క్రైస్తవ నాయకత్వం అనగా ఏమి?
నా మాటల్లో దాని భావం ఏమనగా, సజీవుడైన దేవుని మార్గ మున ఉదేేశపూర్వకంగా ఇతర్ుల్పై పరభావం
చూపడం ల్ేక ఇతర్ుల్ను పరరరేపంచడం. ఇతర్ుల్ను పరభావితం చేయడమే నాయకతవం కాని అనేకమైన
సదాధంతాల్ను అనుసరంచడం కాదు, ఒకకో సార అది అనివార్యం కావచుు.
అపో సోో ల్ుడైన పౌల్ు ఫలిపి సంఘమునకు వారసూ
ో "మరయు మీర్ు నా వల్న ఏమి నేర్ుుకుని
అంగీకరంచితిరో, నా యందుననటటుగా ఏవి వినిు రో, ఏవి చూచితిరో, అటటు వాటటని చేయుడి" ఫలిపపియుల్కు 4:9
క్రైస్తవ నాయకులు అనేక రకములు. వారు ఎలా ఉంటారు?
చాల్ా మందికి క్రైసోవ నాయకుడు అనగా ఒక బల్హీనమైన మత గుర్ువు తన కపుిల్ల టీ తారగుతూ
బయట పరపంచంతో సంబంధం ల్ేని ఒక హాసయ చితరం గుర్ుోకు రావచుు. ఆ మత గుర్ువు చాల్ా మంచి
వయకేో కాని బల్హీనుడు. ల్ేక, ఇంక ంతమందికి ఒకటే పదధ తిని పాటటసో ూ తన పూరో బల్ానిన శకిోని
ఉపయోగసూ
ో పడికిలితో బల్ో గుదిే చపరి టీవి మత పరచార్కుడు. ల్ేక, ఇంకా విచార్కర్ంగా, ఆ మత
గుర్ువు ఇతర్ుల్ను తన క ర్కు వాడుకునేవాడు. ఉదాహర్నకు ఈ మధయ వచిున చినన పల్ో ల్ను
దురవనియోగం చేసన మత గుర్ువు వార్ో .
నిజమైన నాయకుడు పైన చపిబడిన ఎటటవంటట చితరంల్లనూ ఇమడర్ు. క్రైసోవ నాయకతవం ర్కర్కాల్
ఆకారాల్ల్ల ల్ేక ర్ూపాల్ల్ల వసుోంది. ఉదాహర్ణకి: పరతి క్రైసోవ తలిో దండురల్ు వార బిడడ ల్కు వార్ు
సంర్క్షకుల్ు కనుక వారని నాయకుల్ు అనవచుు. క్రైసోవ నాయకతవం ల్లతుగా అర్ధం చేసుకకవటానికి
తలిో తండురల్ు చాల్ా మంచి ఉదాహర్ణ.
పరరమించే తలిో తండురల్ు వార పల్ో ల్ యొకో ఎదుగుదల్ కకసం అవసర్మైనవి సర్రన దశల్లో
అందచేసో ువుంటార్ు. ఉతో మమైన తలిో తండురల్ు వార పల్ో ల్కు ఒక మంచి మాదిరకర్ం అయిన పాతరగా
వుంటార్ు. తమ పల్ో ల్ను కనిపంచని పరమాదాల్నుండి కాపాడుతూ, మంచి భవిష్యతు కకసం సదే
పర్ుసూ
ో వుంటార్ు.

తలిో తండురల్ యొకో

నాయకతవపు మాదిరని విశాల్ం అయిన భావంతో క్రైసోవ నాయకతావనికి

అల్వార్ుచుకుందాం. పరతి క్రైసోవుడు నాయకతవపు సామర్ధయం కల్వాడు.

