవదిగా తండ్రిని ఈలోకంలో 
నమమకంగా కనబ్రుాటకు వెంటనే ముఖామైన ప్రశాలు ఉతానామౌత్వయి. ఈ వాసువికతలో నమమకంగాను, నిర్ంతర్ము, 
ప్రభావవంతంగాను విజయవంతులమగునటుల శరీర్ంతో కూడిన జీవితం కోసం ఒక స్థధ్న్ననిా సృజించుకొన్నామా? 
దేవునితో సంబ్ంధ్ంలో ఎదుగుటకు అనుమతించునటుల మన వనరులను వారి చేతిలో పెట్టటమా? తెలిసో, తెలియకన్న 
మన సంఘ కార్ాక్రమాలు దేవునితో వారికునా సంబ్ంధ్యనిా వెంట్టడుటకు ప్రత్వామాయం అవుతున్నాయా? మనతో 
పని లేకుండా ఆయనతో కలిగ వునా వారి బ్ంధ్యనిా కొనస్థగించుకోగలరా? 

సంఘంలో నునా ప్రతి ఒకురూ తండ్రియైన దేవునితో వారికునా సంబ్ంధ్ంలో ఎదుగుతుండుట చూచుట 
కంటే ప్రముఖామైన పరిచర్ా లేదు. ఏ విధ్మైన వాసనప్పటు లేకుండా అసకర్ామైన్న, కషటమైన్న ఈ విషయంలో 
సఫలమౌతున్నామా? అని ప్రశిాంచుకొనుటలో విఫలమైత్య మన న్నయకతాంలో ముఖామైన పరిచర్ా విషయంలో 
విఫలమైనటేట. ఈవిధ్మైన సాభావానిా వారు వెంట్టడుటను క్రమంగా కొలుచుటలో విఫలమైన్న, మనం దానితో సరిగా 
సహకరించిన్న, కలసి పని చేసిన్న సరే మన ప్రధ్మికపిలుపు విషయంలో విఫలమైనటేల. 

పౌలు ఇకుడ దీనిని సాషటం చేస్తున్నాడు. “మనమంద్ర్ము విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని 
గూరిాన జ్ఞఞనవిషయములోను ఏకతాము పంది సంపూర్ణ పురుషులమగు వర్కు అనగా క్రీస్తునకు కలిగి సంపూర్ణత 
కలవార్మగువర్కు ఆయన ఈలాగు నియమించెను, పరిశుదుాలు సంపూరుణలగునటుల క్రీస్తు శరీర్ము క్షేమాభివృదిా 
చెందుటకును పరిచర్ా ధ్ర్మము జరుగుటకును, ఆయన కొంద్రిని అపసులులను గాను, కొంద్రిని ప్రవకులనుగాను, 
కొంద్రిని, కాపరులనుగాను, ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను”.(ఎఫెసీ 4:11-13) 

దేవుడు రూపించిన రెండవ లక్షణమేమిటంటే ఆయనను లోకానికి కనబ్ర్ాడమే. ఈవిధ్ంగా చూపించడం న్న 
జీవితంలో సంపూర్ణతను కలిగస్తుంది. అందు చేత ఇది న్నలో నివాసముంటునా పరిశుదాేతమ దాారా దేవునితో నునా న్న 
సంబ్ంధ్యనిా బ్టిట ఉద్ువించి నేను చేసే నిర్ణయాలు ఒపాందానిా కలిపి ఈ లోకంలో నేను కలిగయునా సంబ్ంధ్ంలో 
బ్యలు పడుతుంది. 
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ఆయన వాకాము దాారా క్రమమైన సంబ్ంధ్యనిా కలిగి ఉండి అనుదినము ఆయనతో అన్నానాంగా నడవడం 
దీని ప్రర్ంభ అంశము. కాని న్నలో నివశిస్తునా దేవుని యొకు ఆతమ, క్రీస్తు యొకు జీవిత్వనిా న్నలో జీవించే విధ్ముగా 
చేసూు , లోకమందు బ్యలుపరుాటకు ఆయన వాడుకునే స్థధ్నంగా ననుా చేస్తుంది. న్న కృప్ప స్థక్షయము (ఎఫెసీ 3:10-
11), న్న కృప్ప వరాలు (1కొరిం 12) కృప్పఫలం విషయంలో న్న పరిపకాత (గలతీ 5:22-23), అలాగే న్న ధ్న్ననిా దేవుని 
పరిచర్ాకు వుపయోగించడం వంటివి న్న జీవితంలో సంపూర్ణమైన రీతిలో నుండి ఆయనను ఈ లోక మందు 
కనబ్రుాటకు దేవునితో సంబ్ంధ్యనిా కలిగి వుండుటకు తోడాత్వయి. 

మనము నిజముగా సంఘానిా కలిగయున్నామో లేక కేవలం ఒక మతపర్మైన కూటమిని కలిగియున్నామో 
నిరాారించుటకు నేను వీటిని చరిాంచద్గిన ప్రముఖామైన కొలతలుగా పిలుస్థును. తతీలితంగా, మనము క్రీస్తు 
విశ్వాస్తలు ఈ విషయాలలో జీవించునటుల వారిని బ్లపరుస్తున్నామా? లేక ప్పత నిబ్ంధ్నలో ఇశ్రాయేలీయుల వలె 
కేవలం జీవించునటుల వారిని బ్లపరుస్తున్నామో లేక ప్పత నిబ్ంధ్నలో ఇశ్రాయేలీయుల వలె కేవలం వచిా, చూసి వెళ్ళా 
జీవిత్వనికి వారిని నడిపిస్తున్నామో ప్రశిాంచుకొనుటకు ప్రర్ంభం అంశ్వల వలెనే పనిచేస్థుయి (ఎఫెసీ 4:12). 

నేను ఇపాటికే మొద్టి న్నలుగు విషయాలు అనగా దేవునితో సంబ్ంధ్ం, మన కృప్పకధ్ను చెపుాట, మన 
ఆతీమయ వర్ములను వుపయోగించుట, ఆతమఫలము విషయములో పరిపకాము చెందుటను గూరిా వ్రాశ్వను, కనుక న్న 
తదుపరి ఆలోచనలలో దేవుని రాజా వాాపిు కోసం సంపూర్ణంగా సహకరించునటుల మన జీవితంలో పరిచ్చర్కత్వానిా 
అలంకరించ్చలను కొంటున్నాను. మన నూతన జీవిత్వనిా మన సానిర్ణయాలను బ్టిట అనగా పెళ్ళా, కుటుంబ్ం, 
సేాహతులు, సంఘము మరియు వాాప్పర్ ప్రదేశ్వలను బ్టిట కొలవాలనుకొంటున్నాను. అవి మన ధ్నముతోను, 
సమయముతోను మరియు ఊహలతోను తపా జర్గాలిసనవి గనుక దీనిని మనం జీవిత పరిచ్చర్కతాం అని 
పిలువవచుా. 

మన జీవిత్వలకు ఇది సతామని చెపేా ఇద్ేరి మాటలను నేను ఎకుువగా చెపుాత్వను, కొండ మీద్ యేస్త 
ప్రసంగం నుండి మరియు ఎఫెసీ 4-6 అధ్యాయాలలో అపసులుడైన పౌలు మాటల నుండి మతుయి 6:24లో యేస్త 
“మీరు దేవునికిని సిరికిని దాస్తలుగా నుండనేర్రు” అని చెపుాచున్నాడు. 

ఒకుస్థరి మన జీవితం యేస్త మర్ణపునరుత్వానముల దాారా మర్ణం నుండి జీవానికి ప్రవేశించిన తరాాత 
పరిశుదేాతుమడు నివశించుట దాారా దేవుని చేత పెటటబ్డిన హృద్యం దేవుని కేంద్రంగా పెటుటటకు 
రూపించబ్డుతుంది. దేవుడు మన నూతనహృద్యానిా మరి యేయితర్మైన వాటితో నింపబ్డునటుల చూపించలేదు. 
ఈ విధ్ంగా నింపబ్డే మొద్టి విషయంగా ధ్న్ననిా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ధ్నం మనం నివశిస్తునా ప్రపంచ 
వావసాకు సంబ్ంధంచినదై తపాని సరియైనది. అది అధకమైనపుాడు మనిషిని లోబ్ర్చుకుంటుంది. 

అది ఆధపతాంకలిగిన చోట దేవుడు ఉండడు అపుాడు మానవ లోభతాం అధకమౌతుంది. మతుయి 6:22-23 
లో యేస్తచెపిానటేల అంధ్కార్ం గొపాద్వుతుంది. ధ్న ప్రధ్యనాత కలిగిన చోట దైవికమైన మనస్థసక్షి మత 
సంబ్ంధ్మైన, మానవీయ కార్ాకలాప్పలు మరుగున పడుతుంది కాని ఆతీమయత వుండదు. మారుా చెందిన 
హృద్యంలో త్వను మాత్రమే వుండునటుల దేవుడు రూపించ్చడు. 

ఈ ధ్ృకాద్ము వలన మతుయి 6:19-34 లో ఆ సంపూర్ణ వాకా భాగం అర్ామవుతుంది. ప్రత్యాకించి నూతన 
జనమతో ప్రర్ంభమయేా న్న జీవితపు సేవా అంశమునకు అర్ావంతమైంది. 
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మనం భూమి మీద్ మన కొర్కు ధ్నమును కూరుాకోకూడదు; ఎందుకు? 

మన ఉదేేశ్వనిా మరుగు చేయకుండునటుల ధ్నం విషయంలో ఈ లోక సంబ్ంధ్మైన విధ్యన్ననిా ఎందుకు 
కలిగి యుండకూడదో యేస్త ఐదు కార్ణాలు చెపుాచున్నాడు.  

మొద్టిగా అవి క్షయమైపోత్వయి గనుక. ఈ లోకంలో కారుల, దుస్తులు, ధ్నముఎలలపుాడును క్రొతుధ్న్ననిా 
కలిగి యుండవు కాని ప్పతగిలి పోవుట గమనిస్తున్నాము. నేను కొనా వస్తువులు ప్పతవగుట, చినిగిపోవుటను బ్టిట 
నేను విసిగిపోయిన పరిసిాతులను జ్ఞఞపకముంచుకున్నాను. నేను బ్హుమతిగా పందుకొనావి దొంగిలించబ్డినవి. 
పగొటుటకొనిన అనుభూతులు బ్లమైనవి. యేస్త చెపుానది వాసువమేనని మనం కొనావి నితాము నిలిచేవి కావని 
తెలిసినపాటికి మన పరిసరాలను బ్టిట, ఆయా సమయాలను బ్టిట ప్రభావితం చేయబ్డాాము. 

రెండవదిగా నిజముగా మనకునా ధ్నమును దాచుకొనుటకు నమమద్గిన ప్రదేశము పర్లోకమేనని యేస్త 
బోధస్తున్నాడు. ఆయన భూ సంబ్ంధ్మైన వస్తువులకు అతీతంగా చెపుాచున్నాడని గ్రహస్తున్నాను. భూ సంబ్ంధ్మైన 
వస్తువులు మర్ణం తరువాత అనుభవించలేనటువంటివైన్న అవి చ్చలా విలువ కలిగనవి. ఆ విలువ భూమి వర్కే 
పరిమితం. కాని వాసువానికి మనం ఆనందించ్చలిసంది భూ సంబ్ంధ్మైన వాటి గురించి కాదు కాని అంతర్గతమైన 
ధ్నం గురించి గురిుంపు మరియు నెర్వేరుా వంటివి. ఇవి సహతం పర్లోకమనే భద్రత్వ సాలంలో దాచబ్డాలి. దేవుడు 
వాటికి విలువను, కాపుద్లనిస్తున్నాడు. 

మూడవదిగా, యేస్త ధ్నము మన హృద్యానిా స్థాధీన పరుాకొంటుంద్ని హెచారిస్తున్నాడు. కనుక మనకు 
సంబ్ంధంచిన అనేకమైనవి చెడవాి కావు గాని అవి మన హృద్యాలలో చూపు ప్రభావమే తపుా. దేవుడు ఇచేా విలువకు 
వాతిరేఖముగా మన సంసుృతినిచేా విలువ ధ్న్ననికిసేు అది మన హృద్యానిా లోపరుాకుంటుంది. అందువలన నిజమైన 
విలువ, అలాగే నిజమైన జీవితం కూడా అవాసువంతో, స్థధ్యర్ణంగాను, ప్రమాదాలు కలిగిన లక్షణాలతో, క్రియలతో 
స్థగుతుంది. 

న్నలగవదిగా, మానవ జీవితం కేవలం దేవునికి సేవ చేసూు వుండాలని వ్రాయబ్డగా హృద్యము దేనితోనైన్న 
నింపబ్డిత్య ఏమౌతుందో యేస్త సూచన ప్రయంగా చెపుాచున్నాడు. నీ హృద్యమందు ద్ృషిటంచలేనపుాడు నీకు ద్ృషిట 
లోపం వస్తుంది. ఈలోక సంబ్ంధ్మైన వాటితో నింపబ్డిన హృద్యం నిజమైన విశ్రాంతిని, ఆశీరాాదానిా తీస్తకొని 
వచేా వాటిని దేవుడు ఉదేేశించిన రీతిలో చూడలేదు. అలాంటి హృద్యం అంధ్కార్ం కలిగస్తుంది. ఆలోచన నుండి మన 
మెంత స్థరానిా గ్రహస్తున్నాం? కాని ఇపాటినుండైన్న సత్వానిా గ్రహంచి చూడగలిగత్య ఏ మాత్రం బ్దధ్ కలుగదు. 

ఐద్వదిగా, యేస్త ఈ భూసంబ్ంధ్మైన విషయాలను నితాతాపు విషయాలతో పోలుసూు ఒక 
ముగింపునిస్తున్నాడు. మనమంద్ర్మును హెచారించబ్డునటుల ఎవడును ఇద్ేరు యజమానులకు దాస్తడుగా 
ఉండలేడని చెపుాచున్నాడు. దేవుని న్నటి సృషిట ఒకే ఒక యజమానుని కలిగ ఉనాది. అది దేవుడే. విమోచింపబ్డని వాకిు 
దీనిని ఒక విరుద్ాకోణంగా చూస్థుడు. కాని దేవుడు దీనిని ఒక హెచారికగా ఇవాడం లేదు గాని వాగాేనంగా ఇస్తున్నాడు. 
నూతన జీవితంలో ఎవరైత్య మర్లా తిరిగి జనిమస్థురో ఈసృషిటనంత్వ సృజించిన వాని నుండి వారికి ఒక గొపా ఆజఞ 
ఇవాబ్డుతుంది. అదేమిటంటే మన చుటూట ఉనా విషయాలకు విలువ కాకుండా వాటిననిాంటిని సృజించిన దేవునిపైనే 
ఆధ్యర్పడుట.  

చివర్గా, మనము అతి జ్ఞగ్రతుతో, మన చుటూట నునా సమాజము లోకానికిస్తునా విలువను తిర్సురిసూు 
నిజమైన, వాకాానుస్థర్మైన విలువతో జీవిసూుంటే మనము కొంత చింతగలిగి ఉంట్టము. దేవుడు మన చింత 
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విషయంలో శ్రద్ా వహస్థుడని యేస్త వాగాేనం చేస్తున్నాడు. ఆయన ఆకాశ పక్షులను పోషిస్తుంటే అడవి గడిాని 
సహతము చకుగా అలంకరిస్తుంటే ఆయన మన అవసర్తలను కూడా తీరుస్థుడు. చింత అనునది మనము చూడలేని 
వాటిని చూస్తునాటుల దానికి విలువనిచుాటను సూచిస్తుంది. కాని విశ్వాస్తలమైన మనకు మనము తండ్రిగా పిలుచుకొను 
వానితో సరిగా గడపడం లేద్ని సూచన. 

మనము ఆయన రాజామును ఆయన నీతిని వెద్కాలి. 

మనము చనిపోయిన తరువాత జీవిత్వనిా సిద్ాపర్చుకోవడం మాత్రమే కాదు గాని దేవునితో సంబ్ంధ్ం 
లోనికి వచుాచున్నాము. దేవునితో నూతన సంబ్ంధ్ం కొర్కు మనము తిరిగి జనిమస్తున్నాము. పరిశుదాాతుమడు మనలో 
నివసించుట దాారా మనకనుగ్రహంపబ్డుతునా నూతన జీవితమది. పౌలు రోమా పత్రిక 6 నుండి 8 అధ్యాయాలలో ఈ 
నూతన వాసువికతను గురించి సాషటంగా చెపుాచున్నాడు. దేవుడు ఈ లోకంలో మనకు అనుగ్రహంచు వాటనిాంటిని 
అనుభవించునటుల ఆయన నూతన జీవిత్వనిా మనకీయలేదు గాని ఆయన రాజామును, నీతిని అనుగ్రహంచెను. ఆ 
రెండు అంశములు క్రొతు నిబ్ంధ్నలో సంపూర్ణంగా ,విపులముగా వివరించబ్డింది. మొద్టిది నీతిగల ప్రజలు 
చూచునది. వారు జీవన విషయాలలో నిర్ణయాలు తీస్తకొనుటలో గల త్యడాలో దానిని కనుగొంట్టరు. ఈ విధ్ంగా 
నీతిని చూచినవారు మన కొర్కై విమోచనను తీస్తకొను వచుానటుల దేవుడు స్థాపించిన రాజా వాాపిుకి ప్పత్రలుగా 
వాడబ్డాలి. మన అనుదిన జీవితంలో మనం తీస్తకునే నిర్ణయాలు, చేసే పనులు వెదుకుటకు అనేక నిర్ాచన్నలను 
ఇస్థుయి. 

మతుయి 6:1-7:6 లో యేస్త నీతిగా జీవించుటలో ప్రత్యాకతను వరిణంచ్చడు.“మనుషుాలకు కనబ్డవలెనని వారి 
యెదుట మీ నీతి కార్ాము చేయకుండా జ్ఞగ్రతు పడుడి; లేని యెడల పర్లోకమందునా మీ తండ్రి యొద్ే మీరు ఫలము 
పంద్రు. కావున నీవు ధ్ర్మము చేయునపుాడు, మనుషుాల వలన ఘనత నంద్వలెనని వేషధ్యరులు 
సమాజమందిర్ములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముంద్ర్ బూర్ ఊదింపవదుే. వారు తమ 
ఫలముపందియున్నార్ని నిశాయముగా మీతో చెపుాచున్నాను. నీవైత్య ధ్ర్మము చేయునపుాడు, నీ ధ్ర్మము 
ర్హసాముగా నుండునిమితుము నీ కుడి చెయిా చేయునది నీ యెడమ చేతికి తెలియకుండవలెను. అటలయిత్య ర్హసా 
మందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచుాను. మరియు మీరు ప్రర్ాన చేయునపుాడు వేషదారుల వలె ఉండవదుే; 
మనుషుాలకు కనబ్డవలెనని సమాజమందిర్ములోను వీధుల మూలలోను ప్రర్ాన చేయుట వారి కిషటము! వారు తమ 
ఫలము పంది యున్నార్ని నిశాయముగామీతో చెపుాచున్నాను. నీవు ప్రర్ాన చేయునపుాడు, నీ గదిలోనికి వెళ్ళా తలుపు 
వేసి, ర్హసామందునా నీ తండ్రికి ప్రర్ానచేయుము; అపుాడు ర్హసామందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచుాను. 
మరియు మీరు ప్రర్ాన చేయునపుాడు అనాజనులవలె వార్ామైన మాటలు వచింపవదుే. విసురించి మాటలాడుట వలన 
తమ మనవి వినబ్డునని వారు తలంచుచున్నారు. మీరువారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే నీకు 
అకుర్గా నునావేవో ఆయనకు తెలియును. కాబ్టిట మీరిలాగు ప్రర్ాన చేయుడి, పర్లోకమందునా మా తండ్రీ, నీ 
న్నమము పరిశుద్ాపర్చబ్డును గాక, నీ రాజాము వచుాగాక, నీ చితుము పర్లోకమందు నెర్వేరుచునాటుల భూమి 
యందును నెర్వేరును గాక, మా అనుదిన్నహార్ము నేడు మాకు ద్యచేయుము. మా ఋణస్తాలను మేము 
క్షమించియునా ప్రకార్ము మా ఋణములను క్షమించుము. మముమను శోధ్నలోనికి త్యక దుషుటని నుండి మముమను 
తపిాంచుము, మనుషుాల అపరాధ్ములను మీరు క్షమించిన యెడల, మీ పర్లోకపు తండ్రియు మీ అపరాధ్ములను 
క్షమింపడు. మీరు ఉపవాసము చేయునపుాడు వేషధ్యరుల వలే దు:ఖముఖులై యుండకుడి; త్వము ఉపవాసము 
చేయుచునాటుట మనుషుాలకు కనబ్డవలెనని వారు తమ ముఖములను వికార్ము చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము 
పందియున్నార్ని నిశాయముగా మీతో చెపుాచున్నాను; ఉపవాసము చేయుచునాటుట మనుషుాలకు కనబ్డవలెనని 
కాక, ర్హసామందునా నీ తండ్రికే కనబ్డవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునపుాడు నీ తల అంటుకుని, నీ ముఖము 
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కడుగుకొనుము. అపుాడుర్హసామందునా చూచుచునా నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచుాను భూమి మీద్ మీ కొర్కు 
ధ్నమును కూరుాకొనవదుే. ఇకుడచిమెమటయు, తుపుాను తినవేయును, దొంగలు కనామువేసి దొంగిలెద్రు, 
పర్లోకమందు మీ కొర్కు ధ్నము కూరుాకొనుడి అకుడ చిమెమటయైనను, తుపెవానను దానిని తినివేయదు; దొంగలు 
కనాము వేసి దొంగిలరు నీ ధ్నమెకుడ నుండున్న అకుడనేనీ హృద్యము ఉండును! దేహమునకు దీపము కనేా కనుక 
నీ కనుా త్యటగా ఉండినయెడల నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై యుండును. నీ కనుా చెడినదైత్య నీ 
దేహమంతయు చీకటి మయమై యుండును. నీలో నునా వెలుగు చీకటియైయుండినయెడల ఆ చీకటి ఎంతో గొపాది! 
ఎవడును ఇద్ేరు యజమానులకు దాస్తడుగా నుండనేర్డు, అతడు ఒకనిదేాషించి యొకని ప్రేమించును; లేదా 
యొకని పక్షముగా నుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిని దాస్తలుగానుండనేర్రు. అందువలన 
నేను మీతో చెపుానదేమనగా - ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుద్మో అని మీ ప్రణమును గూరిాయైననుయేమి 
ధ్రించుకొందుమో అని మీ దేహమును గూరిాయైనను చింతింపకుడి; ఆహార్ము కంటే ప్రణమును, వస్త్రము 
కంటేదేహమును గొపావైనవి కావా?! ఆకాశ పక్షులను చూడుడి; అవి వితువు కోయవు కొటలలో కూరుాకొనవు; అయినను 
మీపర్లోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు; మీరు వాటి కంటే బ్హు శ్రేషుటలు కారా? ! మీలో నెవడు చింతించుట 
వలన తనయెతుు మూరెడెకుువ చేసికొనగలడు! వస్త్రములను గూరిా మీరు చింతపనేల? అడవి పువుాలు ఏలాగు 
నెదుగుచునావోఆలోచించుడి. అవి కషటపడవు, ఒడకవు, అయినను తన సమసు వైభవముతో కూడిన సల్గమోను 
సహతము వీటిలో నకదానివలెనైనను అలంకరింపబ్డలేదు! నేడుండి రేపు పయిాలో వేయబ్డు అడవి గడిాని 
దేవుడీలాగు అలంకరించిన యెడల, అలావిశ్వాస్తలారా, మీకు మరినిశాయముగా వస్త్రములు ధ్రింప చేయును గదా! 
కాబ్టిట - ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమోయేమి ధ్రించుకొందుమో అని చింతింపకుడి; అనాజనులు వీటనిాటి 
విషయమై విచ్చరింతురు. ఇవనిాయు మీకు కావలెననిమీ పర్లోకపు తండ్రికి తెలియును. కాబ్టిట మీరు ఆయన 
రాజామును, నీతిని మొద్ట వెద్కుడి అపుాడవనిాయుమీకనుగ్రహంపబ్డును! రేపటిని గూరిా చింతింపకుడి; రేపటి 
దినము దాని సంగతులను గూరిా చింతించును; ఏన్నటి కీడుఅన్నటికి చ్చలును. 

మీరు తీరుా తీర్ాకుడి, అపుాడు మిముమను గూరిా తీరుా తీర్ాబ్డదు మీరు తీరుా తీరుా చొపుాననే 
మిముమనుగూరిాయు తీరుా తీర్ాబ్డును, మీరు కొలుచు కొలత చొపుాననే మీకును కొలువబ్డును. నీకంటిలో నునా 
నలుస్తను చూచుట యేల? నీ కంటిలో దూలముండగా నీవు నీ సహోద్రుని చూచి - నీ కంటిలో నునా నలుస్తను 
తీసివేయనిమమని చెపానేలా! వేషధ్యరీ మొద్ట నీ కంటిలో నునా దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుాడు నీ సహోద్రుని 
కంటిలో నునానలుస్తను తీసివేయుటకు నీకు త్యటగా కనబ్డును.పరిశుద్ామైనవి కుకులకు పెటటకుడి, మీ 
ముతాములను పందుల యెదుట వేయకుడి, వేసిన యెడల అవి యొకవేళ్ వాటిని కాళ్ాతో తొకిు మీ మీద్ పడి 
మిముమను చీలిా వేయును”. 

పై వచనములో నిజమైన నీతి విషయంలో మనకు ఇవాబ్డిన నియమము ఏమిటంటే మనము ఏమిచేసిన 
దేవుని కొర్కే, దేవుని యందేనని ప్రేరేపణ లేని హృద్యం నుండి వచేా ప్రతిది ఇతరులు మాత్రమే గమనిస్థురు. అదే 
దానికి తగిన ప్రతిఫలం. నీతినిబ్టిట దానికి తగిన కార్ాములు చేస్థుము. దేవుని పటల విధేయత దానిని అనుసరిస్తుంది. 

మొద్టిది, నీవు ఎవరికిస్తున్నావో వానికి స్థధ్ామైనంత ఎకుువివామని దేవుడు చెపుాచున్నాడు. దేవునికి 
ఇతరుల అవసర్తలు తెలుస్త న్నకు ఈ రోజు, రేపు తరువాతను ఏమి అవసర్మో ఆయనకు తెలుస్త నేను ఆయనతో 
ఎకుువ సంబ్ంధ్యనిా కలిగి ఆయన న్నకిచిాన మంచివాటనిాటి విషయంలో ఆయనకు లోబ్డుటకు ఇషటపడిత్య వాటిని 
ఆయన రాజాము నిమితుము వినియోగించుట విషయంలో ఇతరులకు పంచు విషయంలో ననుా నడిపించుటలో 
నమమద్గినవాడవుత్వడు. పరిశుదాేతుమడు న్నలో నివసించుట చేత దేవుని నడిపింపు దాారా ఇవాడం ఒక స్థధ్యర్ణ 
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క్రమంగా మారుతుంది. కనీసం న్న కుడి చేతితో ఇచుానది ఎడమ చేతికైనను తెలీదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే 
ఇచుాట న్న జీవితంలో ఒక వాడకవుతుంది. 

రెండవది, మనము ప్రరిాంచునపుాడు మనము నిజముగానే దేవునితో మాట్టలడుతునాటుల ప్రరిాంచ్చలి. కొనిా 
స్థరుల మన ప్రర్ాన వేషదార్ణయేా ప్రమాద్ముంది. నిజముగా దేవునితో మాట్టలడుట వంటిది కానిద్యిత్య అది 
వేషధ్యర్ణ కేవలం చూటుట వునా ప్రజలు చూడడానికైత్య అది వేషధ్యర్ణ, నిజమైన ప్రర్ాన ర్హసాముగా జరుగునదై 
అన్నానామైనదిగా మారుతుంది. అపుాడు దేవుడు వింటున్నాడనా భావన వస్తుంది. నిజమైన ప్రర్ాన అపాటికే దేవుడు 
యెరిగిన విషయాలతో ప్రర్ంభమవుతుంది. 

