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పర్థచయెం

ఈ ట్రపచురణ ఐద్ధ ట్రపసెంగాల సెంకలన్ెం. వీటిని నేను ఆల్ పీపుల్్

చర్చ్

క్రైసతవ

న్నయకుల సదస్త్ 2008 లో బోధెంచాను. ఇర మేము బెంగుళూరు, ఇెండియాలో
జ్ర్థపిన్ మా మొటమొ
ో
దటి క్రైసతవ న్నయకుల సదస్త్ . ఈ సదస్త్ మూలెంశెం
“పర్థశుద్ధులను సదప
ు రచడెం.”
నేను ఈ ట్రపసెంగాలను బెంగుళూరు మ్ర్థయు భారత దేశమ్ెంతటా ఉన్ే కాపరులు
మ్ర్థయు క్రైసతవ స్నవకులతో పెంచుక్టవలసన్ అవసరెం ఉెందని భావిెంచాను. ఈ
ఉదేశ
ద ెంతోనే ఈ ట్రపసెంగాలను స్నకర్థెంచి, కొతతవి కల్నపి, ముట్రరెంచి విడుదల చేశెం. వీటి
ద్వా రా అనేకమ్ెంర లభెం పెంద్ధతారని మా న్మ్మ కెం. ఈ ట్రపసెంగాలు మొదటిగా
అయిద్ధ
రకాల
పర్థచరయ లో
ఉన్ే వార్థని
ఉదేదశెంచిన్వి
అయిన్పప టికి,
విశా స్తలెందర్థకీ కూడా చాల విలువైన్విగా ఉెంటాయని న్న అభిట్రపాయెం. ఇవి
మామీద ఉన్ే
ఈ దేవుని కదల్నక విషయెంలో వార్థని మేలుకొలపడానికి
ఉపయోగపడతాయి.
ట్రపపెంచ వాయ పతెంగా ఉన్ే క్రైసతవ న్నయకులు “పర్థశుద్ధల
ు ఉదయ మ్ెం” గా పిలుస్తతన్ే
ఈ దేవుని నూతన్ కదల్నక క్టసెం మ్న్మ్ెంతా సదెం
ు గా ఉెంద్వెం. పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెం
ఇపప టికే మొదలయియ ెంర. మ్న్ెం మారడానికి సదెం
ు గా ఉెండాల్న
లేకపోతే
విడిచిపెటబ
ో డతాెం.
ఆశీరాా ద్వలతో,
ఆశష్ రాయచూర్చ
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1. దేవుని ట్రపస్తతత కదల్నక

ఎఫెసీ 1:9-12
9 తన్ దయాసెంకలప ము చొపుప న్ తన్ చితతమును గూర్థ్ న్ మ్రమ మును మ్న్కు తెల్నయజేస, మ్న్కు
సెంపూర ణమైన్ జాఞన్వివేచన్ కలుగుటకు, ఆ కృపను మ్న్యెడల విసతర్థెంపజేసను.
10 ఈ సెంకలప మును బటిో ఆయన్ పరలోకములో ఉన్ే వే గాని, భూమి మీద ఉన్ే వే గాని, సమ్సతమును
ట్రకీస్తతన్ెంద్ధ ఏకముగా సమ్కూర్ వలెన్ని తన్లో తాను నిర ణయిెంచుకొనెను.
11 మ్ర్థయు ట్రకీస్తతన్ెంద్ధ ముెంద్ధగా నిరీక్షెంచిన్ మ్న్ము తన్ మ్హిమ్కు
12 కీర్థ త కలుగజేయవలెన్ని, దేవుడు తన్ చితతట్రపకారమైన్ సెంకలప మును బటిో మ్న్లను ముెంద్ధగా
నిర ణయిెంచి, ఆయన్యెంద్ధ స్వా సయ ి ముగా ఏరప రచెను. ఆయన్ తన్ చితాత నుస్వరముగా చేసన్
నిర ణయము చొపుప న్ సమ్సత కారయ ములను జ్ర్థగెంచుచున్నే డు.
ఎఫెసీ 3:9-11
9 పరలోకములో ట్రపధానులకును అధకారులకును, సెంఘము ద్వా రా తన్యొకక న్నన్నవిధ్మైన్ జాఞన్ము
ఇపుప డు తెల్నయబడవలెన్ని ఉదేుశెంచి,
10 శోధెంప శకయ ము కాని ట్రకీస్తత ఐశా రయ మును అన్య జ్నులలో ట్రపకటిెంచుటకును,
11 సమ్సతమును సృష్ెం
ో చిన్ దేవునియెంద్ధ పూరా కాలము నుెండి మ్రుగైయున్ే ఆ మ్రమ మును
గూర్థ్ న్ యేరాప టు ఎటిదో
ో అెందర్థకిని తేటపరచుటకును, పర్థశుద్ధులెందర్థలో అతయ లుప డనైన్ న్నకు
ఈ కృప అనుట్రగహిెంచెను.

దేవుడు తన్ అన్ెంత ఉదేదశలను తెల్నయజేసూత వాటిని జ్ర్థగసూత భూమి మీద పని
చేస్తతన్నే డు. ఆయన్ తన్ చితాత నిే చేస్న క్రసీత పురుషుల ద్వా రా తన్ ఉదేదశలను
విడుదల చేస్తతన్నే డు.
దేవుడు భూమి మీద తన్ పనిలో ఇెంకా ఉన్నే డు. ఆయన్ తన్ ట్రపణాళికలను,
ఉదేదశలను తెల్నయ జేయడెం ఆపివేయలేద్ధ. ఆయన్ క్టరుకున్ే
చోటుకి
తీస్తకువెళ్ లడానికి మాన్వజాతి మీద పని చేస్తతన్నే డు. తద్వా రా కాలెం సెంపూర ణెం
అయిన్పుప డు సెంపూర ణమైన్ ఆయన్యొకక కళాఖెండాలుగా మ్న్ల్నే ఒక చోటికి
చేరుస్వతడు.
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అప.కా. 3:19-21
19 ట్రపభ్యవు సముఖము నుెండి విట్రశెంతి కాలములు వచు్ న్టులను మీకొరకు
20 నియమిెంచిన్ ట్రకీస్తత యేస్తను ఆయన్ పెంపున్టులను మీ పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితతమును
మారుమ్న్స్త్ నెంర తిరుగుడి.
త నోట
21 అనిే టికి కుద్ధరుబాటు కాలములు వచు్ న్ని దేవుడు ఆర నుెండి తన్ పర్థశుదు ట్రపవకల
పల్నకిెంచెను. అెంతవరకు యేస్త పరలోక నివాసయై యుెండుట ఆవశయ కము.

దేవుడు క్టరుకున్ే విధ్ెంగా అనిే టినీ మ్రల సర్థచేస్నవరకు ట్రపభ్యవైన్ యేస్త
పరలోకెంలోనే ఉెండాల్న.
యేస్త ఇెంకా తిర్థగ రాలేద్ధ గనుక, దేవుని పున్రుదర
ు ణ పని మ్ధ్య లోనే మ్న్మిెంకా
ఉన్నే ెం.
అనీే ఎల ఉెంటాయని దేవుడు ట్రపకటిెంచాడో, అనిే టినీ అలగే చకక రద్ధదతున్నే డు.
సెంఘెం దేవుని పున్రుదర
ు ణ పనికి కేెంట్రదబిెంద్ధవుగా ఉెంర. ఎెంద్ధకెంటే దేవుడు
సెంఘెం ద్వా రా తన్ వివిధ్ రకాల జాఞన్ననిే కనుపరచాలని ఉదేదశెంచాడు.

సెంఘ చర్థట్రత సమీక్ష
పర్థశుద్వుతుమ ని పున్రుదర
ు ణ పని పర్థశీలన్
➢ 400-1400 AD- చీకటి యుగెంలో సెంఘెం అధాయ తిమ కెంగా డీల పడిెంర.
పున్రుజీవ
ీ ెం మ్ర్థయు పున్రుదర
ు ణ
త ట్రపారెంభమ్యిన్ మ్త పున్రుదర
ట్రకీ. శ 1500 లో మార్థ ోన్ లూథర్చ అనే వయ కితో
ు ణ
మొదలు, దేవుడు సెంఘానిే ట్రకమ్ట్రకమ్ెంగా అనేక దశల పున్రుదురణల గుెండా
తీస్తకువెళాలడు.
కొనిే చోటల ఉజీవ
ీ ెం వచి్ తరాా త ఆగపోయిెంర. తరాా త మ్ర్థకొనిే చోటల ఉజీవ
ీ ెం
వచి్ అర ఉదయ మ్ెంగా అయియ బలమైన్ సతయ ెం పున్రుదర్థ
ు ెంచబడి, దేవుని తాజా
కదల్నక విడుదలై ఆర సెంఘెంలో మ్తోదురణగా మార్థెంర. ట్రకీస్తత శరీరెంలో మొతతెం
కాకపోయిన్న ఎకుక వ భాగెం, పున్రుజీవ
ీ ెంతో పుటుోకొచి్ న్ దేవుని సతయ ెం మ్ర్థయు
కదల్నక ద్వా రా ట్రపభావితమ్యియ ెంర. ఇర సెంఘానికి ఖచి్ తమైన్ సెంసక రణ
అయియ ెంర.
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దేవుడు ఏదైతే మొదలుపెటాోడో ద్వనిని మ్నిష్ ఒక సెంసగా
ి మారా్ డు. ఈ రోజున్
ఉన్ే చాల డిన్నమినేషనుల దేవుని నిజ్మైన్ కదల్నక నుెండి పుటిన్
ో వే. దేవుడు ఏదైతే
విడుదల చేశడో ద్వనికి ఒక ట్రకమానిే మ్ర్థయు నిరామ ణానిే ఇవా డెంలో తపుప లేద్ధ
గాని, సతయ ెం మ్ర్థయు ఆతమ దేవుని పనిని పున్రుదర్థ
ు ెంచడానికి బద్ధలు వాటిని ఒక
విట్రగహెంగా మార్ కుెండా జాట్రగతతపడాల్న. దేవుని సతాయ నిే , కదల్నకను బలపరచడానికి
రూపెంరన్ ట్రకమ్ెం, నిరామ ణెం మ్ర్థయు పర్థపాలన్లను విట్రగహ్వలుగా మార్థస్నత,
గతకాలపు చచి్ న్ అవశేషాలతో(అధాయ తిమ క శలజాలు) ముగస్వతెం. ఇక మ్న్కి జీవెం, శకి త
లేని పదతు
ద లే మిగులుతాయి.
దేవుడు సెంఘెం ద్వా రా ట్రకమ్ట్రకమ్ెంగా సతాయ నిే పున్రుదర్థ
ు సూత తన్ ఆతమ గాలులను
విడుదల చేస్తతన్నే డు. పున్రుదర్థ
ు ెంచబడిన్ సతయ ెం నూతన్ సతయ ెం కాద్ధ. అర
వాసతవానికి లేఖన్నలోల ఇెంతకు ముెందే వెలడై
ల న్ సతయ ెం, కానీ మ్న్కి ద్వనిే చూస్న
ట్రపతయ క్షత ఎపుప డూ కలగలేద్ధ. ఆతమ దేవుని తాజా గాలులు అెంటే పర్థశుద్వుతుమ డు
మారుతున్ే టుో కాద్ధ. అర కేవలెం దేవుడు తన్ వయ కి తతా ెంలోని నూతన్ క్టణానిే
అనుభవిెంచడానికి
అనుమ్తిెంచడెం.
మ్న్ెం
ఇెంతకు
ముెంద్ధ
ద్వనిే
అనుభవిెంచలేద్ధ.
ట్రపధాన్ ఉదయ మాలు, పున్రుదర్థ
ు ెంచబడిన్ సతాయ లు మ్ర్థయు వాటి ఫల్నతెంగా
ఏరప డిన్ మ్త శఖలు/ సెంసల
ి సెంక్షపత సమాచారెం ఇకక డ ఇవా బడిెంర:
➢ 1500: ట్రపటెషెం
ో టు ఉదయ మ్ెం కృపలో విశా సెం ద్వా రానే రక్షణ మ్ర్థయు
విశా స్తలెందరూ యాజ్కులే అనే ట్రపతయ క్షతను తెచి్ ెంర.
⧫ లూథరన్, ఎపిస్కక పేర్థయన్ మ్ర్థయు కాెంట్రగగేషన్ల్
ఏరప డా్యి.

మ్త శఖలు

➢ 1600: పూయ ర్థటన్ ఉదయ మ్ెం నీటి బాపీతసమ ెం యొకక ట్రపాధాన్య త మ్ర్థయు
రాజ్య పర్థపాలన్ నుెండి సెంఘెం వేరుపడడెం గుర్థెంచిన్ అవగాహన్ను
తెచి్ ెంర.
⧫ మెనోే నైట, బాపిస్ట
ో ,ో మ్ర్థయు ఇతర ముఖయ
ఏరప డా్యి.

సౌవార్థకత మ్త శఖలు

పర్థశుదప
ు రచబడడెం గుర్థెంచి, సెంఘెం

➢ 1700: ర హోల్ననెస్ట ఉదయ మ్ెం

లోకెంనుెండి వేరుగా ఉెండడెం గుర్థెంచిన్ అవగాహన్ను తీస్తకొచి్ ెంర.
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⧫ మెథడిస్ట,ో న్జ్రీన్, చర్చ్
ఏరప డా్యి.

ఆఫ్ గాడ్, హోల్ననెస్ట చర్థ్ లు/ మ్త శఖలు

➢ 1800: ర డివైన్ హీల్నెంగ ఉదయ మ్ెం భౌతిక దేహ్వనికి దేవుని సా సత
ి గుర్థెంచిన్
ట్రపతయ క్షతను తెల్నయజేసెంర.
⧫ ట్రకిసయ
ో న్ మిషన్ర్థ ఎలయన్్ మొదలైన్వి ఏరప డా్యి.
➢ 1900: పెెంతెక్టస్తత ఉదయ మ్ెం పర్థశుద్వుతమ
గుర్థెంచిన్ ట్రపతయ క్షతను తెచి్ ెంర.

బాపితసమ ెం, భాషలలొ మాటాలడడెం

⧫ పెెంతెక్టస్తత ఉదయ మ్ెం 1900- 1940
▪

అసెంబి ల ఆఫ్ గాడ్, యునైటెడ్ పెెంటిక్టసల్
ో , ఫోర్చ స్నక ా ర్చ, చర్చ్
గాడ్ ఇన్ క్రైస్ట.ో

ఆఫ్

⧫ కర్థషామ టిక్ ఉదయ మ్ెం 1950-1970
▪

న్నన్ డిన్నమినేషన్ల్ సెంఘాలు, సా తెంట్రత సెంఘాలు, కర్థషామ టిక్
సెంఘాలు, ఫైత్ అెండ్ వర్చ ్ సెంఘాలు, మినిసీర్థ
ో యల్ సహవాస్వలు
ఏరప డా్యి.

⧫ ట్రపఫెటిక్/ అపసల్న
ో క్ ఉదయ మ్ెం 1980-1990
▪

ట్రపఫెటిక్ సెంఘాల సముద్వయెం, అపసల్న
ో క్ సెంఘాల సముద్వయెం

➢ 2000: పెెంతెక్టస్తత ఉదయ మ్ెం వచి్ న్ తరాా త సెంఘెంలో సప షెం
ో గా
గుర్థ తెంచదగన్ అనేక కదల్నకలు ట్రకీస్తత శరీరెం దేవునిలో ఉన్ే త స్వియికి
ఎదగడానికి కారణమ్యాయ యి. ట్రకీస్తత శరీరెంలో
ఐద్ధ-రకాల పర్థచరయ లైన్
స్తవార్థ తకుడు (1950లోల ), కాపర్థ (1960లోల), బోధ్కుడు (1970లోల ), ట్రపవక త (1980లోల )
మ్ర్థయు అపసతలుడు (1990లోల ) పున్రుదర్థ
ు ెంచబడా్యి. ఇపుప డు మ్న్ెం
పర్థశుద్ధులైన్వారు స్నవా పర్థచరయ క్టసెం సదప
ు రచబడి విడుదల చేయబడే
దేవుని కాయ లెండరులోని సమ్యెంలో ఉన్నే ెం.
ఎఫెసీ 4:11-13
11 మ్న్మ్ెందరము విశా స విషయములోను దేవుని కుమారుని గూర్థ్ న్
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12 జాఞన్ విషయములోను ఏకతా ము పెంర, సెంపూర ణ పురుషులమ్గు వరకు, అన్గా ట్రకీస్తతన్కు కల్నగన్
సెంపూర ణతకు సమాన్మైన్ సెంపూర ణత కలవారమ్గు వరకు, ఆయన్ ఈలగు నియమిెంచెను.
13 పర్థశుద్ధులు సెంపూరుణలగున్టుల ట్రకీస్తత శరీరము క్షేమాభివృరు చెెంద్ధటకును, పర్థచరయ

ధ్రమ ము

త
జ్రుగుటకును, ఆయన్ కొెందర్థని అపసతలులను గాను, కొెందర్థని ట్రపవకలను
గాను, కొెందర్థని
స్తవార్థ తకులను గాను, కొెందర్థని కాపరులను గాను ఉపదేశకులను గాను నియమిెంచెను.

దేవుడు ట్రకీస్తత సెంఘెంలో ఐద్ధ-రకాల పర్థచరయ లనిే టినీ పున్రుదర్థ
ు ెంచాడు.
ఈ ఐద్ధ-రకాల పర్థచరయ పర్థశుద్ధులైన్ వార్థని సదప
ు రచడానికి ఉదేదశెంచబడిెంర.
మ్న్ెం రాబోయే దేవుని కదల్నక ఆరెంభెంలో ఉన్నే ెం:
⧫ పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెం
త
పర్థశుద్ధల
ు ఉదయ మ్ెంలో ట్రపతి విశా స (పర్థశుద్ధుడు) దేవుని వాకయ ెంతో, ఆతమ శకితో
సదప
ు రచబడి, ఆతమ వరములతో సన్ే ద్ధదలై, ఆశ్ రయ కారాయ లు, సూచకట్రకియలు
మ్ర్థయు అద్ధు తాలను జ్ర్థగసూత స్నవా పర్థచరయ ను చేస్వతరు!
ఐద్ధ-రకాల పర్థచరయ , విశా స్తల క్టసెం ఇవా బడిెంర. అర విశా స్తలకు స్నవ
చేయడానికి ఇవా బడిెందే గాని మ్రోల కాద్ధ! ఈ రన్నన్ మ్న్ సెంఘాలోల, స్నవలోల,
ఐద్ధ-రకాల స్నవకులమైన్ మ్న్ెం - విశా స్తలు మ్న్ అవసరాలు తీర్ డానికి బతకాల్న,
మ్న్ అజెండాలకు అనుగుణెంగా ఉెండాల్న, మ్న్ దరశ న్నలు నెరవేరా్ ల్న అన్ే టుోగా
ట్రపవర్థ తస్తతన్నే ెం! ఇర పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెంలో అెంతర్థెంచిపోతుెంర!
ఇక “ఒక-వయ కి త సైన్య ెం” అనేర ఉెండద్ధ. ట్రపభ్యవు యొకక సైన్య ెం స్నవాపర్థచరయ
చేయడానికి సదప
ద రచబడ్ వేలర మ్ర్థయు లక్షలర మ్ెంరతో ఉన్ే పర్థశుద్ధుల
(విశా స్తల) సైన్య ెంగా ఉెంటుెంర.
కెపెను
ో లు, న్నయకులు ఉెంటారుగానీ, “ఏకవయ కి త ట్రపదరశ న్లు” ఇక ఉెండవు.
పర్థశుద్ధలు
ు
సద ప
ద రచబడి
విడుదల
చేయబడిన్పుప డు,
ట్రకీస్తత
బలపరచబడడెం మునుపెన్ే డూ లేని విధ్ెంగా కటబ
ో డడెం చూస్వతెం.

శరీరెం

అపప డు దేవుడు మ్న్ెందర్థనీ కుమారుడైన్ దేవుని గుర్థెంచిన్ విశా సెం, జాఞన్ముల
ఐకయ తలోకి తెస్వతడు. మ్న్ెం ట్రకీస్తత యొకక సా రూపెంలోకి పూర్థ తగా ఎద్ధగుతాెం! ఈ రన్నన్
ఉన్ే
క్రైసతవ లోకానిే
చూస, విశా సపు ఐకయ తలోకి విశా స్తలెందరూ రావడెం
అస్వధ్య మ్ని కొెంతమ్ెంర చెపప చు్ . మ్ెంచిదే గాని, మ్న్ెం గనుక గతెంలోకి వెళ్తత, ఆ
అెంధ్కార యుగెంలోని రన్నలోలకి వెళి,ల సతయ ెం పున్రుదర్థ
ు ెంచబడే సమ్యెం
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వస్తతెందని, మ్న్ెం పర్థశుద్వుతమ కారాయ నిే అనుభవిస్వతమ్ని చెపే,త అర అస్వధ్య ెంగా
కన్బడి ఉెండవచు్ . అయిన్పప టికీ, మ్న్ెం ఎకక డ ఉన్నే మో చూడెండి! ట్రపభ్యవు
ఏమి చేశడో చూడెండి. కాబటిో మ్న్ెం సదప
ు డి ఉెండాల్న. ఈ రన్నన్ ఏదైతే అస్వధ్య ెంగా
కన్బడుతుెందో, అర తా రలో వాసతవెం కాబోతుెంర! ట్రకీస్తత మ్చ్ , ముడత లేని
సెంఘానికి తిర్థగ వస్వతడు. ఎెంద్ధకెంటే శరీరెంలోని ట్రపతి సభ్యయ డు సరైన్ చోట
అమ్ర్ బడి, ట్రపతి ఒకక రూ వాళ్ళు చేయవలసన్ ద్వనిే వాళ్ళు చేస్తతెంటారు (ఎఫెస
5:27).
ఈ కిెంరవి చదవెండి
ద డే ఆఫ్ ద సయిెంట్ , (2002), డా. బిల్ హ్వమొన్ అపసల్
ో ్ , ట్రపోఫెట్
కమిెంగ మూవ్స్ ఆఫ్ గాడ్, (1997), డా. బిల్ హ్వమొన్

అెండ్ ద

పర్థశుద్ధులు (విశా స్తలు) ట్రపాముఖయ మైన్వారు!
పర్థశుద్ధలు
ు
(విశా స్తలు)

దేవునికి

చాల ట్రపాముఖయ మైన్వారని మ్న్ెం అర ుెం

చేస్తక్టవాల్న!
పర్థశుద్ధులు దేవుని వారస్తలు
ఎఫెసీ 1:18
మ్ర్థయు మీ మ్నోనేట్రతములు వెల్నగెంప బడిన్ెంద్ధన్ ఆయన్ మిముమ ను పిల్నచిన్ పిలుపు వలనై
ల న్
నిరీక్షణ యెటిదో
ో , పర్థశుద్ధులలో ఆయన్ స్వా సయ ి ము యొకక

మ్హిమైశా రయ మెటిదో
ో ... మీరు తెల్నసకొన్

వలెన్ని... మిముమ ను గూర్థ్ విజాఞపన్ చేయుచున్నే ను.

ఇర ఎెంత అద్ధు తమైన్ ఆలోచన్! దేవుడు పర్థశుద్ధలో
ు ల తన్ “స్వా స్వియ నిే ” స్తతన్నే డు.
పర్థశుద్ధులు ఆయన్ విలువైన్ సొతుత!
ట్రకీస్తత పర్థశుద్ధులలో మ్హిమ్పరచబడతాడు
2 థెస్ 1:10
ఆ రన్మున్ తన్ పర్థశుద్ధుల యెంద్ధ మ్హిమ్పరచ బడుటకును, విశా సెంచిన్ వారెందర్థ యెంద్ధ
ట్రపశెంసెంప బడుటకును, ట్రపభ్యవు వచి్ న్పుప డు అటవా
ో రు ఆయన్ సముఖము నుెండియు ఆయన్
ట్రపభావ మ్ెందల్న మ్హిమ్ నుెండియు పారదోలబడి, నితయ న్నశన్మ్ను దెండన్ పెంద్ధద్ధరు. ఏలయన్గా
మేము మీకిచి్ న్ స్వక్షయ ము మీరు న్మిమ తిర్థ.
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పర్థశుద్ధులు రాబోయే రాజ్య ెంలో పర్థపాల్నస్వతరు
ఎెంతో దూరెంలో లేని రాబోయే కాలెంలో, ఈ లోక రాజాయ లు ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తత
పర్థపాలన్ కిెందకు వస్వతయి. ఆయన్ రాజాయ నికి అెంతెం లేద్ధ (ద్వనియేలు 2:44;
త
ట్రపకటన్ 11:15). ఆసకికరమైన్
విషయెం ఏెంటెంటే ఆ రాజ్య ెం పర్థశుద్ధల
ు కు
ఇవా బడుతుెంర. విశా స్తలు దేవుని రాజాయ నిే పర్థపాల్నస్వతరు! దేవుడు తన్ ట్రపజ్లకు
అలెంటి ముఖయ మైన్ పాట్రతను సదెం
ు చేస ఉెంచాడు!
ద్వనియేలు 7:18,27
18 అయితే మ్హోన్ే తుని పర్థశుద్ధులే రాజాయ ధకారము నెంద్ధద్ధరు. వారు యుగయుగములు
యుగయుగాెంతముల వరకు రాజ్య మేలుద్ధరు.
27 ఆకాశమ్ెంతటి ట్రకిెందనున్ే

రాజ్య మును అధకారమును రాజ్య

మ్హ్వతమ య మును మ్హోన్ే తుని

పర్థశుద్ధులకు చెెంద్ధను. ఆయన్ రాజ్య ము నితయ ము నిలుచును, అధకారులెందరును ద్వనికి ద్వస్తలై
విధేయులగుద్ధరు. ఇెంతలో సెంగతి సమాపతమాయెను అని చెపెప ను.
1 కొర్థెంథీ 6:2
పర్థశుద్ధులు లోకమున్కు తీరుప

తీరు్ ద్ధరని మీరెరుగరా? మీవలన్ లోకమున్కు తీరుప

జ్రుగవలస

యుెండగా, మికిక ల్న అలప మైన్ సెంగతులను గూర్థ్ తీరుప తీరు్ టకు మీకు యోగయ త లేద్వ?

పర్థశుద్ధులు (విశా స్తలు) ముఖయ మైన్వారు!
ఐద్ధ- రకాల స్నవకులుగా, మ్న్ెం ఆయన్ ట్రపజ్లు అెంటే పర్థశుద్ధల
ు విషయెంలో
దేవుని హృదయానిే కల్నగ ఉెండాల్న. దేవుని ట్రపజ్లకు దేవుడు విలువను ఇచి్ న్టేో
మ్న్మూ విలువను ఇవా డెం మొదలుపెటాోల్న. మ్న్ెం దేవుని ఉన్ే త రూపకలప న్ను
నెరవేర్ డెం క్టసెం పర్థశుద్ధులపై పెటుోబడి పెటాోల్న, వాళ్ లని బలపర్థచి సదప
ు రచాల్న.
దేవుడు తన్ ట్రపజ్లమీద ట్రపేమ్ను కల్నగ ఉన్ే టేో మ్న్ెం కూడా దేవుని ట్రపజ్లపై
త లోతైన్ ట్రపేమ్ను కల్నగ ఉెండాల్న. దేవుని ట్రపేమ్ పాపానిే మాట్రతెం క్షమిెంచి,
ఆసకిని,
బలహీన్తలను మ్ర్థయు ఇతర విషయాలను పటిెం
ో చుక్టనిర కాద్ధ. దేవుని ట్రపేమ్
నిజానికి “కఠిన్మైన్ ట్రపేమ్,” భర్థెంచే ట్రపేమ్, పర్థమితులు ఎరుగని ట్రపేమ్. అర
పాడుచేయకుెండా దెండిెంచే తెంట్రడి ట్రపేమ్ (హెట్రీ 12:5-11). ద్వనిలో ఓరుప , దయ
ఉెంర; అనిే టినీ న్ముమ తుెంర కాని పాపెం చేస్నత సెంతోష్ెంచద్ధ (1కొర్థెంథీ 13:4-8).
మ్న్ెం పర్థశుద్ధులకు స్నవ చేస్తతెండగా ఈ ట్రపేమే మ్న్ల్నే ట్రపోత్ హిెంచాల్న (2కొర్థెంథీ
5:13-14).
మ్న్ెం “పర్థశుద్ధులను సదప
ు రచడెం” గుర్థెంచి చర్థ్ సూత ఉెండగా, పర్థశుద్ధుల పాట్రతను
మ్ర్థయు పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెంలో ఐద్ధ-రకాల స్నవకుల పాట్రతను అర ుెం చేస్తక్టవాల్న.
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ఈ ఐద్ధ-రకాల స్నవకులు దేవుని కొతత కదల్నకలోకి ఎల మారుప చెెందగలరు? ఈ
పర్థశుద్ధల
ు ఉదయ మ్ెం ఏ విధ్ెంగా న్గరాలోల ఉన్ే సెంఘానిే , న్గర పర్థవర తన్ను
ట్రపభావితెం చేయగలద్ధ? ఈ విషయాలోల కొనిే టి మీద ముెంద్ధన్ే అధాయ యాలోల
దృష్ని
ో పెడద్వెం.
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2. పర్థశుద్ధుల పాట్రత

మ్న్ెం ట్రపస్తతతెం ఉన్ే దేవుని కదల్నకలో పర్థశుద్ధుల (విశా స్తల) పాట్రతను మ్ర్థయు
పర్థశుద్ధలు
ు
(విశా స్తలు) చేయవలసన్ పర్థచరయ ను అర ుెం చేస్తక్టవాల్న.

ట్రపతి విశా స ఒక స్నవకుడు
ఎఫెసీ 4:7,11-12
7 అయితే మ్న్లో ట్రపతివానికిని ట్రకీస్తత అనుట్రగహిెంచు వరము యొకక పర్థమాణము చొపుప న్ కృప
యియయ బడెను.
11 మ్న్మ్ెందరము విశా స విషయములోను దేవుని కుమారుని గూర్థ్ న్
12 జాఞన్ విషయములోను ఏకతా ము పెంర, సెంపూర ణ పురుషులమ్గు వరకు, అన్గా ట్రకీస్తతన్కు కల్నగన్
సెంపూర ణతకు సమాన్మైన్ సెంపూర ణత కలవారమ్గు వరకు, ఆయన్ ఈలగు నియమిెంచెను.

ట్రపతి విశా స వార్థ జీవితాలోలకి దేవుడు విడుదల చేసన్ కృప, అలగే కొెంత
పర్థమాణెంలో ఏదో ఒక తలెంతుని కల్నగ ఉెంటాడు. దేవుడు ఐద్ధ రకాల స్నవకులకు
స్నవా పర్థచరయ చేయడెం క్టసెం పర్థశుద్ధులను సదప
ద రచవలసన్ బాధ్య తను ఇచా్ డు.

బైబిల్ ట్రపకారెం, ట్రపతి విశా స ఒక స్నవకుడే; కాబటిో వాళ్ళు స్నవాపర్థచరయ ను చేయాల్న.
స్నవ అెంటే కేవలెం ఐద్ధ రకాల స్నవకులదే కాద్ధ.
రోమా 12:4-6
4 ఒకక శరీరములో మ్న్కు అనేక అవయవములుెండిన్ను, ఈ అవయవములనిే టికిని ఒకక టే పని
యేలగు ఉెండదో,
5 ఆలగే అనేకులమైన్ మ్న్ము ట్రకీస్తతలో ఒకక

శరీరముగా ఉెండి, ఒకనికొకరము ట్రపతేయ కముగా

అవయవములమై యున్నే ము.
6 మ్న్ కనుట్రగహిెంపబడిన్ కృపచొపుప న్ వెవేా రు కృపావరములు కల్నగన్వారమై యున్నే ము

అెందరు విశా స్తలూ ఒకే రకమైన్ పనిని కల్నగ లేరనేర నిజ్మే అయిన్న, ట్రకీస్తత
శరీరెంలో విశా స్తలెందరూ ఏదో ఒక పనిని కల్నగ ఉన్నే రని కన్బడుతుెంర. మ్న్లో
ట్రపతి ఒకక ర్థకీ దేవుని కృపకు అనుగుణెంగా, మ్న్కు ఇవా బడిన్ విశేషమైన్ పనికి
అనుగుణెంగా శరీరెంలో పనిచేయడానికి తలెంతులు ఇవా బడా్యి.
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ట్రపతి విశా సలో వాళ్ళు స్నవచేయాలనే సతాయ నిే మేలొక లప ల్న. దేవుడు ఇపప టికే
వరములను, కృపను విడుదల చేస, ట్రపతి విశా సకి ఒకటి లేక అెంతకెంటే ఎకుక వ
విధులను నియమిెంచాడు.

విశా స్తలకు
పర్థచరయ ను
అవకాశల్నవాా ల్న

అపప చెపాప ల్న

-

స్వినిక

సెంఘెంలో

1 పేతురు 4:10-11
10 దేవుని న్నన్న విధ్మైన్ కృప విషయమై మ్ెంచి గృహనిరాా హకులై యుెండి, ఒకొక కక డు కృపావరము
పెంరన్ కొలర యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి.
11 ఒకడు బోధెంచిన్ యెడల దైవోకుత లను బోధెంచున్టుో బోధెంపవలెను, ఒకడు ఉపచారము చేసన్
యెడల దేవుడు అనుట్రగహిెంచు స్వమ్ర ియ ము నెంర చేయవలెను. ఇెంద్ధ వలన్ దేవుడు అనిే టిలోను
యేస్త ట్రకీస్తత ద్వా రా మ్హిమ్ పరచబడును. యుగయుగములు మ్హిమ్యు ట్రపభావమును ఆయన్
కుెండును గాక, ఆమేన్.