యేస్త ప్రరింాచిన విధ్యనము మనకు ఈవిధ్ంగా బోధస్తుంది. 

ఎ. దేవుని స్థర్ాభౌమానిా గురిుంచుట. 

బి. ఆయన న్నమమును ఎతిు పటుటటను బ్టిట ఆయన స్థర్ాభౌమానికి ల్గంగుట. 

సి. ఆయన రాజామును సూచించుట 

డి. ఆయన చిత్వునిా సూచించుట. 

ఇ. ఆయన అనుదిన అనుగ్రహం కొర్కు మన అవసర్తలను గురిుంచుట. 

ఎఫ్. మన అనుదిన చర్ాగా క్షమాపణను వెదుకుట. 

జి. మన అనుదిన చర్ాగా క్షమించుట. 

హెచ్. శోధ్న నుండి కాపుద్లను వెదుకుట.  

ఐ. దుషుటని నుండి కాపుద్లను వెదుకుట. 

క్షమాపణ అనునది జీవితంలో రెండు విధ్యలుగా నునాద్ని యేస్త చెపుాట చేత క్షమాపణ యొకు ప్రముఖాత 
హెచిాంచబ్డింది. అది పర్లోకపు తండ్రిని సూచిస్తుంది గనుక అది ముఖామైనది. 

మూడవది, మనము ఉపవాసముండినపుాడు ఉపవాసము లేనటేట ఉపవాసముండాలి. వేషదారుల ఉపవాసన 
కనపడుతుంది. నిజమైన ఉపవాసం ముఖానిా ఆరోగావంతంగా నుంచుతుంది. అది పర్లోకపు తండ్రి యొద్ేకు చేరి 
ఆయన దాారా ప్రతిఫలానిా పందుకుంటుంది. 

చివరిది, దేవునిా ఇతరులకు తీర్ారిగా ఉండనీయుడి ఇతరుల మీద్ నీవు తీర్ారిగా మారిత్య అదే కొలతతో 
దేవుడు నినుా తీరుా తీరుస్థుడు. మనము ఇతరులకు సహాయపడే ముందు మనము దానిని సాషటంగా చూడగలగాలి. 
కాని ఇపాటికే నీవు కలిగివునా దాని విలువ తగగకుండా జ్ఞగ్రతుపడాలి. 

నేను కలిగియునా మంచి వాటిని దేవుని రాజా వాాపిు నిమితుమై వాడుత్వను. 

1తిమోతి 6:17-19 
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న్న చుటూట నునా సమాజంలో హృద్య పూరిుగా లోక విరుద్ాంగా జీవించడం కషటమే. హృద్య పూరిుగా అని 
ఎందుకంటున్ననాంటే మనం సమాజంలోనే నివశించ్చలి, సమాజంలో ఒక మంచి ప్పత్రగా వాడబ్డాలి. విరుద్ాంగా అని 
ఎందుకంటున్నానంటే న్నలో యేస్త ఆశించే జీవిత్వనిా మెరుగు పరేా అంశ్వలు కొనిా మాత్రమే. హెబ్రీ 10:24-25లో 
ఇలావుంది"... సమాజముగా కూడుట మానక, ... సత్వుర్ాములు చేయుటకును ఒకని నకడు పురికొలావలెనని 
ఆలోచింతము". ఆస్థాల్ా చ్చంబ్ర్ ఇలా చెపుాచున్నాడు. మనము ఆతీమయంగా బ్ద్ేకస్తాలమైన పరిశుదుాలుగా వుండగల 
సమరాులం. జీవితంలో గరుకుగా వుండే మార్గమందు నిలుచుటకు ఇషటపడం గాని ఈ లోకంలో భద్రత గల 
ప్రశ్వంతమైన జీవిత్వనేా కోరుకుంట్టం. హెబ్రీ10 వ అధ్యాయంలోని ఈ వచన్నలు మనం ఒకని నకడు పురికొలుా 
కోవాలని చెపుాచునాది. ఇవి రెండును ప్రర్ంభానిా కోరుకుంటున్నాయి - క్రీస్తు కోరుకునా గ్రహంపు వైపు అడుగులు 
వేయుట ప్రర్ంభించుటకు మనస్తస కలిగియుండాలి కాని మన సాంత గ్రహంపునకు కాదు. 

అపసులుడైన పౌలు ఈ సందిగాానిా అర్ాం చేస్తకొని 1 తిమోతి 6:17-19 లో తిమోతికి సూచనలిస్తున్నాడు. 
“ఇహమందు ధ్నవంతులైన వారు గరిాషుణలు కాక అసిార్మైన ధ్నము నందు నమిమక యుంచక స్తఖముగా 
అనుభవించుటకు సమసుమును మనకు ధ్యర్ళ్ముగ ద్యచేయు దేవుని యందే నమిమకయుంచుడని ఆజ్ఞఞపించుము. 
వారు వాసువమైన జీవమును సంప్పదించుకొను నిమితుము. రాబోవు కాలమునకు మంచి పున్నది తమకొర్కు 
వేసికొనుచు, మేలుచేయువారును, సత్ క్రియలు అనుధ్నముగలవారును, ఔదార్ాముగలవారును, తమ ధ్నములో 
ఇతరులకు ప్పలిచుావార్నై యుండవలెనని వారికి ఆజ్ఞఞపించుము”. 

ధ్నములో దాగియునా ప్రమాదాలను గూరిా జ్ఞగ్రతు యని పౌలు ప్రమాదానిా ప్రకటిస్తున్నాడు! మనకు అది 
తగినదికాదు! అందు వలన ఇలా చెపుాచున్నాడు. “ఇహమందు ధ్నవంతులైన వారు గరిాషుణలు కారాద్ని ఆజ్ఞఞపించెను. 
ప్రతి ప్రజ్ఞకర్్ణ ప్రకటనలు, టీ.వీ దాారా వాాప్పర్ లావాదేవిలు ప్రపంచ వాాపుమైనవి గనుక మనమంద్ర్ము పూరిుగా 
జ్ఞఞన వంతులమైన ప్రజలము. 

రెండవది, ఆయన ధ్నము నందు నమిమక వుంచవద్ేని హెచారించు చున్నాడు. ఎందుకంటె ధ్నం అది 
కనిపిస్తునాంత న్నణామైనది కాదు. ముపాది సంవతసరాల లోనుల, జీవిత కాల హామీలు, నిలిచిపోయే కటటడాలు 
ఇవానియు సత్వానిా కనుమరుగుచేసే ప్రకటనలే; ఏవియు నిలిచిపోయేటటుల కటటబ్డవు. 

చివర్కు, ఆయన మన నితాతా నిరీక్షణకు ఈ లోక సంబ్ంధ్మైన ధ్నము ఆధ్యర్ము కాదు కనుక మన 
నిరీక్షణ దేవునియందే వుంచవలెనని ప్రోతసహస్తున్నాడు. 

పౌలు దేవునికి ప్రత్వామాయంగా దేనికిని ప్రధ్యనాం ఇవాకూడద్ని హెచారిస్తున్నాడు. రోమా 1 అధ్యాయంలో 
అతడు ఇలా చెపుాచున్నాడు. 18. “దురీాతి చేత సతామును అడగాించు మనుషుాల యొకు సమసు భకిుహీనత మీద్ను, 
దురీాతి మీద్ను దేవుని కోపము పర్లోకము నుండి బ్యలు పర్చబ్డుచునావి? ఎందుకనగా దేవుని గూరిా తెలియ 
శకామైనదేదో అది వారిమధ్ా విశద్మైయునాది. దేవుడు అది వారికి విశద్పర్చెను. ఆయన అద్ృశా లక్షణములు, 
అనగా ఆయన నితాశకిుయు దేవతామును, జగదుతాతిు మొద్లుకొని సృషిటంపబ్డిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన 
త్యట పడుచునావి గనుక వారు నిరుతురులై యున్నారు”. 

మర్ణానికి దారి తీసే ఈ “ప్రత్వామాాయం' సంగత్యమిటి? పౌలు రోమా 1:21-25లో మరినిా విషయాలు 
చెపుాచున్నాడు.“మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయన దేవునిగా మహమ పర్చలేదు, కృతజఞత్వస్తుతులు చెలిలంపను 
లేదు గాని తమవాద్ములయందు వారాులైరి. వారి అవివేక హృద్యము అంధ్కార్మయమాయెను. త్వము 
జ్ఞఞనులమని చెపుాకొనుచు బుదిాహీనులైరి. వారు అక్షయుడగు దేవుని మహమను క్షయమగు మనుషుాల యొకుయు 
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పక్షుల యొకుయు, చతుష్ట్రాద్జంతువుల యొకుయు, పురుగుల యొకుయు, ప్రతిమా సారూపముగా మారిారి. ఈ 
హేతువు చేత వారు తమ హృద్యముల దురాశలను అనుసరించి, తమ శరీర్ములను పర్సార్ము అవమాన 
పర్చుకొనునటుల దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అపాగించెను. అటిటవారు దేవుని సతామును ఆసతామునకు మారిా, 
సృషిటకర్ుకు ప్రతిగా సాషటమును పూజించి సేవించిరి. యుగముల వర్కు ఆయన సోుత్రారుహడై యున్నాడు. ఆమెన్”. 

ఈ లోక సంబ్ంధ్మైన కోణానికి ఆకర్్ణను మనం జయించేదెలా? 1తిమోతి 6:17లో పౌలు తిమోతితో 
“మొద్టి, దేవుని వర్ములనిాటిని హతుుకొని వాటిని ఆస్థాధంచుమని పిలుపునిస్తున్నాడు, ఎందుకంటే స్తఖముగా 
అనుభవించునటుల మనకు ధ్యరాళ్ముగ ద్యచేయువాడు దేవుడు” యని చెపుాచున్నాడు కాని, మనం నివశిస్తునా ఈ 
పతనమైన లోకాలోచనలనుబ్టిట వాగాేనమును చెరిపి వేస్తకొనకూడద్ని చెపుాతూ మంచి చేయుటకు వాటిని 
వినియోగించుకొనుట దాారా ఆస్థాదించుమని చెపుాచున్నాడు. 18వ వచనంలో ఆతడీలాగు చెపుాచున్నాడు “మేలు 
చేయవలెనని వారికి ఆజ్ఞఞపించుము”. పౌలు 1తిమోతి5:10 లో మంచి నిర్ాచన్ననిా ఇస్తున్నాడు "... పిలలలను పెంచి, 
పర్దేశులకు ఆతిధ్ామిచిా, పరిశుదుాల ప్పద్ములు కడిగి, శ్రమపడువారికి సహాయము చేసి...” 

ఈ పనులు ఎందుకు చ్చలా ప్రముఖాము? ఎందుకనగా యేస్త త్వనే మతుయి 5:16 లో ఇపాటికే చెపిానటుల 
వారు అనుగ్రహంచబ్డిన మంచి తన్ననికి ప్రతీకలై యున్నారు. “మనుషుాలు మీ సత్ క్రియలను చూచి 
పర్లోకమందునా మీ తండ్రిని మహమపర్చునటుల వారి యెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనియుాడి”. 

పౌలు ఇంకను కొనస్థగుతూ మేలు చేయుటకు మూడు మారాగలున్నాయని చెపుాచున్నాడు. మొద్టిది, 
నీకునా మంచి వనరులను ఇతరులకు మేలు కలుగునటుల మర్లుాట, మంచి పనుల విషయంలో ధ్నవంతుల 
మగునటుల మనకునావనిా ఇతరుల మేలునకు వాడాలి. 

రెండవదిగా, మన మంచి వనరులను కొనిాంటిని వదులుకొనుట వలన వాటిని మనం మేలుకే 
మారుాచున్నామని చెపుాచున్నాడు. ఔదార్ాము గలవారై యుండాలని పౌలు యేస్త జీవిత, ప్రసంగాల వలన చెప్పాడు. 
అప.కా 20:35 “మీరునుఈలాగు ప్రయాసపడి బ్లహీనులను సంర్క్షింపవలెననియు - పుచుాకొనుట కంటే ఇచుాట 
ధ్నాత అని ప్రభ్యవైన యేస్త మాటలు జ్ఞఞపకము చేసికొనవలెననియు అనిా విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని 
చెపెాను”. 

చివరిదిగా, న్నకునా మంచి వనరులతో మంచిని చేయుమని చెపిాన మూడు నిర్ాచన్నలలో న్న ద్ృషిటలో అతి 
కషటమైనది ఏమిటంటే అది వాటిని యితరులకు పంచడం. అది న్నకు అతి కిలషటమైందిగా కనిాస్తుంది. ఎందుకంటే నేను 
ఆ వస్తువును సంప్పదించడానికి చ్చల కషటపడాాను. ఇతరులు దాని యందు ఆనందిచునటుల ఆనంద్ముగానే 
పంచుత్వను. కాని వారు దానినెలా ఉపయోగిస్థురో తెలియదు కదా! వారు దానిని మురికి చేయవచుా, గోళ్ాతో గీర్ 
వచుా, లేక దానిని విరుగగొటట వచుా. 

పౌలు, తన సవాళ్ళాలను రెండు ముగింపులతో తిమోతికి వివరించుచున్నాడు. మొద్టిగా, నీధ్నమును నీ 
నిజమైన ఇంటిలో పెటుటబ్డి పెటుటము; అందు వలన "రాబోవు కాలమునకు సిార్మైన పున్నది వేయబ్డునటుల వారి 
ధ్నమును కూరుాకొంట్టరు. రెండవది, నిజమైన జీవితంలో ఉంచుము, అందువలన నిజమైన జీవిత్వనేా వారు 
కలిగయుంట్టరు. 
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క్రీస్తు జనులలో ఈవిధ్మైన లక్షణానిా చూచినపుాడు లోకం లోను, లోకము మీద్ను క్రీస్తు ప్రజలు శకిు ప్రభావం 
చూపుతుంది. మన జీవితంలో నునా నితా విలువను మనం కోలోాయే గొపా బ్లహీనతను కలిగయున్నాము. ఆతమ దేవుని 
చేతిలో ఒక శకిువంతమైన విమోచన్నయుధ్ముగా యుండునటుల మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం? 

ఆయన నీతిని నేను జీవన ప్రమాణంగా సాతంత్రించుకోవాలి. 

మనం ఒక సమసాను కలిగయున్నామని గ్రహంచునటుల కొండ మీద్ ప్రసంగంలో యేస్త చెపిాన మాటలను 
ఎకుువగా చదువనకురేలదు. కొంత మంది ఆయన మాటలను నీతియుకుమైన జీవిత సూచనలుగా చెబుత్వరు. ఆయన 
అతిశయోకిుగా మాట్టలడుటలేదు కాని ఆయన చెపిాంది చెపిానటేల చేయాలి. అందువలన మనం జీవించడం 
కషటమౌతుంది. ఆ జీవించుట యొకు కిలషటత మతుయి 5:17 లో కనబ్డుతుంది. “ధ్ర్మశ్వస్త్రమునైనను ప్రవకుల 
వచనములనైనను కొటిట వేయవచిాతినని తలంచవదుే! నెర్వేరుాటకేగాని కొటిట వేయుటకు నేను రాలేదు. ఆకాశమును 
భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధ్ర్శశ్వస్త్రమంతయు నెర్వేరువర్కు దానినుండి యొక పలలయినను ఒక 
స్తనాయైనను తపిాపోద్ని నిశాయముగా మీతో చెపుా చున్నాను. కాబ్టిట యీ యాజఞలలో మిగుల అలామైన 
యొకదానికైనను మీరి, మనుషుాలకు ఆలాగున చేయ బోధంచువాడెవడో వాడు పర్లోక రాజాములోగొపా 
వాడనబ్డును. శ్వస్తాల నీతి కంటెను పరిసయుాల నీతి కంటెను మీ నీతి అధకము కాని యెడల మీరు 
పర్లోకరాజాములో ప్రవేశింపనేర్ర్ని మీతో చెపుాచున్నాను”. 

కాని అదియే యేస్త మన నుండి కోరుకొనుచున్నాడు. దేవుడు ఆదాము, హవా, మరియు వారి 
జన్నంగమంతటి కొర్కు రూపించిన జీవిత్వనేా జీవించుటకు మానవ మతపర్మైన ప్రయత్వాలు సరిపోవని ఆయన 
సాషటం చేయాలనుకొన్నాడు. కొండ మీద్ ప్రసంగం ఈ విధ్ంగా చదువబ్డాలి. ప్పపము వలన చెర్పబ్డి ఇపుాడు వునా 
జీవితపు వివర్ణగా చదువకూడదు కాని, ఆదియందు దేవుడు రూపించిన విధ్ంగా, ఒక దిన్నన అది తిరిగి 
పందుకొను విధ్ంగా చద్వాలి. ఐద్వ అధ్యాయపు ముగింపు 17-20 వచన్నలకు విరుద్ామైంది. 

ఆ ముగింపులో యేస్త కొండ మీద్ ప్రసంగంలో చెపాబ్డియునా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీవించడానికి 
మూలమును అనుగ్రహస్తున్నాడు. మీ పర్లోకపు తండ్రి పరిపూరుణడు గనుక మీరును పరిపూర్ణంగా ఉండెద్రు. అనేక 
మంది ఈ మాటలను సవాలుగాన్న లేక భయంకర్మైనవిగాన్న తీస్తకుంట్టర్ని నేననుకుంటున్నాను. దేవుడు 
రూపించిన విధ్ంగా జీవిత్వనిా జీవించుటకు అవి ముఖామైనవని న్న భావన. మీ తండ్రిని పోలి యుండుడి అంటే నేను 
న్న తండ్రి నుండి పందుకొనావి న్నలో ఉన్నాయని అర్ాం. యేస్త వలన ర్క్షింపబ్డక ముందు న్న భూసంబ్ంధ్మైన 
తండ్రియైన ఆదాము సాభావానేా కలిగయున్నాను. నేను మొద్టిగా కలిగివునా సారూపము ఆదామును బ్టిట కలిగిన ప్పప 
సాభావము వలన చెరుపబ్డి ప్పప అధకార్మందు జీవించింది కాని, ఇపుాడు యేస్త జనన, మర్ణ, సమాధ, 
పునరుత్వానముల వలన తిరిగి జనిమంచ్చను, కనుక న్న యొకు ప్రముఖామైన అనిావిషయాలలో పర్లోకపు తండ్రి 
బీజ్ఞనిా కలిగయున్నాను. 1యోహాను 3:9లో యోహాను ఇలా చెప్పాడు, “దేవుని మూలముగా పుటిటన ప్రతివానిలో ఆయన 
బీజము నిలుచును గనుక వాడు ప్పపము చేయడు, వాడు దేవుని మూలముగా పుటిటనవాడు గనుక ప్పపము 
చేయజ్ఞలడు”. 

ఆర్వ అధ్యాయంలో, ఏడవ అధ్యాయపు ప్రర్ంభంలో దేవునితో మన నూతన జీవిత్వనిా గూరిా యేస్త 
వరిణంచ్చడు. ఇచుాట, దేవునితో మాట్టలడుట, ఉపమానము వుండుట మరియు తీరుా. 5:1-48 లో యేస్త దేవుడు 
చూపించిన విధ్ంగా ఆధ్యర్భూతమైన ఉదాహర్ణలు చెప్పాడు, మనం వాటి ప్రకార్ం జీవించగలం. వాకిుగత మర్ణం 
వలలనైనను, లేక ఈ భూమికి కలిగే అంతమువలన మానవ చరిత్ర అంతమగునపుాడు ముగిసే జీవిత్వనేా వరిణంచెను. 
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దేవుడు మనం జీవించునటుల రూపింపబ్డిన జీవితం, పరిశుదాాతమడు మనలో నివశించుట వలన ఇపుాడు జీవిస్తునా 
జీవితం ముగియును. 

మొద్టిగా, 3-12 వచన్నలలో మన చుటూట నునా ప్రమాణాలకంటే ఈ జీవితం ప్రత్యాకమైంద్ని ఆయన 
గురిుంచ్చడు. 

“ఆతమ విషయమై దీనులైన వారు ధ్నుాలు; పర్లోక రాజాము వారిది. 

దు:ఖపడువారు ధ్నుాలు; వారు ఓదార్ాబ్డుదురు 

స్థతిాకులు ధ్నుాలు; వారు భూలోకమును సాతంత్రించుకొందురు 

నీతి కొర్కు ఆకలిద్పుాలుగల వారు ధ్నుాలు; వారు తృపిుపర్చబ్డుదురు 

కనికర్ము గలవారు ధ్నుాలు; వారు కనికర్ము పందుదురు 

హృద్యశుదాి గలవారు ధ్నుాలు; వారు దేవుని చూచెద్రు. 

సమాధ్యన పరుచువారు ధ్నుాలు; వారు దేవుని కుమారులనబ్డుదురు 

నీతి నిమితుం హంసింపబ్డువారు ధ్నుాలు; పర్లోక రాజాము వారిది. 

న్న నిమితుము జనులు మిముమను నిందించి హంసించి మీ మీద్ అబ్ద్ాముగా చెడా మాటలెలల పలుకునపుాడు 
మీరుధ్నుాలు. సంతోషించి ఆనందించుడి పర్లోకమునందు మీ ఫలము అధకమగును. వారు మీకు 
పూర్ామందుండిన ప్రవకులను హంసించిరి”, 

దేవునికి చెందిన ప్రజలు ర్కర్కాలైన ఆలోచన్న పద్ాతులు కలిగి యుండాలని చూపించ బ్డుతుంది. ఎవరైత్య 
ఈవిధ్ంగా ఆలోచిస్థురో, జీవిస్థురో వారు ర్కర్కాలైన బ్హుమతులు (లేదా) ప్రతిఫలాలు అనుభవిస్థురు. 

వారి ఆలోచన్న పద్తాులు : 

ఎ. వారు వారి అవసర్తను గురిుస్థురు (ఆతమ విషయమై దీనతాం) 

బి. వారు పోగొటుటకొనిన పరిసిాతిని బ్టిట దుఖి:స్థురు. 

సి. వారు దేవుని యెదుట మౌనంగా వుంట్టరు (స్థతిాకం) 

డి. వారు పరిపూరుణలగునటుల ఆకలి గొంట్టరు (నీతి కొర్కు), 

ఇ. వారు కనికర్పడత్వరు 

ఎఫ్. వారు పవిత్రమైన ఉదేేశ్వాలు కలిగి యుంట్టరు (హృద్యశుదేి), 

జి. వారు సమాధ్యనపరుస్థురు (సమాధ్యనకర్ులు). 
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ఎచ్. వారు పరిపూరుణలగునటుల హంసించబ్డత్వరు (నీతి కొర్కు హంసింపబ్డుట) 

ఐ. వారు యేస్తతో కలిగయునా సంబ్ంధ్యనిా బ్టిట తిర్సురింపబ్డత్వరు (దూషింపబ్డి, చెడ ామాటలెలల 
పలుకబ్డత్వరు). 

వారి ప్రతిఫలాలు 

ఎ. వారు దేవుని రాజ్ఞానిా పందుకుంట్టరు. 

బి. వారు దుుఃఖములో ఆద్రించబ్డత్వరు. 

సి. భూమి వారి కనుగ్రహంపబ్డును. 

డి. వారు తృపిు చెందుత్వరు. 

ఇ. వారు కనికరానిా పందుత్వరు. 

ఎఫ్. వారు దేవుని చూస్థురు. 

జి. వారు దేవుని పిలలలనబ్డత్వరు 

ఎచ్. వారు ప్రవకులను చూచి వారి వలె నుండినపుాడు విశ్వాస్థనికి తగిన ఫలానిా పందుకొంట్టరు. 

మతుయి 5:13-20 “మీరు లోకమునకు ఉపాయియున్నారు. ఉపుా నిస్థసర్మైత్య అది దేనివలన 
స్థర్ముపందును? అది బ్యట ప్పర్వేయబ్డి మనుషుాలచేత తొకుబ్డుటకేగాని మరి దేనికిని పనికిరాదు. మీరు 
లోకమునకు వెలుగైయున్నారు. కొండ మీద్ నుండు పటటణము మరుగై నుండనేర్దు. మనుషుాలు దీపము వెలిగించి 
కుంచము క్రింద్ పెటటరు కాని అది యింటనుండు వారికంద్రికి వెలుగిచుాటకై దీపసుంభము మీద్నే పెటుటదురు. 
మనుషుాలు మీ సత్రిురయలను చూచి పర్లోకమందునా మీ తండ్రిని మహమ పర్చునటుల వారి యెదుట మీ వెలుగు 
ప్రకాశింపనియుాడి. ధ్ర్మశ్వస్త్రమునైనను ప్రవకుల వచనములనైనను కొటిటవేయవచిాతినని తలంచవదుే.నెర్వేరుాటకే గాని 
కొటిటవేయుటకు నేను రాలేదు. ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధ్ర్మశ్వస్త్రమంతయు నెర్వేరువర్కు 
దానినుండి యొక పలలయినను ఒక స్తనాయైనను తపిాపోద్ని నిశాయముగా మీతో చెపుాచున్నాను. కాబ్టిట యీ 
ఆజఞలలో మిగుల అలామైన యొకదానినైనను మీరి మనుషుాలకు ఆలాగున చేయ బోధంచువాడెవడో వాడు పర్లోక 
రాజాములో మిగుల అలుాడనబ్డును. అయిత్య వాటిని గైకొని బోధంచువాడెవడోవాడు పర్లోకరాజాములో 
గొపావాడనబ్డును. శ్వస్తాల నీతికంటెను పరిసయుాల నీతికంటెను మీ నీతి అధకముకానియెడల మీరు 
పర్లోకరాజాములో ప్రవేశింపనేర్ర్ని మీతో చెపుాచున్నాను”. 

వారు చ్చలా ప్రముఖామైనవారు: ఎందుకనగా వారు సతారాజాములో జీవిస్తునాందున, వారు ఈ లోకమునకు 
ఉపుాను, వెలుగునైయున్నారు. వారు ఉపాయినందున, భూమీమద్ జనులుగా జీవిసూునే దేవునిలో కటుటబ్డి దేవుని 
స్థారూపాంలోనికి ఎద్గాలి. వారు దీని ప్రముఖాతను గ్రహంచి వారి రుచిని భద్రపరుాకొనునటుల హందాగా 
ప్రవరిుంచ్చలి. లేని యెడల అది తొకుబ్డట్టనికే ఉపయోగపడుతుంది. తతీలితంగా ప్రభావితం చేయబ్డవలసిన లోకం 
ఆ సిాతిలోనే వుండిపోతుంది. 
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వారు వెలుగైయున్నారు, కొండ మీద్నునా పటటణము వలె వెలుగైయున్నారు. ఆ వెలుగు దూర్ంగా 
ప్రయాణిస్తునా వార్ంద్రికి సాషటంగా కనబ్డుతుంది. వారి దీపము కుంచము క్రింద్ పెటటబ్డరాదు. కాని అంద్రికి 
వెలుగిచుానటుల దీపసాంభము మీద్ పెటటబ్డాలి. అందుకే మీ వెలుగు ప్రకాశింపనియుాడని యేస్త హెచారిస్తున్నాడు. 
అపుాడే ఇతరులు తండ్రిని చూస్థురు. మనం ఈ లోకంలో ప్రతాక్షతను, ఒపుాకోలును, నిరీక్షణను ప్రకాశించ్చలి. లోకం 
మన జీవిత్వనిాపరిశీలిస్తుంది కనుక అప్రమతుంగా వుండాలి. 