దేవుడు తన్ పర్థశుద్ధులకు వరములను మ్ర్థయు కృపలను విడుదల చేయడానికి
కారణెం, ఆ వరములను ఒకర్థకి ఒకరు స్నవచేయడెం క్టసెం ఉపయోగెంచాల్న. కాబటిో
విశా స్తలకు స్వినిక సెంఘెంలో వాళ్ు వరములను ఆయా స్వియిలోల వాడడానికి
త
అవకాశలు ఇవాా ల్న. ఇర ఏకకాలెంలో వయ కితా
అభివృరు మ్ర్థయు పర్థణతి
వచే్ విధ్ెంగా, అధకారులకు విధేయులై మ్ర్థయు స్వినిక సెంఘెం యొకక దరశ న్ెం
మ్ర్థయు ఆదేశలకు అనుగుణెంగా ఉెండేల చూడాల్న. కానీ, నేను గమ్నిెంచిెంర
ఏెంటెంటే, మ్న్ సెంఘాలు చాలవరకు తమ్ వరములను కనుగొని వాటిని వాడడానికి
ట్రపోత్ హిెంచబడని వాళ్ు తో, లేద్వ వాళ్ు వరములను, కృపను ఎర్థగన్వాళ్తల అయిన్న
అవకాశలు లేకపోవడెంతో వాటిని వాడలేని వాళ్ు తో నిెండి ఉన్నే యి. స్వధారణెంగా
వయ కి తతా అభివృర,ు పర్థణతి, లోబడడెంలెంటి వాటిని కల్నగ “తరీీ ద్ధలో ఉెండి” లేద్వ
“పటుో కల్నగ” ఉన్ే వాళ్ళు చాల కొరద మ్ెంర మాట్రతమే ఉెంటారు. చాల మ్ెంర
నిజానికి చురుగాా ఉెండరు, పని చేయరు.
స్వినిక సెంఘెం ఆ శరీరెంలోని వాళ్ళు
ఇర మారవలసన్ అవసరెం ఉెంర.
సమ్పాళ్ు లోల చురుగాా ఉెండి వాళ్ు స్నవలు చేయడానికి విడుదల చేయబడిన్పుప డే
అర నిజ్ెంగా పని చేస్తతన్ే టుో (లేద్వ చురుగాా ఉన్ే టుో). ఒక సెంఘెంలో 100 మ్ెంర
ఉెండి, కేవలెం 20 మ్ెంర మాట్రతమే వాళ్ు వరములను పనిని అర ుెం చేస్తకొని చురుగాా
స్నవచేస్తతెంటే, ఆ సెంఘెం 20 మ్ెంరతో పనిచేసూత 80 శతెం పనిచెయయ ని, చురుగాా లేని,
త
ఆసకిలేని
సభయ తా ెం కల్నగ ఉన్ే టే.ో
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ఎఫెసీ 4:16
ఆయన్ శరస్ యి యున్నే డు, ఆయన్ నుెండి సరా శరీరము చకక గా అమ్ర్ బడి, తన్లోనున్ే ట్రపతి
అవయవము తన్ తన్ పర్థమాణము చొపుప న్ పనిచేయుచుెండగా ట్రపతి కీలువలన్ గల్నగన్ బలము చేత
అతుకబడి, ట్రపేమ్యెంద్ధ తన్కు క్షేమాభివృరు కలుగున్టుల శరీరమున్కు అభివృరు కలుగ జేసకొను
చున్ే ర.

ఎపుప డైతే ట్రపతి భాగెం ద్వని వెంతుని చేస్తతెందో, అర శరీరెం పెరగడానికి
కారణమౌతుెంర, ట్రపేమ్తో ట్రకీస్తతలెంటి పర్థపకా తలోకి కటబ
ో డుతుెంర! శరీరెంలోని
ట్రపతి విశా స చురుగాా అయియ వాళ్ు స్నవలోకి విడుదల చేయబడడానికి ఈ కారణెం
చాలు!

కొెంతమ్ెంర
విశా స్తలు
పిలువబడా్రు

బహిరెంగ

ట్రపదేశలోల

స్నవచేయడానికి

కొెంతమ్ెంర విశా స్తలకు వాళ్ు స్నవాసల
ి ెం స్వినిక సెంఘెంలోని ట్రపసెంగ వేరక
కాకపోవచు్ , కానీ మ్ెంరరెం బయట బహిరెంగ సల
ి ెంలో అెంటే – వాయ పారెంలో,
ట్రపభ్యతా ెంలో, విద్వయ లయాలోల, వినోద సల
ి లోల, కళ్లలో, ట్రపస్వర మాధ్య మాలోల, ఆటలు
మొదలైన్ చోటల అవ్వా చు్ .
పర్థచరయ ట్రపజ్లు ఎకక డ ఉెంటే అకక డ, అెంటే సెంఘెం లోపల, వెలుపల కూడా
జ్రుగుతుెందని మ్న్ెం అర ుెం చేస్తక్టవాల్న. చాల మ్ెంర విశా స్తలకు సెంఘెం
వెలుపల ఉెండే పర్థసతు
ి లోల వాళ్ు
స్నవను జ్ర్థగెంచే వరమును, కృపను
పెంద్ధకుెంటారు. దీని అర ుెం వాళ్ు స్నవ స్వినిక సెంఘానికి సెంబెంధ్ెం, అనుబెంధ్ెం
లేనిదని కాద్ధ. స్వినిక సెంఘమే వాళ్ళు సదప
ద రచబడిన్, బలపరచబడిన్ సల
ి ెం. స్వినిక
సెంఘమే అలెంటి విశా స్తలకి ఆహ్వరెం, స్నదదీరుప , సలహ్వలు, రశనిర్ద దశెం
మొదలైన్వి పెందే సల
ి ెం. అయిన్పప టికి, వాళ్ు ట్రపాధ్మిక స్నవా ట్రపాెంతెం సెంఘెం
వెలుపల్న సల
ి ెం - బయటి లోకెంలో, మారెక ట ఉన్ే చోటు.
వాళ్ళు నిపుణులు, వాయ పారులు, రాజ్కీయవేతతలు, అధాయ పకులు మొదలైన్ వాళ్ళు
కావచు్ . వాళ్ళు మారెక టుో ఉన్ే చోట సెంఘాలను, ట్రపార ున్న గుెంపులను, ఒవుట రీచ్
మొదలైన్ వాటిని న్డపవచు్ .
యెరూషలేములోని విశా స్తలు హిెంసెంపబడుటవలన్ చెదర్థపోయి అపసతలులు,
న్నయకులు ఇెంకా వెళ్ లని ట్రపాెంతాలకు వెళిు ట్రకీస్తతని ట్రపకటిెంచారు (అప.కా 8,11). కొతత
పటణా
ో లు, న్గరాలకు స్తవార త చేరుకుెంర; స్వధారణ విశా స్తల చేత సెంఘాలు
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న్నటబడా్యి! ఒకస్వర్థ పర్థసతు
ి లు సదమై
ు న్ తరాా త, స్నవను బలపరచడానికి
అపసతలులు యెరుషలేము నుెండి కొెంతమ్ెంరని పెంపారు.
ఇర ఈరోజున్ కూడా జ్రగవచు్ . పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెంలో, దేవుడు మారెక ట
సల
ి లోలని విశా స్తలను “పూర్థ త-కాల పర్థచరయ లో” ఉన్ే వాళ్ళల నేరుగా
వెళ్ లలేని
ట్రపాెంతాలోల తన్ రాజ్య వాయ పితకి వాడుకుెంటాడు. కానీ, దీని అర ుెం, మారెక ట వదద స్నవను
గుర్థెంచి, క్రైసతవుని పనిని గుర్థెంచిన్ అవగాహన్ను మ్న్ెం మారు్ క్టవాల్న. దీని గుర్థెంచి
మ్ర్థ ఎకుక వగా తెలుస్తక్టడానికి దయచేస ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ వార్థ ఉచిత ట్రపచురణ
“పనివిషయెంలో వాకయ ెం వైఖర్థ”ని చదవాలని మా సఫారస్త.
త విడుదల
విశా స్తలు పర్థశుద్వుతమ లో న్డవడెం మొదలుపెటిో సహజాతీతమైన్ శకిని
చేయడెం మొదలుపెడతారు.
త
ఐద్ధ-రకాల స్నవా పర్థచరయ లోల ఉన్ే వాళ్ లవలె, విశా స్తలు కూడా పర్థశుద్వుతుమ ని శకిలో
న్డవడెం మొదలుపెడతారు, సహజాతీత శకి తని కనుపరుస్వతరు, పర్థశుద్వదతుమ ని వరాలు
మొదలైన్ వాటిని కనుపరుస్వతరు.
యోహ్వను 14:12
నేను తెంట్రడి యొదదకు వెళ్ళలచున్నే ను గనుక నేను చేయు ట్రకియలు న్నయెంద్ధ విశా సముెంచు వాడును
చేయును. వాటికెంటే మ్ర్థ గొపప వియు అతడు చేయున్ని మీతో నిశ్ యముగా చెపుప చున్నే ను.

యేస్త తాను భూమి మీద ఉన్ే పుప డు చేసన్ సూచక ట్రకియలను, అద్ధు తాలను,
ఆశ్ రయ కారాయ లను అనిే కాలలోల ఉన్ే విశా స్తలెందరూ చేయాలని ఉదేదశెంచాడు.
సూచక ట్రకియలు, అద్ధు తాలు, ఆశ్ రయ కారాయ లు కేవలెం ఆర సెంఘానికే పర్థమితమ్ని
యేస్త ఎపుప డూ చెపప లేద్ధ. ఆయన్ విశా స్తలెందరూ అనేకుల జీవితాలను
తాకడానికి తెంట్రడి పనులను చేయాలని, దేవుని ట్రపేమ్ను కనుపరచి ఆయనిే
మ్హిమ్పరచాలని ఉదేదశెంచాడు.
ఆతమ దేవుని తొమిమ ర వరాలు (1కొర్థెంథీ 12:4-11) కేవలెం ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ లో
ఉన్ే వాళ్ లకే కాక, విశా స్తలెందర్థకి అెంద్ధబాటులో ఉన్నే యి.
పర్థశుద్ధల
ు
ఉదయ మ్ెంలో, విశా స్తలు తెంట్రడి యొకక పనులను ఎపుప డూ చేసూత
ఆతమ యొకక
వరాలను సూచక ట్రకియలు, అద్ధు తాలు, ఆశ్ రయ కారాయ ల ద్వా రా
కనుపరుస్వతరు! ఇర విశా సకి కొలబదగా
ద ఉెంటుెంర.
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తెంట్రడి పనులను చేసూత ఆతమ వరాలను కనుపర్థచే విశా స్తలు విచిట్రతమైన్ వాళ్ళు
కాద్ధ. సూచక ట్రకియలు, అద్ధు తాలు, ఆశ్ రయ కారాయ లను కన్పరచని వాళ్తు విచిట్రతమైన్
వాళ్ళు !

కొెంతమ్ెంర విశా స్తలు
పర్థచరయ లోల ఉెండవచు్

“లోకెం”లో

పనిచేసూత

కూడా

ఐద్ధరకాల

దీనికి సదెం
ు గా ఉెండెండి! ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ లోకి పిలువబడవా
్ ళ్ళు ఎవరైన్న, మ్న్ెం
దేనినైతే “సెంపూర ణ పర్థచరయ ” అని అెంటామో ద్వనిలోనే తపప క ఉెండాలని లేఖన్నలు
ఎకక డా చెపప లేద్ధ.
పౌలు ఒక అపసతలుడు, అయిన్న తన్ జీవితెంలో కనీసెం కొెంత కాలమైన్న గుడారాలు
తయారుచేస్న వాయ పారెంలో ఉన్నే డు. అర అతనిే తన్ ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ కు
అన్రుునిే చేయలేద్ధ.
మ్న్ెం పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెంలో చూడబోయేర ఏెంటెంటే, అపసతలులు, ట్రపవక తలు,
ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ విధులోల ఉన్ే వాళ్ళు వాయ పారెం, రాజ్కీయాలు, కళ్లు, వినోదెం,
విదయ మొదలైన్ బహిరెంగ సల
ి లోల కూడా చురుగాా పాలొాన్డెం చూస్వతెం.

దేవుడు విశా స్తల ద్వా రా విడుదల చేస్న ద్వనికి వయో, ల్నెంగ భేద్వలు
లేవు
అప.కా. 2:17-18
17 -అెంతయ రన్ముల యెంద్ధ నేను మ్నుషుయ లెందర్థ మీద న్న ఆతమ ను కుమ్మ ర్థెంచెదను. మీ
కుమారులును మీ కుమారె తలును ట్రపవచిెంచెదరు. మీ యౌవనులకు దరశ న్ములు కలుగును. మీ
వృద్ధులు కలలు కెంద్ధరు.
18 ఆ రన్ములలో న్న ద్వస్తల మీదను న్న ద్వస్తరాెంట్రడ మీదను న్న ఆతమ ను కుమ్మ ర్థెంచెదను గనుక
వారు ట్రపవచిెంచెదరు.

ఆతమ నిెంపుదల వయో, ల్నెంగ భేద్వలు లేకుెండా అెందర్థకీ ఉెంటుెంర. పర్థశుద్ధుల
ఉదయ మ్ెంలో ఇర జ్రగడెం మ్న్ెం చూస్వతెం. కేవలెం బాలయ దశలో ఉన్ే యవా న్స్తిలు
కూడా
ట్రపసెంగస్వతరు,
ట్రపవచిస్వతరు,
ట్రకీస్తతలెంటి
వయ కి తతాా నిే
చూపిస్వతరు;
ఆశ్ రయ కారాయ లు, సూచక ట్రకియలు, అద్ధు తాలు జ్ర్థగస్వతరు. ఇర స్వధారణెంగా
జ్రుగుతుెంర. దేనినైతే నేరు్ క్టడానికి పాత తరెం వాళ్ు కి సెంవత్ రాలు పటిెం
ో దో,
ద్వనిని యువతరెం వాళ్ళు చాల తా రగా నేరు్ కుెంటారు. వాళ్ళు గత తరెం వాళ్ు
పున్నర మీద కడతారు. యవా నులు, ముసల్నవాళ్ళల, పురుషులు, క్రసీతలు వాళ్ు
జీవితెంలో దేవుని పిలుపుని ఆతృతతో, జాఞన్ెంతో, ఆసకి తతో కొన్స్వగస్వతరు.
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3. ఐద్ధ రకాల స్నవకుల పాట్రత

పర్థశుద్ధల
ు
ఉదయ మ్ెం మొదలైన్పుప డు ఐద్ధ రకాల స్నవకుల పాట్రతలలో మారుప
వస్తతెంర. ఐద్ధ-రకాల స్నవకులుగా మ్న్ెం పర్థపకా తకు వచి్ మ్న్ెం ట్రపాధ్మికమైన్
పని అయిన్ – స్నవాపర్థచరయ క్టసెం పర్థశుద్ధులను సదెం
ు చేస్న పనిక్టసెం విడుదల
చేయబడతాెం. తద్వా రా ట్రకీస్తత శరీరెం బలపరచ బడుతుెంర.

ఐద్ధ రకాల స్నవకులుగా మ్న్ పాట్రత
ఐద్ధ రకాల స్నవకులుగా మ్న్ పాట్రత ఈ కిెంర వాటిని విశా స్తలకు అెంరెంచడెం అని
అర ుెం చేస్తక్టవాల్న:
విశా స్తలను పర్థపకా తలోకి, అెంటే ట్రకీస్తత సా రూపానికి తీస్తకురావాల్న
పర్థచరయ లో మ్న్ గుర్థ ట్రపజ్లకు వినోద్వనిే ఇవా డెం లేక కేవలెం అవగాహన్
కల్నగెంచడెం కాద్ధ గానీ వాళ్ు ని వయ కి తతా ెంలోను స్నవలోను ట్రకీస్తతయొకక సా రూపెంలోని
పర్థపకా త వదకు
ద తీస్తకురావాల్న.
దేవుని ఉదేశ
ద ెం ఏెంటెంటే, మ్న్ెం ఆయన్ కుమారుడైన్ యేస్త ట్రకీస్తత సా రూపానికి
అనుగుణెంగా ఉెండాల్న (రోమా 8:29). మ్న్ెం అనిే విషయాలోల ఆయన్ వలె ఉెంటూ
ట్రకీస్తతయొకక సా రూపెంలోకి పూర్థ తగా ఎదగాల్న (ఎఫెస 4:13,15).
అపసతలుడైన్ పౌలు యొకక

పర్థచరయ

గుర్థెంచిన్ ట్రపకటన్ ఇల ఉెంర, “ట్రపతి

మ్నుషుయ ని ట్రకీస్తతన్ెంద్ధ సెంపూరుణనిగా చేస ఆయన్ యెద్ధట నిలువబ టవ
ో లెన్ని,
సమ్సత విధ్ములైన్ జాఞన్ముతో మేము ట్రపతి మ్నుషుయ నికి బురు చెపుప చు, ట్రపతి
మ్నుషుయ నికి బోధెంచుచు, ఆయన్ను ట్రపకటిెంచుచున్నే ము. అెంద్ధ నిమితతము న్నలో
త
బలముగా, కారయ సరు కలుగజేయు ఆయన్ ట్రకియాశకిని
బటిో నేను పోరాడుచు
ట్రపయాసపడుచున్నే ను” (కొలసీ్ 1:28-29). స్నవలో మ్న్ పని దీనికి అనుగుణెంగా,
అెంటే ట్రపజ్లను ట్రకీస్తతలో పర్థణతి చెెంరన్వార్థనిగా అెంరెంచేల ఉెండాల్న.
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విశా స్తలను దేవుని వాకయ ెంలో అెంటే ట్రపస్తతత సతయ ెం, పున్రుదర్థ
ు ెంచబడిన్ సతయ ెంలో
సదప
ు రచాల్న
పౌలు ఎఫెస్తలోని పెదల
ద కు తన్ ముగెంపు మాటలోల ఇల అన్నే డు; “ఇపుప డు

దేవునికిని ఆయన్ కృపా వాకయ మున్కును మిముమ ను అపప గెంచుచున్నే ను. ఆయన్
మీకు క్షేమాభివృరు కలుగ జేయుటకును, పర్థశుదు పరచబడిన్ వారెందర్థలో
త
స్వా సయ ి మున్నుట్రగహిెంచుటకును శకిమ్ెంతుడు”
(అప.కా. 20:32). దేవుని వాకయ ెం
ట్రపజ్లను పైకి కటగ
ో లద్ధ. దేవుని వాకయ ెం చిన్ే పిలల
ల ను స్వా స్వియ నిే అపప జపప దగన్
కుమారులుగా, కుమారె తలుగా పర్థణతి చెెంరస్తతెంర. ఐద్ధ రకాల స్నవకులుగా,
విశా స్తలను దేవుని వాకయ ెంలో కటుోతూ, అెంటే ట్రకీస్తత సెంఘానికి తిర్థగ ఇవా బడిన్
సతయ మ్ెంతటిలో కటుోతూ వాళ్ు ని తమ్ స్వా సయ ి ెంలోకి తేవాల్న.
మ్న్ెం వయ కి తగతెంగా పెంరన్ ట్రపతయ క్షతలకన్నే
ఎకుక వ ఇవా లేెం. మ్న్ెం
అనుభవిెంచని సతాయ నిే మ్న్ెం ఇవా లేెం. కాబటిో ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ లో ఉన్ే
మ్న్కు ఉన్ే సవాలు, ఇపుప డున్ే సతయ ము విషయెంలో కొతతగా అవా డెం. గుడివా
్ డు
గుడివా
్ నిే న్డిపిెంచలేడు (లూకా 6:39). మ్న్ెం గన్క తాజా ట్రపతయ క్షతను, అవగాహన్ను
పెందకపోతే, దేవుడు భూమిమీద చేస్తతన్ే వాటి విషయెంలో మ్న్ెం గుడివా
్ ళ్ లెంగా
ఉెంటే, దేవుని ట్రపజ్లను ట్రపస్తతత దేవుని కదల్నకలోకి న్డిపిెంచలేెం.
విశా స్తలను వాళ్ు పిలుపు, స్విన్ెం మ్ర్థయు ట్రకీస్తత శరీరెంలో వాళ్ు పనిని గుర్థెంచిన్
అవగాహన్లోకి తేవాల్న. ట్రపతి విశా స ఒక స్నవకుడనే ట్రపతయ క్షతను నేర్థప ెంచాల్న
సభ్యయ లెందర్థకీ ఒకే రకమైన్ పని లేదన్ే ర నిజ్మే అయిన్పప టికీ, శరీరెంలో ఉన్ే
విశా స్తలెందర్థకీ ఏదో ఒక పని ఉెందని మ్న్ెం అర ుెం చేస్తక్టవడెం చాల అవసరెం
(రోమా 12:4). విశా స్తలు తమ్ సభయ తా పు పనిని కనుగొనేెంద్ధకు వాళ్ు లోల
చురుకుదన్ెం తేవాల్న. ఐద్ధ రకాల స్నవా పర్థచారకులుగా, ట్రపతి విశా స శరీరెంలో
తమ్ వెంతు స్నవను కనుగొని ద్వనిే చేస్నల ట్రపోత్ హిెంచడెం మ్న్ బాధ్య త.
త విడుదల చేయడెం క్టసెం, తెంట్రడి యొకక
దేవుని శకిని
విశా స్తల్నే సహజాతీతమైన్ విధాన్ెంలో సదప
ు రచాల్న

పనులను చేయడెం క్టసెం

విశా స్తలెందరూ దేవుని శకి తని కనుపర్థచేవార్థగా, తెంట్రడి యొకక పనులను అెంటే
అద్ధు తాలను, సా సత
ి లను, సూచక ట్రకియలను, ఆశ్ రయ కారాయ లను (యోహ్వను 14:12;
మారుక 16:17-18) చేస్నవార్థగా ఉెండాలని ట్రపభ్యవైన్ యేస్త చూస్తతన్నే డు.
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న్వీన్ కాలపు సెంఘెం అద్ధు తాలను, సా సత
ి లను, సూచక ట్రకియలను ట్రపకక కు పెటి,ో
స్వమాన్య మాన్వుడు చేయగల జాఞన్ సెంపాదన్, గొపప సెంసగా
ి చేయడెం, ఇెంకా అనేక
ఇతర విషయాలకి ట్రపాధాన్య తను ఇస్తతెంర.
యేస్త సెంఘానికి ఇచి్ న్ ఆజ్-ఞ ఆయన్ చేసన్ పనులను, గొపప పనులను చేయడెం
వదకు
ద మ్న్ెం తిర్థగ వెళాు ల్న.
తెంట్రడి పనులను (అద్ధు తాలను, సా సత
ి లను, సూచక ట్రకియలను) చేయడెం యొకక
ట్రపాముఖయ తను అర ుెం చేస్తక్టవాల్న:
➢ యేస్త తెంట్రడి యొకక పనులు పాత నిబెంధ్న్ ట్రపవక తల స్వక్షయ ెంకన్నే గొపప వని
చెపాప డు (యోహ్వను 5:36).
➢ యేస్త చేసన్ బోధ్కన్నే
ఆయనిే
మెసీ్ యగా దృవీకర్థెంచడెంలో
తెంట్రడియొకక పనులు గొపప వి. నిజానికి, ఆయన్ ఆశ్ రయ కారాయ లు చేస
ఉెండకపోతే, మ్న్ెం ఆయన్ చెపిప న్ద్వనిే న్మ్మ వలసన్ అవసరెం లేదని
ఆయన్ చెపాప డు! (యోహ్వను 10:24-25,37-38).
➢ యేస్త ఫిల్నపుప కు, తాను నిజ్ెంగా తెంట్రడి వదను
ద ెంచి వచి్ న్ద్వనికి
దృవీకరణగా తాను చేసన్ పనులను చూపిెంచాడు (యోహ్వను 14:8-11).
➢ బాపితసమ మిచు్ యోహ్వను యేస్తను గుర్థెంచి అనుమాన్పడపు
్ ప డు, ట్రపభ్యవు
మ్రోస్వర్థ ఆయన్ చేస్తతన్ే అద్ధు తాలను
తాను నిజ్ెంగా మెసీ్ యనే
అనేద్వనికి రుజువుగా చూపిెంచాడు (మ్తతయి 11:1-5).
ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ ల స్నవకులుగా, మ్న్ెం సహజాతీతమైన్ వాటిని కనుపరచడెంలో
ముెంద్ధకి వెళాు ల్న. పర్థశుద్ధులు కూడా అద్ధు తాలను, సూచక ట్రకియలను,
ఆశ్ రయ కారాయ లను కనుపర్థచేల మ్న్ెం వార్థని తయారుచేయాల్న.
సెంఘాలను “న్ర్ రీ”ల సతి
ి నుెంచి, సదప
ు రచి పెంపిెంచే కేెంట్రద్వలుగా రూపాెంతరెం
చేయాల్న
ఇర విచారకరమే గానీ వాసతవెం ఏెంటెంటే మ్న్ సెంఘాలోల చాల సెంఘాలు
విశా స్తల్నే లల్నెంచే ఆరవారెం ఉదయెం “న్ర్ రీ”లుగా ఉన్నే యి; ఆతమ లో కటబ
ో డి
సలువ యొకక బలమైన్ సైనికులుగా తయారు చేయడెంలేద్ధ. మ్న్ స్వినిక సెంఘాలు
విశా స్తలను సదెం
ు చేస సెంఘెంలోను ట్రపపెంచెంలోను దైవ అభిషేకెం పెంరన్
పర్థచరయ లోలకి విడుదల చేస్న సల
ి లుగా మారాల్న్ న్ సమ్యెం ఇర.
స్వినిక సెంఘాలు విశా స్తలను సదెం
ు చేస్న పదతు
ు లు ట్రపట్రకియలు కల్నగ ఉెండాల్న్ న్
అవసరెం ఉెంర.
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విశా స్తల్నే ఆతమ యొకక కొతత క్టణాలోలకి న్డిపిెంచాల్న
ట్రపభ్యవైన్ యేస్త తాను భూమి మీద న్డిచిన్పుప డు కొలతలేని ఆతమ ను కల్నగ ఉన్నే డు
(యోహ్వను 3:34).
మ్న్ెం ఇపప టివరకు పెంరన్ ద్వనికన్నే గొపప వైన్ ఆతమ కొలతలు ఉన్నే యి.
మ్న్ెం ఆతమ లో ఇపుప డు ఉన్ే
వెళాు ల్న.

ద్వనికన్నే

ఇెంకా ఎకుక వ లోతుకు, ముెంద్ధకు

ఆతమ శకి త ద్వా రానే దేవుని రాజ్య ెం భూమి మీద ముెంద్ధకి వెళ్ళత ెంర (జ్కరాయ
మ్తతయి 12:28).

4:6;

విశా స్తలకు మారెక ట సల
ి లోలను, లోకెంలోను వాళ్ు పిలుపుకు అవసరమైన్ ఆతమ
అభిషేకాలు, కొలతలు ఉన్నే యి; ఐద్ధ-రకాల పర్థచరయ ల స్నవకులుగా మ్న్ెం వాటిని
చేర్దెంద్ధకు వాళ్ు కి స్వయెం చేయాల్న (యెషయా 11:1-2).

నిరామ ణానిే , పర్థపాలన్ను అెంరెంచడెం
పర్థశుద్ధల
ు ఉదయ మ్ెంలో, ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ , ఏర నిజ్ెంగా ముఖయ మో ద్వని క్టసెంఅెంటే పర్థశుద్ధులను స్నవక్టసెం సదెం
ు చేయడెం క్టసెం, విడుదల చేయబడుతుెంర.
అర
తన్ అతుయ తతమ్ స్వియిలో పని చేసూతనే ఉెండాల్న. ఐద్ధ-రకాల పర్థచరయ
నిరా హణలో చాలమ్ెంర అవసరెం ఉెంటుెంర. అపసతల్నక న్నయకతా ెం మ్ర్థయు
పరయ వేక్షణ, ట్రపవచన్నతమ క జాఞన్ెం మ్ర్థయు ఆదేశలు, కాపర్థ సెంరక్షణ మ్ర్థయు
రద్ధదబాటు, నిలబటిో సర
ి పరచడానికి బోధ్కులు, సమ్కూర్థ్ ట్రపోత్ హిెంచడానికి
స్తవార్థ తకుల అవసరెం ఇెంకా ఉెంర.
పసతలులు
అపసతలులు వాళ్ళల పిలువబడిన్ పనిని చేయడానికి - అెంటే పున్నరని వేయడానికి,
పరలోక
న్మూన్నకు
అనుగుణెంగా
నిరామ ణానిే
ఏరాప టుచేస,
రూపానిే
సృష్ెం
ో చడానికి న్కలును పరలోకెం నుెండి పెంద్వల్న. అపసతలులు ఒక ట్రపతేయ క
పర్థచరయ కు
దేవుడు
ఇచి్ న్
న్మూన్నను
ఏరాప టుచేస్వతరు.
స్తవార తను
చొపిప ెంపజేయడెం క్టసెం సమాజ్ెంలోని ట్రపతేయ క ట్రపాెంతాలను లేద్వ భౌగోళిక
ట్రపాెంతాలను తెరవడానికి తాళాలను (వ్యయ హ్వలను) కల్నగన్ అపసతలులు ఉెంటారు.
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వాళ్ు న్గరాలను, ట్రపాెంతాలను మార్ డానికి దరశ న్ననిే , దేవుని న్డిపిెంపును కల్నగన్
అపసతలులు ఉెంటారు.
త
ట్రపవకలు
వాళ్ు ట్రపవచన్నల ద్వా రా చచి్ పోయిన్ దరశ న్నలను బతికిెంపజేస్న, “ఇపప టికి”
అవసరమైన్ దేవుని వాకాయ నిే తెసూత, అపసతలులు విడుదల చేసన్ దరశ న్నలు
మ్ర్థయు వ్యయ హ్వలకు బలనిే అెంరెంచే ట్రపవక తలు కన్పడతారు (ఎట్రజా 4:24;5:1,2).
బోధ్కులు
మ్న్కి పర్థశుద్ధులను నిలబటి,ో కటి,ో పర్థణతిని తెచి్ , సదప
ు రచడెంలో కొన్స్వగే స్నవను
చేస్న బలమైన్ అభిషేకెంగల బోధ్కుల అవసరెం ఉెంటుెంర.
కాపరులు
దేవుని పితృతా ెం గుర్థెంచిన్ లోతైన్ అవగాహన్, దేవుని కుటుెంబెం క్టసెం భారెంతో
దేవుని ఇెంటిలోని పర్థశుద్ధులను పోష్ెంచి సర
ి పర్థచే దేవుని హృదయానుస్వరులైన్
కాపరులను (యిర్థమ యా 3:15) మ్న్ెం చూస్వతెం.
త
స్తవార్థకులు
పెంటను సమ్కూర్థ్ , విశా స్తలు కూడా అలగే చేస్న విధ్ెంగా సదప
ు ర్థచే అభిష్కుత లైన్
స్తవార్థ తకులు కన్పడతారు.
స్వినిక సెంఘెం నిరీ ణత సల
ి ెంలో దేవుని ఇెంటిగా ఇెంకా కొన్స్వగుతుెంర (1తిమోతి 3:15).
ట్రపతి విశా స (పర్థశుద్ధుడు) స్వినిక సెంఘానికి కటుోబడి బాధ్య తగల సభ్యయ నిగా
కొన్స్వగాల్న. వాళ్ళు స్వినిక సెంఘెంలో ముఖయ మైన్ భాగెంగా ఉెంటూ అధాయ తిమ క ట్రకీస్తత
సెంఘెంలో సభయ తా పు పనిని నెరవేరా్ ల్న. వార్థ దశమ్ భాగాలను కానుకలను వాళ్ు
స్వినిక సెంఘెంలో ఇసూత ఉెండాల్న. దేవుడు తన్ ట్రపజ్ల మ్ధ్య లో ట్రకమానిే ఉెంచుతాడు
(1కొర్థెంథీ 14:33,40). పర్థశుద్ధులు “ట్రకమ్ెంలేని గుెంపు”గా, వాళ్ు సొెంత దరశ న్నలు
కలలను బటిో (న్నయ యాధ 17:6;21:25) వాళ్ు కళ్ు కు ఏర సరైన్దో ద్వనిే చేయరు.
యోవేలు యొకక సైనికులవలె, పర్థశుద్ధులు సమ్కూడి న్డవడెం, వార్థ వార్థ
వరసలను అతిట్రకమిెంచకుెండా ఉెండడెం, ఒకళ్ లనకరు తోస్తక్టకుెండా, వాళ్ు సొెంత
వరసలో న్డిచేల నేర్థప ెంచాల్న (యోవేలు 2:7,8).
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అవసరమైన్ మారుప లను చేస్తక్టవాల్న
ఐద్ధ రకాల స్నవ పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెం క్టసెం సదప
ు డడానికి కొనిే
చేస్తక్టవాల్న:

సరుదబాటుల

శరీరెంలో విశా స్తల స్విన్ెం, వాళ్ు పనిని గుర్థెంచి మ్న్ అవగాహన్లో మారుప

కేవలెం ఐద్ధ రకాల స్నవలోల ఉన్ే వాళ్ళు మాట్రతమే స్నవ చేయాలని ఆలోచిెంచడెం
మానివేస ట్రపతి విశా సీ స్నవకుడని ఆలోచిెంచడెం మొదలుపెటాోల్న.
విశా స్తలపట ల మ్న్ వైఖర్థలో సరుదబాటుల
మ్న్ెం అభట్రదతా భావెం, తకుక వుగా అనుక్టవడెం, దేవుని ట్రపజ్లను అద్ధపులో
పెటుోకొని వాళ్ లమీద పెతతన్ెం చేయాలనే ఆలోచన్లను విడిచిపెటాోల్న. మ్న్ెం మారర్థ
ద్వా రా న్డిపిెంచే బలమైన్ న్నయకులుగా ఎదగాల్న.
మ్న్తోపాటు విశా స్తలకు స్నవచేస్న సల
ి ెం, అవకాశలు కల్నప ెంచాల్న
పౌలు ఏ విధ్ెంగా తిమోతిని తన్తోపాటు స్నవ చేయడానికి అనుమ్తిెంచాడో అలగే
మ్న్ెం కూడా విశా స్తలను మ్న్తోపాటు స్నవ చేయనీయాల్న (ఫిల్నపీప 2:19-22).
మ్న్ స్వినిక సెంఘాలోల బృెంద పర్థచరయ ను స్విపిెంచాల్న
మ్న్ెం మ్న్ స్వినిక సెంఘాలోల, “ఒకళ్తల అెంతా చేస్న” న్నయకతా పు తీరు నుెండి
బృెందెంగా స్నవచేయడెంలోకి కదలల్న. ఈ స్నవాబృెంద్వలోల “పూర్థ తకాల” ఐద్ధ-రకాల
పర్థచరయ స్నవకులు, అలగే మారెక టుో సల
ి లోల వాళ్ు
ట్రపాధ్మిక బాధ్య తగల ఐద్ధరకాల పర్థచరయ స్నవకులు కూడా ఉెండవచు్ .
జాఞన్ వివేకాలతో న్డిపిెంచాల్న, కాపాడాల్న, పర్థపాలన్ చేయాల్న
మ్న్ెం విశా స్తల్నే ట్రపోత్ హిెంచి, తయారుచేస వాళ్ు స్నవలోలకి వార్థని న్డిపిెంచిన్న,
దైవ-నియమిత న్నయకులుగా మ్న్ బాధ్య తలనుెండి తపుప క్టకూడద్ధ. మ్న్ెం జాఞన్
వివేకాలతో న్డిపిెంచాల్న, కాపాడాల్న, పర్థపాలన్ చేయాల్న. మ్న్ెం విశా స్తల్నే వాళ్ళు
స్నవ చేయడెం నేరు్ కుెంటూ ఉెండగా, విశా స్తల జీవితాలోల పర్థణతి, సర
ి తా ెం
వచే్ ల న్డిపిెంచాల్న.