వారు సతారాజాంలో జీవిస్థురు. యేస్త దేవుని నీతి ప్రణాళ్ళకను తీసివేయుటకు రాలేదు కాని నెర్వేరుాటకే 
వచెాను. నిజ్ఞనికి, దేవుడు చెపిానవనిాయు నెర్వేరును; ఈ విషయాలను ఎవరైత్య చెరిపివేయుటకు ప్రయతిాస్థురో వారు 
తిర్సురింపబ్డత్వరు. వాటిని నెర్వేరుావారు గొపావారు మతపర్ంగా, న్నమకార్ాంగా వుండే వారి విషయంలో వారి 
ముగింపు గొపాది. శ్వస్తాల నీతి కంటెను పరిసయుాల నీతి కంటెను మన నీతి అధకం కాని యెడల మనం పర్లోక 
రాజాములోనికి ప్రవేశింపలేము. దేవుని రాజా జీవిత విధ్యనం మతము బోధంచినదాని కంటే గొపాది. 

21-47 వచన్నలలో యేస్త ఆయన స్త్రీ, పురుషులను సృజించడంలో దేవుని ఏరాాటును వరిణంచ్చడు. మొద్టిగా 
21-26వచన్నలలో వారి వాకిుతా జీవితం గూరిా చెపాబ్డెను. “నర్హతా చేయవదుే; నర్హతా చేయువాడు విమర్శకు 
లోనగునని పూరిాకులతో చెపాబ్డిన మాట మీరు విన్నారు గదా.నేను మీతో చెపుానదేమనగా-తన సహోద్రుని మీద్ 
కోపపడు ప్రతివాడువిమర్శకు లోనగును, తన సహోద్రుని చూచి వారాుడా అని చెపుావాడు మహాసభకు లోనగును; 
ద్రోహ అని చెపుావాడునర్కాగిాకి లోనగును. కావున బ్లిప్తఠమునద్ే అర్ాణము నరిాంచుచుండగా నీ మీద్ నీ 
సహోద్రునికి విరోధ్మేమైనను కలద్ని అకుడ నీకు జ్ఞఞపకము వచిాన యెడల అకుడ బ్లిప్తఠము నెదుటనే నీ 
యర్ాణము విడిచి పెటిట, మొద్ట వెళ్ళల నీసహోద్రునితో సమాధ్యనపడుము; అటు తరువాత వచిా నీ యర్ాణము 
నరిాంపుము. నీ ప్రతివాదితో నీవును త్రోవలో ఉండగానే తార్గా వానితో సమాధ్యనపడుము; లేని యెడల ఒకవేళ్ నీ 
ప్రతివాది నినుా న్నాయాధపతికి అపాగించును, న్నాయాధపతి నినుా బ్ంట్రోతుకు అపాగించును, అంతట నీవు 
చెర్స్థలలో వేయబ్డుదువు. కడపటి కాస్త చెలిలంచు వర్కు నీవు వెలుపలికి రానేర్వని నీతో నిశాయముగా 
చెపుాచున్నాను”. 

లోకము నర్హతాను మానవ తపిాదాలనిాటిలో ఘోర్మైందిగా ఎంచుతుంది. కాని మానవ వాకిుగత 
సంబ్ంధ్యల విషయంలో దేవుని పిలుపు మరింత లోతైంది. కోపము తీరుా తీర్ాబ్డుతుంది. కోపం దేాష్ట్రనికి, 
లెకులేనితన్ననికి దారి తీస్తుంది. మనం ఏవిధ్మైన భకిు కార్ాం చేయడానికైన్న ముందు సమాధ్యనపడుటకు జ్ఞగ్రతు 
పడడం చ్చలా ప్రముఖాం. అది తార్గా సమసా తీరేాలోకంలోని న్నాయ స్థానం కంటే చ్చలా తారితమైంది. 

27-30 వచన్నలలో యేస్త దేవుడు ఉదేేశించిన లైంగిక సంబ్ంధ్యలను గురించి వరిణస్తున్నాడు. “వాభిచ్చర్ము 
చేయవద్ేని చెపాబ్డిన మాట మీరు విన్నారుగదా; నేను మీతో చెపుానదేమనగా-ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు 
ప్రతివాడు అపుాడే తన హృద్యమందు ఆమెతో వాభిచ్చర్ము చేసినవాడగును; నీ కుడి కనుా నినుా అభాంతర్పర్చిన 
యెడల దాని పెరికి నీయొద్ేనుండి ప్పర్వేయుము; నీ దేహమంతయు నర్కములో పడవేయబ్డకుండ నీ 
అవయవములలో నకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకర్ముగదా. నీ కుడి చెయిా నినాభాంతర్ పర్చిన యెడల దాని 
నరికి నీ యొద్ే నుండి ప్పర్వేయుము; నీ దేహమంతయునర్కములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట 
నీకు ప్రయోజనము గదా. 

లోకము వాభిచ్చర్ము అనిా విషయాలలో బ్హు చెడాద్ని తలంచుతుంది. కాని లైంగిక సంబ్ంధ్యల 
విషయంలో యేస్తని ద్ృకాధ్ం బ్హులోతైనది. వేరే స్త్రీ పటల కామద్ృషిట దేవుని ప్రణాళ్ళకను చెరుపుతుంది. అందువలన 
కనుా జ్ఞగ్రతు, లేదా దానిని పెరికివేయండి. చేతి పనులు జ్ఞగ్రతు లేదా దానిని నరికివేయండి. వాసువానికి కంటిని లేక 
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చేతిని తీసివేస్తకోవడం పరిష్ట్రుర్మైత్య, యేస్త రెండు కళ్లను, చేతులను తీసివేస్తకోమని చెపేావాడు. కాని, ఆ 
నిద్ర్శన్నలు దేవుడు పురుషులకు, స్త్రీలకు మధ్ా నుంచిన ప్రముఖాతను బ్లంగా చెపుాతుంది. స్త్రీ, పురుషుల వైవాహక 
బ్ంధ్ం ఏర్ాడే వర్కు మనస్తసలోను, కారాాలలోను పవిత్రంగా ఉండునటుల రూపించబ్డాారు. 

31-32 వచన్నలలో యేస్త స్త్రీ పురుషులకు మధ్ానునా వైవాహక బ్ంధ్యనిా గూరిా మరింత ప్రత్యాకంగా 
చెపుాచున్నాడు. “తన భార్ాను విడన్నడు వాడు ఆమెకు పరిత్వాగ పత్రిక యియావలెనని చెపాబ్డియునాది గదా, నేను 
మీతో చెపుానదేమనగావాభిచ్చర్కర్ణమును బ్టిట గాక, తన భార్ాను విడన్నడు ప్రతివాడును ఆమెను వాభిచ్చరిణిగా 
చేయుచున్నాడు, విడన్నడబ్డిన దానిని పెండాలడు వాడు వాభిచరించుచున్నాడు”. 

ఆది.కా. 2:18-24 మరియు దేవుడైన యెహోవా - నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు. వానికి 
స్థటియైన సహాయమును వాని కొర్కు చేయుదు ననుకొనెను. దేవుడైన యెహోవా ప్రతి భూజంతువును ప్రతి 
ఆకాశపక్షిని నేల నుండినిరిమంచి, ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుటన్న చూచుటకు అతని యొద్ేకు వాటిని ర్పిాంచెను. 
జీవము గల ప్రతి దానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెటన్న ఆ పేరు దానికి కలిగెను. అపుాడు ఆదాము సమసు పశువులకును 
ఆకాశపక్షులకును సమసు భూజంతువులకును పేరులు పెటెటను. అయినను ఆదామునకు స్థటియైన సహాయము 
అతనికి లేక పోయెను. అపుాడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి అతడు నిద్రించినపుాడు అతని 
ప్రకుటెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాసంముతో పూడిా వేసెను. తరువాత దేవుడైన యెహోవా త్వను 
ఆదాము నుండి తీసిన ప్రకుటెముకను స్త్రీనిగా నిరిమంచి ఆమెను ఆదామునద్ేకు తీసికొనివచెాను. అపుాడు ఆదాము 
ఇటలనెను. న్న యెముకలలో ఒక యెముక - న్న మాంసములో మాంసము ఇది నరుని నుండి తీయబ్డెను గనుక న్నరి 
అనబ్డును. కాబ్టిట పురుషుడు తన తండ్రిని తన తలిలని విడిచి తన భార్ాను హతుుకొనును. వారు ఏక 
శరీర్మైయుందురు”. 

దేవుడు చూపించిన వివాహ బ్ంధ్ము చ్చలా గటిటది, అయిత్య దానిని వాభిచ్చర్ము(లేక మర్ణము) మాత్రమే ఆ 
ఏకత్వానిా పగుల గొడుతుంది. అపుాడది బ్లవర్ాకమై విడాకులకు దారితీస్తుంద్ని యేస్త చెపుాచున్నాడు. 

మతుయి 5: 33–37 “ మరియు నీవు అప్రమాణము చేయక నీ ప్రమాణములను ప్రభ్యవునకు చెలిలంపవలెనని 
పూరీాకులతో చెపాబ్డిన మాట మీరు విన్నారు గదా. నేను మీతో చెపుానదేమనగా - ఎంత మాత్రము ఒటుట పెటుట 
కొనవదుే. ఆకాశము తోడన వదుే. అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుే అది ఆయన ప్పద్ప్తఠము, 
యెరూషలేము తోడన వదుే, అది మహారాజు పటటణము నీ తలతోడని ఒటుట పెటుటకొనవదుే. నీవు ఒక వెండ్రుకనైనను 
తెలుపుగా గాని నలుపుగాని చేయలేవు. మీ మాట అవునంటే అవును, కాద్ంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి 
మించునది దుషుటని నుండి పుటుటనది”. 

సంబ్ంధ్యలలో నమమకతాముండునటుల యేస్త చెపుా మాటలు తగినవి, నీవెవరివని నీవనుకొనుచున్నావు? నీవు 
దేనినైనను సీరియస్ గా తీస్తకొననపుాడు ఒకరితో మరియొకరి సంబ్ంధ్యలు బ్హుగా ప్పడవుత్వయి. 
ఏవిషయములను నీవు ఆధీనపర్చు కోలేకపోతున్నావో ఆ విషయాలపై, ఆ సమయాలపై న్న స్థర్ాభౌమాధకారానిా 
కలిగియుండునటుల న్నతో నిబ్ంధ్న చేయుమని ప్రభ్యవు పిలుపునిస్తున్నాడు. 

ఈ లోకము ఒకరి ఒటుటను నిజమైనదిగాను, ఒక గటిట ఒపాంద్ంగాను పరిగణిస్తుంది. కాని దేవుడు మానవునికి 
ఆ విధ్మైన అధకారానిా ఇవాలేదు. మానవుడు త్వను ఒటుట పెటుటకొనిన రీతిగా చేయునటుల పరిసిాతులను 
స్థాధీనపర్చుకోగలడో లేదో, అతడు ఆ సమయానికి బ్రదికి యుంట్టడో లేదో తెలియదు. అందు వలన ఏ మాత్రం 
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ఒటుట పెటుటకొనవదుే, పర్లోకం మీద్న్న, భూమి మీద్న్న, యెరూషలేము మీద్న్న, లేక నీ సాంత తల తోడన్న ఒటుట 
పెటుటకొనవదుే. అందును బ్టిట మీ మాట అవునంటే అవును, కాద్ంటే కాదు అనాటుల ఉండవలెను. 

38-42 వచన్నలలో యేస్త తగాదాలను పటల ఎలా వావహరించ్చలో వరిణస్తున్నాడు. మనకు తెలిసిన వారి 
నుండో, తెలియని వారి నుండో గొడవలు వస్థుయి, కాని అవి జీవితంలో ఒక భాగమే. “కంటికి కనుా, పంటికి పలుల అని 
చెపాబ్డిన మాట మీరు విన్నారుగదా. నేను మీతో చెపుానదేమనగా దుషుటని ఎదిరింపక, నినుా కుడి చెంప మీద్ 
కొటుటవాని వైపునకు ఎడమచెంప కూడ త్రిపుాము. ఎవడైన మీ మీద్ వాాజెాము వేసి నీ అంగీ తీస్తకొనగోరిన యెడల 
వానికి నీపై వస్త్రము కూడ ఇచిావేయుము. ఒకడు ఒక మైలు దూర్ము ర్మమని నినుా బ్లవంతము చేసిన యెడల, 
వానితో కూడ రెండు మైళ్ళల వెళ్ళాము నినుా అడుగువానికిముమ నినుా అపుా అడుగ గోరు వాని నుండి నీ ముఖము 
త్రిపుాకొనవదుే”. 

ఈ లోకము ప్రతీకార్ము అంగీకార్యోగామైనద్ని, తపాక ఉండాలని భావిస్తుంది. కాని దేవుడు నీ జీవితంలో 
దుషుటలైనవారి విషయంలో జోకాం కలుగజేస్తకొంట్టడు. కనుక దాడికి దిగవదుే. వాసువానికి మనం కొనిాంటిని 
ఇవాాలి. నీ చెంప, నీ అంగీ, నీ సమయం, నీ ప్రయతాం ఇవాాలి, ఇవాాలి, ఇవాాలి! ప్రతి సమయముందును అవకాశ్వనిా 
సదిానియోగం చేస్తకొనుటకు భయపడవదుే. 

మతుయి 5: 43-47 “నీ పరుగువాని (పేమించి, నీ శత్రువును దేాషించుమని చెపాబ్డిన మాట మీరు 
విన్నారుగదా; నేను మీతో చెపుాన దేమనగా మీరు పర్లోకమందునా మీ తండ్రికి కుమారులై యుండునటుల మీ 
శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిముమను హంసించు వాని కొర్కు ప్రర్ాన చేయుడి. ఆయన చెడావారి మీద్ను మంచి వారి 
మీద్ను తన సూరుాని ఉద్యింపచేసి నీతి మంతుల మీద్ను అనీతిమంతుల మీద్ను వర్్ము కురిపించుచున్నాడు. 
మీరు మిముమను ప్రేమించువారినే ప్రేమించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? స్తంకరులను ఆలాగు 
చేయుచున్నారు గదా. మీ సహోద్రులకు మాత్రము వంద్నము చేసిన యెడల మీరు ఎకుువ చేయుచునాదేమి 
అనాజనులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా.” ఈ వచన్నలలో యేస్త మనకు గొడవలను కలుగజేసే మనుషుాల 
విషయంలో ఎలాప్రవరిుంచ్చలో వరిణస్తున్నాడు. 

ఈ లోకము మనం ఎరిగియునా వారినే పటిటంచుకోవాలని భావిస్తుంది. కాని దేవుని వాకిుగత మాదిరి దానికి 
విరుద్ామైంది. శత్రువును ప్రేమించ్చలి, శత్రువు గురించి ప్రరిాంచ్చలి. పర్లోకపు తండ్రి కుమారులుగా వుండాలి. ఆయన 
మంచితనం భూమి యంద్ంతట వాాపించ్చలి. మంచి, చెడు రెండును ఇదే లోకంలో నున్నాయి, కనుక ఆయన 
ప్రేమను  పందుకోవాలి. అంద్రిని ప్రేమించి పలకరించు, ప్రత్యాకించి ఏవిధ్మైన సాలాభం లేనపుాడు కూడా అలానే 
ప్రవరిుంచు. 

48వ వచనంలో యేస్త ఈ జీవితము మన కందుకు అనుగ్రహంపబ్డిందో ఆ ప్రముఖామైన విషయానిా 
తెలియచేస్తున్నాడు. మీ పర్లోకపు తండ్రి పరిపూరుణడు గనుక మీరును పరిపూరుణలుగా ఉండాలి. ఈ విధ్ంగా జీవించుట 
స్థధ్ామగునటుల దేవుడు ఆయన పిలలలకు నూతన జనమనిచ్చాడు వారి తండ్రి పూరుణడైనటుల, వారు ఆయనకు వలె 
పరిపూరుణలగునటుల రూపించబ్డాారు. 

పౌలు మాటలలో 

ఎఫెసీ 4:17-6:9 లో పౌలు పరిశుదాాతమ చేత ప్రేరేపించబ్డి ఇదే జీవిత్వనిా గురించి వరిణంచెను. మొద్టిగా 
4:17-5:7లో యేస్త చెపిాన విధ్ంగానే మనమునా పరిసిాతులు ప్రతికూలమైనవి. 
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“కాబ్టిట అనాజనులు నడుచుకొనునటుల మీరిక మీద్ట నడుచుకొనవలద్ని ప్రభ్యవు నందు 
స్థక్షయమిచుాచున్నాను. వారైత్య అంధ్కార్మైన మనస్తస గలవారై తమ హృద్య కాఠినాము వలన తమలో నునా 
అజ్ఞఞనము చేత దేవుని వలన కలుగు జీవములో నుండి వేరు పర్చబ్డినవారై తమ మనస్తసనకు కలిగిన వార్ాత 
అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారు. వారు సిగుగలేనివారై యుండి న్నన్నవిధ్మైన అపవిత్రతను అత్వాశతో 
జరిగించుటకు తముమను త్వమే కాముకతామునకు అపాగించుకొనిరి. అయిత్య మీరు యేస్తను గూరిా విని, ఆయన 
యంద్లి సతాము ఉనాది ఉనాటుటగానే ఆయన యందు ఉపదేశింపడిన వారైనయెడల, మీరాలాగు క్రీస్తును 
నేరుాకొనావారు కారు. కావున మునుపటి ప్రవర్ున విషయములోనైత్య, మోసకర్మైన దురాశవలన చెడిపోవు మీ ప్రచీన 
సాభావమును వదులుకొని మీ చితు వృతిు యందు నూతన పర్చబ్డినవారై నీతియు యదార్ామైన భకిుయుగలవారై 
దేవుని పోలికగా సృషిటంపబ్డిన నవీన సాభావమును ధ్రించుకొనవలెను. మనము ఒకరినకర్ము 
అవయవములైయున్నాము గనుక మీరు అబ్ద్ామాడుట మాని ప్రతివాడును తన పరుగువానితో సతామే 
మాటలాడవలెను. కోపపడుడి గాని ప్పపము చేయకుడి. సూరుాడు అసుమించు వర్కు మీ కోపము 
నిలిచియుండకూడదు. అపవాదికి చోటియాకుడి, దొంగిలువాడు ఇక మీద్ట దొంగిలక అకుర్గలవానికి 
పంచిపెటుటటకు వీలుకలుగు నిమితుము తన చేతులతో మంచి పని చేయుచు కషటపడవలెను! వినువారికి మేలు 
కలుగునటుల అవసర్మును బ్టిట క్షేమాభివృదిాకర్మైన అనుకూలవచనమే పలుకుడి గాని దురాుషయేదైనను మీన్నట 
రానియాకుడి. దేవుని పరిశుదాాతమను దు:ఖపర్చకుడి, విమోచన దినము వర్కు ఆయన యందు మీరు 
ముద్రింపబ్డియున్నారు. సమసుమైన దేాషము, కోపము, క్రోధ్ము, అలలరి, దూషణ, సకలమైన దుషటతాము మీరు 
విసరిీంచుడి. ఒకనియెడల ఒకడు ద్య కలిగి కరుణాహృద్యులై క్రీస్తు నందు దేవుడు మిముమను క్షమించిన ప్రకార్ము 
మీరును ఒకరినకరు క్షమించుడి. 

కావున మీరు ప్రియులైన పిలలలవలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. క్రీస్తు మిముమను ప్రేమించి, పరిమళ్ వాసనగా 
ఉండుటకు మన కొర్కు తనుా త్వను దేవునికి అర్ాణముగాను బ్లిగాను అపాగించుకొనెను, అలాగుననే మీరును ప్రేమ 
కలిగినడుచుకొనుడి. మీలో జ్ఞర్తామే గాని, యేవిధ్మైన అపవిత్రతయే గాని, లోభతామే గాని, వీటి పేరైనను 
ఎతుకూడదు. ఇదే పరిశుదుాలకు తగినది. కృతజఞత్వవచనమే మీరుచారించవలెను గాని మీరు బూతులైనను, పోకిరి 
మాటలైనను సర్సోకుులైనను ఉచారింపకూడదు. వాభిచ్చరియైనను, అపవిత్రుడైనను, విగ్రహరాధకుడైయునా 
లోభియైనను, క్రీస్తు యొకుయు దేవుని యొకుయు రాజామునకు హకుుదారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశాయముగా 
తెలియును. వార్ామైన మాటల వలన ఎవాడును మిముమను మోసపర్చనియాకుడి. ఇటిట క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత 
అవిధేయులైన వారి మీదికి వచుాను గనుక మీరు అటిటవారిలో ప్పలివారై యుండకుడి”. 

మనము మన చుటూట నునా లోకమువలె జీవించలేదు. మన తండ్రియైన ఆదాము నుండి ఆలోచన్న పద్ేతిని 
సాతంత్రించుకొన్నాము. ఆ ఆలోచనేమిటంటే, అంధ్కార్ము, దేవుని ఆలోచన్న విధ్యనమునుండి తపిాపోవుట, వివేచన 
లేక పోవుట, విచాల విడిగా స్తఖానిా అనుభవించుటకు ప్రధ్యనాత చూపుట. మనం క్రీస్తును చేర్టము దీనికి 
అనుమతించదు. నిజమైన నీతిని, పరిశుద్ాతను కలిగి దేవుని వలె ఉండుటకు నూతన సృషిటయై యుండాలి. 

మనం ఆయన కుమారుడైన యేస్త వలె నుండుటకే సృషిటంచబ్డాాము. క్రీస్తు మిముమను ప్రేమించి 
అర్ాణముగాను, బ్లిగాను అపాగించుకొనినటేల మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవాలి. 

పౌలు ఐద్వ అధ్యాయపు మిగిలిన భాగంలో మరియు ఆర్వ అధ్యాయపు మొద్టి భాగంలో కొండ మీద్ 
ప్రసంగంలో యేస్త మాటలను పోలిన వాటిని మాట్టలడాడు. ఈ నూతన జీవితము దాని చుటూటనునా లోకంపై ప్రభావం 
చూపుతుంది. 5:8-17 దేవుడు పురుషుని, స్త్రీని సృజించుటలో 5:18-6:9, వాకిుగత సంబ్ంధ్యలలో, వైవాహక 
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సంబ్ంధ్యలలో, 5:22-33, కుటుంబ్సంబ్ంధ్యలలో 6:1-4, వాాప్పర్సాలాలలో 6:5-9 దేవుని ప్రణాళ్ళకను 
కనబ్రుస్తుంది. 

ఈ వచన్నలలో నుండి ఎంతో తెలుస్తకోవచుా గాని, సాషటమైన వాటిని, అసాషటమైన వాటిని రెండిటిని కొనిాంటి 
ప్రముఖామైన ముగింపులను గటిటగా చెపానివాండి. ఒకటి, ఈ జీవితం యేస్త వలన అనుగ్రహంపబ్డింది. 
మర్ణించుట, సమాధ చేయుట, పునరుత్వానము ఆయనతో కలసి మన జీవిత్వలలో లేకుండా మనము నూతన 
జీవిత్వనిా జీవింపలేము. ఆ మరామనిా నికోదేము కు వివరించ్చరు - యోహాను 3:4-9 "అందుకు నికోదేము - 
ముసలివాడైన మనుషుాడేలాగు జనిమంపగలడు. రెండవమారు తలిల గర్ుమందు ప్రవేశించి జనిమంపగలడా అని 
ఆయనను అడుగగా యేస్త ఇటలనెను. ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆతమమూలముగాను జనిమంచిత్యనే గాని దేవుని 
రాజాములో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశాయముగా చెపుాచున్నాను. శరీర్ మూలముగా జనిమంచినది శరీర్మును ఆతమ 
మూలముగా జనిమంచినది ఆతమయునై యునాది. మీరు క్రొతుగా జనిమంపవలెనని నేను నీతో చెపిానందుకు 
ఆశార్ాపడవదుే. గాలి తన కిషటమైన చోటను విసరును, నీవు దాని శబ్ేము విందువేగాని అది యెకుడ నుండి వచుాన్న 
యొకుడికి పోవున్న నీకు తెలియదు. ఆతమ మూలముగా జనిమంచిన ప్రతివాడును ఆలాగే యున్నాడనెను. అందుకు 
నికోదేము, ఈ సంగతులు యేలాగు స్థధ్ామని ఆయనను అడుగగా 

రెండవదిగా, ఇది మన చుటూటనునా లోకంలో ఒక దానితోనైనను పందికలేని జీవితము. మానవ 
సంబ్ంధ్యలనిాయు మారిన్నయి. దీనతాము వాటనిాటికి కేంద్ర విలువ. అందుకే పౌలు ఇలా చెపుాచున్నాడు. క్రీస్తు 
నంద్లి భయముతో ఒకని నకడు లోబ్డి యుండుడి. అలాగే అంతర్ంగిక సంబ్ంధ్యల మర్మము కనిాస్తుంది. భర్ులు 
వారి భార్ాలను వారి సంత శరీరాలవలె ప్రేమించ్చలి. భార్ాలు వారి భర్ులకు ఆనంద్ పూర్ాకమైన గౌర్వానిా చూప్పలి. 
పిలలలు వారి తలిలద్ండ్రులకు గౌర్వానిా, విధేయుతను కనబ్రాాలి. సంత వీధులలోని సంబ్ంధ్ బ్దంధ్వాాల పరిసిాతి 
త్వరుమార్యిాంది. యజమానులు వారి దాస్తలను గౌర్వంగా చూడాలి, అలాగే దాస్తలును ప్రభ్యవే వారికి 
యజమానుడైనటుట వారి యజమానులను అంత్య గౌర్వంగా చూడాలి. 

మూడవదిగా, ఇద్ంతయు మనమే ఎనుాకోవాలి. ఈ విధ్మైన జీవిత స్థమర్ాయము దేవుడు తన కుమారుని 
దాారాను, కుమారునిలో కనుగొనబ్డిన ర్క్షణ యందు విధేయత చూపిన వారిలో ఆయన ఆతమనుంచుట దాారాను 
కలుగుతుంది. కాని దానికోసం కొంత పని జర్గాలి. పౌలు ఇలా చెప్పాడు, రోమా 6:11-14 “ఆటువలె మీరును ప్పపము 
విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై క్రీస్తు యేస్త నందు సజీవులుగాను మిముమను మీరే యెంచుకొనుడి. 
కాబ్టిట శరీర్ దురాశలకు లోబ్డునటులగా చ్చవునకు లోనైన మీ శరీర్మందు ప్పపమును ఏలనియాకుడి మరియు మీ 
అవయమవములను దురీాతి స్థధ్నములగా ప్పపమునకు అపాగింపకుడి, అయిత్య మృతులలో నుండి 
సజీవులమనుకొని, మిముమను మీరే దేవునికి అపాగించుకొనుడి, మీ అవయములను నీతి స్థధ్నములుగా దేవునికి 
అపాగించుడి. మీరు కృపకే గాని ధ్ర్మశ్వస్త్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక ప్పపము మీ మీద్ ప్రభ్యతాము చేయదు”. 
మనకివాబ్డిన నీతిని గూరిా, యేస్త సాంత మాటలను వివర్ంగా చెపుాట వలన ఈ అధ్యాయమును ముగించ్చలను 
కుంటున్నాను. ఆ నీతిని మనం వెంట్టడాలి. 