20

పరిశుద్ధులనధ బలోపేతం చేయడం

కొతత పదతు
ు ల స్నవకు సరుదబాటు చేస్తక్టవాల్న
దేవుడు తన్ ట్రపజ్ల ద్వా రా తన్ పనిని విడుదల చేయడానికి వివిధ్ రకాల స్నవలు
వివిధ్ రకాల కారయ ట్రకమాలు ఉన్నే యి (1కొర్థెంథీ 12:5,6). తన్ పనిని తన్కి న్చి్ న్టుో
చేయాలనుకునే దేవుని మ్న్ెం కటడి
ో చేయలేెం. దేవుడు తన్ పర్థశుద్ధుల ద్వా రా కొతత
ఆలోచన్ల్నే , న్శెంచిన్వాళ్ లని చేరుక్టడానికి ఇతర కొతత మారాాలు ట్రపేర్దపిెంచి తాజాగా,
కొతతగా స్నవను చేస్న విధాన్నలను విడుదల చేస్వతడు. ఇవి మ్న్ెం వేటిైతే “స్నవ” అని
అలవాటుపడా్మో వాటికి చాల భిన్ే ెంగా ఉెండవచు్ . మ్న్ెం దీనిని స్వా గతిెంచడెం
నేరు్ క్టవాల్న, దేవుడు తన్ పర్థశుద్ధుల ద్వా రా విడుదల చేస్న ద్వనికి
అడు్బెండగా అవా కూడద్ధ.
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4. రూపాెంతరీకరణ జ్ర్థగెంచడెం

పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెం ఆయన్ ట్రపజ్లను సదదపరచి స్నవాపర్థచరయ ను చేస్నల చూస్న
దేవుని కదల్నక మ్న్పై ఉెంర! ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ ల స్నవకులుగా, మ్న్ెం ఈ దేవుని
కదల్నకలోకి మారాల్న. ఆచారాలు, మ్న్ సొెంత అభట్రదతా భావాలు మ్న్ల్నే దేవుని
ఉదేదశలోలకి, భూమి మీద ఆయన్ ట్రపస్తతత కదల్నకలోకి వెళ్ లకుెండా ఆపడానిే మ్న్ెం
అనుమ్తిెంచకూడద్ధ. మారుప ని చేస్తక్టవడెంలో విఫలమైన్ ఐద్ధ రకాల పర్థచరయ ల
స్నవకులు దేవుని సనిే ధ యొకక “మేఘెం, అగే ”తో కల్నస ముెంద్ధకు స్వగడెంతో
వెన్కబడిపోతారు.

అడు్బెండలుగా ఉన్ే ఆచారాలను వరల్నెంచుక్టవడెం
యేస్త వాళ్ు
ఆచారాలకు అెంటిపెటుోకొని దేవుని ఆజ్ల
ఞ ను అతిట్రకమిెంచిన్
పర్థసయుయ లు, శక్రస్తతలతో దయగా మాటాలడలేద్ధ (మ్తతయి 15:1-9). నిజానికి, వాళ్ళు
మ్నిష్ చేసన్ ఆచారాలోల ఎెంత లోతుకి వెళాలరెంటే దేవుని వాకాయ నికి బద్ధలు వాళ్ు
ఆచారాలను బోధెంచారు.
మ్న్ల్నే వికలెంగుల్నే చేస్న ఈ ఆచారాలను మ్న్ెం వరల్నెంచుక్టవాల్న.
➢ మ్న్లో కొెంతమ్ెంరకి, మ్న్ మ్త సెంట్రపద్వయాలోల ట్రపస్తతత అపసతలులు
స్విన్ెం లేద్ధ (మ్న్ెం స్తవార్థ తకులు కాపారులు, బోధ్కులను
త
మ్ర్థయు ట్రపవకలకు
మాట్రతమే అెంగీకర్థస్వతెం).
➢ మ్న్లో కొెంత మ్ెంరకి పాతకాలపు “మ్త గురువు” మ్ర్థయు “స్వమానుయ డు”
మ్న్సతతా ెం ఇెంకా ఉెంర. ట్రపతి విశా స ఒక స్నవకుడని మ్న్ెం అర ుెం
చేస్తక్టవాల్న.
➢ మ్న్లో కొెంతమ్ెంర ఇెంకా “అధాయ తిమ కతకు” “లౌకికతకు” ఎడబాటుని
చూస్తతన్నే రు. దైవ-అభిషేకపు పని ఏదైన్న అర మ్ెంరరెం లోపల జ్ర్థగన్న లేక
లోకెంలో జ్ర్థగన్న (కార్పప ర్దటు ఆఫీస్త, విద్వయ సెంస,ి ఆటల మైద్వన్ెం
మొదలైన్వి) అర పర్థచరయ నే.
➢ మ్న్లో కొెంతమ్ెంర
స్నవ లేక సెంఘెం యొకక వయ వస,ి ట్రకమ్ెం అనే
ట్రద్వక్షాతితితని మార్ డానికి ఇషెం
ో గా లేము. కొతత ట్రద్వక్షారసెం కొతత ట్రద్వక్షతితితలోనే
ఉెండాల్న (మ్తతయి 9:17).
ట్రపస్తతతెం ఉన్ే
ఆతమ కుమ్మ ర్థెంపుకు (కొతత
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ట్రద్వక్షారసెం) కొతత మ్ెంరర వయ వస,ి పర్థపాలన్ (కొతత ట్రద్వక్షాతితిత) అవసరెం. మ్న్
సెంఘెం లేక స్నవా వయ వసలో
ి
అపసతలుడు, ట్రపవక,త కాపర్థ, బోధ్కుడు మ్ర్థయు
స్తవార్థ తకుడు అనే ఐద్ధ స్నవా పర్థచరయ లకు స్విన్ెంలేద్ధ. మ్న్ సెంఘ వయ వస ి
వలనే
ల
ట్రకీస్తత సెంఘెంలో నియమిెంచిన్ అసలైన్ స్నవా విధులను మ్న్ెం
తొలగెంచాెం. అెంద్ధవలనే
ల పర్థశుద్ధులను స్నవా పర్థచరయ కు సదప
ు ర్థచే అవకాశెం
ఏ మాట్రతెం లేద్ధ. మ్న్ెం మ్న్ సెంఘ వయ వసను
ి , ట్రకమానిే మారా్ ల్న లేకపోతే
మ్న్ెం ఆతమ అనే ట్రద్వక్షారసెంలేని ట్రద్వక్షా తితుతలుగా అయిపోతాెం.
➢ మ్న్లో కొెంతమ్ెంర కొనిే మారాాలు, పదతు
ద లోల చికుక కుపోయాెం. మ్న్ెం
దేవునిచే ఇవా బడ్ శుదమై
ు న్ పదతు
ు లు, వ్యయ హ్వలు వాడతాెం, కానీ అవి ఒక
కాలనికి మాట్రతమే పర్థమితమై ఉెంటాయి. మ్న్ెం దేవుడు చేస్తతన్ే వాటితో
కదలలేద్ధ. నిన్ే పనిచేసెంర ఈరోజున్ దేవుడు క్టరుకున్ే ర కాకపోవచు్ .
దేవునితోపాటు అడుగువెయియ .
ఉద్వహరణలు:
⧫ ఇతతడి సరప ెం (సెంఖ్యయ 21:8-9; 2రాజులు 18:4).
⧫ మోషే, బెండ నుెండి నీళ్ళు (నిర ామ్ 17:6; సెంఖ్యయ 20:8).
⧫ బాపీతసమ మిచు్ యోహ్వను (యోహ్వను 1:35-37).
⧫ అపలోల (అప.కా 18:24-26).
⧫ ఎఫెస్తలో ఉన్ే
బాపీతసమ మిచు్ యోహ్వను అనుచరులు (అప.కా.
19:1-6).

అభట్రదతల నుెండి విడుదల
అభట్రదతలను ఎద్ధర్పక ని వాటిని వరల్నెంచుకుెంద్వెం. మ్న్ెం లేచి దేవుని ట్రపజ్లకు
“తెంట్రడులు”గా, తలులలు”గా అవాా ల్న.
పౌలు వలె మ్న్ెం మ్న్ “తిమోతీ” లను పెెంచి వాళ్ు ని మ్న్ తోటి పనివార్థగా అయేయ
చోటికి తేవాల్న (రోమా 16:21), మ్న్లగా వాళ్ళు పర్థచరయ పనిని చేయగలగాల్న (1 కొర్థెంథీ
16:10).

అపసతల్నకత, ట్రపవచన్నతమ కతలకు సప ెంరెంచడెం
నిజ్మైన్ అపసతల్నక, ట్రపవచన్నతమ క పర్థచరయ ల విషయెంలో మ్న్ెం వైఖరులను
స్వియి, సెంఘ పర్థచరయ స్వియిలు రెెండిటిలోనూ దేవుడు
త
మారు్ క్టవాల్న. వయ కిగత
సెంఘెంలో ఉెంచిన్ ఐద్ధ రకాల స్నవలకు స్తముఖెంగా ఉెండాల్న.
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త
దేవుడే సెంఘెంలో అపసతలులను, ట్రపవకలను
ఏరాప టుచేశడు (1కొర్థెంథీ 12:28).
దేవుడు దేనినైతే సెంఘెంలో ఉెంచాడో ద్వనిే తీసవేస్న హకుక మ్న్కి లేద్ధ.
మ్న్కెంటే ముెంద్ధవెళిు ట్రపతయ క్షతలోను ఆతమ సెంబెంధ్మైన్ విషయాలోలను కొతత
క్టణాలోలకి ట్రపవేశెంచిన్ వార్థ నుెంచి మ్న్ెం నేరు్ క్టవాల్న. ఇవి రాయబడిన్ లేఖన్నలకు
విరుదమై
ు న్ బోధ్లు, అనుభవాలు కాద్ధ. నిజానికి అవి దేవుడు తన్ ట్రపజ్ల క్టసెం
ఇపప టికే ఉదేదశెంచిన్ వాటిని పున్రుదర్థ
ు ెంచి నిరాుర్థెంచేవి.
అపసతల్నక, ట్రపవచన్నతమ క
పెంద్ధక్టవాల్న.

పర్థచరయ లనుెంచి

మ్న్ెం

ట్రపతయ క్షతను,

జాఞన్ననిే

మ్న్ జీవితాల్నే అపసతల్నక, ట్రపవచన్నతమ క పర్థచరయ లకు తెరుచుకున్ే పుప డు, మ్న్లో
కొెంత మ్ెంరకి అర పెదద అడుగే. దేవునిలో, ఆయన్ ఆతమ లో ఇెంతకు మునుపెన్ే డూ
వెళ్ లని చోటికి వెళ్ లడానికి మ్న్ెం సవాలు చేయబడతాెం. ఇపప టివరకు వాకయ ెంలో ద్వగ
ఉన్ే మ్రామ లు, మ్న్ ఆధాయ తిమ క నేట్రతాలు చూడనివి, అకస్వమ తుతగా మ్న్కు సజీవెంగా
కన్బడతాయి (ఎఫెస 3:5). ఆధాయ తిమ క మ్రామ లకు కళ్ళు తెర్థచేల చేయడెం అపసతల్నక,
ట్రపవచన్నతమ క పర్థచరయ ల లక్షణెం.
అపసతల్నక, ట్రపవచన్నతమ క విషయాలకు మ్న్ెం తెరవబడిన్పుప డు, మ్న్ెం సవాలు
చేయబడే మ్రో విషయెం ఏెంటెంటే, మ్న్లో చాల మ్ెంరకి, మ్న్ పున్నద్ధలు తిర్థగ
వేయబడతాయి. స్నవ, స్వినిక సెంఘెం గుర్థెంచి మ్న్కు సరైన్ దైవజాఞన్ పున్నద్ధలు
ఉన్నే యని మ్న్ెం అనుకొని ఉెండవచు్ . కానీ, వీటిలో చాలవరకు కేవలెం మ్నిష్
చేసన్ చెకక , ఎెండుగడి,్ పటుో అని ట్రగహిస్వతెం. అపసతల్నకత, ట్రపవచన్నతమ కత
ట్రపభ్యవున్ెంద్ధ నిజ్మైన్, ఆయన్ వాకాయ నికి నిజ్ెంగా అనుగుణెంగా కొనిే విషయాలోల,
మ్న్ పున్నద్ధలను తిర్థగ వేయడానికి కారణమౌతాయి (1కొర్థెంథీ 3:10; ఎఫెసీ 2:20-21).
అపుప డు మ్న్ెం ద్వని మీద కటుోక్టవచు్ . ద్వని ఫల్నతెంగా, మ్న్ జీవితాలు, స్నవలు,
మ్నిష్కి చెెంరన్వి కాకుెండా మ్న్ ట్రపభ్యవును, రాజుని చిట్రతీకర్థెంచే, సూచిెంచే ఒక కొతత
రూపానిే , తాజా రూపానిే పెంద్ధకుెంటాయి.

పర్థశుద్ధుల సదపా
ు టుకు ఆచరణీయ సూట్రతాలు
శా స్తలకు బలమైన్ ఆహ్వరెం ఇవాా ల్న
మ్న్ెం విశా స్తల్నే పాలతోనో, ట్రపసెంగవేరకల నుెండి ఏదో పలచని సెందేశలతోనో
పోష్స్నత పర్థశుద్ధులు స్నవక్టసెం సదెం
ు గా ఉెంటారని మ్న్ెం అనుక్టలేెం. దేవుని సెంపూర ణ
సెందేశెం మాట్రతమే విశా స్తల్నే ట్రపతి మ్ెంచి పనికి గటిగా
ో
సదెం
ు చేయగలద్ధ (2
తిమోతి 3:16).
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పసపిలల
ల కు పాలవెంటి వాకయ ెం అవసరమ్ని న్నకు తెలుస్త (1పేతురు 2:2). కానీ
పసపిలలు
ల
తా రగా పెరగడానికి ట్రపోత్ హిెంచాల్న, అపుప డు వాళ్ళు వాకయ ెంలోని
బలమైన్ ఆహ్వరెం తీస్తక్టగలరు (హెట్రీ 5:12-14).
మ్న్ెం దేవుని పూర్థ త సెందేశనిే ట్రపకటిెంచాల్న, ఆతమ దేవుని సెంగతులను విశా స్తలకు
బోధెంచి, పర్థశుద్వుతమ దేవుని వరములను, సూచక ట్రకియలను, ఆశ్ రయ కారాయ లను,
అద్ధు తాలను జ్ర్థగెంచేల శక్షణ ఇవాా ల్న. ట్రకీస్తతలెంటి వయ కి తతా ెం, పర్థణతికి మ్న్ెం
ట్రపాధాన్య తనివాా ల్న.
త
విశా స్తలు తమ్ పిలుపుని గుర్థెంచేల
సహ్వయపడాల్న
విశా స్తలు తమ్ పిలుపుని తెలుస్తకొనేల, ట్రకీస్తత శరీరెంలో వాళ్ు స్విన్ననిే , పనిని
గుర్థ తెంచేెంద్ధకు మ్న్ెం సహ్వయపడాల్న. స్వినిక సెంఘెంలో, లోకెంలో ద్వని ట్రపకారెం ఎల
జీవిెంచాలో మ్న్ెం చూపిెంచాల్న.
చాలమ్ెంర విశా స్తలు కేవలెం వాళ్ు స్విన్ెం, పని, వాళ్ు పిలుపుని గుర్థ తెంచడెం,
కనుక్టక వడెంలో సహ్వయెం అెంద్ధక్టకపోవడెం వలన్ మ్న్ సెంఘాలోల ఉపయోగెంలేని
శకి తగా, ఖ్యళీగా పడి ఉన్నే రు.
ఐద్ధ రకాల స్నవకులు ట్రపతి విశా స స్నవకుడయేయ ల ట్రపాెంగణెం బయట పనిచేయాల్న.
స్వినిక సెంఘెంలోని ట్రపతి విశా స వాళ్ు పిలుపుని కనుగొన్నల్న, ద్వనిే చేస్నల
సదప
ు డాల్న, వాళ్ు పిలుపుని విడుదల చేయాల్న!
విశా స్తలు పర్థశుద్వుతుమ ని తటుోతూ ఉెండేల ట్రపోత్ హిెంచాల్న
విశా స్తలు ఈ భూమిమీద తమ్ జీవితానిే
జీవిెంచడానికి తమ్ పర్థచరయ లను
నెరవేర్ డెం క్టసెం పర్థశుద్వుతుమ ని వేడుకొన్టెం నేర్థప ెంచాల్న.
విశా స్తలు స్నవను, వృతితని జోడిెంచడెం ట్రపోత్ హిెంచాల్న
స్వినిక సెంఘాలు బహిరెంగ స్నవకు పిలువబడిన్వాళ్ లని సదప
ు రచడెం మొదలుపెటాోల్న.
మారెక టుో సల
ి ెంలో ఐద్ధ-రకాల స్నవకులు లేవడానికి ట్రపోత్ హిెంచాల్న
➢ మారెక టుో సల
ి ెంలోని ఐద్ధ రకాల స్నవకులే బహిరెంగ సల
ి ెంలో పర్థశుద్ధులను
సదప
ు రచడానికి తగన్ వాళ్ళు .
➢ మారెక టుో సల
ి ెంలోని విశా స్తలు వాళ్ు
క్టసెం దేవుని సా రానిే

స్నవ, స్వక్షయ ెం విషయెంలో నిర ణయెం

విన్డెం నేర్థప ెంచాల్న. మారెక టుో సల
ి ెం విశా స్తలు
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వాళ్ళు పని చేస్నచోట ఆతమ వరాలను, సహజాతీత వాకుక ను విడుదల చేస్నల
తరీీ ద్ధను ఇవాా ల్న.
➢ మారెక టుో సల
ి ెంలోని విశా స్తలు వాళ్ు
అన్ా యిెంచు

క్టవాలో,

తద్వా రా

రాజ్య

పనిలో బైబిలు సూట్రతాలను ఎల
ట్రపభావానిే

ఎల

స్విపిెంచాలో

నేరాప ల్న్ న్ అవసరెం ఉెంర.
➢ మారెక టుో సల
ి ెంలోని విశా స్తలకు మారెక ట్లల రాజ్య పు అవుట పోస్తోలను (సల
ి ెం,
సహవాసెం, సెంఘెం)