అది వెంట్టడవలసిన నీతి 

యేస్త మతుయి 7:7-8 లో మనం వెంట్టడాలిసన నీతిని గూరిా మాట్టలడుతూ కొండ మీద్ ప్రసంగానిా 
ముగించ్చడు.“అడుగుడి మీకియాబ్డును. వెద్కుడి మీకు దొరుకును, తటుటడి మీకు తియాబ్డును. అడుగు 
ప్రతివాడును పందును, వెదుకువానికి దొరుకును, తటుటవానికి తీయబ్డును. మీలో ఏ మనుషుాడైనను తన 
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కుమారుడు తనుా ర్టెటను అడిగినయెడల వానికి రాతి నిచుాన్న? చేపను అడిగినయెడల ప్పమునిచుాన్న? మీరు 
చెడవాారై యుండియు మీ పిలలలకు మంచియీవులనియానెరిగి యుండగా పర్లోకమందునా మీ తండ్రి తనుా 
అడుగువారికి అంతకంటే ఎంతో నిశాయముగా మంచి యీవులనిచుాను. కావున మనుషుాలు మీకు ఏమి 
చేయవలెనని మీరు కోరుదురో అలాగుననే మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధ్ర్మశ్వస్త్రమును ప్రవకుల ఉపదేశమునై 
యునాది”. 

ఈ నీతిని వెంట్టడుతూ దాని కనుగుణంగా జీవన విధ్యన్ననిా కటుటకొను వారికి దేవుడు తన సనిాధని 
నడిపింపును అనుగ్రహస్థుడు. తలుపు తెర్వబ్డుతుంది, అడిగినవాడు పందుకొంట్టడు, వెద్కిన వాడు 
కనుగొంట్టడు. మనం ప్రేమించినవారికి మనమే మంచి ఈవులనిస్తుండగా మరి దేవుడెంతగా ఇస్థుడో ఊహంచండి, 
ఇద్ంతయు ఈ స్థరాంశ్వనిా ఇస్తున్నాయి. ఇతరులు మీకు చేయవలెనని కోరుకొనినవి మొద్ట మీరు వారికి చేయుడి. 

13-14 వచన్నలలో యేస్త హెచారిస్తున్నాడు. “ఇరుకు దాార్మున ప్రవేశించుడి, న్నశనమునకు పోవు దాార్ము 
వెడలుాను, ఆ దారి విశ్వలమైయునాది, దాని దాారా ప్రవేశించు వారు అనేకులు. జీవమునకు పోవు దాార్ము ఇరుకును 
ఆ దారి సంకుచితమునై యునాది, దాని కనుగొనువారు కొంద్రే”. తకుువ మంది నడిచే మార్గమందే నిలియుండుడి 
ఎందుకంటే న్నశనమునకు దాార్ము విశ్వలమైంది, అనేకులు ప్రవేశించేది. జీవమునకు పోయేది ఇరుకును, ఒంటరిది. 

15-23 వచన్నలలో ఆయన మరి రెండు హెచారికలిస్తున్నాడు. “అబ్ద్ా ప్రవకులను గూరిా జ్ఞగ్రతు పడుడి వారు 
గొటెటల చర్మములు వేసికొని మీ యొద్ేకు వతుురు కాని లోపల వారు క్రూర్మైన తోడేళ్ళల వారి ఫలముల వలన మీరు 
వారిని తెలిసికొందురు. ముండలపద్లలో ద్రాక్షపండలనైనను పలేలరు చెటలను అంజూర్పు పండలనైనను కోయుదురా? 
ఆలాగుననే ప్రతి మంచి చెటుట మంచి ఫలములు ఫలించును పనికిమాలిన చెటుట కాని ఫలములు ఫలించును మంచి 
చెటుట కానివలములు ఫలింప నేర్దు. మంచి ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెటుట నర్కబ్డి అగిాలో వేయబ్డును! కాబ్టిట 
మీరు వారి ఫలముల వలన వారిని తెలిసికొందురు. ప్రభ్యవా ప్రభ్యవా అని ననుా పిలుచు ప్రతివాడును పర్లోక 
రాజాములో ప్రవేశింపడు గాని పర్లోకమందునా న్న తండ్రి చితు ప్రకార్ము చేయువాడే ప్రవేశించును. ఆ దినమందు 
అనేకులు ననుా చూచి ప్రభ్యవా ప్రభ్యవా మేము నీ న్నమమున ప్రవచింపలేదా? నీ న్నమమున ద్యాములను వెళ్ాగొటట 
లేదా? నీ న్నమమున అనేకమైన అదుుతములు చేయలేదా అని చెపుాదురు! అపుాడు - నేను మిముమను ఎనాడును 
ఎరుగను అక్రమము చేయువార్లారా న్నయొద్ే నుండి పండని వారితో చెపుాదును”. 

ముందు జ్ఞగ్రతుతో కూడిన ఆయన హెచారిక సాషటమైనది, మోసగాళ్ా గురించి జ్ఞగ్రతుగా నుండుడి, మోసము 
రెండు ర్కాల గుంపుల నుండి వస్తుంది. ఒకటి, మతన్నయకులుగా చెలామణి అయేా ప్రజల నుండి వస్తుంది. కాని 
అనేకులు గ్రహంచలేని రీతిగా న్నశనం చేయుట వారి గురి. ప్రమాద్కర్మైన ప్రజలు తొంద్ర్గానైన్న లేక 
ఆలసాముగానైన్న వారి జీవిత ఫలానిా బ్టిట తెలియపర్చబ్డత్వరు. కాని ప్రమాద్ము నిజమైన అనుచరులుగా కనబ్డే 
ప్రజల నుండి కూడా వస్తుంది. నినుా నీవు కాప్పడుకోవట్టనికి, దేవుడు తన పిలలల కోసం రూపించిన జీవితంలో 
పరిణితిని కలిగియుండుటకు ఆయన చితుం జరిగించు వారికొర్కు చూడుము. ఆయన చిత్రానిా జరిగించుటకు 
చూచువారు ఆయనిా ఎరిగిన వారు. 

24-27 వచన్నలలో యేస్త తన పిలుపును ముగించుచున్నాడు. “కాబ్టిట యీ న్న మాటలు విని వాటి చొపుాన 
చేయు ప్రతివాడును బ్ండమీద్ తన యిలుల కటుటకొనిన బుదిా మంతుని పోలియుండును. వాన కురిసెను, వర్ద్లు 
వచెాను, గాలి విసిరి ఆ యింటి మీద్ కొటెటను గాని దాని పున్నది బ్ండ మీద్ వేయబ్డెను. గనుక అది పడలేదు. 
మరియు యీ న్న మాటలు విని వాటిచొపుాన చేయని ప్రతివాడును ఇస్తక మీద్ తన యిలుల కటుటకొనిన బుదిేహీనుని 
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పోలియుండును. వాన కురిసెను, వర్ద్లు వచెాను, గాలి విసిరి ఆ యింటి మీద్ కొటెటను, అపుాడది కూలబ్డెను. దాని 
ప్పటు గొపాద్ని చెపెాను”. 

అభాాసమనే బ్ండ మీద్ కటుటకొనుట చేత జ్ఞఞనముగా కటుటకొనుము. దేవుని వాకాము విని దానిని 
అభాాసములో పెటుటము. నీవు దానిని చేసేు నీవు తుఫానులో కాప్పడబ్డత్వవు. అభాాసమను పున్నది లేని వాని జీవితము 
కూలిపోతుంది. 
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అధ్యాయము – 8 

నూతన సంఘములను స్థపాించుట 

 

న్నకు వయస్తస వచిానపాటి నుండి సంఘములను స్థాపించుటయందు గడిపితిని. అమెరికా దేశస్తాలు 
స్తళ్ళవుగా చేయుపనికి చికుులు పెటుటకొనుట విపరీత చర్ాగా ఒపుాకొనుచున్నాను. యునైటెడ్ సేటట్స సంఘములో 
పుటిట పెరిగిన వారిలో అనేకులు నూతన సంఘ స్థాపనను చూడకపోవడమే యిందుకు కార్ణమని నేను 
నముమచున్నానని ననెారిగిన మీరు గ్రహంచ్చలని కోరుచున్నాను. కొంచెం గొపాగా చెపుాకోవాలంటే మంచి ప్రణాళ్ళకతో 
నిర్ాహంచబ్డే ఆరాధ్న్న కార్ాక్రమానికి ప్రజలను ఒక సాలము నుండి మరియొక సాలమునకు తర్లించడానిా 
చూస్థుము. యితర్ దేశ్వలలో సంఘన్నయకులు సంఘములను స్థాపించుటను గూరిా మాట్టలడుతునాపుాడు 
ఈవిధ్మైన చర్ాలు కనబ్డుట బ్హు అరుదు. 

అయిత్య ఈ మధ్ా కాలంలో ఒక ప్రశ్వాత్యాతర్ సహచరుడు వారి ప్రంతంలోని సంఘ స్థాపన విధ్యనమును 
గూరిా మాట్టలడినపుాడు, అందుగల సర్ళ్త న్న హృద్యానిా త్వకినది. ఒకు మాటలో చెప్పాలంటే సంఘ స్థాపన 
అనునది ఒక తీరామనము! ప్రపంచవాాపుంగా సంఘములను స్థపాించినవారిని కలుస్తకొనే అవకాశము న్నకు 
లభించినది. కొంద్రైత్య వేల సంఘములను స్థాపించే మహోద్ామములో కేంద్ర స్థానములో ఉన్నారు. ఈ న్నయకులలో 
అనిా ర్కాల మనుషుాలు ఉన్నారు. కొంద్రు అతుానాతమైన విద్ానభాసించినవారు, మరికొంద్రు చద్వడం రానివారు. 
కొంద్రు ధ్నవంతులైత్య మరికొంద్రు పెద్ే ఆస్తాలేవీ లేకుండ తమకు, తమ కుటుంబ్దనికి మాత్రమే సరిపడ వనరులు 
కలవారు. వారికునా సహజ తలాంతులు క్రోడీకరించుటకు అస్థధ్ామైనంత వైవిధ్ాముగా ఉనావి. అయిత్య వార్ంద్రిలో 
కనబ్డే ఒక సహజ లక్షణమేమిటంటే, యేస్త క్రీస్తు సంఘము ఎదిగి, విసురించడానికి సృషిటంచబ్డినద్ని వారు 
నముమచున్నారు. ఒకే వ్యాహానిా అనుసరిస్తునాటుల కనబ్డుతున్నా వారి పద్ాతులు వారివలే వైవిధ్ాభరితమైనవి. 
ఇతరులను ప్రభావితం చేయు వారిగా వుండుటకు గల ర్హసాం వారి నమమకాలే. ఒకటి, దేవుడు ఈ లోకములో 
ఏకార్ాముచేసిన్న, ఆయన క్రీస్తు యొకు ప్రజలంద్రి దాారా చేయును. క్రీస్తు శరీర్మునకునా గల వైవిధ్ాం భూమి మీద్ 
మరి దేనికిని లేదు. మరియు సంపూర్ణతలోనుండి, పరిపూర్ణ కృప ప్రతి మనుషుాలలోనికి విడుద్ల చేయబ్డుచునాది. 

రెండవదిగా, ఈ ప్రపంచములో దేవుడు క్రీస్తు జనుల దాారా చేయబోవు ప్రతి కార్ామును ప్రప్రధ్మముగా 
వికేంద్రీకరించబ్డిన నిరామణము దాారా చేయును. ఈ న్నయకులలో అనేకులు ఈ విషయానిా అంగీకరించలేని సిాతిలో 
ఉనాపాటికి, వారి పరిచరాాజీవితము ఈవిధ్ముగానే యునాది. మనము ద్ృషిటంచగల క్రైసువుల ప్రతి సంబ్ంధ్ము 
విడుద్ల చేయబ్డియునా దేవుని ప్రజల శకిుని బ్టిట ప్రోత్వసహంపబ్డిన న్నయకులు ఈ పని జరిగించెద్రు. వారి 
సంఘము ఎంత పెద్ేదైనపాటికిని మందిర్ నిరామణము లేదా సభ్యాల సంఖాతో నిమితుము లేకుండా, వారెలలపుాడూ 
స్తవార్ు అంద్నివారిని గూరిాన చింతన కలిగియుండెద్రు. 

న్న సహచరుడు అనుసరించు విధ్యనము ఎంత స్తలువైనదో అతని మాటలలో వినినపుాడు మరియొకస్థరి 
ఆశారాానికి లోనయాాను. ముందుగా చెపాబ్డిన నమమకముల అనేాషణలో న్న సహచరుడు కొనిా వంద్లమంది 
ఇతరులను నూతన సంఘాలను స్థాపించుటలో ఏడు సూత్రాలను గ్రహంపచేసి ఆచరించుటకు నడిపించుచున్నాడు. 
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ప్రధ్మముగా, ప్రతి సంఘ స్థాపన ప్రర్ానతో ప్రర్ంభమగుచునాది. సంఘ స్థాపన పద్ాతి వెనుక ప్రర్ాన 
పున్నదిగాను,శకిుగాను ఉండుటలో మూడు విషయాలు యిమిడియునావి. ఈ పరిచర్ాలో ఈ మూడు విషయాలు 
వాసువముగా ప్రర్ానను శకిువంతముగా మారుాచునావని నేను నముమచున్నాను. 

ఒకటి, వారి ప్రర్ాన ద్ర్శనముతో కూడినది. న్న యొకు ఉదేేశమేమనగా వారు నూతన సంఘమును ఎకుడ 
స్థాపించ్చలని దేవునిని అడిగి ఆయన యొద్ే నుండి జవాబు కొర్కు వేచియుండెద్రు. వారు ప్రర్ానలో దేవుని జవాబు 
కొర్కు వేచియుండుట మాత్రమే కాక, ప్రజలు విధేయులు కాక మునుపు ఆయన చేయబోవు కార్ాము కొర్కు ఎదురు 
చూచెద్రు. 

రెండు, వారి ప్రర్ాన గురి కలిగినది. వారి మనస్తలలో స్తవార్ు స్థక్షయము అవసర్మునా సాలములను 
కలిగియుండెద్రు. సంఘము మరియు వారు దేవుని పనిముటుటలని వారిని ఒకరు ఒపిాంచనవసర్ం లేదు. కనుక 
సంఘ స్థాపనకొర్కు దేవుని ఉదేేశము ఏ సాలము మీద్ ఉనాద్ని వారు విశాసిస్థురో ప్రర్ాన చేయునపుాడు ఆ సాలము 
మరియు పరిసర్ ప్రంతముల మీద్ ప్రత్యాక ద్ృషిట నిలిపెద్రు. కారాాచర్ణలో కూడా వారు యెరిగియునా ప్రతి పద్ాతిని 
అనుసరించెద్రు. ప్రర్ాన కూడికలు, ప్రతి గృహమును ద్రిశంచి వారి ప్రత్యాక ప్రర్ాన అవసర్తలు అడిగి తెలుస్తకొనుట, 
మొద్లగునవి. అయినను తమ లక్షయ స్థధ్నకు ఎలలపుాడు ప్రర్ానయందు దేవుని మీద్ ఆధ్యర్పడెద్రు. 

మూడు, వారి ప్రర్ాన నిరీక్షణ కలిగినది. వారి విధేయత దాారా దేవుడు తన కొర్కు ప్రజలను సమకూరుాను. 
ఏసాలములోనైత్య స్తవార్ును గూరిాన స్థక్షయము లేదో ఆ సాలములో దేవుడు క్రీస్తు సంఘమును స్థాపించును. ధ్నము, 
న్నయకతాము, అవకాశము మొద్లగువాటిని ఆయన ఇస్థుడు. 

ఈ విధ్మైన ప్రర్ాన కొనిా ప్రముఖామైన పనులు చేయునటుల మీరు గ్రహంచ్చలని కోరుచున్నాను. అది వారి 
ద్ృషిటని వారిమీద్ నుండి తీసివేస్తుంది. విశాములో మానవుడు త్వనే కేంద్రమనా అనుభూతి సహజముగా జరుగుటలేదు. 
స్థమూహక జీవితమైన సంఘములలో కూడా ఇటువంటి ఉదేశేము వాకుమగుచునాది. అందుచేత, లోకములో 
సంఘముగా జీవించుచునా మనము లోకమువైపు చూచినపుాడు త్యలికగా 'అభివృదిా' అనే వలలో చికుుకొనెద్ము. క్రొతు 
భవన్నలు, క్రొతు గృహోపకర్ణాలు, మంచి లైటింగ్, మంచికార్ాక్రమాలు, చకుగా రూపుదిద్ేబ్డిన స్థమాగ్రి 
మొద్లగునవనీా అనేక సంఘముల యొకు సమయము మరియు శకిు వినియోగములో ప్రముఖాతను 
సంతరించుకొనును. ఫలితంగా మనకు తెలియకుండానే మనము ఉదేేశించకూడనిదే ఉదేేశించెద్ము, లక్ష్యాలు 
మారిపోవును, మన యొకు శకిు వనరులను అధకముగా మన కొర్కు వినియోగించుకొనెద్ము. 

ఇంకా, ఇటువంటి ప్రర్ాన వారు తమ స్థక్షయము మరియు జీవిత్వల దాారా దేవునికి విధేయులగుటకు ద్ృషిటని 
మర్లుాను. అందువలన నూతన జనమ అనుభవము దాారా చీకటి రాజాము నుండి వెలుగు రాజా సంబ్ంధులగుట అను 
ప్రధ్మిక సతామును ప్రజలు గ్రహంచుటకు మనము తోడాడెద్ము. ఆయన కృపను గూరిాన కధ్న్ననిా లోకముకు 
తెలియజేయుటలో దేవుడు మొద్ట మన జీవిత్వలను వాడుకొనును. మన వాకిుగత విదాార్హతలు మన ఉదోాగాలు 
ఇందుకు పెద్ేగా ఉపకరించవు. దేవుడు తనకు విధేయులైన పిలలలంద్రి దాారా వారి పరిసరాలలో తన కార్ాము 
జరిగించును. వారి వాకిుగత ఎదుగుద్ల, వైవాహక అభివృదిా, కుటుంబ్ములు మరియు క్రైసువ సంబ్ంధ్యల వంటి వాటి 
దాారా దేవుడు లోకానికి ఆయనను ప్రతాక్షపర్చుకొనును. వారి జీవిత్వనికి కార్ణము పేరు ప్రఖాాతలను, ఆసిాని 
సంప్పదించుకొనుట కాదు గాని దేవుని మహమ కొర్కై యునాది. 

చివరిగా, అది వారి ద్ృషిటని నితాతాము వైపుకు స్థరించును. పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన తన మొద్టి లేఖలో 
ఇహమందు ధ్నవంతులైనవారు గరిాషుణలు కాక, అసిార్మైన ధ్నమునందు నమిమక యుంచకూడద్ని బోధంచమనెను. 
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దానికి బ్దులుగా వారు పర్లోకపు ధ్ననిధలో పెటుటబ్డులు పెటుటటకు తెర్చిన హసుములు గలవారైయుండవలెను. 
వాకిుగత ప్రయోజన్నలను తృపిుపర్చుకొనే ఈ దిన్నలలో నితాత్వానిా గూరిాన ఆలోచన కలిగి ఉండవలసినవార్మై 
యున్నాము. దేవుడు క్రియ చేయుటకు లేదా లోకముకు కృపను బోధంచుటకు ఈవిధ్మైన ఆలోచన్నవిధ్యనము అనిా 
వనరులను అందుబ్దటులో ఉంచును. వారు నివసించే ప్రదేశ్వలలో దేవుని శకిుని చూపించుటకు ఈవిధ్మైన ప్రర్ాన 
ఉపయోగపడును. 

ఈవిధ్మైన నిశాయత మరియు విధేయత కలిగివునాపుాడు, ఫలితమును గూరిా మనము ఏమి 
ఆశించవచుాను? ఖచిాతముగా ఏమి జరుగును? క్రీస్తు కొర్కు ప్రజలు సంప్పదించబ్డి సంఘములు స్థాపించబ్డును. 

రెండవదిగా, ప్రతి సంఘ స్థాపనకు ముందు మంచి పరిశోధ్న జరుపవలెను. పరిశోధ్న ప్రర్ానను 
ప్రభావితము చేయును.అది ప్రరిాంచునపుాడు నిజమైన ప్రజల నిజమైన అవసర్తలను వారి ముందు వుంచును. 
పరిశోధంచి లక్షయమువైపు ద్ృషిట స్థరించినపుాడు పరిశుదాాతమ దేవుడు అకుడ ఉనా ప్రజల అవసర్తలను మన 
మదిలోనికి క్రమముగా తెచుాను. మేమెరిగిన వారి కంటే ఎరుగనివారు ఎకుుడ ఉన్నార్ని పరిశోధంచ్చము. అనుకునా 
దాని కన్నా ఎకుువగా ఒంటరి తలులలు, శర్ణాలయ విదాారాులు లేదా అంగవైకలాత కలవారు ఉండడం మాకు 
ఆశారాానిా కలిగించింది. అకుడి ప్రజల నిజమైన అవసర్తలు మా కనుాల యెదుటకు బ్లముగా వచిానపుాడు మేము 
ఏమి చేయవలెనని దేవునిని అడుగుటకు మా హృద్యము బ్లవంతము చేసెను. 

మనము ప్రరిాంచునపుాడు దేవుడు కార్ాము చేయడము మాత్రమే కాక, మనము కూడా పని చేసెద్ము. 
వాసువముగా ప్రజలను ముఖాముఖిగా ద్రిశంచుటకు దేవుడు మనకిచిాన ద్ర్శన్నలు లక్ష్యాలు అనేాషించుటకు బ్లమైన 
సంబ్ంధ్మునాది. ప్రజలు పలు సంఖాలో, తమ చుటూట ఉనా అవసర్తలు గురిుంచినపుాడు, తమ న్నయకతాము దాారా 
త్వమే దేవుని యొకు సంపూర్ణమైన ఏరాాటును మంచి వార్ును క్రమముగా వినునపుాడు, పరిశుదాాతుమని సార్మును 
వాకిుగతముగా వినుట ప్రర్ంభమగును. వారిచుటూట వునా జన్నభా, ప్రజ్ఞగుంపులను బ్టిట పరిశుదాాతమ దాారా 
ద్ృశారూపకమైన చినా ద్ర్శనము పందుకునా ప్రజలు ఇటువంటి సంఘములలో బ్హు సహజముగా కనబ్డెద్రు. ఈ 
సంఘాలలోని న్నయకులు పరిశోధ్న దాారా కనుగొనబ్డిన “అవసర్తను” వాకుపర్చి, ఆయన ప్రజలలో క్రియ 
చేయుటకు దేవుని యందు విశ్వాసముంచి, వారి పిలుపులను సిార్పర్చి, పని చేయుటకు బ్లపర్చెద్రు. 

స్తవారీుకర్ణ పరిచర్ామీద్ పరిశోధ్న యొకు ప్రభావము ప్రత్యాకముగా ఉనాది. ఆధునిక స్తవారీుకర్ణలో ఒక 
బ్లహీనత యేమనగా వితుువారీ గూరిాన ఉపమానమును లోతుగా గ్రహంచకపోవుట. ప్రతీ మంచి రైతు వితునము 
వితుకుండ పంట కోయ వీలుపడద్ని ఎరుగును. వితిున వెంటనే రెండవ రోజున పంటకోయలేమని కూడా రైతుకు 
తెలుస్త. వితునము మొలకతిు ఎద్గడానికి సమయము పడుతుంది. నీరు, సూర్ా ర్శిమ మరియు కలుపు తీయుట అనిా 
కలసి పంటను సిద్ాపర్చి ఎదురు చూచుటకు ఉపకరించును. స్తవారీుకర్ణ కూడా అంత్య. వితునము న్నటబ్డాలి, 
అదియు అధకముగా, పంట వెంటనే దొరుకునని ఎదురుచూడకూడదు. అయిత్య మార్గములో సంఘము నీరు పోసి 
కలుపుతీయుచుండగా మర్కవైపు పరిశుదాాతమ అద్ృశా శకిుని ద్యచేయును. 

మంచి పరిశోధ్న సంఘమును స్థాపించే సంఘానికి ఈవిధ్ంగా పనిచేయుటకు గొపా అవకాశమును 
కలిాస్తుంది. ఇంటింటిని ద్రిశంచుట, ప్రత్యాక ద్ృషిట స్థరించిన ప్రర్ాన, స్తవార్ుకు సంబ్ంధంచిన సినిమాలు, ఇంకా 
అనేకము, అనిా కలసి నూతన సంఘస్థాపన లక్షయం కొర్కు కొంత ప్రముఖామైన విషయానిా తెలుపుచు, పలమును 
దేవుని పని కొర్కు సిద్ాపర్చుచునావి. 
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చివరిగా, నిజముగా పరిశుదాేతమ చేత ప్రభావితము చేయబ్డి స్తవారీుకర్ణ వ్యాహము ఫలితముగా 
సంఘమును స్థాపించ్చలంటే పరిశోధ్న తపానిసరి. ప్రతి మంచి జ్ఞలరి ఈ సూత్రమును గ్రహంచును. చేప ర్కమును 
బ్టిట ఎర్ మారును. స్తవారీుకర్ణలో కూడా అంత్య. దేవుని ఆతమ ఈ లోకములోని ప్రతి మనుషుాని సిాతిగతులు 
ముందుగానే ఎరుగును. నూతనముగా జనిమంపచేయుట అను పరిచర్ాలో ఆయనతో సహపనివారుగా వుండుటకు 
దేవుడు మనకు భాగాము కలుగచేసెను. అయిత్య ఆయన ఎరిగియునాటులగా మనము సమసుము ఎరుగము. మనము 
ప్రజలు అడిగే ప్రశాలు, ఆలోచన్న తీరులను నిరాారించుకొని, స్తవార్ు ప్రకటన ప్రర్ంభించుటకు దేవుని అనుగ్రహనిా 
పందుటకు యితర్ మారాగలు అనేాషించ్చలి. 

దేవుడు మనకిచిాన లక్షయములో ఆతమ సారూపుడైన దేవుడు ప్రజల హృద్యాలను సిద్ాపర్చుచునాపుాడు 
క్షుణణమైన మంచిపరిశోధ్న జరిపిత్య తపా పూరిు పంటను కోయలేము. ఒక నేపద్ాములో, అదే ప్రజల మధ్ా రెండు వేరు 
వేరు క్రైసువ గుంపులు పనిచేసినపుాడు, ఎంతో వాత్వాసముతో కూడిన ఫలితములు పంద్ట్టనికి ఇదే కార్ణమని నేను 
భావిస్తున్నాను. ఒక గుంపు సాభావసిద్ాముగా గాని లేదా మంచి పరిశోధ్న దాార్ త్వము చేర్బోవు ప్రజలను అర్ాం 
చేస్తకొనెద్రు. రెండవ గుంపు త్వము చేసేది తమకు తెలుసని భావించెద్రు. సరియైన ఆలోచన లేకుండా ప్రజలను 
చేరుటకు తీరామనించుకొనెద్రు. మొద్టి గుంపు ప్రజలుఎకుడ ఏ సిాతిలో ఉన్నారో అకుడకు వెళ్ళా మొద్టిగా వారే 
ద్రిశంచెద్రు. మర్క గుంపు ప్రజలే సాందించ్చలని భావిస్థురు. మంచివ్యాహానికి ముందు మంచి పరిశోధ్న 
జరుపబ్డాలి, 

మూడవదిగా, సంఘ స్థాపన జరుగాలంటే తార్గా సాందించిన, ఉత్వసహవంతమైన , విస్థుర్ముగా విసురించిన 
స్తవారీుకర్ణ పరిచర్ా అవసర్ము. స్తవారీుకర్ణ పద్ాతులు అనేకములు ఉనావి కాని మనము ప్రయోగిసేు తపా ఏ 
విధ్యనము పని చేస్తుందో తెలియదు. పైగా, ప్రజల అవసర్తలు వైవిధ్ామైనవి గనుక వారిని స్తవార్ు దాారా చేరు 
మార్గములు కూడా వైవిధ్ాములే. ప్రభావవంతమైన స్తవారీుకర్ణ విధవిధ్యన్నలలో వైవిధ్ాముగా వుండును, 
అనాయింపులో అంద్రికీ అందుబ్దటులో ఉండును. అయినను ప్రజలు క్రీస్తు స్తవార్ుకు అనుకూలముగా లేదా 
ప్రతికూలముగా నిర్ణయము తీసికొనుటలో, వాకిుగత అవకాశము మర్ల మర్ల కలిాంచుటలో ముందుకు స్థగుచునే 
యుండును. 

న్న సహచరుని సంఘ స్థాపన శిక్షణ మరియు క్రియలలో ఇది ఎంతో శకిువంతంగా ప్రద్రిశంపబ్డుట 
చూచ్చను. ఒకటి, వారి స్తవార్ు పరిచర్ా పరిశోధ్న్నధ్యర్మైనది. ఒకుస్థరి ప్రజలను, వారి ఆలోచన్న విధ్యనమును 
గురిుంచిన తరువాత, వారు అనేక మారాగల దాారా స్తవార్ుతో ప్రజలను చేరుటకు కదిలెద్రు. ప్రర్ంభంలో అనేక 
మాసములు సంఘ స్థాపన బ్ృంద్ం కనీసము 350 మందికి స్తవార్ును అందించ్చలని ఎదురు చూచ్చరు. వారెంత 
ధ్ృడముగా తీరామనించుకున్నార్ంటే, వారి అంచన్న చేరే వర్కు ఏ ఇతర్ పనిని చేపటటలేదు. 

రెండు, స్తవారీుకర్ణ ఎలలపుాడు ఐకాపర్చుకొనే ద్ృకాధ్ముతో కూడినది. వారు కేవలము క్రీస్తు కొర్కు 
ప్రజలను సంప్పదించుటకు స్తవారీుకర్ణ చేయుటలేదు. వారు స్తవార్ు వితునము వితుుచున్నారు, ఆతమ పిలుచుచునా 
పంటను కోయుచున్నారు, క్రీస్తు శరీర్ములో వారిని కలుపుచున్నారు. ఏ సంఘములోనైత్య స్తవార్ు పరిచర్ా మరియు 
కృప్ప జీవములోనికి చేరుాట అనునది కొదిే నుండి పూరిుగా లేని సిాతి యునాదో, వారిని బ్టిట బైబిలు స్తవారీుకర్ణ 
విధ్యనము జరిగినదా లేదా అని భావించవలసివస్తునాది. 

మనము ప్రజలకు చెబుతునా స్తవార్ు స్థరాంశ్వనిా నూతనంగా పరీక్షించుకోవాలి. కేవలము నర్కము నుండి 
తపిాంచబ్డుట, ప్పపము నుండి విడుద్ల, లేదా పర్లోకములో నితాతామును గూరిా తెలియచేయడం 
అసంపూర్ణమైనది మరియు సరిపోయినది కాదు. ఎందుకు అసంపూర్ణమైనద్ంటే దేవుడు మానవుని ఎదుట వుంచిన 
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ర్క్షణ వాసువ గాధ్ను అకుడ ప్రర్ంభించలేదు. సృష్ట్రటయదినుండి దేవుడు మానవునిని సృషిటంచిన ఉదేేశ్వలను 
పునరావృతము చేయుటకు పని చేయుచున్నాడు. అవేవనగా ఆయనతో సహవాసము, భూమి మీద్ ఆయన ఉనికి, 
వాకిుతాము మరియు ప్రణాళ్ళకలకు ప్రతినిధ్ాము వహంచుట. 

ఈ విధ్మైన బైబిలు స్థర్ముతో ప్రర్ంభము కాని స్తవార్ు కథనం సర్యినది కాదు. ఎందుకనగా దాని దాారా 
యేస్త వరిణంచిన శిషాత్వానిా ఉతాతిు చేయుట కషటము. నూతన నిబ్ంధ్న శిషాత్వానిా ఆదేశించుట మాత్రమే కాక, 
బైబిలు ఆయతుపర్చు క్రీస్తు జనము వారి మీద్ ఆధ్యర్పడియునాది. 

ఇందులో ఏది లోపించిన్న దేవుడు క్రీస్తు దాారా ఆయన జనులలో వారి దాారా లోకములో వుంచిన కృపను 
పంద్లేము. విమోచించబ్డిన ప్రతి దేవుని బిడాలో జీవించుచునా కృప మరియు దాని కధ్నం విశ్వాస జీవిత్వనికి, 
సంఘమునకు మూలమైయునాది. ఈ విధ్మైన సంఘములు చ్చలా మంది అస్థధ్యర్ణమైనద్ని భావించేదానిా చ్చలా 
త్యలికైనదిగా చేయుచున్నారు. దేవుడు జగతుుకు పున్నది వేసినది మొద్లుకొని తన అస్థధ్యర్ణమైన సందేశ్వనికి, 
పరిచర్ాకు స్థమానామైన వాటిని స్థధ్నములుగా చేయుచునేయున్నాడు.  

మూడు, పైన చెపాబ్డిన విధ్ముగా, స్తవార్ు కధ్నం మర్ల మర్ల అందించబ్డాలి. వారు ప్రజల మీద్ 
ప్రేలుడు పదారాాలను వేయుటలేదు. లేదా ప్రజలు వారి సంబ్ంధ్యల వలయానికి వెలుపల నిర్ణయానిా తీస్తకోవాలని 
ఎదురుచూడరు. గనుక, గురిపెటటబ్డిన సాలములోని ప్రజలు స్తవార్ును విని, చూచి, సాృశించి మరియు 
ఐకాపర్చబ్డడానికి సమయము అవసర్ము. వారు లేఖన్నలలోని నిజమైన పిలుపును విన్నలి. దేవుడు వారిని 
ఆయనతో సమాధ్యనపర్చ బ్డడానికి పిలచుచున్నాడు. 

ప్రస్తుతము అనేక స్తవారీుకర్ణ పద్ాతులు ఆధునిక మనుషుాని చేరుటలో విఫలమగుచునావి. ఆచర్ణలో 
మనము వ్రాస్తకునా అంశ్వలకు, విధ్యనపర్మైన ర్క్షణ సాభావము ఒకదాని నకటి విభేదించుట కనబ్డుచునాది. ఒక 
వైపు సమసుమును ఎరిగిన అనంత జ్ఞఞనియైన పర్లోక దేవుడు విషయమును పూరిుగా ఎరిగియుండగా, నేను కొదిేప్పటి 
జ్ఞఞనముతో పరిమితి గలవాడనై యున్నాను. ర్క్షణార్ామైన విశ్వాసములోనికి రావడానికి ప్రజలు అనుసరిస్తునా 
విధ్యనమును హతుుకొని, దానికి సహకరించుట న్నకు ఎంతో క్షేమకర్ము. 

ఎకుడైత్య ప్రజలకు క్రమముగా, తర్చుగా కృపను గూరిాన కథనం అందించబ్డుతునాదో అకుడ నేను 
అనుకూల వాత్వవర్ణము సృషిటంచడానికి ప్రకులాడ నవసర్ము లేదు. మొద్టి కార్ణము, ప్రజలను ర్క్షించమని 
మనకు ఆజఞ జ్ఞరీ చేయబ్డలేదు, ఆ పని దేవుడు జరిగిస్థుడు. సంఘము కృప్ప వర్ుమానమును జీవించుచూ 
ప్రకటించుచునాపుాడు, దేవుడు వారిని విశ్వాసమునకు నడిపించును. తదుపరి ర్క్షింపబ్డుచునా వారిని సంఘమునకు 
జతపర్చును. మన లక్షయము సంఘమును పెంచుట కాదు గాని స్తవార్ులోని కృప్పనుస్థర్ంగా జీవించి, దానిని 
అందించుట దాారా దేవుడు క్రియ చేయుటకు అనుకూల వాత్వవర్ణము కలిాంచుటయై యుంది. 

రెండవ కార్ణము, వారు స్తవార్ును సంపూరిుగా విని గ్రహంచునటుల చేయుట మన బ్దధ్ాతై యునాది. 
అపుాడు, వారు నివసించుచునా స్థమాజిక జీవన పరిసిాతులలో అంద్రి ఎదుట విశ్వాస్థనిా చూచి, యేస్త కొర్కు 
అనుకూలముగా నైనను లేదా వాతిరేకముగానైనను నిర్ణయము తీస్తకోవలసిన అవసర్ము ఉనాది. ఈ విధ్ంగా విని 
గ్రహంచి అనేకులు విశ్వాసముకు చేర్ాబ్డుటకు సమాజముతో పరిచయము, చర్ా మరియు సంభాషణ అవసర్ము. 
ఇటువంటి విధ్యనము కోసం కేవలము స్తవార్ు ప్రకటన కార్ాక్రమము మీద్ ఆధ్యర్పడలేము. కాని సంఘ ప్రజల యొకు 
సంబ్ంధ్యలు మరియు జీవితముతో ముడి పెటటవలసియునాది. 
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మూడవ కార్ణము, వారి స్తవారీుకర్ణ పద్ాతి విశేషముగా ఆచర్ణాతమకమైనది. అది పనిచేసూు, దానిని 
ప్రయోగిసూువుంట్టము. అది ఉపయోగపడక పోత్య, మనము మాని వేయుట లేదా అనుసరించుట జరుగును. వారు 
మొద్టోలనే సందేశము మాత్రమే దైవావేశము వలన కలిగినది కాని దాని ప్రకటించే విధ్యనము కాద్ని నేరుాకున్నారు. 
మరియు వారు దేవుని ప్రేమపూర్ాకమైన ఆజఞను నెర్వేరుాటకు దేవుని చేత బ్లవంత పెటటబ్డినందున, అదే స్థాయిలో 
వారు ఏవిధ్ముగా పనిచేయుచున్నారో పరీక్షించుకొనుటకు ఎలలపుాడు బ్లవంత పెటటబ్డెద్రు. 

న్నలగవదిగా, మంచి సంఘము ఎంత తార్గా స్థధ్ామైత్య అంత తార్గా చినా గుంపులను ఏరాాటు చేయును. 
గమనించండి నేను చినా గుంపులు అనే మాటను ఉపయోగించ్చను. ఎందుకనగా అది విశావాాపుముగా అవసర్మైన 
అతాంత ప్రభావపూరితమైన చర్ాకు సహజమైన వివర్ము. దీనిని మన మేమని పిలుచుకున్నా, స్తవార్ు కొర్కు 
శకిువంతముగా జీవించి దానిని ప్రకటించుటకు ప్రజలు 10-12 గుంపులుగా ఏరాాటు చేయబ్డవలసియునాది. అది 
వారికే క్షేమము. చినా గుంపులను గూరిా చెపుాకోద్గిన అనేకమంచి విషయాలలో, నేను న్నలుగు ఆచర్ణయోగామైన 
విషయాలను కనుగొన్నాను. 

ఒకటి, ఈ గుంపులు పంటకోయు ప్రర్ంభ స్థాన్నలు. ఈ సమావేశ్వలు నూతన విశ్వాస్తలు మరియు ప్రజలకు 
స్తవార్ును తర్చుగా వినిపించుటకు మంచి సాలాలు. అవి ప్రజలు తమను గూరిా శ్రద్ా వహంచి, ప్రరిాంచి, మంచి చర్ా 
తీస్తకోగలిగిన ప్రజలతో మనస్త విపిా అవసర్తలు చెపుాకొనే మంచి సాలాలు. అవి స్తవార్ును గూరిా ప్రశాలు 
అడుగుచూ వుండుటకు అతి క్షేమమైన మరియు ఆరోగాకర్మైన సాలాలు. అవి దేవుడు అనుగ్రహంచిన వివిధ్ 
సంబ్ంధ్యలలో జీవిస్తునా వాసువిక ప్రజల జీవిత్వలలో ధ్రించబ్డిన స్తవార్ును చూడగలుగుటకు అతి సాషటమైన సాలాలు.  

రెండు, ఈ గుంపులు శిషాతాముకై అతి శ్రేషటమైన చరాాకూటమి. ఇది ప్రజలు తమ లోతైన అవసర్తలు బ్యట 
పెటటగలిగిన సాలము. అది వాకాము మరియు ఆతమ పరిచర్ాల దాారా ఆ అవసర్తలు తీర్ాబ్డే సాలము. అది ప్రజలు 
బైబిలు యొకు అతి ప్రముఖామైన సందేశం యొద్ే ఏ విధ్ముగా వునాదో కనిపెటుటటకు అతానుకూలమైన సాలము. 
మనము దేవునితో సనిాహత సంబ్ంధ్ములో ఎదుగుచున్నామా? మనము వాకిుగత కృప్ప స్థక్షయము, అనుభవములో 
ప్రత్యాకముగా జీవించుచున్నామా? మనము మనలోని తలాంతులను కనుగొని ఉపయోగించుచున్నామా? 

మూడు, క్రీస్తు ప్రజలు తమ యొకు అనిా సంబ్ంధ్యల శుభవార్ును పంచుకొనుటలో ద్ృషిట స్థరింప చేయుటకు 
అతిశ్రేషటమైన సలాము. అది ఎంత అసకర్ాముగా ఉనాపాటికి, అన్నానా కూటములు దేవుడు మన హృద్యములో 
ఉంచిన పేర్లను గూరిా అడిగి తెలుస్తకొనుటకు శ్రేషటమైన సాలము. ఆ తరువాత గుంపుగా ప్రతి వార్ము ప్రజల కొర్కు 
ప్రరిాంచి, స్థక్షయమునుఎతిుచూపుటకు ఆతమయైన దేవుడు ఏవిధ్ంగా అదుుత అవకాశము కలిాంచ్చడో నివేదిక 
సమరిాంచ్చలి. విశ్వాస్తలు జరిగించే అనిాకారాాలలో ఇది ఎంతో శకిువంతమైనది. రూప్పంతర్ పరిచే శకిు గలిగిన యేస్త 
యొకు స్తవార్ుకు మాటయందు మరియు క్రియయందు స్థక్షిగా నుండాలి. 

న్నలుగు, ఈ గుంపుల న్నయకత్వాభివృదిాకి శ్రేషటమైన సాలము. అదే పున్నది సిాతి. క్రొతు న్నయకులను గురిుంచి 
వారి బ్దధ్ాతను ప్రర్ంభించుచునా తరుణములో, వారిలో సంఘమనే శరీర్ము యొకు ఉదేేశము, ద్ర్శనము మరియు 
విలువలలో అభివృదిాపర్చుటకు శ్రేషటమైన ప్రదేశము. ప్రజలలో కద్లిక కలిగే విధ్ంగా చూచుటకు యిది శ్రేషటమైన 
సాలము. ఇది ప్రతి ఎదుగుచునా న్నయకునిలో తలాంతులను, నిర్ాహంచే ప్పత్రను కొలుచుటకు మంచి సాలము. ఇది 
ప్రతి న్నయకుడు తన న్నయకతాపు బ్దధ్ాతలలో ఎద్గడము ప్రర్ంభించడానికి మొద్టి సాలము. ఇది న్నయకతాము 
అధక సమయమును, శకిుని స్థధ్నలో గడపవలసిన సాలము. 
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ఐదు, సంఘస్థాపన బ్ృంద్ం నూతన న్నయకులను తయారు చేయుట దాారా బ్దధ్ాతను వాాపింప చేయుట 
వెంటనే ప్రర్ంభించ్చలి. ఇది అతిక్రమించరాని నియమము. మీరు బ్దధ్ాతను పంచుకొనుటకు ఇతరులను ఎంతగా 
సిద్ాపరుస్థురో అంతవర్కే స్తవార్ును వాాపిు చేసి పెంచగలుగుత్వరు. స్థానిక సంఘమే అవసర్తల గొపా కేంద్ర 
సాలమైయునాది. సందేహము లేకుండా క్రీస్తు తన సంఘానికి తలాంతులు గలిగిన ప్రజలను ఇచ్చాడు. యితరులను 
పరిచర్ా కొర్కు బ్లపర్చడానికి ఆయన వారికి అపసులులను, ప్రవకులను, స్తవారీుకులను, కాపరులను మరియు 
బోధ్కులను ఇచ్చాడు. వారి ప్రభావము వారు వాకిుగతముగా చేసే క్రియల కంటే ఇతరులు విధేయతతో చేయుదానిని 
బ్టిట కొలవబ్డును. వారి ప్రభావము స్థానిక సంఘము మరియు స్తవార్ు పరిచర్ా కొర్కు ఎంత సమయములో ఎంత 
మందిని సిద్ాపరిచ్చరు అను విషయము చరిత్రలో కనబ్డును. 

ఇతరులు భార్మును పంచుకొనుట యొకు ప్రముఖాతను గూరిా శిక్షణను ఇచుాచునా రోజున మూడు 
విషయాలు నేను చూచ్చను. ఒకటి, సంఘానిా పూరిు కద్లిక వైపుకు నడిపించుటలో మొద్టి మెటుట న్నయకులకు శిక్షణ 
నివాడము. గతంలో బోధ్న అనునది ప్రజలను ఉత్యుజితులను చేయుటలో ప్రధ్యనమైన విధ్యనమని నముమటకు న్న 
జీవితములో ఎంత గాన్న ప్రభావితము చేయబ్డాాను. ఇపుాడే మాత్రము ఆ రీతిగా నముమటలేదు. అయిత్య ఇపాటికీ 
బోధంచుట మరియు ప్రసంగించుట యొకు ప్రముఖాతను విశాసించుచున్నాను గాని, చేయవలసిన ఇతర్ కారాాలకు 
సంబ్ంధ్ము లేకుండా కాదు. మర్లా నేను సేవను ప్రర్ంభించవలసివసేు ప్రసంగానికి మరియు బోధంచుటకు 
సిద్ాపడుట కంటే న్నయకులకు శిక్షణనివాడానికి ఎకుువ సమయానిా వెచిాంచెద్ను. 

సమావేశ్వలలో బైబిలు సత్వాలను తెలియచేయుడములో లేని ప్రయోజనము వాకిుగతముగా లేదా చినా 
గుంపులలో సనిాహత సహవాసము దాారా అందించబ్డే ఉదేేశములో, ద్ర్శనములో, విలువలలో, జీవితములో ఉనాది. 
మొద్టిది ప్రజలను తమ సాంత యాజకత్వాని జరిగించుకొనుటకు ప్రేరేపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయిత్య 
రెండవది బ్దధ్ాత భారానిా వాాపింపచేయడానికి, న్నయకతా ధ్రామనిా జరిగించుటకు, వర్ములను ఐకాపర్చడానికి, 
ఎకుువ విశ్వాస్తలను వాకిుగతముగా సంధంచుటకు, వారు కార్ాముల కొర్కు మాత్రమే ఉత్యుజింపబ్డిన వారిగా కాక 
నిజముగా శకిు మంతులనుగా చేయుటకు తపానిసరిగా పనిచేయవలసినదే. 

రెండు, సంఘానిా చినా గుంపులుగా, సమూహములుగా, సంఘములుగా విసురింప చేయడములో 
న్నయకులను తయారుచేయుట మొద్టి మెటుట. దేనినైన్న విసురింప చేయాలంటే ఎకుువ న్నయకులు అవసర్మని 
చెపానకుర్ లేకుండానే తెలిసిన విషయం. ప్రపంచవాాపుంగా నేను కలుస్తకొనిన ప్రభావవంతమైన వారు చేసినది అదే. 
వారు సంఘానిా మరియు స్తవార్ును వారి తర్మువారి కంటే ఎన్నా రెటుల ఎకుువ విసురింప చేయుటకు కార్ణము వారు 
చురుకైన వార్ని కాదు. తమతో ప్పలిభాగస్తాలగుటకు అనేకులను లేవనెతుుటయే కార్ణము. 

దీనిని వారు స్థమర్ాము కలిగిన నూతన న్నయకులు సంఘ జీవములో బ్దధ్ాతలు తీస్తకొనుటకు వెంటనే 
అవకాశము సృషిటంచుట దాారా చేయుచున్నారు. సంఘము యొకు జీవము అని చెపిానపుాడు సాషటముగా 
చ్చరిత్రాతమకంగా భావించిన దానికి వేరుగా చెపుాచున్నాను. అనగా నూతన న్నయకతాము కేవలము సంఘ 
కార్ాక్రమము కొనస్థగుతూ వుండడానికి ఉపయోగపడుతుంద్ని న్న భావన కాదు. తపాకుండా సంఘము యొకు 
అవసర్మైన కార్ాక్రమములు కొనస్థగుతూ వుండడానికి కొంద్రు న్నయకులు, ప్రజలు అవసర్ము. అయిత్య నేను 
ముందు పేజీలలో నిర్ాచించుటకు ప్రయతిాంచినటులగా సంఘము యొకు స్థఫలాత ప్రస్తుతము కొనస్థగుతునా సంఘ 
జీవితము యొకు నిర్ాహణకు వెలుపటి అవకాశములలో ఎంత మంది ప్రజలను, న్నయకత్వానిా విడుద్ల 
చేయగలిగినదో లేదో దానిని బ్టిట అంచన్న వేయబ్డుతుంది.  
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ఏ సంఘాలైత్య ర్కర్కాల స్తవారీుకర్ణ పద్ాతులను అనుసరిసూు, ప్రజలను చినా గుంపులనుగా చేసి నూతన 
సంఘాలను స్థాపించడానిా జరిగిసూు వుంటుందో ఆ సంఘాలకు స్థమర్ాయము గల నూతన న్నయకులను ఏర్ార్ాడానికి 
నూతన అవకాశ్వలు ఎలలపుాడూ వుంట్టయి. అపుాడు ఈ అవకాశ్వల వలన సంఘాలు పరిచర్ా సాలాలుగా మాత్రమే కాక 
శిక్షణా కేంద్రాలుగా కూడా ఉపయోగపడత్వయి. స్థానిక సంఘాలలో చర్ాలతో కూడిన ప్రణాళ్ళకాబ్ద్ామైన తరీీదులు 
ఉండడం మంచిది. సంఘము దానిఉదేేశము, ద్ర్శనము నెర్వేరునటుల వాకిుగత ఆతీమయ క్రమశిక్షణ కలిగి యుండునటుల 
అటువంటి తరీీదులు తపానిసరి. అయిత్య నిజమైన తరీీదుకు మాటలోల కాక క్రియలలో జరిగించడమే శ్రేషటము. 

మూడు, సంఘపు ముఖా న్నయకతాము యొకు ప్రధ్మ కర్ువాము న్నయకులను తయారు చేయడమని 
నేనంట్టను. వాసువానిా మాటలతో దాడి చేయకుండా, న్నయకతాము అను మాట కర్ువాానిా గూరిా వివరిస్తునాద్ని నేను 
నముమతున్నాను. మరియు ర్కర్కాల ప్రజలు దేవుడు వారికిచిాన ద్ర్శనము చుటూట ఒకే గుంపుగా ఐకాత కలిగి, 
లోకములో సంఘము యొకు ముఖాకర్ువాానిా గూరిాన సిార్మైన నమమకాల మీద్ కటటబ్డినపుాడు ఆ కర్ువాము 
ఉతుమమైన రీతిలో జరిగింపబ్డును. ఈవిధ్మైన న్నయకతాము మాత్రమే తమ వంటి ఇతరులను తయారు 
చేయగలుగుత్వరు. స్థానిక సంఘాలకు వెలుపల సంసాల దాారా జరుగుచునాశిక్షణలను బ్టిట దేవునికి వంద్న్నలు 
చెలిలంచగలము. అయిత్య, తరీీదు స్థానిక సంఘాల యొకు జీవన మార్గము యొకు భాగమునకు అనుబ్ంధ్ముగా 
మాత్రమే పని చేయును. ఎదుగుచునా ఉద్ామాలు దీనిని గ్రహంచి అనుసరించును. 

ఆరు, ప్రభావవంతమైన సంఘ స్థాపన బ్ృంద్ం స్థధ్ామైనంత తార్గా సంఘమును ఏరాాటు చేయుటకు 
చర్ాలు తీస్తకుంటుంది. ఈ విషయానిా ఇతరులతో పోలిానపుాడు కొనిా సాలాలలో తకుువ ప్రముఖాత కనిపిస్తుంది. 
నిర్ంకుశ పరిప్పలన ఉనా దేశ్వలలో, చటటబ్ద్ామైన సిాతి పంద్డము అంటే కొనిా స్థరుల బ్రతకడానికి సేాచఛ పంద్డమే 
ప్రముఖామైన గొపా విషయము.  

ఉదేేశమును, ద్ర్శనమును, విలువలను పెద్ేవిగా చేయుటకు సంఘమును స్థాపన చేయాలను ఉదేేశము 
ఆజ్ఞఞపూర్ాకమైనది. కాని సంఘానిా స్థాపించుటలో అకుడ ఉనా సంసుృతిని బ్టిట ఏ విధ్యనము స్తసిార్ముగా వునాదో 
దాని కొర్కు సంవతసరానికి ఒకుస్థరి పరిసిాతును సమీక్షించే పద్తాిని అవలంబించవలసిన అవసర్త ఉనాది. న్న 
సహచరుని ఉపన్నాస్థనిా వినుచునాపుాడు, ఈ అవసర్తలో గొపా వైవిధ్ాత ఉనాపాటికీ, కొనిా మంచి స్థరూపాతలును 
వునాటుల న్నకు జ్ఞఞపకము చేయబ్డినది. 

సంఘములు తముమను నిరిమంచుకొనే, నిర్ాహంచుకొనే విషయములో వైవిధ్ాత అనేక కార్ణాల మీద్ 
అధ్యర్పడి ఉనాది. అది స్థాపించబ్డిన సంఘము ఏ సంసాతో అనుబ్ంధ్ము కలిగి ఉనాద్నా విషయము మీద్ 
ఆధ్యర్పడి వునాది. అది సంఘమును స్థాపించే బ్ృంద్ం యొకు సిదాేంతపర్మైన నిశాయతల మీద్ ఆధ్యర్పడి వునాది. 
అది ఆ దేశము యొకు సంసుృతి, చరిత్ర మీద్ ఆధ్యర్పడి వునాది. 

అయిత్య, సంస్థాగతమైన నిరామణములు పంచుకొనే అవసర్తలలో కొనిా స్థరూపాతలు ఉన్నాయి. ఒకటి, అనేక 
సమూహములకొర్కు నిరీక్షించేటపుాడు నూతన శరీర్ము యొకు జీవనములో సంసా యొకు అంశము ఒక ప్రముఖా 
విషయము. న్నకు బ్ృందాల ఆధ్యరిత, సంఘములను స్థాపించే ఒక ఎదుగుచునా పెద్ే సంఘమునకు కాపరిగా ఉనా 
న్న మర్క సహచరుడు జ్ఞఞపకము వచుాచున్నాడు. వారు కేవలము తొమిమది సంవతసరాలలో ఒక సంఘానిా 2000 
మందికి సభ్యాలకు పెంచ్చరు, 100 ఇతర్మైనవి స్థాపించ్చరు, మరియు ఒకరు ఆలోచించగలిగిననిా స్తవారీుక 
పూాహాలను అభివృదిా పర్చ్చరు. ఈ సంఘము యొకు ఎదుగుద్లకు అనేక కార్ణాలు వున్నాయి, అయిత్య అనిాటిలో 
ప్రముఖామైన దేమనగా వారు తముమను త్వము ఎదుగుద్లకు మరియు ఎదుగుద్లను తెచేా అవకాశ్వలకు 
అందుబ్దటులో ఉండునటుల ప్రణాళ్ళక చేసికొనిరి. 
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వారు పటటణ కేంద్రములో ఆదివార్ములు మూడు ఆరాధ్నలకు సమావేశమైనపాటికి, వార్మంత్వ అనేక 
సమూహములుగా, మరియు వంద్ల గ్రూపులుగా పటటణమంత్వ కూడుకుంట్టరు. వారు రూపందించిన నిరామణము 
ఇటు వంటి జీవిత్వనికి సకరాానిా కలిాస్తుంది. 