స్విపిెంచడెం, రాజాయ నిే

విసతర్థెంపచేస్న విధాన్నలను

ట్రపభావితెం చేయడెం, రాజ్య పు ట్రపయోజ్న్నల క్టసెం సెంపద బరలీ అయేయ ల
చూడడెం మొదలైన్వాటి ద్వా రా రాజ్య పు పురోగతికి తరీీ ద్ధ ఇవా వచు్ .
సలహ్వద్వరునిగా ఉెండు, సలహ్వ ఇచే్ సెంసక ృతిని సృష్ెం
ో చు
ఐద్ధ రకాల స్నవకులుగా, పర్థశుద్ధులకు సలహ్వలను (తెంట్రడిగా, తల్నగా
ల ) ఇవాా ల్న.
ఒక వయ కి త ఎకుక వ మ్ెంరని తయారు చేయలేరన్ే ర నిజ్మే. అయితే మ్న్ెం కొెంత
మ్ెంరని తయారు చేస, మ్న్ సెంఘాలోల, స్నవలోల తరీీ ద్ధ సెంసక ృతిని సృష్ెం
ో చి,
పర్థణతి చెెంరన్ పర్థశుద్ధులు ఇతరులకు విశా సెంలో తల్నద
ల ెంట్రడులుగా ఉెండడానికి
ట్రపోత్ హిెంచవచు్ .
పర్థచరయ బాధ్య తలను అపప జపాప ల్న
కొతత అవకాశలను సృష్ెం
ో చెండి, స్నవ బాధ్య తలను న్మ్మ కమైన్, సమ్ర ువెంతులైన్
విశా స్తలకు అపప గెంచెండి. స్నవ బాధ్య తలను అపప జపప డమ్నే ఆలోచన్ వెన్కటికి
ఎపుప డో మోషే కాలెం నుెంచి, అతని మామ్ యిట్రతో అతనికి చెపిప న్పప టినుెంచి
కన్బడుతుెంర (నిర ామ్ 18).
స్నవాబృెంద్వనిే అభివృరు చేయెండి, బృెంద సెంసక ృతిని సృష్ెం
ో చెండి
ఇెంతకు ముెంద్ధ చెపిప న్టుోగా, స్నవాబృెందెంలో భాగెంగా, మ్న్తోపాటు ఇతరులను
కూడా పనిచేయ నివాా ల్న. పోీతతా ెం కాక, కల్నస స్వధెంచాలనే లోతైన్ ఆలోచన్
కల్నగ, బృెందెంలో ఉన్ే వాళ్ు ెంతా పర్థశుద్ధులను సదెం
ు చేయాలనే ఒకే గుర్థవదకు
ద
చేరుకుెంటూ, తద్వా రా ట్రపభ్యవైన్ యేస్తట్రకీస్తతని మ్హిమ్పర్థచే బృెంద సెంసక ృతిని
సృష్ెం
ో చెండి!
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వ్యయ హ్వతమ కెంగా ఉెండెండి
మ్న్ెం వ్యయ హ్వతమ కెంగా పనిచేసూత, తన్ ట్రపజ్ల్నే
లోకానికి ఉపుప గా, వెలుగుగా
తయారుచేస్తతన్ే దేవునితో పాటు వెళాలల్న. ఉద్వహరణకు, ఒక విశా స అతడు/ఆమె
తన్ ఉదోయ గ జీవిత మారుప వల ల వేర్ద ట్రపాెంతానికి మార్థతే, ఆ కొతత సల
ి ెంలో ఒక
సెంఘానిే న్నటడానికి, గృహ కూడిక లెంటివాటిని మొదలుపెటడా
ో నికి అర ఒక
అవకాశెం అవ్వా చు్ . విశా స్తలను సదప
ు ర్థస్నత ,ఇర తపప కుెండా స్వధ్య ెం అవుతుెంర.
రాజ్య -మ్న్సతతా ెం కలవారమ్వాా ల్న
ఐద్ధ-రకాల స్నవకులమైన్ మ్న్కు రాజ్య -మ్న్సతతా ెం కలవార్థగా అవా డెం,
పర్థశుద్ధులను కూడా రాజ్య -మ్న్సతతా ెం కలవార్థగా శక్షణ ఇవా డెం చాల ముఖయ ెం.
రాజ్య -మ్న్సతతా ెం కల్నగ ఉెండడమ్ెంటే, దేవుని రాజ్య ఉదేదశలను రాజుయొకక
మ్హిమ్ను వకి తగత విషయాలు, మ్త శఖలు, స్నవలకు పైగా ఉెంచడెం.

ఈ కిెంర పుసతకాలు చదవెండి
కిెంగ డమ్ బిలర్చ
్
అనేర అల్ పీపుల్్ చర్చ్ & వరల్్ అవుట రీచ్, బెంగుళూరు వార్థ ఉచిత ట్రపచురణ.
ఈ ట్రపచురణలో చాల ఆచరణీయ సెంగతులను పేర్పక న్డెం జ్ర్థగెంర. ఈ ట్రపచురణ
4వ అధాయ యెం ఆతమ తో ట్రపజ్లను ఎల కటాోలో తెలుపుతుెంర. 7వ అధాయ యెం
తరీీ ద్ధనివా డెం మీద దృష్ని
ో పెడుతూ రాబోయే తరానిే లేవనెతతడెం గుర్థెంచి
చర్థ్ స్తతెంర.

మ్న్ెం రూపాెంతరీకరణ జ్ర్థగెంచకపోతే ఏమౌతుెంర
ఐద్ధ-రకాల స్నవకులుగా, ట్రపస్తతత దేవుని కదల్నక అయిన్ పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెంలోకి
మారకపోతే, తీట్రవ పర్థణామాలు ఉెంటాయి.
ట్రపభావెం క్టలోప వడెం
మ్న్ెం గన్క ట్రపస్తతత దేవుని కదల్నకలోకి మారడెంలో విఫలమైతే, విశా స్తల జీవితాల
మీద మ్న్ పలుకుబడి, ట్రపభావెం తగ ాపోతాయి. ఆధాయ తిమ క ఎద్ధగుదల మీద, పర్థణతి
మీద, రాజ్య ెంక్టసెం ఉపయోగపడడెంలో యథార ుమైన్ క్టర్థక ఉన్ే
విశా స్తలు
కదల్నపోయి పర్థశుద్ధుల్నే సదెం
ు
చేయడెంలో పెటుోబడి పెడుతున్ే సెంఘాలు,
స్నవలతో సెంబెంధ్ెం పెటుోకుెంటారు.
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దేవుడు అపప జపిప న్ పనిలో వైఫలయ ెం వలన్ వచే్ తీరుప
పర్థశుద్ధుల్నే స్నవాపర్థచరయ క్టసెం సదెం
ు చేయడెం ఐద్ధ రకాల స్నవకుల క్టసెం దేవుడు
ఇచి్ న్ పని. దీనిలో గన్క మ్న్ెం విఫలమైతే, ఐద్ధ రకాల స్నవకులుగా మ్న్కు
ఇవా బడిన్ దేవుని పనిలో విఫలమైన్టే.ో ఈ భూమి మీద మ్న్ జీవితెం గుర్థెంచిన్
లెకక ను అపప జపప డానికి మ్న్ెం ట్రపభ్యవు ముెంద్ధ నిలబడిన్పుప డు, మ్న్ెం తకుక వగా
కన్పడతాెం (2కొర్థెంథీ 5:9-10).
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5. న్గరవాయ పిత సెంఘెం

న్గరవాయ పిత సెంఘెంలోని నూతన్ క్టణాలు
న్గరవాయ పిత సెంఘెం సదప
ు రచబడి విడుదల చేయబడిన్పుప డు, న్గరానికి (లేద్వ ఏ
ట్రపాెంతమైన్న- పటణ
ో ెం లేద్వ ట్రగామ్మైన్న) ఏమౌతుెంర?
ఆ సెంఘెం ఆరవారెం కూడికలకన్నే ఎకుక వగా బహిరెంగ సల
ి లోల కలుస్తతెంర.
వేర్దా రు స్వినిక సెంఘాలోల ఉన్ే పర్థశుద్ధులు వాళ్ు సొెంత స్వినిక సెంఘెంలోనైతే
వారానికి ఒకస్వర్థ లేద్వ రెెండు స్వరుల కలుస్వతరు, అదే బహిరెంగ సల
ి లోలనైతే వారానికి
ఐద్ధ నుెంచి ఆరు రోజులు కలుస్వతరు. పర్థశుద్ధులెంతా బహిరెంగ సల
ి లోల దేవుని
ట్రపతయ క్షపరచడానికి సదప
ు డి ఉెంటారు. వాళ్ు కి ట్రకీస్తత అధకారమే స్వధారణ గుర్థ తెంపు.
స్వినిక సెంఘెం పేరుల, మ్త శఖలు, పర్థచరయ అనుబెంధాలు మ్సకబార్థపోతాయి, ఇక
వాటికి ట్రపాధాన్య త ఉెండద్ధ. దేవుని మ్హిమ్ను లోకమ్ెంతటా తేవడెం క్టసెం సమిష్ ో
చొరవకు న్నయకతా ెం వహిెంచడానికి సెంఘెం మ్ధ్య లో, బహిరెంగ సల
ి లోల దైవఅభిషేక న్నయకులు లేస్వతరు.
దీని ఫల్నతెంగా, న్గరానిే ట్రపభావితెం చేయడానికి స్వినిక సెంఘాలనిే టిలో గౌరవార ద
వన్రులతో జ్ర్థగెంచే ఐకయ కారయ ట్రకమాలను మ్న్ెం చూస్వతెం. ఇక న్గరెంలో ఒక స్వినిక
సెంఘమే ఏదో ఒకటి చేయద్ధ.
న్గరవాయ పతెంగా కారయ ట్రకమాలు పర్థశుద్ధుల ఐకయ వన్రులతో అనిే స్వినిక సెంఘలోల, దైవఅభిషేక అపసతల్నక న్నయకతా ెంతో ఒకొక కక కారయ ట్రకమానిే నిరా హిెంచిన్పుప డు మ్న్
న్గరెం మీద ఎెంత ట్రపభావెం ఉెంటుెందో మ్న్ెం చూడగలమా? ఆరాధ్న్ బృెంద్వలు,
యవన్స్తతలకు ఔట రీచ్ లు, వీధ స్తవార త బృెంద్వలు, విజాఞపన్ ట్రపార ున్ గుెంపులు,
ఇతర వ్యయ హ్వతమ క బహిరెంగ సల
ి ల ఔట్రీచ్ లు, అదేవిధ్ెంగా వీధ బాలలకు, పేదలకు,
ఇలుల లేనివాళ్ు కు సహ్వయెం చేయడెం మొదలైన్ స్వెంఘిక కారయ ట్రకమాలను ఈ ట్రపతేయ క
త
స్నవల క్టసెం ఆసకిగల
పర్థశుద్ధులు చేయడెం గుర్థెంచి ఆలోచిెంచెండి. అపుప డు
న్గరవాయ పిత సెంఘెం సమాజ్ెంలో బలమైన్ సా రెంగా అయియ న్గరానిే ట్రపభావితెం
చేస్న మారుప ని తెస్తతెంర. ఎపుప డైతే న్గరమ్ెంతటా ఉన్ే సెంఘెం మారుతుెందో,
న్గరెం మారుతుెంర!
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రాజ్య పు మ్న్సతా
ి ా నిే అభివృరు చేస్తక్టవాల్న
సెంఘెంలో స్నవక్టసెం సదప
ు డి, విడుదల చేయబడిన్ విశా స్తలతో నిెండివున్ే ఒక
న్గర వాయ పిత సెంఘానిే లేవనెతతడానికి ఎల కల్నస పని చేయగలెం?
మ్న్ెం ఇెంతకు మునుపు చెపిప న్టుో, ఆయా సెంఘాల విశా స్తలెందరూ కల్నస్న
స్వధారణ సల
ి ెం- పనిచేస్న చోటు. వాళ్ లెందర్థనీ, “న్న సెంఘమే మెరుగైన్ర” అనే
వేరాప టువాదెంతో ఉెండకుెండా, వాళ్ు పనిచేస్న చోటుని ట్రపభావితెం చేస్నెంద్ధకు ఒక
బృెందెంగా పనిచేస్నల ట్రపోత్ హిెంచాల్న. విశా స్తలకు, న్గరవాయ పిత సెంఘెంలో దైవిక
ట్రకమానిే
అతిట్రకమిెంచకుెండా, ఇతర సెంఘాలోలనుెంచి వచి్ న్ విశా స్తలతో
పనిచేస్నచోట కల్నస పనిచేయడెం నేరప కపోతే, దేవుని రాజ్య ఉదేదశలు ముెంద్ధకి
కదలవు.
అపసతల్నక న్నయకులు వన్రులను సమ్కూర్ డానికి (ట్రపజ్లు, సమ్యెం, డబుు లు),
న్నయకతా ెం అెంరెంచడానికి సదెం
ు గా ఉెండాల్న, ఆయన్ రాజాయ నిే
న్గరెంలో
స్విపిెంచాలనే ఒకే ఉదేదశెంతో స్వినిక సెంఘ అడెం
్ కులను ద్వటాల్న. దీనిని ఏ ఒకక
త స్నవనో, స్వినిక సెంఘానోే హెచి్ ెంచకుెండా చెయాయ ల్న.
వయ కినో,
ఈ సహకార ట్రపయతాే ల ద్వా రా ఆతమ లు రక్షెంచబడిన్పుప డు, జీవితాలు
మార్థన్పుప డు, ఎకక డైతే శషుయ లుగా అయియ సదప
ు రచబడతారో అటువెంటి వాకయ
విధేయులకు తగన్ మ్ెంచి స్వినిక సెంఘెంలో భాగమ్యేయ ల ట్రపోత్ హిెంచాల్న. వాళ్ళు
చేర్ద స్వినిక సెంఘెం ముఖయ ెం కాద్ధ, ఎెంద్ధకెంటే మ్న్ెం ట్రపజ్ల హృదయాలోల, జీవితాలోల
ఆయన్ రాజ్య విసతరణను క్టరుకుెంటున్నే ెం. అనిే స్వినిక సెంఘాల ఎద్ధగుదల,
విసతరణ ఒక సహజ్ పర్థణామ్ెం.

పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెం, న్గర మారుప
యెరుషలేము, సమ్రయలు పర్థశుద్వుత, విశా సెం, శకి త, సూచక ట్రకియలు, అద్ధు తాలు
సతఫను,
సమ్ృరగా
ు
కల్నగన్
ఫిల్నపుప లెంటి
స్వధారణ
విశా స్తల
వల ల
ట్రపభావితమ్యాయ యి (అప. కా. 6:8; అప. కా.8:5-8).
అదేవిధ్ెంగా యెరూషలేము నుెంచి వెళిు న్ విశా స్తల ద్వా రా ఫొనీకయ, కుట్రప,
అెంతియొకయలు స్తవార తచేత జ్యిెంచబడా్యి (అప.కా.11:19-21). వీళ్ళు కేవలెం
సూచక ట్రకియలు, అద్ధు తాలతో స్తవార తను ట్రపకటిెంచడెం ద్వా రా మొదటిస్వర్థ
సెంఘాలను లేద్వ రాజ్య పు సహవాస్వలను స్విపిెంచిన్ స్వధారణ విశా స్తలు.
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అదేవిధ్ెంగా విశా స్తలమైన్ మ్న్ెం సూచక ట్రకియలు, అద్ధు తాలు, ఆశ్ రయ కారాయ లు
చేయడానికి సదప
ు రచబడిన్పుప డు, న్గరాలు అటడు
ో గు స్వియి నుెంచి మారుప
చెెందడెం చూస్వతెం.
న్గరానిే మార్ద్ మ్న్ ట్రపయతాే లు చాలవరకు న్నయకులను స్నవకులను ఒకచోటికి
చేర్ద్ ద్వని మీదే దృష్ని
ో పెడుతున్నే యి. ఇర ముఖయ ెం, అవసరమే. కానీ, పర్థశుద్ధుల
ఉదయ మ్ెం అటడు
ో గు స్వియిలో న్గర మారుప కు ద్వర్థ తీస్తతెంర. మ్న్ెం న్గరానిే
ట్రపభావితెం చేస్న పేరులేని, ముఖెంలేని పర్థశుద్ధుల తరెం లేవడెం చూస్వతెం.