రెండు, సంఘానిా నిరిమంచి, నిర్ాహంచే విధ్యన్ననిా బ్టిట తన ప్రజలు జీవములో ఎద్గడానికి అవకాశమును 
పుటిటస్తుంది, ఫలితంగా పరిచర్ా విసురిస్తుంది. సగటు ప్పశ్వాతా సంఘములు ఉనికి కాప్పడుకోవడానికి స్థాపించబ్డినవి. 
కొంత మటుటకు పెద్ేగా ఎద్గడానికి స్థాపించబ్డినవి. అయిత్య అమెరికాలో న్నకు తెలిసిన కొనిా సంఘాలు సంఖాలో 
విసురించడానికి జీవముతో పోషించుకొను రీతిగా నిరామణము చేయబ్డినవి. ఇది చినా గుంపు నిరామణములో ఉనా 
సంద్ర్ాము. అది ఆతమ ఫలము, క్రీస్తు జీవము వారిలోఎదుగుచుండుటకు ప్రజలలోను మరియు వారితోను 
సమీపముగా ఉండి పనిచేయుచుండును. అది ప్రజలు కృపలో జీవించుచు కృపను గూరిా స్థక్షయమిచుాటకు వారికి 
సమీపముగా ఉండి సహాయపడును. అది నూతన న్నయకత్వానిా గురిుంచి విడుద్లచేయుటకు ఎంతో సమీపముగా 
ఉండి పనిచేయును. అది ఎకుువ ప్రజలలో ద్ర్శన్ననిా విడుద్ల చేయుటకు ఎకుువ ప్రభావవంతముగా పనిచేయును. 

ఇటువంటి నిరామణము అధక కార్ాక్రమాల భార్ముతో కూడిన సంఘానికి అద్నపు భార్ము కాదు. అదే దాని 
ఉనికి యొకు అసలు జీవము. దానికి ప్రమాద్ము వాటివలల చేసేదేది దాని మధ్ాలో జీవించడానికి అనుమతించబ్డదు. 
ఏది జరిగించిన్న కద్లిక తీస్తకురావడానికి, విసురింపచేయడానికి ప్రధ్యనాత నివాాలి. 

ఏడు, ప్రతి నూతన సంఘము తనను త్వను విసురింప చేస్తకొనే ద్ర్శనముతో నింపబ్డాలి. సాయంగా 
ఆక్రమించుకొని, సాయంగా భద్రపర్చుకొనే మానవ ధోర్ణిని బ్టిట, ఇది నిలుకడగా జరిగించవలసిన 
విషయమైయునాది. అది ప్రర్ంభములోనే సంఘ స్థాపన యొకు అనువణువున్న లోతుగా న్నటబ్డకపోత్య, దానిని 
కాప్పడుట కషటమగును, ప్రభావితము చేయుట మరి కషటమగును. 

ఈ విషయము అనిా ఉద్ామాల మాటలు మరియు జీవములో సాషటముగా ప్రద్రిశంచబ్డినటుల 
గమనించగలరు. ఈ ఉద్ామాలలో, సంఘము తమకు త్వమే ముగింపుగా చూడరు. వారు విసురించ్చలను అనేాషణలో 
అలుపులేని పోరాటమును అభాాసము చేసెద్రు. ప్రపంచములో ఉనా ప్రతి సంఘము దాని జీవిత కాలములో కనీసము 
మరో మూడు సంఘములను స్థాపించుట అస్థధ్ాము కాద్ని భావించుచున్నాను. అలా చేయుటకు తగిన కాలము 
అనగా పది నుండి పదిహేను సంవతసరాలని న్న భావన. అది కనీసము ప్రర్ంభించుటకు మూల స్థానము. 

దీనిని ప్రర్ంభించ్చలంటే, తమ వర్కే పరిమితమైయునా సంఘముల వలయమును విరిచి వేయవలెను. 
నూతన సంఘములనుస్థాపించుట కంటే ఎంత కషటమైనపాటికీ వేరే మార్గము లేకుండా ఉనికిలో వునా ఈ వలయానిా 
విరుగగొటుటట అవసర్ము. నీవేదివితుుత్వవో అదే పందుత్వవనునది దాదాపుగా అనిా సమయములలోను సతాము. 

న్న సహచరుని ప్రసంగము వినుచునాపుాడు, మరియొక స్థరి ప్రోతసహంచబ్డానాు. న్న జీవిత కాలములో 
ప్రపంచవారీుకర్ణ కొర్కు దేవునిా విశాసించుటకు ప్రోతసహంచబ్డాాను. ఆయనను దేశములను ఇమమని అడుగుటకు 
మరియొకస్థరి ప్రోతసహంచబ్డాాను. దీని కొర్కు వాడబ్డుట కొర్కు సమరిాంచుకొనిన పురుషులను, స్త్రీలను 
పరిశుదాాతుమడు వాడుకొనుచుండగా, వారికి సహకరించి వారి ప్రయత్వాలకు వేడిమి పుటిటంచుటకు వారిని 
కనుగొనవలెనను న్న ప్రయత్వాలు మర్లా రెటిటంపు చేయుటకు మరి యొక స్థరి ప్రోతసహంచబ్డితిని. 

ఈ ఒకు విషయానిా చూచిన నేను నూతన సంఘస్థాపన అనునది ఒక కళ్ళరూపము కన్నా ఉద్ాయమని 
జ్ఞఞపకము చేయబ్డితిని. మనము క్రీస్తు శరీర్ములో తీరామనించుకొను వారిని మరి అనేక మందిని చూచెద్ము గాక. 
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అధ్యాయము – 9 

ఇతర్ సంఘములను దీవించుట 

 

“తుద్కు మీర్ంద్రు ఏక మనస్తులై యొకరి స్తఖదు:ఖముల యందు ఒకరు ప్పలుపడి, సహోద్ర్ ప్రేమ 
గలవారును, కరుణా చితుులును, వినయ మనస్తులునై యుండుడి. ఆశీరాాద్మునకు వార్స్తలవుటకు మీరు 
పిలవబ్డితిరి గనుక కీడుకు ప్రతికీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి ” (1పేతురు 3:8-9). 

ఈ మధ్ా కాలంలోనే మా నగర్ములోని వంద్ల సంఘ కాపరులు, న్నయకులు, వారి భార్ాలు కూడుకునా 
విందు భోజనములో ననుా మాట్టలడమన్నారు. అంశమేమనగా మా నగర్ములో వంద్ల స్థానిక సమూహములతో 
ఏర్ాడిన ఒకే సంఘమునాద్నే మా ఆనంద్ంలో ఒక ఉతసవము జరుపుకొనుటకు కూడుకొన్నాము. అనేక సంఘ 
న్నయకులు, లేదా వివిధ్ స్తవారీుకర్ణ సమూహాలను ఏది ఏకము చేయగలిగినది? సిదాాంతము గాని, సేాహము గాని, 
లేదా స్థరూపాము గల సంస్థాగత అనుబ్ంధ్ముగాని కాద్ని నేను మీతో నిశాయముగా చెపాగలను. 

కొలంబియాలో కొలంబియా ఉద్ామానికి మూలము దేవుని హృద్యములో నుండి వచుాను. 
కొలంబియాలోని 600,000 మంది ప్రజలు యేస్త దాారా దేవునితో సమాధ్యనమును తెలుస్తకొని అంగీకరించుటకు 
మర్లా మర్లా అవకాశమును ఊహంచండి. ఆ రోజు రాత్రి గదిలో వునా ప్రతి ఒకురిలో పరిచర్ాకు ప్రేర్ణ శకిు అదేనని 
నేను అంచన్నవేశ్వను. అయిత్య, సమయము లేదా సంప్రదాయము, లేదా “వైఫలాము”, లేదా అహంకార్ము కూడా 
మముమలను ఈ సమావేశము నుండి దూర్ముగా నడిపించియుండవచుా. అది జరుగుట దేవుని చితుమని, ముందుగా 
ఎవరు ఊహంచగలరు? 

మన జీవితకాలములో ఇది జరుగుటకు ఏమి అవసర్ము? ఇతర్ విషయాల నడుమ, అది కనీసము మూడు 
విషయాలను పరిగణలోనికి తీస్తకొనును.  

మొద్టిగా, నిలువుగా ఎదుగుటకంటే ప్రకుకు విసురించుట ముఖామని తీరామనించుకొనిన న్నయకతాము. 
సంఘమునకు సమీపమున ఉనా ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ మరియు చినా బిడకాు స్తవార్ు పదే పదే అందించబ్డుట అనేది 
ముఖాము. దీని దాారా కేవలము ఒకే సమూహమును ఎదిగించుట దాారా క్రొతు నిబ్ంధ్న ఆజఞను ప్రతి బింబింప 
చేయుట బ్హు కషటతర్మని వారు గ్రహంచినటులగా చూపించుచున్నారు. మన పరిధుల మధ్ా ఎకుువ సమూహములను 
అభివృదిా చేయడానికి ఇంకా ఎకుువ విశ్వలమైన సమర్ాణ కావాలి. అందు వలన ఒక చినా గుంపు కటటడాల కొర్కు 
ఎకుువగా ఖరుా పెటుటట దేవుని రాజాపు వనరులను వార్ాపర్చే ప్పపమే. వైవిధ్ామైన స్థమాజిక, ర్కర్కాల మనుషా 
జ్ఞతుల అవసర్తను బ్టిట వేరు వేరు ఆరాధ్న పద్ాతుల విషయములో ఎంతో ఆలోచించి అర్ావంతముగా 
వావహరించ్చలి. సమానముగా, మనము గురిపెటిటన ఆరాధ్న విధ్యనముతో సంబ్ంధ్ములేని లేదా ఆకరి్ంపబ్డని 
ఎన్నా నూతన సంఘాలను అభివృదిాపర్చుటలో నిమగామౌదాము. దేవుడు సృషిటంచినపుాడు వాటి స్థానములోనే పూరిు 
ప్రభావంతముగా ఉండుటకు మనము ఆశీరాాద్కర్ముగా, వృదికేలుగ చేయువార్ముగా ఉండెద్ము. 

రెండు, న్నయకతాము పరిచర్ా చేయుటకు తీరామనించుకునే ప్రజలను ప్రోతసహంచే వారిగా ఉండాలి కాని 
నేర్ారులైన వారిని ద్గగర్ ఉంచుకొనుట కాదు. కాని ఏ “పరిచర్ా” చేయుటకు? తమంతట త్వమే దేవునితో 
స్థనిాహతాము ఏర్ార్చుకొనుటకు. గత ఏడు వంద్ల సంవతసరాలు వాకాానుస్థర్ము కాని ప్రసంగాలు మన 
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నమమకమును మోసపుచిాయునావి, దేవుని సార్మును వాకిుగతముగా వినుటకు నేరుాకొనకుండా ఆయన ప్రజలను 
వేరుచేసినవి. చ్చలా మంది క్రైసువులు దేవునిని తమకొర్కు వాాఖాానించుటకు"యాజకునిగా” మంచి తలాంతుగల 
వాకుుల మీద్ ఆనుకొనెద్రు. సరియైన ప్రసంగాల వలన దేవునితో అతిసనిాహతమైన సంబ్ంధ్యనిా ఏర్ారుాకోవడమే 
కాకుండా వారు వాకిు గతంగా దేవునితో గడుపుటను బ్టిట వారి ఆతీమయ జీవిత్వనిా స్తంద్ర్ముగా తీరిా దిదుేకున్నారు. 

కొంత మంది దీనిని వాకిు యొకు సాంత సమసా అని చెపావచుాను. నేను అలా భావించను. మేము 
సంఘమును ప్రజలు వచిా మేము ప్రకటిస్తునా వానితో సనిాహతమైన సంబ్ంధ్యనిా ఏర్ార్చుకొనుటకు ఒక 
వాహకముగా అనుమతించ్చము. వారు తమ జీవిత్వలలో తమ మనస్తలలో ఏదొక సంద్ర్ుములో త్వము సాషటముగా 
హతుుకొనిన విశ్వాసపు త్వతారాాలు, ఉదేేశము వారియొకు హృద్యాల మీద్, తీరామన్నల మీద్ ఏటువంటి విధేయత్వ 
ప్రభావము లేదు. ఈ సమసాను పరిషురించుటకు మేము శిషారికమును మరియు బోధ్లను అనుసరించుటనటుల 
చేయగలిగాము. ఈ విధ్ంగా చేయుట వలన ఒక ప్రశ్వాతా దేశస్తానికి మా ప్రతి ప్రసంగము ఒక అనుభవముగా 
మారినది. మరియు చిటట చివర్కు దేవుడు నివసించే సాలములో మనకు సాలము సిద్ాపర్చుచున్నాడని ఎవరి యందు 
మనము నిరిక్షించుచున్నామో ఆయన ఎదుట మన నీతికి ఎంతో కొంత సహాయపడును. 

ప్రజలు కేవలము ఉలాలసపర్చబ్డటము మాత్రమే కాకుండా, నిజముగా బ్లపర్చబ్డినపుాడు, వారు తమ 
దైనందిన జీవిత్వలలో దేవునితో సహవాసము చేయుట దాారా కలిగిన ఫలమును అధక సంఖాలో తెలిపెద్రు. వారు 
తమ కృప్ప స్థక్షయమును తెలిపెద్రు. వారు తమ ఆతమవర్ములను తమ జీవిత్వలలో, సంబ్ంధ్యలలో సంపూర్ణముగా 
వినియోగపర్చెద్రు. వారు సమాజములో అన్నానాత కలిగి జీవించుటను నేరుాకొనెద్రు. మరియు, క్రీస్తు శరీర్ముగా 
వారు వారి సాలములో, మనమంద్ర్ము నివసించే లోకములోనికి చొచుాకొనిపోయెద్రు. 

మూడవది, అది న్నయకతాము సంఘ పరిపూర్ణతకు కటుటబ్డియుండునటుల చేస్తుంది. ప్రతి సంఘమును దాని 
నిమితుమై దేవుడు సంఘమంతయు జరిగించునటుల రూపించినద్ంతయు ఆయన జరిగించ్చలని నమమడం పూరిుగా 
నిరేణతుకమైంది. మనదేశ్వలలో స్తవార్ు విషయంలో ఇలాంటి ద్ృకాధ్ం కలిగి ఉండడం న్న ద్ృషిటకి ఒక గొపా ప్పపము. 
అనుమానం లేకుండా దానికి ఎన్నాకార్ణాలు చెపా వచుాను కాని ఇపాటి నుండైన్న, మన మధ్ాలో నైన్న జరుగవలిసనవి 
జరుగుట ప్రర్ంభించ్చలి. 

ప్రర్ంభించుటకు నేను ఇచేా సలహాలు: 

1. పటటణంలోని లేక ప్రంతంలోని న్నయకులంద్రూ దేవుడు వారికిచిాన బ్దధ్ాతను వారి ప్రప్రధ్మైన పనిగా 
ఎంచి అంద్రూఏకమవాాలి. 

2. న్నయకులు దేవుడు వారికిచిాన వనరులను వినియోగించుకొనుటకు తగిన ఉతుమ, కార్ారూపమైన, 
అర్ావంతమైన మార్గములను కనుగొని వాటిని అంద్రూ కలసి పటటణము కొర్కు వాడాలి. 

3. ప్రతి సంఘము లోని న్నయకులు చినా చినా గుంపులుగా విడిపోయి నిరిాషటమైన ప్రంత్వలను 
నియమించుకొని పనిచేయుట దాారా ఉద్ామము సజ్ఞవుగా స్థగి వారు ప్రతి పురుషునికి, స్త్రీకి, పిలలవానికి 
స్తవార్ును అందిస్థురు. 

4. మనమంద్ర్ం కలిసి పని చేయుట వలన ఇతరులు పటటణంలో ఒకే సంఘము ఉనాద్నుకొనునటుల 
పనిచేయాలి. 
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అధ్యాయము – 10 

లోకములోనికి మిషనరీలను పంపుట 

 

“ఏలయనగా సమసు మనుషుాలకు ర్క్షణకర్మైన దేవుని కృప ప్రతాక్షమై మనము భకుహీనతను, ఇహలోక 
సంబ్ంధ్మైన దురాశలను విసరిీంచి శుభప్రద్మైన నీరీక్షణ అనగా మహా దేవుడును మన ర్క్షకుడునైన యేస్త క్రీస్తు 
మహమ యొకు ప్రతాక్షత కొర్కు ఎదురుచూచుచు. ఈ లోకములో సాసాబుదిాతోను నీతితోను భకిుతోను బ్రతుకు 
చుండవలెనని మనకు బోధంచుచునాది. ఆయన సమసుమైన దురీాతి నుండి మనలను విమోచించి, 
సత్రిురయలయందాసకిు గల ప్రజలను తనకోసర్ము పవిత్ర పర్చుకొని తన సతుుగా చేసి కొనుటకు తనుా త్వనే మన 
కొర్కు అరిాంచుకొనెను”(తీతు 2:11-14). 

ఆ దినములలో ఒక స్థమెత ఉండెను. మన చుటూటనునా లోకంలోని మర్మములనిాటి కంటే “దేవుని కృప 
ప్రతాక్షమాయెను” అను మర్మం గొపాది. 1800 సంవతసరాల తరాాత దేవుని కుమారుని న్నమం మానవ జ్ఞతిలో సగం 
మందికి తెలియద్నునది అర్ావంతమైనది కాదు. మరి ఆ తర్ములో నునా విధేయులగు క్రైసువులు ఈ మాటకు ఎంత 
విస్తగుచెంది యుంటుందో ఊహంచండి” (ఆనెవలన్నల 1901లో ఆండ్రూ ముర్రే వ్రాసిన మారిుంగ్ ఫర్ గాడ్ అను పుసుకం 
నుండి తీస్తకొనబ్డింది.) 

ఈ దినములలో మనమును ఇంకను అనేకుల నుండి ఇదే సందేశ్వనిా వింటున్నాం. కాని సతామేమిటంటే ఈ 
రోజు పరిసిాతి 1901 లో నునా పరిసిాతి కంటే విరుద్ామైంది. నమమకమైన క్రైసువులు చేసిన ప్రర్ానలు సంపూర్ణంగా 
సమాధ్యనమివాబ్డకపోయినపాటికి అదుుతమైన రీతిలో సమాధ్యనం పందుకొన్నాయి, పందుకొంటూనే వున్నాయి. 

అందుకు చైన్న ఒక మాదిరి! నేను పుటిటన సంవతసర్మందు చైన్న గోడకునా ప్రసిదిా పెరుగుతూ వుంది. ఆ 
సమయమందు, మరియు 200 సంవతసరాల ప్రశ్వాతా దేశ్వల మిషనరీ కార్ాకలాప్పల తరువాత 4 లక్షల క్రైసువులు 
వున్నారు. ఒక లక్ష మంది ప్రొటెసటంట్ క్రైసువులు 3 లక్షల మంది కథోలికుల వున్నారు. 

1970 మధ్ా కాలంలో రిచర్ా నికసన్ మొద్టి స్థరి చైన్నలో అడుగు పెటిటనపుాడు 4 లక్షల మంది క్రైసువులు 50 
లక్షల మందిగా మారార్ని నివేదించ్చడు. పలెల ప్రంత్వలలో తార్గా అభివృదిా చెందిన సంఘ ఉద్ామానిా బ్టిట అనేక 
మంది చైన్నలో యేస్త అనుచరులు 100 లక్షల మందిని మించి వుంట్టర్ని చెపుాచున్నారు. 

గత ముపాది సంవతసరాలుగా దేవుడు లోకంలో ఏమి చేసూు వున్నాడో ప్రపంచంలో మరి యే ఇతర్ దేశం 
ఈవిధ్ంగా సూచించకపోవచుా. 2,000 సంవతసరాల సంఘ చరిత్రలో ఎనాడూ లేనివిధ్ంగా ఆయన అసంఖాాకంగా 
క్రైసువులను, సంఘాలనులేవనెత్వుడు. 

ఇద్ంతయు సంఘానికి నూతన వాసువికతలను తీస్తకొని వచిాంది, ప్రత్యాకించి ప్పశ్వాతా సంఘానికి. 
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కృప మనకు ప్రతాక్షమాయెనని పౌలు తీతుకు చెపుాచున్నాడు. కాని, ఈ కృప మనకేమి బోధస్తుంది? 
ప్రత్యాకించి, మనదిన్నలలో ప్రపంచ వాాపుంగా ఆతమ దేవుని పరిచర్ాలోని నూతన వాసువికతల వెలుగులో ఏమి 
బోధస్తుంది? 

మొద్టిగా, అది ర్క్షణను తీస్తకొస్తుంది! ప్పశ్వాతా ప్రపంచం ప్రస్తుతం అంతా కాలపు ప్రమాద్ం వైపు పరుగులు 
తీస్తుంది. 

“ఈ దిన్నలలో స్తవారీుకర్ణ ఎకుువ శ్వతం ర్క్షణను గూరిాన అప్పర్ామునకు దారి తీస్తుంది. అనేకులు ప్రజలకు 
క్రీస్తు వారి ప్పపముల నిమితుం చనిపోయిన్నడని ఒపుాకొనుట చేత వారు క్రైసువులయాార్ని చెబుతున్నారు, కాని 
సంపూర్ణ వాసువిక పరిసిాతి మరుగు చేయబ్డింది. బైబిల్ పర్ంగా ర్క్షణ అంటే విడుద్ల అని అర్ాం. ఇపుాడు ప్రశా 
ఏమిటంటే “దేని నుండి విడుద్ల? స్థధ్యర్ణ సందేశమేమిటంటే “అపరాధ్ము నుండి విడుద్ల” కాని క్రొతు నిబ్ంధ్నలో 
ర్క్షణ యొకు సంపూర్ణ అంశముమన ప్రస్తుత ప్పపముల నుండి విడుద్లని అర్ాం. మన విశ్వాసము యేస్త నందు 
ఉంచినపుాడు ప్పపముల నుండి విడుద్ల దేవునిరాజాపు నూతన జీవితం నుండి వస్తుంది. కాని సమసేామిటంటే 
పర్లోకమునకు వెళ్ళాటకు అర్హతయను వాసువం మరుగుచేయబ్డుతుంది. మనం మారుమనస్తస వలన శిషాత్వానిా 
సంప్పదించుకొన్నాం. (రీ థింకింగ్ ఇవాంజలిజమ్, డలాలసిాలాలర్)ా. 

ఎవరును లోతైన, పరిపూర్ణ, క్రమమైన మారుా లేకుండా రావడం లేద్ని బైబిల్ గురిుస్తుంది. జీవము కలిగన 
దేవునితో సంబ్ంధ్లోనికి రావడమంటే, పరిశుదాాతుమడు నివశించద్గిన ఆలయంగా ఉండడ మంటే ఒకడు తనను 
త్వను పూరిుగా మారుమనస్తస పంద్డమే. నూతన జనమ కేవలం ఒక నూతన భవిషాతుును మాత్రమే కాదు గాని, నూతన 
కోరెులను, నూతన నిర్ణయాలను, నూతన సంబ్ంధ్యలను కలిగిస్తుంది. 

ఈ విధ్మైన నిరీక్షణను కాక మరియే యితర్మైన విధ్యనంలో స్తవార్ును ప్రకటించిన్న అది కేవలం మాటలతో 
చెపిానటేల, అంత మాత్రమే కాదు అటువంటి ప్రకటన కొనిా అనర్ాపు నిరీక్షణలకు దారి తీస్తుంది. 

రెండవదిగా, అది మానవులంద్రి కొర్కు ఉండెను. పేతురు ఇలా చెపుాచున్నాడు. “ప్రియులారా, ఒక సంగతి 
మర్చిపోకుడి, ఏమనగా ప్రభ్యవు ద్ృషిటకి ఒక దినము వెయిా సంవతసర్ముల వలెను, వెయిా సంవతసర్ములు ఒక 
దినము వలెను ఉనావి,కొంద్రు ఆలసామని యెంచుకొనునటుల ప్రభ్యవు తన వాగాేనమును గూరిా ఆలసాము 
చేయువాడు కాడు గాని, యెవడును నశింపవలెనని యిచఛయింపక, అంద్రు మారు మనస్తస పంద్వలెనని కోరుచు, 
మీ యెడల దీర్ఘశ్వంతముగలవాడై యున్నాడు” (2 పేతరు 3:8-9) 

పౌలు మాటలలో రెండు విషయాలు సూచించబ్డుతున్నాయి. మొద్టిది, దేవుడందిస్తునా ర్క్షణ ప్రతి 
పురుషునికి, స్త్రీకి, పిలలవానికి అందించబ్డింది. రెండవది, దేవుడందిస్తునా ర్క్షణ ప్రతి విధ్మైన వాకిుకి అందించబ్డింది. 
క్రీస్తు చెలిలంచిన క్రయధ్నంలో తొలగిపోని యే ప్పపమును లేదు. ప్రజల జీవిత్వలను లోపరుాకొనా ప్రతి ప్పపము నుండి 
వారిని కాప్పడగలిగన వాడు దేవుడు. 

మూడవదిగా, మనం అనిా ర్కాల చెడుతన్ననికి వదుే అని చెప్పాలిస యుంది. ప్రత్యాకించి ఈ లోక ఆశలకు 
విముకత చూప్పలి. ఈ ఆశలు దేవుని చేత నిషేదించబ్డినవి. కాని మనం మంచి మనస్తస గలవార్మై మనలను మనం 
లోపరుాకుంటూ జీవించ్చలి. సరియైనదిగా అంగీకరించబ్డే యదార్ామైన జీవిత్వనిా జీవించ్చలి. దైవికమైన జీవిత్వనిా 
లేక దేవుడు మనలను కోరుకొనే జీవిత్వనేా జీవించ్చలి. 
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న్నలుగవదిగా, మనం ఆశీరాాద్కర్మైన నిరీక్షణ కొర్కు కనిపెటుటకోవాలి, “ప్రస్తుత యుగము, దానిలోని 
జీవితము రెండు అంశములలో తెలియపర్ాబ్డుతుంది; ఒకటి గత సంబ్ంధ్మైన సూచన్నంశము అది నిశాయమైంది, 
చ్చరిత్రాతమకమైంది, అదిస్తవార్ు సందేశము యొకు త్వతార్ాం. రెండవది భవిషాత్ సూచన్నంశం. అది గతమందు 
జరిగిన సంఘటన మీదే ఆధ్యర్పడియుంది, కాని దాని సమయం అనిశాయమైనదై నిరీక్షణ అవసర్మై ముందుకు 
కొనస్థగుతుంది” (ఫిలిప్. ఎచ్.టౌనర్ గారిచే సూచించబ్డింది.ద్ ఎన్ఐవి నూా టెసిటమెంట్ కామెంటరీ లోనిది). 