త
త
న్గరెంలోని అపసతలులను, ట్రపవకలను
గుర్థెంచడెం
న్గరెంలోని అపసతలులు న్గర మారుప కు
ఒక ముఖయ స్వధ్న్ెం. అపసతలులు,
అపసతల్నక స్నవలు రావడెం పోవడెం చాలద్ధ. మ్న్కి న్గరెంలో నివససూత, న్గరానికి
కటుోబడి ఉెండి, న్గర మారుప కు అపసతల్నక దరశ న్ననిే , వ్యయ హ్వనిే , న్నయకతాా నిే
అెంరెంచగల అపసతలులు కావాల్న. న్గరమ్ెంతా వాయ పిెంచి ఉన్ే సెంఘెం లేచి
త అవా డానికి న్గరెంలోనే అపసతలులు, ట్రపవక తలు తయారవా డెం
న్గరెంలో ఒక శకిగా
అవసరెం.
న్గరెంలోని ట్రకీస్తత సెంఘెం, వాళ్ళు
స్నవలో ఉన్నే , బహిరెంగ సల
ి ెంలో పని
త
చేస్తతన్నే సర్ద, న్గరెంలో నివాసముెండే యధార ువెంతులైన్ అపసతలులను, ట్రపవకలను
గుర్థ తెంచడెం మొదలుపెటాోల్న. సెంఘెంలో, బహిరెంగ సల
ి ెంలోను ఉన్ే అపసతలులను,
ట్రపవక తలను మ్న్ెం గుర్థ తెంచాల్న.
బెంగుళూరు లెంటి పెదద న్గరాలోల, యథార ువెంతులైన్ అపసతల్నక, ట్రపవచన్నతమ క
న్నయకులు చాలమ్ెంర తపప కుెండా ఉెంటారు. ట్రపభ్యవు లేవనెతేత ఈ న్నయకులు
న్గరమ్ెంతటికీ ఒక దరశ న్ననిే
అెంరస్వతరు. న్గరెంలోని ఒక నిర్థష
ద ో భాగెంలో
సెంఘములనిే టిలోని విశా స్తలను కలుపుకొని దేవుని రాజ్య ెం ఏరాప టు క్టసెం ఒక
న్మున్నను అెంరస్వతరు. వాళ్ళు న్గరెం లేద్వ సమాజ్ెంలోని ఆ ట్రపాెంతెం/భాగానిే
జ్యిెంచడానికి అపసతల్నక న్నయకతాా నిే
అెంరస్వతరు. అటువెంటి అనేకమ్ెంర
అపసతల్నక న్నయకులు లేవడెం మ్న్ెం చూస్వతెం, వాళ్ు ఐకయ ట్రపయతాే లు న్గరెంలో
మారుప ని తెస్వతయి.
ఒక స్వధారణ సమ్సయ ఏెంటెంటే అపసతల్నక న్నయకులు సమాజ్ెంలో ఒక ట్రపతేయ క
భాగెంలోకి చొచు్ కొని వెళ్ లడానికి న్గర వాయ పతెంగా నిలకడైన్, కొన్స్వగే ట్రపయతే ెం క్టసెం
బాధ్య తను తీస్తక్టడానికి ఇషెం
ో గా లేరు. ద్వని బద్ధలు మ్న్ సెంఘాల, స్నవల
పర్థధలోనే స్తఖెంగా పనిచేయడెంలో ఉెండిపోతున్నే ెం. మ్న్ెం మ్న్ ఆలోచన్లోల మ్రీ
సెంకుచితమైన్ మ్న్స్త్ తో ఉెంటే, రాజ్య పు- ఆలోచన్ విధాన్ెం క్టసెం నూతన్ెంగా
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మారవలస ఉెంర; లేద్వ తోటి స్నవకులు మ్న్ల్నే తపుప గా అర ుెం చేస్తకుెంటారనే
భయెంతో ఉెండడెం వలన్ న్డిపిెంచడానికి అడుగువేయడానికి ఇషెం
ో గాలేము. ఒక
న్గరస్వియి ఐకయ
ట్రపయతాే నిే న్డపడెం తేల్నైన్ర కాదన్ే ర నిజ్మే. సవాళ్ళు
చాల పెదవి
ద . మ్న్ స్వినిక సెంఘాలు, స్నవలక్టసెం మ్న్ెం ఖరు్ పెటడ
ో ెంతోపాటు దీనికి
కూడా సమ్యెం, ట్రపయతే ెం అవసరెం. కానీ మ్న్ెం ఏర ముఖయ మో, మ్న్ సొెంత
స్వినిక సెంఘాలను, స్నవలను కటుోక్టడమా లేక మ్న్ న్గరెం మొతాత నికి ఆయన్ రాజ్య ెం
రావడెం చూస ద్వనివల ల లక్షలరమ్ెంర రక్షెంపబడడమా, నిర ణయిెంచుక్టవాల్న!

న్గరమ్ెంతా వాయ పిెంచి ఉన్ే
సెంఘెం రాజ్య పు-ఆలోచన్నవిధాన్ననిే
పెెంచుకొని,
న్గరెంలో దేవుడు లేవనెతుతతున్ే అసలైన్ అపసతల్నక, ట్రపవచన్నతమ క న్నయకులను
గుర్థ తెంచి, నిరాుర్థెంచుకొని వాళ్ు ని చుటుోముటాోల్న. న్గరెం లోపటి అపసతల్నక,
ట్రపవచన్నతమ క న్నయకులు న్గర వాయ పిత సెంఘానిే సదప
ు రచడానికి ఒక ఐకయ
కారాయ చరణను అభివృరు చేయడానికి ఒక దగ ారకు రావాల్న, న్గర మారుప కు చాల ఐకయ
కారయ ట్రకమాలకు మార ాెం స్తగమ్ెం అవాా ల్న. న్గరమ్ెంతా వాయ పిెంచి ఉన్ే సెంఘెం
ట్రపాధ్మిక సహకారానిే
ద్వటి కారయ ట్రకమాలు/సదస్త్ లు/మీటిెంగులు చేయడానికి
ఆతమ లో ఒక ఐకయ తా వేరకకు రావాల్న. హృదయెంలోను మ్న్స్త్ లోను మారుప రావాల్న.
ఈ ఐకయ తావేరకలో జీవిెంచడమే మ్న్ల్నే న్గర మారుప
తీస్తక్టడానికి మ్న్కు సహ్వయపడుతుెంర.

రశగా అవసరమైన్ చరయ లు

న్గరమ్ెంతా వాయ పిెంచి ఉన్ే
సెంఘెం, ఆతమ
యొకక
ఐకయ తలో జీవిెంచి
పనిచేయగల్నగతే, పర్థశుద్ధుల ఉదయ మ్ెం గన్క స్నవా పర్థచరయ ను చేయడానికి ఉతప తిత
చేసన్ విశా స్తల సైన్నయ నిే జోడిస్నత, మ్న్ న్గరాలు ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తత క్టసెం
శకి తవెంతెంగా తాకబడడెం చూస్వతెం!

మోసపూర్థతమైన్ గుెంటల్నే ముెంద్ధగానే చూడడెం
రాబోయే అపాయాలను
అధగమిెంచవచు్ ?

ఆటెంకాలను

ముెంద్ధగానే

చూస

వాటిని

మ్న్మెల

పర్థణతిలేని న్నయకతా ెం
➢ న్నయకులు ఇెంకా రాజ్య -మ్న్సతతా ెం బద్ధలు “న్న పర్థచరయ ” మ్న్స్త్ తోనే
ఉెండడెం.
➢ న్నయకులు మ్తాచారాలకు అెంటిపెటుోకొని ఉెండి, ఆ ఆచారాలను ట్రపజ్లను
తమ్ అధీన్ెంలో పెటుోక్టడానికి వాడడెం.
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➢ న్నయకులు గుర్థ తెంపుని, కీర్థ తని క్టరుకుెంటూ, తమ్ని తాము హెచి్ ెంచుకొనే
క్టర్థకతో ఉెండడెం.
➢ మ్న్ ట్రపభ్యవైన్ ట్రకీస్తత మీద దృష్ని
ో
పెటడా
ో నికి బద్ధలు, అపసతల్నక
న్నయకులపై దృష్ని
ో పెటిో వాళ్ు ని హెచి్ ెంచేల ట్రపజ్లను చేస్న ద్ధరాగతాలు.
ట్రపజ్లను ఒకే అపసతల్నక న్నయకుని మీద దృష్ని
ో పెటేల
ో
బలవెంతపెటి,ో
ఆవిధ్ెంగా ఇతర స్నవకులనుెండి తీస్తకొన్కుెండా వాళ్ు ని అడు్క్టవడెం.
➢ న్నయకులు న్గరవాయ పిత మారుప కి న్నయకతా
తెగెంపు చేయకపోవడెం.

బాధ్య తను తీస్తక్టకపోవడెం,

➢ న్నయకులు ఇతర న్నయకులతో సెంబెంధాలను “రాజ్య పు-మ్న్సతతా ెం” పేరున్
ద్ధర్థా నియోగెం చేస్తతెంటారు, కానీ నిజానికి స్వా ర ుపూర్థత కారయ ట్రకమాలను
ట్రపచారెం చేస్తకుెంటారు. అయితే, పర్థణతి చెెంరన్ న్నయకులు దీనిని
గుర్థ తెంచి, జాఞన్ెం, వివేకెంతో అటువెంటి ట్రపయతాే లను నివార్థస్వతరు,
అదేవిధ్ెంగా తమ్ హృదయానిే నేరాల బార్థన్ పడకుెండా కాపాడుకుెంటారు.
న్నయకులుగా మ్న్కు చాల అవగాహన్ అవసరెం. నేను అనేద్వని విషయెంలో
చనిపోడానికి ఇషప
ో డాల్న, మ్న్ సొెంత సెంఘెం లేద్వ స్నవను కాకుెండా రాజాయ నిే
హెచి్ ెంచడానికి ఇషప
ో డాల్న.
పర్థణతిలేని విశా స్తలు
➢ విశా స్తలు వాళ్ు కు వాళ్తు చటెం
ో గా అవుతూ, న్గరవాయ పిత సెంఘెంలోని దైవిక
ట్రకమానిే
అతిట్రకమిస్తతన్నే రు. మ్న్ెం సహకారానిే , రాజ్య పు-మ్న్సతతాా నిే
ట్రపోత్ హిెంచాల్న, అయితే ఇర విశా స్తల్నే
ఆధాయ తిమ క న్నయకతా ెం,
సెంఘపర్థపాలన్ విషయెంలో వాకాయ నుస్వరమైన్ బాధ్య తను అతిట్రకమిెంచడానిే
అనుమ్తిెంచద్ధ.
➢ అహరోను మోషేకు వయ తిర్దకెంగా, అబాాలోము ద్వవీద్ధకి వయ తిర్దకెంగా
తిరుగుబాటు చేసన్టుో విశా స్తలు దైవాభిషేక న్నయకతా ెం మీద తిరుగుబాటు
చేస్తతన్నే రు. మ్న్కు మోషే పటల యెహోషువ ఉన్ే టుో, సౌలు పటల ద్వవీద్ధ
ఉన్ే టుో ఉెండే విశా స్తలు కావాల్న.
➢ విశా స్తలు జాఞన్ెం, పర్థణతి లేని ఆసకి తతో పనులు చేస్తతన్నే రు. అనుచిత
పదతు
ద లు, ఇతరులు సతాయ నిే తిరసక ర్థెంచడానికి కారణెం కావ్వచు్ .
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విశా స్తలకు వాకయ ెంలో సర
ి తా ెం, ఆతమ దేవుని పనియొకక ట్రపతయ క్షత అవసరెం.

ఈ కిెంర పుసతకాలు చదవెండి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ & వరల్్ ఔట రీచ్, బెంగుళూరు వాళ్ు చే ఉచితెంగా
ముట్రరెంచబడిన్ “న్గరవాయ పత సెంఘెంలో దైవిక ట్రకమ్ెం.”
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6. ట్రపార ిన్

పర్థశుద్ధులు లేవడెం క్టసెం ట్రపార ిన్
ట్రపియమైన్ తెంట్రడీ, మా న్గరెంలోని ట్రకీస్తతయొకక శరీరెం గుర్థెంచి యేస్తన్నమ్ెంలో
ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం. ట్రపతి మ్ెంచి పని క్టసెం బాగా సదప
ు రచబడిన్ విశా స్తలు లేవాలని,
పుటాోలని ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం. మా న్గరెంలోని విశా స్తలు అనిే విషయాలోల యేస్తలగా
ఉెండుటకు లేవాలని ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం. విశా స్తలు పాఠశలలు, కాలేజీలు, ట్రపభ్యతా
కారాయ లయాలు, మా వీధులోల, కార్పప ర్దటు ఆఫీస్తలోల, ట్రకీడా మైద్వన్ెంలో ట్రపతిచోట సూచక
ట్రకియలు, అద్ధు తాలు, ఆశ్ రయ కారాయ లు చేయాలని, తద్వా రా ట్రపజ్లు యేస్త నిజ్మ్ని
తెలుస్తక్టవాలని ఆయనిే న్మామ లని మేము ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం.

న్గరవాయ పిత సెంఘ ఎద్ధగుదలకు, ఐకయ త క్టసెం ట్రపార ున్
ట్రడీ, మా ట్రపాెంతెంలోని న్గరవాయ పిత సెంఘెంలో ఆతమ యొకక
ఐకయ త క్టసెం
ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం. మా న్గరెంలోని క్రైసతవ న్నయకులు ఆతమ లోని బలమైన్ ఐకయ త వదకు
ద
రావాలని మేము ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం. ఈ ఐకయ త మా న్గరెంలోని విశా స్తలెందర్థ మ్ధ్య లో
వాయ పిెంచాలని మేము ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం. మా న్గరెంలో ట్రకీస్తత శరీరెం బలెంగా ఉెండాలని,
మా న్గరెంలో యేస్తట్రకీస్తత స్తవార త విసతర్థెంచడానికి, చొచు్ కుపోడానికి పర్థశుద్వుతుమ ని
త లేవాలని మేము ట్రపార్థస్తత
శకితో
ి న్నే ెం.

త లేవాలని ట్రపార ున్
న్గరెంలో అపసతలులు, ట్రపవకలు
త
ట్రపభ్యవా, మా న్గరెంలో నిజ్మైన్ అపసతలులు, ట్రపవకలు
లేవాలని ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం.
న్గరెంలో నీ సెంఘెం క్టసెం హృదయెం కల్నగన్, న్గర మారుప క్టసెం హృదయెం గల
త
అపసతలులు, ట్రపవకలు
లేవాలని మేము ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం. వాళ్ళు
నిజ్మైన్
దీన్మ్న్స్తతో, శెంతగుణెంతో న్డవాలని మేము ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ము.
వాళ్ళు సెంఘాలు, మ్తశఖల పర్థధులకు అతీతెంగా, ఆయన్ రాజ్య ెం రావాలని,
ఆయన్ చితతెం మ్న్ న్గరెంలో నెరవేరాలనే ఒకే ఉదేశ
ద ెంతో జ్ర్థగే విశా స్తల సహకార
ట్రపయతాే లకు న్నయకతాా నిే
అెంరెంచే బాధ్య తను తీస్తక్టవాలని మేము
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త
ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ము. అటువెంటి అపసతలులు, ట్రపవకలు
చాల మ్ెంర మా న్గరెంలోని
వివిధ్ రకాల పనులు జ్ర్థగే ట్రపాెంతా లోలకి చొచు్ కుపోవాలని, తద్వా రా మా న్గరెం
మొతతెం మారుప చెెంద్వలని మేము ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ము. వాళ్ు కి ట్రపజ్లకొరైన్ నిజ్మైన్
తెంట్రడి హృదయెం ఇవా మ్ని మేము ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం.