మనం ఎందుకు ఈ విధ్ంగా జీవించ్చలి, మొద్టిగా, ఆయన మనలను సమసు దుషటతాం నుండి 
విమోచించ్చడు గనుక,ఎఫెసీ 4:17-24 ఇలా చెపుాతుంది. “కాబ్టిట అనాజనులు నడుచుకొనునటుల మీరిక మీద్ట 
నడుచుకొనవలద్ని ప్రభ్యవునందు స్థక్షయమిచుాచున్నాను. వారైత్య అంధ్కార్మైన మనస్తస గలవారై, తన హృద్య 
కాఠినాము వలన తమలో అజ్ఞఞనము చేత దేవుని వలన కలుగు జీవములో నుండి వేరుపర్చబ్డిన వారై, తన 
మనస్తసనకు కలిగిన వార్ాత అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారు. వారు సిగుగలేని వారైయుండి న్నన్నవిధ్మైన 
అపవిత్రతను అత్వాసతో జరిగించుటకు తముమను త్వమే కాముకతామునకు అపాగించుకొనిరి. అయిత్య మీరు యేస్తను 
గూరిా విని అయన యంద్లి సతాము ఉనాది ఉనాటుటగానే ఆయన యందు ఉపదేశించబ్డిన వారైన యెడల 
మీరాలాగు క్రీస్తును నేరుాకొనావారు కారు. కావున మునుపటి ప్రవర్ున విషములోనైత్య మోసకర్మైన దురాశల వలన 
చెడిపోవు మీ ప్రచీన సాభావము వద్లుకొని మీ చితువృతిుయందు నూతన పర్చబ్డినవారై, నీతియు యదార్ామైన 
భకిుయుగలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిటంపబ్డిన నవీన సాభావమును ధ్రించుకొనవలెను” 

రెండవదిగ, ఆయన మనలను ఆయనకు చెందినవారిగా ప్రత్యాకించుకున్నాడు గనుక. ఈ సతాం ప్రస్తుతం 
మనం నివసిస్తునా సంసుృతికి విరోధ్మైనద్ని బైబిలోల సాషటంగా వుంది. ఔను, నిజమే ఇది మానవ చరిత్ర మరియు 
అనుభవమంతటికి విరోధ్మైనది. కాని ఇది ప్రత్యాకించి మనకు విరోధ్మైనది. కాని అది మన సాషట కధ్నమై యుంది. 
అది ప్పత నిబ్ంధ్న కధ్. “ఈ ఉదేేశ్వనిాగూరిాన వివర్ణ శుద్ేత అను నిద్ర్శనంతో కొనస్థగుతుంది. ఆయన 
తనకేర్ారుాకొను ప్రజలు శుదుేలై యుండునటుల నిర్ణయించెను. ఇకుడ చెపాబ్డేది బ్దప్తుస్థమనిా గూరిా కాదు (ఎఫెసీ 5 
:25-28). ప్పత నిబ్ంధ్నలో చెపాబ్డిన ఉదాహర్ణ (యెహెజేులు 37:23), ఇలా సూచిస్తుంది, “కడుగుట” అంటే 
దేవుడు తనవైపు తిరిగిన ప్రజలను విగ్రహముల వలన కలిగిన అపవిత్రత నుండి కడిగి లేక శుదేి చేసి లోకం నుండి 
వేరుపర్చు దైవ కారాానిా సూచిస్తుంది. ఆదిమ సంఘం దీనిని క్రీస్తు ర్కుం చిందింపబ్డినపుాడు జరిగింద్ని అర్ాం 
చేస్తకున్నారు". మూడవదిగా, ఆయన మనము మంచి చేయుటకు ఆసకిు చూపు వారై యుండాలని సృషిటంచ్చడు గనుక. 
దేనికోసం సృజింపబ్డాామో దానిని చేయుటకు ద్ృషిటస్థరించ్చలి. ఎఫెసీ 2:10లో పౌలు ఇలా చెపుాచున్నాడు”. “మరియు 
వాటి యందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ాపర్చిన సత్రిురయలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు 
యేస్త నందు సృషిటంపబ్డిన వార్మై ఆయన చేసిన పనియై యున్నాము”. 

యాకోబు 1:27లో వ్రాయబ్డిన మాటలకు మొద్టి శత్వబ్ాంలోని ప్రజలు ఎందుకు ఆశార్ాపడలేదో ఇదే 
కార్ణం. “తండ్రియైన దేవుని యెదుట పవిత్రమును నిషుళ్ంకమునైన భకిు యేద్నగా - దికుులేని పిలలలను 
విధ్వరాండ్రను వారి యిబ్బందిలో పరామరిశంచుటయు, ఇహలోక మాలినాము తనకంట కుండ తనుా త్వను 
కాప్పడుకొనుటయునే”. 

పరిచర్ా అనేది దేవుని యొకు పని అనేది యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు యొకు చివరి మాటలలో చూస్థము. 
అపసులుల కార్ాములు 1: 1-8. కాని, ఈ మాటలు వినుట ఇదే మొద్టి స్థరి కాదు. స్తవార్ు లేఖన్నలను చూసినటలయిత్య 
ఈ విద్మైన సంభాషణ యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు మరియు శిషుాల మధ్ాలో జరిగినది. మతుయి 28 : 19-20 లో పరిచర్ాను 
గూరిా కనీసము మూడు విషయాలు దేవుని మనస్తసలో, యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు యొకు జీవితములో చూస్థుము. మొద్టిది 
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వెళ్ళాట. రెండవది పనిని నిర్ణయించుట: శిషుాలను తయారు చేయుట, యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు ద్గగర్కు చ్చలా మంది 
వివిధ్ కార్ణాల చేత వస్థురు కాని ప్రముఖామైనది శిషుాలుగా మార్ాబ్డుట. మూడవది ఏవిధ్ముగా అటువంటి 
శిషుాలను తయారుచేయాలని నేరిాంచుట. యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు నందు గురిుంచుట – నీటి బ్దపిుసమము అనునది రోమా 
6 అధ్యాయము లో పూరిుగా వివరించబ్డినది. ఎవర్యిత్య యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవును వెంబ్డించ్చలనుకుంటే నూతన 
సంబ్ంధ్యనిా ఏర్ార్చుకొని ఆయన యొకు మర్ణ, సమాధ, పునరుత్వానము యొకు అనుభవానిా అనుభవించ్చలి. 

మారుు 16: 14-16 లో యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు దేవుని పరిచర్ా యొకు పరిధని తెలియజేస్తున్నాడు – 
“సర్ాలోకమునకు”. ప్రముఖామైన ఫలిత్వనిా తెలియజేస్తున్నాడు ర్క్షింపబ్డుట లేదా శిక్ష విదింపబ్డుట. మరియు 
ఎవరును ఏ కార్ణముచేత వదిలిపెటటబ్డరు. లూకా 24: 44-48 లో దేవుని పరిచర్ా యొకు న్నలుగు భావనలను 
తెలియజేస్తున్నాడు. 1. శిషుాలు లేఖన్నలను అర్ాము చేస్తకొనుట 2. ఇశ్రాయేలియులు మాత్రమే పునరుద్ారించ బ్డుట 
కాదు కాని లోకమంతటికి ర్క్షణ అనుగ్రహంపబ్డుట 3. ఆ పరిచర్ా యేరుసలేముతో ఆర్ంభమై మనవర్కు వచుాట 
చివరిగా ప్రజలు ఆయనకు స్థక్షుాలు. 

యోహాను 20: 19-21 లో దేవుని పరిచర్ా యొకు రెండు భావనలను చూడవచుాను. మొద్టిగా యేస్త క్రీస్తు 
ప్రభ్యవు వలె మనమును పంపబ్డాాము, అది కొదిేగా వేరుగా ఉనాను చివరి ఫలితము మాత్రము ఒకుటే. దేవుడు యేస్త 
క్రీస్తు ప్రభ్యవును మార్గము చూపించుటకు పంపించ్చడు, యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు శిషుాలను ఇతరులకు మార్గమును 
చూపించుటకు పంపించ్చరు. రెండవదిగా దేవుడు చేయద్లచుకునా పనిని యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు, శిషుాలు, వెంబ్డించే 
వారి దాారా చేస్తున్నాడు. 

అపసులుల కార్ాములు 1: 6-8 లో దేవుని పరిచర్ాను గూరిాన రెండు అంశ్వలు చూడవచుాను. మొద్టిగా 
స్థక్షయమిచుాటకు గల శకిు, రెండవది జీవితము లేదా స్థక్షయముగా ఉండుటయే జీవితము. 1 కొరింథీయులకు 6: 19-20  
మీ దేహము దేవునివలన మీకు అనుగ్రహంపబ్డి, మీలోనునా పరిశుదాాతమకు ఆలయమై యునాద్ని  మీరెరుగరా? 
మీరు మీ సతుు కారు, విలువపెటిట కొనబ్డినవారు గనుక మీ దేహముతో  దేవుని మహమపర్చుడి. 
రెండవదిగా,  సంసుృతి పర్మైన వాటి నుండి మరియు గౌర్వము గల ప్రజలు మరియు ద్గగర్గా ఉనా ప్రంత్వల 
కంటేను పరిధ దాటి వెళ్ళానది  
ఈ రోజును బ్టిట ఎటువంటి ముగింపు ఏమిటి ? మొద్టిగా, స్తవార్ు అనునది సర్ా సృషిటకి, ప్రత్యాకమైన కొంతమందికి 
మాత్రమే కాదు. యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు చెపిానది యెరుషలేము మరియు ............................... పౌలు తెలియజేసినది ..... 
తీతు  2:11 ఏలయనగా సమసు మనుషుాలకు ర్క్షణకర్మైన దేవుని కృప ప్రతాక్షమై 
రెండవదిగా, మన జీవిత్వలు ప్రపంచ స్తవారీుకర్ణకు పనిముటులగా ఉన్నాయి. కావున మనకు ఉనా ప్రతి దానిని 
స్తవారీుకర్ణకు వెచిాంచ్చలి. 
మూడవదిగా, ఎకుువగా పని జరిగిన దినములలో ఉన్నాము. ప్రపంచమంతట స్తవార్ు ప్రకటించబ్డుచునాది మరియు 
కోటల కొలది ప్రజలు యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవును వెంబ్డిస్తున్నారు మరియు దేవునితో సంబ్ంద్ము కలిగి ఉంటున్నారు. 
ఇంకా కొనిా సంవతసర్ములలో అంతట్ట స్తవరీుకర్ణ జరుగుతుంది, ప్రతి ప్రంత్వనికి వెళ్ళాతుంది. అనగా అంద్రూ 
ర్క్షించబ్డే విశ్వాసములోనికి వస్థురు అని కాదు గాని, యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవు చెపిానటులగా కొంద్రు ర్క్షించబ్డుత్వరు 
కొంద్రు శిక్షించబ్డుత్వరు. కాని ప్రతి పురుషుడు, ప్రతి స్త్రీ, ప్రతి చినా బిడ ాదేవునితో సమాధ్యనపడుటకు తపాక 
అవకాశము కలిగి ఉంట్టరు. 
న్నలుగవదిగా, ఈ దినములలో నివసిస్తునా మనము ఇది పూరిుగా నెర్వేర్ాబ్డుటకు ఏమి చేయాలి అని గమనించ్చలి. 
మనము లేఖన్నలను గమనించ్చలి : యేస్త క్రీస్తు ప్రభ్యవును వెంబ్డించే ప్రతి ఒకురు దేవునితో అన్నానా సంబ్ంధ్ము 
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కలిగి ఉండాలి. మనము పూర్ా చరిత్రను గమనించి ప్రపంచ స్తవరీుకర్ణను గురించి అర్ాము చేస్తకునాటలయిత్య 
లేఖనముల ప్రకార్ము చరిత్ర కొనస్థగించబ్డుతుంది. 2Pet 3:8,9 ప్రియులారా, ఒక సంగతి మర్చిపోకుడి. ఏమనగా 
ప్రభ్యవు ద్ృషిటకి ఒక దినము వెయిాసంవతసర్ములవలెను, వెయిాసంవతసర్ములు ఒక దినమువలెను ఉనావి. 9 
కొంద్రు ఆలసామని యెంచుకొనునటుల ప్రభ్యవు తన వాగాేనమును గూరిా ఆలసాము చేయువాడు కాడు గాని 
యెవడును నశింపవలెనని యిచఛయింపక, అంద్రు మారుమనస్తస పంద్వలెనని కోరుచు, మీ యెడల 
ధీర్ఘశ్వంతముగలవాడై యున్నాడు. 
ఇంకా గమనించినటలయిత్య, స్తవార్ు ప్రపంచమంతట్ట ఎలా ప్రకటించబ్డుతుంది మరియు చివరిగా, 
దానికనుగునముగా మనము సాందించ్చలి. ప్పశ్వాతా దేశ్వలు జ్ఞగ్రతుగా ఉంటునా కొంతమంది మిషనరీలను 
పంపించ్చలి. మిగిలిన దేశ్వల వారు ఎకుువ మంది పంపించ్చలి మరియు చుటుటపకుల ఉనా దేశ్వల వారు మరి ఎకుువ 
మంది మిషనరీలను పంపించ్చలి. స్తవార్ు ఎకుువగా ప్రకటించబ్డుటకు మరియు సంఘాలు ఎకుువగా 
స్థాపించబ్డుటకు ప్రయాసపడాలి. చ్చలా మంచి పనులు చేయవచుాను కాని ప్రత్యాకముగా పై రెండు పనులు తపాక 
జరుగవలయును. చివరిగా తపాక మన ప్రమేయము ప్రపంచ స్తవరీుకర్ణలో ఉండాలి. ప్రపంచ స్తవరీుకర్ణ అనగా 
మిషనరీలను పంపడము మాత్రమే కాదు గాని నశిస్తునా వారికి స్తవార్ు ప్రకటింపబ్డుట మరియు సంఘములు 
స్థాపించబ్డుట. 
సంఘ స్థాపన పరిచర్ాలలో ముఖాముగా మన చుటూట ఉనా ప్రంత్వలలో స్తవార్ు ప్రకాశ్వనిా ప్రకాశించే విద్ముగా 
మనము చొచుాకు పోవాలి, సమాజము యొకు ప్పపపు సిాతిని వారు అర్ేము చేస్తకోవాలి. దేవుడు వారికి నూతన 
జనమనిచిా వారిని ఎదిగిసూు వివిద్ ప్రంత్వలలో వాడుకుంట్టడు. 
దేవుడు ఈ ప్రపంచములో మనకు ద్గగర్గా ఉనా ప్రంత్వలలో లేదా దూర్ముగా ఉనా ప్రంత్వలలో లేదా పరిచర్ా లేదా 
మిషనరీల దాారా తను చేయద్లచుకునా పనిని, క్రీస్తు ప్రజలంద్రి దాారా చేస్థుడు.  
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అధ్యాయము – 11 

ఈ రోజే అవకాశమునా రోజు 

 

సంఘ చరిత్రలో ఎవడైనను ఒక ఉద్ామం ఆవిర్ువించుట చూచే ధ్నాతని ఎకుువగా పందుకున్నాడా? 
ఎకుువగా గమనిసేు సతాము ప్రబ్లిన తరాాత ఒకడు గురిుంచడం ఉద్ామం విషయంలో జరుగుతుంది. కొరియాలో 
మిషనరీ ఉద్ామం ఆవిరాువానిా యాభై సంవతసరాల క్రితం ప్రజలు ఎలా తెలుస్తకొనే వారో తలంచుకుంటే న్నకు 
ఆశార్ామేసింది. కొరియాలో నునా సంఘం కార్ా సిదిా కలిగించు ప్రభ్యవు నుండి గొపా ఆశీరాాదానిా అనుభవించి 
నూతన విశ్వాస్తలను, సంఘాలు అదుుతమైనరీతిలో పెరుగుట చూచ్చరు. కాని ఇలా జరుగుటను చూచిన వారు 
అస్థధ్యర్ణమైన సేవా ద్ృకాధ్ంతోనే ఇది స్థధ్ామైంద్ని తెలుస్తకున్నారు. 

ప్రపంచంలో అనేక దేశ్వలు ప్రభ్యవు వలన అనేక ఆతమల పంటను కోయగలిగాయి. కాని ఎనిా దేశ్వలు ప్రజల 
విషయంలో, దాని సరిహదుేలను దాటి వెలుపల నునా దేశ్వల పటల భారానిా కలిగియునావి? చ్చలా కొదిేగానే, 
ప్రత్యాకించి, ఎవరైత్య వారి సాంతదేశంలోని సంఘం దాారా ప్రభావితం చేయబ్డత్వరో వారే భారానిా కలిగి ఉన్నారు. 
సంఘములో గొపా ఎదుగుద్లను మరియు మిషనరీ కోరిక విషయంలో ఆసకిు చూపుటకు రెండింటిని చూచిన వారు 
ఎంత మంది దానిని ప్రపంచ వాాపుంగా తీస్తకొని పోగలిగారు? 

ప్రస్తుతమునా మన రోజులోల ఉదాహర్ణగా మాట్టలడుకుంటే ఉక్రెయిన్ లో ఆ ఉద్ామం ఆవిర్ువించుటను 
చూస్తున్నాము. సంవతసరానికి ఒక సంఘంలో 15% మంది పెరుగుతుంటే ఈ ఉద్ామానికి ప్రర్ంభ సూచికలు. 
వాసువానికి అది కార్ాసిదిా కలుగచేయు ప్రభ్యవు యొకు అస్థధ్యర్ణమైన ఆశీరాాద్మై యునాది. గొపా 
విషయమేమిటంటే, దేశంలో నునా వివిధ్ ర్కాలైన డిన్నమినేషనుల 2015 సంవతసరానికలాల 28,000 సంఘాలు 
స్థాపించబ్డుట చూడవలెనని కలిసి 15 సంవతసరాల ఉద్ామానేా చేపట్టటయి. దేవుడు ఉక్రెయిన్ లో నునా 50 లక్షల 
ప్రజలు స్తవార్ును విని, అర్ాం చేస్తకొని యేస్త క్రీస్తును వారి సాంత ర్క్షకునిగా ఆహాానించే అవకాశం కలిగియుండాలని 
కోరుచున్నాడని విశాసించినపుాడే ఇది జరుగుతుంది. తరువాత, నూతనంగా విశాసించిన ప్రజలు నూతనమైన 
సంఘంలోనికో లేదా అపాటికే నునా సంఘంలోనికో చేర్ాబ్డి విశ్వాస జీవితంలోనికి, లోకంలో సంఘం కలిగియునా 
దేవుని ఉదేేశాంలోనికి తారితంగా ఎద్గాలి. 

దేశము నిమితుము ఇది తండ్రి చితుమై యుంద్ని తెలుపు అనేక సూచనలునావి. గత పది సంవతసరాలుగా 
వారు 9,000 నూతన సంఘాలు స్థాపించబ్డడం, స్థానిక సంఘాలలో వేల కొలదిగా, వంద్ల కొలదిగా నూతన 
విశ్వాస్తలు బ్దప్తుసమం తీస్తకోవడం వారు చూశ్వరు. విశేష మేమిటంటే, కొంత మంది వారి గుణాంకాలలో వారు 1,000 
మంది మిషనరీలను పంపిచ్చమని, అందులోఎకుువ మంది ర్ష్ట్రా భాష మాట్టలడు దేశ్వలలో పరిచర్ా చేస్తున్నార్ని 
తెలిప్పరు. కొనిా యదార్ామైన అంచన్నలు ర్ష్ట్రాలో 50% సంఘాలు ఉక్రెయినల దాారానే నడిపించబ్డుతున్నాయని 
సూచిస్తున్నాయి. 

ఉక్రెయిన్ క్రైసువుల అదుుతమైన సమర్ాణకు, పరిచర్ాకు న్న వాకిుగత అనుభవం రూప్పనిాస్తుంది. ఈ 
విషయానిా ఏమాత్రం త్యడా లేకుండా న్నతో చెపిాన కొనిా ప్రముఖామైన డిన్నమినేషన్ న్నయకులను నేనే కలిశ్వను. ఒక 
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న్నయకుడు గోడ మీద్నునా ప్రపంచం పటమును చూపిసూు వారెకుడ నివసిస్తున్నారో, అకుడ మొద్టి సంఘానిా ఎలా 
స్థాపించ్చడో గురుు చేస్తకున్నాడు. వెంటనే వారు ఈ సంఘానికి వెలుపల అనేక సంఘాలను ఎలా స్థాపించ్చరో గురుు 
చేశ్వరు కొనిా స్థరుల మొద్టి సంఘం వంద్ మందితో కూడినదై యుండవచుా, కొనిా సంద్రాులలో వెయిా మందితో 
కూడినదై యుండవచుా. ఆ చిత్ర పటము ఒక సంఘానిా వారు ఎలా స్థాపించ్చరో చెపుాట లేదు కాని అది వారి 
పటటణములో నునా గొపా ప్రజ్ఞ సంఖాను యేస్త వైపు ఆకరి్ంచునటుల ఎలా ఒక కేంద్రమైందో తెలుపుతుంది. నేడు 
స్తవారీుకర్ణ విషయంలో యేస్త వైపు ఆకరి్ంచునటుల ఎలా ఒక కేంద్రమైందో తెలుపుతుంది. నేను స్తవారీుకర్ణ 
విషయంలో అనేక ర్కాలైన విధ్యన్నలు ఆవిర్ువించడం, అభివృదిా చెంద్డం చూచుటను బ్టిట అధకంగా సంతోషిస్థును. 
తెలుసకోగలిగిన గొపా విషయమేమిటంటే పరిసిాతిని అధ్ాయనం చేసి, వారి అనైకాతను అవగాహన చేసికొని వారి 
పటటణంలోనికి స్తవార్ును తీసికొని వెళ్ళలటకు నూతన స్తవారీుకర్ణ పద్ేతులను కనిపెటిట వాటిని అభివృదిే చేసేవారు. 

ఆ గోడ మీద్ మరినిా చిత్ర పట్టలున్నాయి! ఆ పట్టలు ఎకుువగా వారి పటటణానికి చుటూట నునా ప్రంత్వలకు 
సంబ్ంధంచినవి. ఆ ప్రంతం పూరిు దేశమైన్న అయివుండవచుా లేదు వారికి అవగాహన కలిగిన భూభాగ ప్రంతమైన్న 
అయిండవచుా. ఆ పట్టలపై ఎకుువగా గురుులున్నాయి. వారు మరినిా సంఘాలను స్థాపించిన ఇతర్ ప్రదేశ్వలను 
సూచించే గురుులవి. ఎందుకు ప్రత్యాకించి ఆ ప్రదేశ్వలు గురిుంచబ్డినవని మీరు అడిగినపుాడు సంపూర్ణంగా ఒక 
ప్రంత్వనిా ఎలా రాబ్టటవచుాన్న చకుటి ప్రణాళ్ళకను అవి నీకు తెలియజేస్తున్నాయి. ఎలలపుాడు గురి యొకుటే. నిజ్ఞనికి, 
ఒక న్నయకుడు ప్రభావంతమైన కధ్ను వివరిసూు మధ్ాలో న్న మోకాళ్లమీద్ తన చేతిని వుంచి ఈవిధ్ంగా చెపుాట న్నకు 
గురుుంది. స్తవార్ు కధ్న్ననిా మన ప్రజలంద్రికి తీసికొని వెళ్ాటం చ్చలా మంచిపని. 

ఆశీరాాద్ం వెంబ్డి ఆశీరాాద్ం తీసికొని వచేా ఈ సేవ నిమితుమై అనేక గంటలు గడిపి మనం దానిని 
జరిగించ్చలని అనుకొనినపుాడు “మిగిలిన కార్ాము ప్రతిఫలంగా కనిాస్తుంది. ర్ష్ట్రా మాట్టలడే దేశ్వల చిత్ర పటం గోడ 
మీద్ లేకపోత్య ఆయన సంఘము దాారా దేవుని మహమ బ్యలుపర్ాబ్డే మరో దేశముండేది. ఏదైన్న ఒక ప్రదేశము 
దానిలో నునా న్నయకులను తరీీదుచేసేు అదుుత్వలు జరుగుత్వయనే స్థమెత నేను ఎకుువ స్థరుల విన్నాను. కాని 
వాసువం అది కాదు. అది కేవలం క్రీస్తు జనులలో పరిశుదేాతుమడు ఇచేా తరీీదు వలననే జరుగుతుంది! ఒకరు న్నతో 
ఇలా చెప్పారు “సిమత్, మొద్టి శత్వబ్ేంలో దేవుడు రోమాస్థమ్రాజాం ప్రపంచంలో కొనిా వంద్ల మైళ్ళా దూర్ంలో రోడాు 
నిరిమంచడానికి, వారి భాషను ప్రబ్లింప చేయడానికి వాడుకొన్నాడని తెలుస్థ? ఆయన ఇది ఎందుకు చేశ్వడో తెలుస్థ? 
ఇదిగో సంఘం ప్పశ్వాతా దేశ్వలనిాటికి స్తవార్ును తీస్తకొని వెళ్ళాలనే”. 

ర్ష్ట్రా వారు అదే పని చేశ్వరు. వారు మన ప్రపంచ భాగంలో వంద్ల మైళ్ళల రోడు ావేసి వారి ర్ష్ట్రా భాషను మన 
మీద్ రుదాేరు. ఎందుకో తెలుస్థ? ఉక్రెయిన్ ప్రజలు ర్ష్ట్రా మాట్టలడే దేశ్వలనిాటికి నువార్ును తీసికొని వెళ్ళలలని. 
ఏవిధ్మైన ఆరాుటము లేకుండానే ఉక్రెయిన్ సంఘము 21వ శత్వబ్ేంలో ర్గులుచునా పరిచర్ాలో భార్ంతో 
లోకములోనికి చొచుాకు పోయింది. ప్రపంచంలో మరియే యితర్ మిషనరీలు కలిగి లేనంతగా వారి పటటణంలోని, 
ప్రంత్వలలోని, సంఘాలలోని అనుభవాలు వారికి గొపా ప్రోద్ులానిాచ్చాయి. ఎలా స్థధ్ామైంది? 

ఒకటి, సంఘం కలిగియునా ఉదేేశాం విషయంలో వారు పరిశుదాాతుమని లోతైన ఒపుాకోలును కలిగయున్నారు. 
దేవుడు వారికిచిాన సేవా పని యందే లక్షయముంచ్చరు గాని మరి యే యితర్ విషయాలపై వాద్ము పెటుటకొనలేదు. 
దేవుడు ఈ లోకంలో చేయద్లచిన ద్ంతయు క్రీస్తు విశ్వాస్తలంద్రి దాారా జరిగించుకుంట్టడను సత్వానిా వారు 
గ్రహంచ్చరు. 

రెండు, క్రీస్తు జనులలో న్నయకుల ప్పత్రను వారు అర్ాం చేస్తకున్నారు. వారిలో అధక సంఖాాకులు 
గ్రహంచిందేమిటంటే దేవుడు క్రీస్తు సంఘము దాారా జరిగించుకోవాలనుకుంటునాది క్రీస్తు జనులను ఈ పనిని 
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జరిగించుటకు శకిు కలిగించే న్నయకులదాారాను, వారికునా వర్ములను అభాాసము చేయు వారి దాారా 
జరిగించుకొంట్టడని. తతీలితంగా ఈ దినములలో ఇతరులను ప్రోతసహంచువారికంటే సమర్ావంతులైనందున క్రీస్తు 
తన సంఘానికి అనేక మందిని సేవకు సిద్ాపర్చి ఇచ్చాడు. 

మూడు, క్రీస్తు సంఘానికునా శకిుని వారు గ్రహంచ్చరు. ఒక పెద్ే సంఘములో కాపరిగా పనిచేస్తునా ఒక వాకిు 
న్నతో ఇలాచెప్పాడు. ఇద్ంతయు కేవలం స్తవార్ును మన దేశమంతటికి వాాపింప జేయడానికి, అందు చేత ఉక్రెయిన్ 
లో నునా సంఘములో అభివృదినాి, విసురించబ్డిన పద్ేతులను చూశ్వను. వారు వివిధ్ ప్రదేశ్వలోల చినా చినా 
గుంపులుగా ఏర్ాడాారు. ఈ విధ్మైన చినాపద్ేతులు ప్రజలకు ర్క్షణ మార్గమును పరిచయం చేయుటకును, నూతన 
విశ్వాస్తలను శిషుాలనుగా చేయుటకును వుండెను. అంతమాత్రమే కాదు గాని న్నయకత్వానిా గ్రహంచి, శిక్షణ నిచిా 
ప్రోతసహంచుటకు ఉత్ర్పార్కాలుగా వారు పని చేశ్వరు. 