న్గర మారుప క్టసెం ట్రపార ున్
ట్రపభ్యవా, మా న్గరెం రక్షెంచబడాలని మేము ట్రపార్థస్తత
ి న్నే ెం. మా న్గరెంలోని
లక్షలరమ్ెంర యేస్త ట్రకీస్తత న్ెందల్న రక్షెంచే విశా సెం వదకు
ద రావడెం చూడాలని
క్టర్థకగా ఉెంర. మా న్గరెం అధాయ తిమ కెంగా, నైతికెంగా, జీవితెంయొకక అనిే ఇతర
విషయాలోల మారుప చెెంద్ధను గాక. యేస్త న్నమ్ెంలో మేము ఈ ట్రపార ున్ చేస్తతన్నే ెం.
ఆమెన్!
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ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ తో భాగస్వా ములు కెండి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ఒక స్వినిక సెంఘెంగా తన్ పర్థథిని మిెంచి ఇెండియా అెంతటా,
ముఖయ ెంగా ఉతతర ఇెండియా వరకు తన్ పర్థచరయ ను జ్ర్థగస్తతన్ే ర. మా ట్రపతేయ క దృష్ ో
(ఎ) న్నయకులను బలోపేతెం చేయడెం, (బి) సెంఘాలోలని యువతను పర్థచరయ కు
సదప
ు రచడెం, (స) ట్రకీస్తత శరీరమైన్ సెంఘానిే వృరప
ు రచడెం. యౌవన్స్తతల క్టసెం
అనేక శక్షణా సమిన్నరుల, క్రైసతవ న్నయకుల కాన్ీ రెను్ లు సెంవత్ రెం అెంతటా
జ్ర్థగస్తతెంటాము. అవే కాక, విశా స్తలను వాకయ ెంలో, ఆతమ లో బలోపేతెం చేయాలనే
లక్షయ ెంతో వేల సెంఖయ లో మా ట్రపచురణలు ఇెంగీ లషులో, ఇతర భారతీయ ట్రపాెంతీయ
భాషలోల ఉచితెంగా పెంపిణీ చేస్తతన్నే ము.
ఒకేస్వర్థ లేక ట్రపతి నెల ట్రకమ్ెంగా కొెంత కానుక పెంపిెంచడెం ద్వా రా మాతో ఆర్థ ికెంగా
భాగస్వా ములు కావలసెంరగా మిమ్మ ల్నే
ఆహ్వా నిస్తతన్నే ము. మ్న్ దేశెంలో
జ్రుగుతున్ే ఈ గొపప పర్థచరయ కు సహ్వయెంగా మీరు పెంపే కానుక ఎెంత అయిన్న
కృతజ్త
ఞ తో సీా కర్థెంచ బడుతుెంర.
మీరు మీ కానుకని చెకుక ద్వా రా లేక బాయ ెంక్ ట్రడాఫ్ ో ద్వా రా, ‘‘ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ,
బెంగళూరు’’ పేరున్ మా ఆఫీస్త అట్రడస్తకు పెంపిెంచవచు్ . లేక నేరుగా బాయ ెంక్
ట్రటాన్్ ఫర్చ ద్వా రా మా బాయ ెంక్ ఎక్క ెంటలో జ్మ్ చేయవచు్ .
గమ్నిక: ఇెండియాలోని బాయ ెంక్ ఎక్క ెంటల ద్వా రా పెంపే కానుకలను మాట్రతమే ఆల్
పీపుల్్ చర్చ్ సీా కర్థెంచగలద్ధ. మీరు మీ కానుక పెంపేటపుప డు మీకిషమై
ో తే ఎపిస
పర్థచరయ లో ఏ విభాగెంలో ద్వనిని వాడాలని మీరు క్టరుతున్నే రో ద్వనిని మాకు
తెల్నయజేయవచు్ . ఇతర వివరాల క్టసెం దయచేస మా వెబసైట apcwo.org/give లో
చూడవచు్ .
మీకు వీలైన్పుప డలల మాక్టసెం, మా పర్థచరయ క్టసెం ట్రపార్థ ిెంచడెం మ్రచిపోవద్ధద.
మీకు మా కృతజ్త
ఞ లు, దేవుడు మిమ్మ ల్నే దీవిెంచును గాక !
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at apcwo.org/books. Many of these books are also available in other languages. To request
your free copy of these books, please send an email to bookrequest@apcwo.org
*Available only as PDF
Also visit our church website for free Audio and Video sermons, Sermon notes
(apcwo.org/sermons), and many other resources you can use.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ గుర్థెంచి
ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ (ఎపిస)లో బెంగళూరు న్గరెంలో మేము ఉపుప గా, వెలుగుగా
ఉెంటూ, ఇెండియా దేశనికీ, ఇతర ట్రపపెంచ దేశలకూ ఒక సా రెంగా పనిచేయాలని మా
దరశ న్ెం.
ఎపిస లో సెంపూర ణమైన్, రాజీపడని దేవుని వాకాయ నిే పర్థశుద్వుతమ అభిషేకెం, న్డిపిెంపు
ద్వా రా అెంరెంచాలన్ే ర మా దృఢమైన్ తీరామ న్ెం. మ్ధురమైన్ సెంగీతెం,
సృజ్న్నతమ కమైన్ బోధ్న్, అతయ ెంత నైపుణయ ెంతో కూడిన్ వాదన్లు, సమ్కాలీన్
పర్థచరయ విధాన్నలు, అతాయ ధునిక స్వెంకేతిక నైపుణయ ెం, ఇవేవీ దైవాభిషేకెంతో,
పర్థశుద్వుతమ సూచన్లతో, ఆశ్ రయ కారాయ లతో, సూచకట్రకియలతో, పర్థశుద్వితమ వరాల
కుమ్మ ర్థెంపుతో (1కొర్థెంథీ 2.4,5, హెట్రీ 2.3,4) కూడిన్ వాకయ
ట్రపకటన్కు
ట్రపతాయ మాే యాలు కానేరవని మేము న్ముమ తున్నే ము. మా ట్రపధాన్నెంశెం యేస్త ! మా
వస్తతవు దేవుని వాకయ ెం ! మా విధాన్ెం పర్థశుద్వుతమ శకి త ! మా భారెం ట్రపజ్లు ! మా గమ్య ెం
ట్రకీస్తతలోకి పర్థపకా త !
మా ట్రపధాన్ కారాయ లయెం బెంగళూరులో ఉెంర. ఇెండియాలోని ఇతర ట్రపాెంతాలోల మా
కారాయ లయాలు ఉన్నే యి. ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్ ట్రబాెంచిలు ఎకక డెకక డ ఉన్నే యి అనే
సమాచారెం క్టసెం మా వెబసైట www.apcwo.org/locations . చూడెండి, లేక
contact@apcwo.org. కి ఒక ఇమెయిల్ పెంపెండి.

నినుే ట్రపేమిస్తతన్ే దేవుడు నీకు తెలుస్వ?
స్తమారు 2000 సెంవత్ రాలకు ముెంద్ధ, దేవుడు ఈ లోకెంలోకి ఒక మ్నిష్గా
వచా్ డు. ఆయన్ పేరు యేస్త. ఆయన్ పర్థపూర ణెంగా పాపరహిత జీవితానిే
జీవిెంచాడు. యేస్త శరీరధార్థయైన్ దేవుడు కాబటి,ో ఆయన్ చెపిప న్వనీే , చేసన్వనీే
మ్న్కు దేవుణ్ణ ణ బయలుపర్థచాయి. ఆయన్ మాటాలడిన్ మాటలు స్వక్షాతుత దేవునివే.
ఆయన్ చేసన్ పనులనీే

దేవుని కారాయ లే. యేస్త భూమిమీద అనేక అద్ధు తాలు
చేశడు. ఆయన్ రోగులను, ట్రశమ్లో ఉన్ే వార్థని బాగుచేశడు. ఆయన్ గుడివా
్ ర్థ
కనుే లు తెర్థచాడు, చెవిటివార్థకి వినికిడినిచా్ డు, కుెంటివార్థని న్డిపిెంచాడు, ట్రపతి
విధ్మైన్ వాయ ధని, రోగానిే సా సప
ి రచాడు. కొరద ర్పటెల
ో ను అతయ ధకెంగా చేస ఆకల్నతో
ఉన్ే వార్థని అద్ధు తెంగా పోష్ెంచాడు, తుపానులను అణచాడు, ఇెంకా అనేక
అద్ధు తకారాయ లు చేశడు.
ఈ కారాయ లనీే దేవుడు మ్ెంచి దేవుడనీ, ట్రపజ్లు బాగుెండాలని, సెంపూరుణలుగా,
ఆరోగయ ెంగా, సెంతోషెంగా ఉెండాలని క్టర్దవాడనీ బయలప రుస్తతన్నే యి. దేవుడు ట్రపజ్ల
అవసరాలు తీరా్ లని క్టరుతున్నే డు.
కాబటిో దేవుడు మాన్వునిగా మార్థ మ్న్ లోకెంలోకి
నిర ణయిెంచుకుెంటాడు? యేస్త ఎెంద్ధకు వచా్ డు?

రావాలని

ఎెంద్ధకు

మ్న్ెందరమూ పాపెం చేస, మ్న్ల్నే సృజిెంచిన్ దేవుని యెద్ధట అెంగీకృతెం కాని
పనులు చేశము. పాపానికి పరయ వస్వన్నలుెంటాయి. పాపెం దేవునికి మ్న్కు మ్ధ్య
ద్వటలేని గొపప గోడలగా ఉెంర. పాపెం దేవుని నుెండి మ్న్లను వేరుచేస్తతెంర.
మ్న్లను సృష్ెం
ో చిన్ వానిని ఎరుగకుెండా, ఆయన్తో అర ివెంతమైన్ అనుబెంధ్ెంలో
ఉెండకుెండా అడు్కుెంటుెంర పాపెం. కాబటిో మ్న్లో అనేకులు ఈ ఖ్యళీని అనేకమైన్
వాటితో నిెంపుక్టవడానికి ట్రపయతిే స్తతెంటాెం.

మ్న్ పాపానికి మ్ర్పక ఫల్నతెం, దేవుని నుెండి శశా తెంగా వేరుకావడెం. దేవుని
న్నయ యస్విన్ెంలో పాపానికి శక్ష మ్రణెం. మ్రణెం అెంటే దేవునితో నితయ మూ వేరై
న్రకానికి వెళ్ు డెం.
కాని శుభవార త ఏమిటెంటే, మ్న్ెం పాపెం నుెండి విడిపిెంచబడి దేవుని దగ ారకు
వెళ్ు గలెం. ‘‘పాపము వలన్ వచు్ జీతము మ్రణము, అయితే దేవుని కృపావరము
మ్న్ ట్రపభ్యవైన్ ట్రకీస్తత యేస్త న్ెంద్ధ నితయ జీవము’’ అని బైబిల్ చెబుతుెంర (రోమా 6:23).
తాను సలువ మీద మ్రణ్ణెంచిన్పుప డు, సరా లోక పాపముల క్టసెం యేస్త వెల
చెల్నెం
ల చాడు. మూడురోజుల తరాా త ఆయన్ తిర్థగ లేచిన్పుప డు, తన్ను తాను
సజీవునిగా అనేకులకు కన్పరచుకొని, తిర్థగ పరలోకానికి వెళాు డు.
దేవుడు ట్రపేమ్, దయగల దేవుడు. ఏ ఒకక రూ న్రకెంలో న్శెంచిపోవడానికి ఆయన్
ఇషప
ో డడు. అెంద్ధకే ఆయన్ వచా్ డు. మాన్వ జాతికెంతటికీ పాపెం నుెండి, ద్వని
నితయ శక్ష నుెండి విడుదల క్టసెం మారాానిే
ఏరప రచడానికి. ఆయన్ పాపులను
రక్షెంచడానికి వచా్ డు- నీవెంటి, న్నవెంటి వార్థని పాపము నుెండి, నితయ మ్రణెం
నుెండి విడిపిెంచడానికి.
ఈ ఉచితమైన్ పాప క్షమాపణ పెందడానికి, మ్న్ెం ఒకక పనిచేస్నత చాలని బైబిల్
చెబుతుెంర- ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తత సలువపై చేసన్ కారాయ నిే
సీా కర్థెంచి,
పూర ణహృదయెంతో ఆయన్యెంద్ధ విశా సముెంచడెం.
‘‘ఆయన్ యెంద్ధ విశా సముెంచు వాడెవడో వాడు ఆయన్ న్నమ్ము మూలముగా
పాపక్షమాపణ పెంద్ధను’’ (అప.కా. 10:43).
‘‘యేస్త ట్రపభ్యవని నీ నోటితో ఒపుప కొని, దేవుడు మ్ృతులలో నుెండి ఆయన్ను
లేపెన్ని నీ హృదయమ్ెంద్ధ విశా సెంచిన్ యెడల, నీవు రక్షెంపబడుద్ధవు’’ (రోమా
10:9).
నీవు కూడా ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తతన్ెంద్ధ విశా సముెంచితే, నీ పాపములకు క్షమాపణ,
శురు పెందవచు్ .
ట్రపభ్యవైన్ యేస్త ట్రకీస్తతలో, ఆయన్ నీ క్టసెం సలువపై చేసన్ కారయ ెంలో
విశా సముెంచడానికి నిర ణయెం తీస్తక్టవడానికి సహ్వయపడే చిన్ే ట్రపార ిన్ కిెంద ఉెంర.
యేస్త నీ క్టసెం చేసన్ద్వనిే నీవు సీా కర్థెంచిన్టుల ఒపుప క్టవడానికి, నీ పాపక్షమాపణ,
పాపశురు పెందడానికి ఈ ట్రపార ిన్ సహ్వయ పడుతుెంర. ఈ ట్రపార ిన్ కేవలెం
సూచన్నతమ కెం మాట్రతమే. నీ సొెంత మాటలలో కూడా నీవు ట్రపార్థ ిెంచవచు్ .

ట్రపియమైన్ యేస్త ట్రపభ్యవా, నీవు సలువపై న్నక్టసెం చేసన్ కారాయ నిే ఈ రోజు నేను
అర ిెం చేస్తకున్నే ను. నీవు న్నక్టసెం మ్రణ్ణెంచావు, నీ ట్రపశసతమైన్ రకాతనిే న్నక్టసెం

చిెంరెంచి, నేను క్షమాపణ పెందేల న్న పాపాలకు పర్థహ్వరెం చెల్నెం
ల చావు. నీలో
విశా సముెంచేవారు వార్థ పాపాలకు క్షమాపణ పెంద్ధతారని బైబిల్ చెబుతుెంర.
నేడు నీలో విశా సముెంచడానికి, నీవు సలువపై న్న పాపాల క్టసెం మ్రణ్ణెంచి, తిర్థగ
లేచావని న్మిమ నినుే
సీా కర్థెంచడానికి నేను నిర ణయిెంచుకుెంటున్నే ను. న్న
సట్రతిక యల వలల న్నుే నేను రక్షెంచు క్టలేను, మ్ర్పక మాన్వుడెవడూ న్నుే
రక్షెంచలేడని నేనెరుగుద్ధను. న్న పాపాలకు క్షమాపణ న్నై నేను సెంపారెంచుక్టలేను.
ఈ రోజు నీవు న్న క్టసెం మ్రణ్ణెంచావనీ, న్న పాపాలకు పర్థహ్వరెం చెల్నెం
ల చావనీ, మ్రణెం
గెల్నచి తిర్థగ లేచావనీ, న్న హృదయెంలో న్మిమ , న్ననోటితో ఒపుప కుెంటున్నే ను, నీపై
విశా సెంతో న్న పాపాలకు క్షమాపణను, పాపశురని
ు సీా కర్థస్తతన్నే ను.
యేసూ, నీకు స్కత ట్రతాలు ! నినుే ట్రపేమిెంచడానికి, నినుే మ్ర్థెంతగా ఎరగడానికి, నీకు
న్మ్మ కస్తతనిగా జీవిెంచడానికి న్నకు సహ్వయెం చేయి, ఆమేన్.

ఆల్ పీపుల్్ చర్చ్
బైబిల్ కాలేజీ & మినిక్రసీత ట్రటెయినిెంగ సెంటర్చ
బైబిల్ కాలేజీ & మినిక్రసీ ో ట్రటెయినిెంగ సెంటర్చ (ఎపిసబిస), బెంగళూరు, ఇెండియా ఆతమ నిెంపుదల,
ఆతామ భిషేకెంతో కూడిన్ ఆచరణాతమ క శక్షణను అెంరసూత, విద్వయ రుిలను పర్థశుద్వితమ

యొకక

అస్వమాన్య మైన్ శకి తతో, సా చఛ మైన్ సద్వుెంత ట్రపాతిపరకతో, మేధోపరెంగా ఉతేతజితమైన్ దేవుని వాకయ
త
పఠన్ెంలో శక్షణ నిస్తతెంర. దైవ సా భావనిరామ ణెం, లోతైన్ దేవుని వాకయ బోధ్న్, శకివెంతమైన్
సూచన్లు,
ఆశ్ రయ కారాయ లు, సూచకట్రకియలు - ఇవనీే

ట్రపభ్యవుతో మ్న్ెం కల్నగ ఉెండే సనిే హిత సెంబెంధ్ెంలో

నుెండి ట్రపవహిస్వతయని మేము న్ముమ తాము.
ఎపిస బైబిల్ కాలేజీలో సా చఛ మైన్ బోధ్న్ మాట్రతమే కాక ఆచరణాతమ కమైన్ దేవుని ట్రపేమ్ను,
పర్థశుద్వుతమ

అభిషేకెం,

ఆయన్

సనిే ధని,

దేవుని

సహజాతీత

కారాయ లను

గుర్థెంచి

నకిక

చెపప బడతాయి. అనేకమ్ెంర యువతీ యువకులు ఇకక డ శక్షణ పెంర, తమ్ జీవితాలలో దేవుని
పిలుపును సెంపూర్థ త చేయడానికి బయటికి పెంపబడా్రు.
మేము అెంరెంచే క్టరు్ లు
సర్థ ోఫికెట ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ో న్ మినిక్రసీ ో (స.టిహెచ్.) లో ఒక సెంవత్ రెం క్టరు్
డిపలమా ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ో న్ మినిక్రసీ ో (డి.టిహెచ్) లో రెెండు సెంవత్ రాల క్టరు్
బేచిలర్చ ఇన్ థియాలజీ & ట్రకిసయ
ో న్ మినిక్రసీ ో (బి.టిహెచ్) లో మూడు సెంవత్ రాల క్టరు్
వారెం అెంతా స్కమ్వారెం నుెండి శుట్రకవారెం వరకు ఉ. 9.00 నుెండి మ్. 1.00 వరకు కాలస్తలు
జ్రుగుతాయి. స్వినికెంగా ఉెండేవారు, వివిధ్ వృతుతలోల పనిచేస్తతన్ే వారు, గృహిణులు ఈ కాలస్తలకు
హ్వజ్రై ఆ తరవాత మ్. 1.00 నుెండి తమ్ పనులకు వెళ్ లవచు్ . ఇకక డే నివాసెం ఉెండాలని క్టర్ద యువతీ
యువకులకు ట్రపతేయ కమైన్ హ్వసల్
ో వసతి సౌకరయ ెం ఉెంర. వారెం రన్నలోల మ్ధాయ హే ెం 2 గెం. నుెండి 5
గెం. వరకు విద్వయ రుిలు ఫీల్్ వర్చక లో, ట్రపతేయ కమైన్ సమిన్నరుల, ట్రపార ిన్, ఆరాధ్న్ సమ్యాలోల పాలొానేల
కారయ ట్రకమ్ెం ఉెంటుెంర. బయటి నుెండి వచే్

విద్వయ రుిలకు మ్ధాయ హే ెం కాలస్తలు ఐచిఛ కెం.

వారాెంతెంలో ట్రపతి విద్వయ ర్థ ి ఆయా స్వినిక సెంఘాలోల పర్థచరయ చేయడానికి ట్రపోతా్ హెం అెంరస్వతెం.
ఆన్లైన్లో దరఖ్యస్తత చేయడానికీ, కాలేజీ, కారయ ట్రకమాలు, ట్రపవేశెం విధ విధాన్నలు, బోధ్న్న రుస్తము
మొదలైన్

వాటిని

తెలుస్తక్టడానికీ,

దరఖ్యస్తత

apcwobiblecollege.org ని దర్థశ ెంచెండి.
ఎపిస-బిస నేషన్్ అస్కసయేషన్ ఫర్చ
థియలజికల్ ఎట్రకిడిటేషన్ (న్నటా)
ద్వా రా గుర్థ తెంపు పెంరన్ర

ఫారెం

డౌన్లోడ్

చేస్తక్టడానికి

మా

వెబసైట