ఈ చినా గుంపులు పలు చోటల విసురించి నూతన సంఘాలు ప్రర్ంభించబ్డుటకు పున్నదులుగా పనిచేశ్వరు. 
కాబ్టిట ఈ స్తవార్ు పరిచర్ా వారి పరుగు ప్రంత్వలలో, వాాప్పర్ ప్రదేశ్వలలో, ప్రజలు నివశిసూు చలించే ప్రదేశ్వలకు 
స్తవార్ును ప్రభావవంతముగా తీసికొని రావడము మాత్రమే కాదు కాని నూతన ప్రదేశ్వలలోనికి స్తవార్ును 
ప్రభావవంతముగా తీసికొని రావడము మాత్రమే కాదు కాని నూతన ప్రదేశ్వలలోనికి స్తవార్ును తీసికొని వెళ్ళల నూతన 
సంఘాలు ఏర్ాడునంతగా ప్రభావము చూప్పయి. అనేక సంఘాలు నూతన సంఘాలను స్థాపించడము నిజముగా 
అదుుతమైన విషయము. అంత్య కాదు గాని వారు ఒక స్థధ్యర్ణమైన జీవిత్వనిా జీవించ్చరు. అది కేవలము ఊపిరి 
ప్తలాడము కొర్కే. 

న్నలుగు, సంఘము వారిని ఉక్రెయిన్ కు ఆవలనునా ప్రదేశ్వల మీద్ ద్ృషిట స్థరించమని అడుగుతునాటుల 
గ్రహంచ్చరు. మొద్టి మూడు విషయాలు యేస్త సంఘము పెరిగే ప్రతి ప్రదేశంలో చూడవచుా. కాని ఈ 
ప్రభావవంతమైన న్నలుగవ విషయం ననెాంతగాన్న ప్రభావితం చేసింది. ఒక వాకిు తన ప్రదేశ్వనిా మనుషుాలను 
ప్రేమించడం సర్ాస్థధ్యర్ణం. కాని ప్రభ్యవునుబ్టిట తన సాంత దేశ్వనికి శత్రువులైన వారిని అదే స్థాయిలో ప్రేమించడము 
ప్రభ్యవు ఇచేా సేవకు ప్రత్యాకమైన పిలుపు. 

నేను బ్దగా ఒపిాంప చేయబ్డిన అంశమిదే. పరిశుదాాతమ దేవుడు స్తవార్ును విసురింప చేయుటలో తనతో 
కూడా కలసి పని చేయునటుల స్తవార్ుకు స్థక్షులను ఎలలపుాడు సిద్ాపరుాకుంట్టడు. గత 2,000 సంవతసరాల చరిత్రను 
మనం చూసినపుాడు, ప్రత్యాకించి గత 250 సంవతసరాలలో ఇది మర్ల మర్ల జరుగుట చూస్తున్నాము. ఈ 
యుగార్ంభము నందు ఆతమ యూర్ప్ లోని పురుషులను, స్త్రీలను వారి దేశంలో స్తవార్ు ప్రబ్లునటుల వాడుకొన్నాడు. 
19వ శత్వబ్ేపు అంతమందు ఆ ఆతమ అమెరికాలోని సంఘంలో పని చేయుట ప్రర్ంభించింది. తరువాత వంద్ 
సంవతసరాలలో అమెరికాకు చెందిన లక్షల కొలది యవాన స్త్రీ, పురుషులు ప్రపంచం మొత్వునీా చుట్టటరు. మనం దీనిని 
ఆధునిక మిషనరీ ఉద్ామమని పిలుస్థుము. ఈ ఉద్ామము ఆతమ దేవుని స్థాధీనపు హస్థులలో కొనస్థగి ఈ దిన్నన 
ఇంత గొపా పంటను కోయగలిగినది. 

20వ శత్వబ్ంే మధ్ా కాలంలో 1900 సంవతసరాలలో స్థక్షయమివాబ్డని రెండు విషయాలను 19వ శత్వబ్ేంతో 
చూడవచాని కనెాత్య లాటుకొట్ నివేదించ్చరు. క్రైసువ విశ్వాస చరిత్రలో మొద్టి స్థరిగా సంఘము విశావాాపుమైనది. 
2008 సంవతసరాల మహోనాతమైన సేవా ఉద్ామము సంఘము ప్రపంచమంతయు ప్రబ్లునటులను, ప్రతి జ్ఞతి నుండి, 
ప్రతి భాష నుండి, దేవునికి విశ్వాస్తలను ఏర్ార్చినది. అస్థధ్యర్ణమైన ఎదుగుద్ల 20వ శత్వబ్మేంతయు కొనస్థగి 
ప్రస్తుత మందునా పరిసిాతిని నెలకొలిాంది. 
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“ఏ మనుషుాడు లెకిుంచ లేని విధ్ముగా ప్రతి దేశములోనూ, జ్ఞతిలోనూ, భాషలోను ఉనాంత విశ్వాస్తలను 
సంఘము ఇంతకు ముందెనాడూ చూడలేదు”. ("ద్ మిషనరీ మూమెంట్ ఇన్ క్రిషిటయన్ హసటరి”లో ఎ.ఎఫ్. వాల్స 
చెపిాంది). 

యేస్త సంఘము సమీపములో లేని జ్ఞతి తపా సమీపమున నునా ప్రతి జ్ఞతి వారు ఇంకను క్రీస్తును గూరిా 
విననకురేలదు అనుకుంటున్నాను. ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, ఆసియాలలో సంఘ ఎదుగుద్ల పెరిగింద్నే చెప్పాలి. ఈ 
ప్రంత్వలలో అనేక మంది క్రైసువులు ప్పశ్వాతా ప్రపంచంలోని సంఘాలను చినావిగా చేస్తున్నాయి. ఉదాహర్ణకు, 
అమెరికాలో ఉనా సంఘాల కంటే ఇండియాలోనే ప్రస్తుతము ఎకుువని కొని అధ్ాయన్నలు సూచిస్తున్నాయి. అంత్యకాక 
గత రెండు సంవతసరాల కాలంలోనే అమెరికాలోని ఒక సంఘము కనుమరుగైనది. అమెరికాలో సంప్రదాయ బ్ద్ేమైన 
సంఘాలు క్షీణిస్తుండగా సతా పర్మైన సంఘ స్థాపనలు అధకమయాాయి. 

ఇంకా అదుుతమైన విషయము ఏమిటంటే ఆఫ్రికా, ఆసియా మరియు లాటిన్ అమెరికాలలో గతములో 
స్తవార్ును వినావారు ప్పశ్వాతా దేశ్వలకు మిషనరీలను పంపుతున్నారు. ఇందులో భాగముగా ఒక నూతన విధ్యనంగా 
అమెరికాలో ఎ.యం.ఐ.ఎ సంసా ప్రర్ంభించబ్డినది. అమెరికాలోని పెద్ేవైన ఎపిసోపలియన్ సంఘాలు వాకాపు 
సతాము విషయంలో క్షీణించుటను చూచి మరో నూతనమైన పరిసిాతిని నెలకొలాట్టనికి ఇదే సరియైన సమయమని 
నడుం కట్టటయి. కాని మర్ల నూతనముగా ప్రర్ంభించడము కాకుండా గతమందు చేపటిటన మిషనరీ కార్ాక్రమానిా 
జరిగించ్చరు. వారు ఆంగిలకన్ మిషన్ ఇన్ అమెరికా (ఎ.యం.ఐ.ఎ) చెందినవారైనటుట రువాండా మరియు ఈశ్వనా 
ఆఫ్రికా ప్రంతములలోని బిషపల దాారా గురిుంచబ్డిన వారై ఆ పనిని చేపట్టటరు. 

“క్రైసువాముపై ప్పశ్వాతా ఆలోచన్న శకిుని ఎదిగిన కాలములో అది ప్పశ్వాత్యాతర్ మతపర్మైన సంఘముగా 
పిలువబ్డాలి.” 

ఉక్రెయిన్ సంఘము కలిగి ఉనా మాదిరిని బ్టిట ప్పశ్వాతా ప్రంతములో మిగిలి ఉనా మనము ఏమి 
నేరుాకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడంటే పంట కోయుటకు సిద్ాముగా ఉండి మిగిలిన ప్రపంచము కొర్కు గొపా 
కోరిక కలిగివుండాలని. రాబోవు దిన్నలోల మనము అనుసరించి జరిగించుటకు ఈ క్రింది విషయాలను పరిగణలోనికి 
తెచుాకోవాలని నేను హెచారిస్తున్నాను. 

ఒకటి, ఆయన వంద్ల సంవతసరాలుగా నమమకముగా జరుగుతునా ప్రర్ానలనిాంటికి సమాధ్యనము 
ఇస్తున్నాడు. క్షీణిస్తునా మన పరిసిాతిని మనము పటిటంచుకోక పోయినపాటికిని రెండు వంద్ల యాభై సంవతసరాలుగా 
ఆతమల పటల భార్ము కలిగిన విధేయతగల ప్రజలు ప్రరిాసూు వుండుటను బ్టిటయే ప్రస్తుతము స్తవార్ు విసురించుటకు గల 
కార్ణమని మనము తపాక గ్రహంచ్చలి. లోకములో సంఘము యొకు అదుుతమైన అభివృదిా దానిని గురిుంచి చెలిలంచిన 
కృతజఞతల ఫలితమే. నేను గురిుంచుటను మొద్టి స్థానములోపెట్టటను. ఎందుకంటే మన కాలంలో మన చుటూట ఏమి 
జరుగుతుందో మనం సరైన ద్ృషిట స్థరించుట లేద్ని నేను నముమత్వను. అనేకస్థరుల మనం విలియం కేరి జీవించిన 
దినములలో మనం జీవించినటేల ప్రరిాంచుటను కొనస్థగిస్థుము. ఈ పనిని కార్ాక్రమాలుగా తీరిాదిదేి జరిగించుటకు లేక 
చందాలు వసూలు చేసి జరిగించుటకే మన ప్రయత్వాలు వుంట్టయి. అందువలన ఈ దినమందు అదుుతము చోటు 
చేస్తకోవచుా. కాని అదుుతము ఎకుువ కాలము నిలువదు. మనము దానిని చూడాలి, దానిని గురిుంచ్చలి, దానియందు 
ఆనందించ్చలి. 

రెండు, ఆయన ప్రపంచ స్తవారీుకర్ణను మర్లా రూపిస్తున్నాడు. ప్రపంచంలో నునా మిగిలిన 
సంఘాలనిాంటిలో నుండి ఒకొుకు త్వర్ ప్రకాశిసూు వుంది. ఒక ప్రదేశం నుండి వేర్క ప్రదేశం వెళ్ళాలనే చ్చరిత్రాతమక 
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ఆలోచన చెరిపివేయబ్డుతుంది. సేవాభారాలు మృతమవుచునావి. ఎకుడ చూసిన్న ఎపుాడు చూసిన్న ప్రపంచ 
స్తవారీుకర్ణ బ్దగా ముందుకు వస్తుంది. ఈ ఆశీరాాద్ములు తగిగంచుటకు న్నకు కార్ణము కనబ్డుట లేదు. మిషనరీ 
పరిచర్ా అనేది ఏవిధ్ముగాను లేఖన్నను స్థర్మైన పద్ము కాదు. సంఘము దాారా ప్రతిక్షేపించుకొను క్రీస్తు 
ప్రధ్మికంగా వాకాాను స్థర్మైయున్నాడు. ఇపుాడు సంఘం యొకు కొలత, వెడలుా, పరిణితి, విసుర్ణ మనం 
ఆనందించద్గిన సిాతిలో వుంది. ఇది మన సందిగాతయు, సవాలునుయై వుంద్ని నేననుకుంట్టను. ఆతమ దేవుడు ఏమి 
చేయుచున్నాడో దానిా కలిగియుండుటకు దానితో సర్ాత్రా సహకరించుటకు మనస్తస కలిగివుండాలి. మిషనరీలను 
పంపించుట, నూతన ప్రణాళ్ళకలను పెంపందించుట, చరిత్రను కొనస్థగించుట ఏమాత్రం గొపా ఆజఞ యొకు పిలుపు 
కాదు, సంఘం యొకు ఉదేేశము కాదు. మనం క్రీస్తులో జీవిసూు దేవుని స్తవార్ును ప్రకటించ్చలి. ఒకవేళ్ నూతన 
మిషనరీ కార్ా కలాప్పలను ప్రర్ంభించ్చలిసన నూతన వాసువికతతో నింపుతున్నాడు. మనం దానికి సాందించ్చలి. ఈ 
దినమందు ఆతమ దేవునితో సహకరించక పోవడము ప్పపమవుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే దేవుడు మనకు 
అనుగ్రహంచిన సదావకాశము, సమకూరిాన వనరులు వార్ామవుత్వయి. 

మూడు, ఆయన ప్పశ్వాతా దేశ్వల వారు మరో విధ్ంగా వావహరించమని అడుగుచున్నాడు. ప్రపంచంలో 
వునా మన సహోద్రుల అనుభవాలు మనకేమి బోధస్తున్నాయంటే  

1. దాార్ము ఇంకను తెరిచే వునాది. దేవుడు ఇంకను అనేక మంది పిలలలను మార్గంలోనికి తెచుాచున్నాడు.  
2. వారు ఈ పని విషయంలో న్నయకతాం జరిగించుటకు సిద్ేమవుతున్నారు.  
3. మన ప్పత్ర ఆయాపరిసిాతులను బ్టిట మారుతూ వుండాలి. 

న్నలుగవది, ఆయన తన కుమారుని రాక కొర్కు భూమిని సిద్ాపర్చెను. ఇపుాడు మనం అనుభవిస్తునా 
ఆశీరాాద్ములను గొపా నిరీక్షణతో పరిశీలించుచున్నాం. మన దినములలో వునా ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ, పిలలవాడు 
స్తవార్ును విని అర్ాం చేస్తకొనిదానికి సాందించడం మాత్రమే కాకుండా, శిషుాలుగా చేయబ్డటమే కాకుండా యేస్త 
క్రీస్తు మహమతో, అధకార్ంతో వచుా దినముకు సిద్ాముగా వుండాలి. మన సహోద్రులు ఈ వుదేేశం కలిగిన వారై 
నివసించ్చరు. ఒకవేళ్ మనం దాని ప్రముఖాతను తిరిగి గ్రహంచగలిగిత్య అది మనకు మంచిద్వుతుంది. కాని దీని 
యంతటి నుండి మనం వేస్తకోవాలిసన ప్రముఖామైన ప్రశా ఏమిటంటే దాని నిమితుం మనం ఏమి చెయాాలి? నేను ఈ 
క్రింది వాటిని సూచిస్థును. 

మొద్టిది, మనము వివిధ్ దేశములకును, మరియు దేశంలోని వివిధ్ ర్కాల సంఘాలకు ను మధ్ా 
అనుసంధ్యనమైన ఒకే ద్ర్శన్ననిా కట్టటలి. నేను ద్ర్శనపు పున్నది అని ఎందుకు అన్నాను అంటే. ఇది కేవలము గటిట 
భాగస్థామాానిా ఏర్ార్చుటకు మాత్రమే కాదు గాని అది ప్రముఖామైన అంశమునకు నడిపిస్తుంది. మందిరాల 
నిరామణం కోసం, కాపరుల సహాయార్ాం ప్రశ్వాతాదేశ్వల నుండి వనరులు పంపించబ్డుతునాపుాడు నేను దేవుని రాజా 
విసుర్ణను అర్ాంచేస్తకుంట్టను. ఆ చరిత్ర మనకు ప్రమాదాలను గూరిాన హెచారికలనిస్తుంది. నిజమైన భాగస్థామాం 
వారి ప్రంతంలో మరి యేతర్ భాగస్థాములు జరిగించని దాని కంటే పెద్ేదానిని ప్రర్ంభించి, ముగించ్చలి. దీని 
విషయంలో మరినిా ఆలోచనల కొర్కు అనుసంధ్యన వార్ధులను కటటబ్డుటను గూరిా ఒక వాాసము వ్రాయుమని 
ననాడిగారు. 

21వ శత్వబ్ేపు భాగస్థామాం ఒక ప్రదేశం కొర్కు, లేక ఒక గుంపు ప్రజల కొర్కు ఈ సంయుకు ద్ర్శనంతో 
ప్రర్ంభించబ్డింది. అనేక మంది మిషనరీలను పంపుటకు చురుకుగా సహకరించుకుంటూ పని చేశ్వరు. ఉక్రెయిన్ లో 
నునా సంఘంలోనికి ఈ భావన రావాలని, ర్ష్ట్రా మాట్టలడు దేశ్వలలోనికి స్తవార్ును తీసికొని వెళ్ళాటకు ఆతమ చేత 
వాడబ్డుటకు వారికి మనస్తసండాలను సూచనైయుంది. ఇతర్ సంఘాలు మిషనరీలను పంపించకూడద్ని దానర్ాం 
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కాదు గాని, దేవుని సేవా మొద్టి క్రమము కొనస్థగుతూ కృప్ప స్తవార్ును చెబుతూ వుంటే, దీనిని ప్రభావంతంగా 
జరిగించుటకు బ్లమైన భాగస్థామి యుండుంటే ఈ స్తవార్ు కార్ాము మొద్టి విధ్యనంలోనే కొనస్థగాలి. 

ఇతర్ దేశ్వల నుండి వచిాన ఇలాంటి మిషనరీలు గతంలో మిషనరీల కంటే చ్చలా త్యడాగా వునావారు. 
ముందు కారాాచర్ణ జరిగించిన వారిని కలిగియుండి ఇతరులను ఈ ఉదేేశాంలోనికి నడిపించు అనుభవజుఞలైన 
న్నయకులను కలిగి యుండాలి. 

ఇతరులతో కలసి పని చేయుట దాారా రెండవ ఉపయోగమేమిటంటే వారిలోని కొనిా విధ్యన్నలను తెలసికొని 
మనకనుగుణంగా మర్లుాకొని మన సంఘం మరింత లేఖన్ననుస్థర్ముగా నుండునటుల చేయగలం. ఇది 
దుష్ప రాభావము చూపుటం అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతుంది. చైన్నలోనునా సంఘం గాని, లాటిన్ అమెరికాలోని 
సంఘంగాని, ఆఫ్రికాలోని సంఘంగాని దేవుడు తన సంఘం చేయునటుల రూపించిన దానిని ప్రభావవంతముగా 
చేసూువుంటే మనం చురుకుగా వాటిలోని ర్హస్థాలను వెద్కాలి. లోతైన వేదాంతమంటూ లేక లేఖన్ననుస్థర్మైన 
అధకార్మంటూ చెపుాకునే వాద్నలు కాలాబ్డవలసిన గడిా వంటివి. ఈ దేశ్వల నుండి వంద్లకొలది వేలకొలది 
సంఘన్నయకులు వేదాంత విద్ాను నభాసించినవారు కాని సంఘన్నయకులగా వారి విజయం అంతంతమాత్రమే. 
వారు దేవునికి విరోధ్మైన స్థంస్ర్ుతిక వాతరేకతను ఎదుర్న్నారు. స్తవార్ు విషయంలో ఆసకిు క్షీణిస్తునా ఈ రోజులోల, 
మన తోటి ఉదోాగస్తుల మధ్ా స్తవార్ు ప్రభావమును చూపలేక పోతునా ఈ రోజులోల, సంఘ న్నయకతాంలో నునా 
నైతికత విలువలు విఫలమైపోతునా ఈ రోజులోల మనం నేరుాకుంటునా స్తవారిుకుని ప్పత్రను చేపట్టటలి. 

అపుాడపుాడు నేను ఒకవేళ్ ఉక్రెయిన్ లో నునా బ్దపిటస్తట సంఘం, పెంతెకొస్తు సంఘం, ఆసేాలియాలో. 
యునైటెడ్ కింగామోల, అమెరికా సంయుకు రాష్ట్రాలోల బ్దపిటస్తట సంఘ భాగస్తులు, పెంతెకొస్తు సంఘ భాగస్తులు వుండాలని 
కోరుకొంటే ఎలా వుంటుందాయని కలలు కంటూ వుంట్టను. అలాగున జరుగునటుల పనిచేయు ప్రజల కోసం, ఆరిాక 
పరిసిాతుల కోసం, శిక్షణా తర్గతుల కోసం ప్రణాళ్ళక చేస్తకోవాలి. అలాంటి భాగస్థామా స్తవారీుకర్ణ రాబోయే రెండు 
ద్శ్వబ్దేలలో ర్ష్ట్రా మాట్టలడే దేశ్వనిా మారుస్తుంద్నుటలో మనకు ఏమైన్న సందేహం వుందా? 

మీరు నేను స్థానిక సంఘానికి మర్క స్థానిక సంఘానికి మధ్ా భాగస్థామాానిా గూరిా మాట్టలడుటలేద్ని 
గమనించ్చలి.నేను అలా చెపుాటకు అనేక కార్ణాలున్నాయి. మొద్ట నేను ఒకానకరోజు సంఘ సంపూర్ణత యొకు 
గొపాతనం చ్చటింపబ్డే దినమొకటి వుంద్ని నముమత్వను, అయిత్య స్థానిక సంఘాల మధ్ా భాగస్థామాం అలా చ్చటదు. 
దాని నుండి సంఘం మనం ఊహంచు దాని కంటే పెద్ేదేనని నేరుాకోవలిసయుంది. ఈ అంశం విషయంలో అమెరికా 
స్థాతంత్రాానిా విమరిశంచ్చలిస యుంది. లేఖనపు సత్వానిా మాత్రమే గ్రహంచ లేక పోవడం కాదు కాని కొనస్థగుతునా 
పరిశుదేాతుమని పరిచర్ాకు సహకరించు విషయంలో దేవుడు మనకిచిాన వనరులను వుపయోగించుకోలేక పోవడం 
చ్చలా విచ్చర్కర్మైన విషయం. దేవుడు మనము ఎకుువ ప్రధ్యనాత చూపు డిన్నమినేషనల్ విభేదాల వలయానిా 
నుండి ప్రజలను కాప్పడును గాక. 

నేను అలా చెపుాటకు రెండవ కార్ణమేమిటంటే అసలు స్తవారీుకర్ణ ముఖా గురి సర్ా దేశ్వనిా, సర్ా ప్రజలను 
స్థధంచుటైయుంది యిది జరిగించడం స్థానిక సంఘాల దాారా జరుగదు. ఇలా మాట్టలడుతున్నాను గనుక స్థానిక 
సంఘాలు స్తవారీుకర్ణలో ప్పల్గగనకూడద్ని చెపుాటలేదు. అయిత్య మనమనుకొను గురి స్థధంచ్చలంటే డిన్నమినేషన్ 
డిన్నమినేషన్ మధ్ా భాగస్థామాం వలననే జరుగుతుంది. అది ఎంతో బ్లవర్కా మవుంతుంది. 

న్న రెండవ సలహా ఏమిటంటే మనం ఎఫెసీ 4వ అధ్యాయంలో ఉతుమమైనదిగా కనుగొనిన న్నయకతాం 
ఇతర్ దేశ్వల న్నయకతాంలోనూ వుండాలి. ఇది పైన చెపాబ్డిన పేరాగ్రాఫలలో సూచింపబ్డినది. ఎఫెసీ 4వ 
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అధ్యాయంలోని న్నయకత్వానిా కలిగియుండుట వలన ఆశార్ాకర్మైన విషయాలు చూస్థుమని న్నకు తెలుస్త. నేను 
సూచించేదేమిటంటే వుండవులసిన కార్ానిర్ాహణవిషయంలో యేస్త తన సంఘానికి ఇచిాన వర్ములు కలిగన వారిని 
ఎఫెసీ 4:11లో జ్ఞబిత యివాబ్డింది. న్న అవగాహనను బ్టిటవారు: 1.అపసులులు - విసుర్ణకు 2. ప్రవకులు-
సరిచేయుటకు 3. స్తవారిుకులు-విశ్వలపరుచుటకు 4. కాపరులు- కనికరించుటకు 5. బోధ్కుడు - సతాం కొర్కు. 

అపసులుల కార్ాముల గ్రంధ్ములో మనం చదివిన రీతిగానే వర్ములను గ్రహంపబ్డిన వాకుుల మధ్ా 
సంఘీభావము సహకార్ము గత 2000 సంవతసర్ములలో సంద్రాునుస్థర్ంగా చూసూునే వున్నాం. ఈ దినములలో 
ప్రశ్వాతాదేశ్వలలో దీనిని చూడలేం అను వాసువం కేవలం వారి తపిాద్మే. ఆతమదేవుడు అంతియొకయలో నుండి 
న్నయకతామును వేరుపర్చ్చలనుకునాపుాడు క్రీస్తు సంఘానికి ఇచిాన వర్ముతోనే తన కారాానిా జరిగించ్చడు. న్నకు 
ఆశార్ాం కలిగించిన విషయమేమిటంటే ఆయన ఎవరిని వేరుపర్చలేదు కాని దాదాపు న్నయకతాంలో పేరుపందిన 
వారిలో 40 శ్వతం మందికి సేాచఛనిచ్చాడు. అపసులుల కార్ాములు 13వ అధ్యాయము చూడండి. ప్రశ్వాతా దేశ్వలలోని 
సంఘన్నయకతాం ఎంతో సరిచేయబ్డి వారిని ప్రపంచంలోని ఇతర్దేశ్వలకు స్తవార్ు కొర్కు పంపించ్చలిసవుంది. కాని 
దీని కంటే మరేది ప్రముఖామైన విషయం లేదు, మేము క్రొతుగా నేరుాకొనుచునావారిని పంపుట లేదు కాని ఎఫెసీ 
4:11లో వ్రాయబ్డినటుల అనుభవజుఞలైన వారిని పంపుతున్నాము. 

మూడవది, ఆ ప్రశ్వాతా ప్రంతంలో నివాసముంటునా వారి మధ్ా సంఘములను స్థాపించుటకు వారి 
న్నయకతాంలోనునా మంచి పరిసిాతులను కలగలుపుకొని పనిచేయుటకు ప్రయతిాంచ్చలి. అమెరికాలో నునా ఎన్నా 
సంఘాలు, డిన్నమినేషనుల ఇపాటికే దీనిని చేసి విజయానిా స్థధస్తున్నారు. అయిత్య ఇంకను అధక శ్వతం 
ఉదేేశపూర్ాకంగా జర్గాలి. అయిత్య దీని వలన ప్రమాద్మేమిటంటే అనేక సంఘాలను నిరిమంచుట వలన అనేక 
డిన్నమినేషనుల ఎదుర్ుంటునాటుల ఆరిాక ఇబ్బందులను తపిాంచుకోవడం కషటం. కనుక ఇది చేయుటకు సరియైనదిగా 
కనిాంచకపోవచుా. కాని జీవనమర్ణాలు ఆతమ దేవునివి. మనమంద్ర్ము బ్రదికి దేవుని కృప్పకధ్న్నలనుతెలుపుటకు 
జీవిస్తున్నాము. మన వనరులతో దేవుడు కలిగియునా పనినిమితుమై మనం ఆయనకు లోబ్డుతూ వాటిని దేవునికివాాలి 

న్నలుగు, మనం ఎలా చేస్తున్నామో, ఏం చేస్తున్నామో విమరిశంపబ్డునటులను, అందువలన దేవుడు మనకిచిాన 
పనిని మరింత ప్రభావవంతముగా నిర్ారిుంచునటుల సమిషిటగా నుండుటకు ప్రయతిాంచ్చలి. న్న ఆలోచన ప్రకార్ం 
ప్రశ్వాతా దేశ్వలలోని సంఘాలు వారు మరింత సరిచేయబ్డునటుల ప్రపంచ నలుమూలల నుండి సలహాలను 
వెదుకుతుంట్టరు. వారు మనం గ్రహంచినదాని కంటే ఎకుువ గ్రహస్తున్నారు. 

పరిశుదాాతమ దేవుడు ఈ దిన్నలలో గత 2000ల సంవతసరాల సంఘ చరిత్రలో లేని విధ్ంగా ప్రపంచమంత్వ 
గొపా స్తవార్ు పంటను అనుగ్రహస్తున్నాడు. ఇది కోత కాలము. దేవుడు ఆయన సంఘము తన దేశములో, ఇతర్ 
దేశ్వలలో కూడా ఆయనకు సంపూర్ణ సహాకారానిా అందించునటుల అనుగ్రహంచును గాక, 

 

డెవా ట్ సిమత్ 