ఉదాహర్ణకి: క తో గా

విసావసంల్లనికి వచిున క్రైసోవుల్పై మరయు అవిసవసుల్పై పరభావం చూపడం. నిజానికి, క్రైసోవ జాానం
ఇతర్ుల్కు పంచడం. మంచి మాదిరకర్మైన పాతరగా వుండటం, కనిపంచని పరమాదాల్నుండి ఇతర్
విసావసుల్ను కాపాడటం, వారని భవిష్యతు క ర్కు సధపర్చడం, ముఖ్యంగా నితయజీవం క ర్కు మరయు
వారకి ఇవవబడిన పల్ుపుల్ల ఎదుగుదల్కు సహాయపడటం, ఇవనిన క్రైసోవ నాయకతవపు ల్క్షణాల్ు.
కనుక క్రైసోవ నాయకతావనికి సావగతం.
ఏ ర్కమైన క్స
రై ో వ నాయకతావనిన మన పాతయంసం ల్ల పరగణల్లనికి తీసుకుంటటనానం. ఈ పాతయంసం
ల్ల ర్కర్కాల్ సాాయిల్లో నాయకతావనిన గురంచి చూడబో తునానం. ముఖ్యముగా జన సమూహానికి
మరయు ఒకరక కరకి నాయకుల్ుగా వుండటం. గేటేవ సంఘం కకణం నుండి చూసరో షైన్ నాయకుల్ు
కవోచు (చినన పల్ో ల్ పరచర్య), ల్ేక, గరౌథ్ గూ
ౌ ప్ (వార్ం మధయల్ల జరగే కూటముల్ు), ల్ేక, ఒక
పరతేయకమైన పరచార్యకు నాయకుల్ు కవోచు (ఉదాహర్ణకి: అపుి బాధల్లో ఉననవారకి సల్హాల్ు ఇచేు
పరచర్య), ల్ేక ఫుడ్ బాయంకు, ల్ేక, ఏదో ఒక పరచర్య, ఇతర్ సరవ విభాగం, ల్ేక సంఘ సమాజానిన /
సమాజాలిన పర్యవేక్ించే క్రైసోవ నాయకతవం కావచుు ఉదాహర్ణకి సంఘ కాపర. పదే ల్ేక సంఘ కూడిక
తర్ువాత మిగతా సమయాల్లో వారని కల్ుసుకకవటం, మాటాోడటం కూడా క్రైసోవ నాయకతవం కావచుు.
సంఘముల్ల నాయకతవపు అవసర్త కలిగన పల్ు విభాగాల్లో క నిన పరతేయకమైన పాతరల్ను మనసుుల్ల
పటటుక ని, ఈ క్రైసోవ నాయకతవం అనే పాతయంసం ఏరాిటట చేసుకకవటం జరగంది.
అయితే ఈ పాతయంసంల్ల చపిబడిన అభిపారయాల్ూ (ల్ేక సూతారల్ు) పని చేసర సా ల్ంల్ల క్రైసోవ
నాయకతవపు బాధయతల్ు నెర్వేర్ుుకకవడానికి, ల్ేక, ఇంటలో, ల్ేక, సంఘం బయట ఏదైనా సంసా కు
సంబంధించి కూడా ఉపయోగంచుకకవచుు. అది ఒక చినన పనిల్లనెైన కావచుు.
నేను Barnsley ఫుటాాల్ కో బ్ ల్ల ఆటల్ు జరగే రోజుల్లో ఒక మామూల్ు నిరావహకుడిని. ఎపిటటకపుిడు
క తో నిరావహకుల్ు కనిపంచేవార్ు. ఒకటట ల్ేక ర్ండు ఆటల్ు తర్ువాత వార్ు బాగా అనుభవం వునాన
నిరావహకుల్తో

జతకటేువార్ు.వాసో వంగా

వారకి

నాయకతవపు

నెైపుణాయల్ు

ఏమి

ల్ేవు.

కాని

సరపడునంత జాానం వుండేది.వీర్ు క తో గా వచిున నిరావహకులిన ఎల్ాగ ఈ పనుల్ు అనుకుననటటు
చేపటాుల్ల పరభావం చూపడానికి చొర్వ తీసుకునేవాళ్ళు.

ఈ పాతయంసం దేని గురంచి ఏరాిటట చేయబడిందో మీర్ు గమనించి వుంటార్ు. మూడు ర్కముల్ ైన
సాాయిల్లో ఈ సంఘ నాయకతవం వుననది.
1. చినన సమూహం: ఇది వార్ం మధయల్ల ఆతీీయ ఎదుగుదల్కు జరగే గరౌథ్ గూ
ౌ ప్ ల్ేక షైన్ గూ
ౌ ప్
2. పారంతీయ నాయకతవం: వీర్ు వార్ం మధయల్ల జరగే గరౌథ్ గూ
ౌ ప్ సమనవయము చేయడం ల్ేక
సామూహిక నాయకుల్కు సూిరో ని ఇవవటం ల్ేక షైన్ గూ
ౌ ప్ పరచర్యను సమనవయపర్చడం మరయు
ఒక కో షైన్ నాయకుల్ను పో ర తుహపర్చటం మరయు పర్యవేక్ించటం చేసో ార్ు.
3. ముఖ్య నాయకతవం: ఇది సాధార్ణంగా ఒకో వయకిో కి సంబంధించినది. ఆ వయకిో సంఘ కాపర.వీర్ు పరతీ
చినన కూటముల్ల్ల ల్ేక పరతీ వివరాల్ల్ల పాల్ుపంచుకకల్ేర్ు కానీ సంఘంల్ల వునాన పరతి
సంఘనాయకుల్ను పర్యవేక్ిసో ూ వుంటార్ు.
ఎకుోవమంది నాయకుల్ు చాల్ా సుల్భముగా మొదటట సాాయి బాధయతల్ు చేయగల్ర్ు. క ంతమంది మర
ఎకుోవ అనుభవం, వార్ముల్ు మరయు నెైపుణాయల్ు ప ందుతూ ఇతర్ సాాయిల్లోకి ఎదుగుతార్ు.
నాయకతవం (పాతర) ఏ సాాయిల్ల ఉననపిటటకీ. అది సహజంగా అల్వడింది అయిన మరయు పరశుదధ
ఆతీ దేవుని సహాయంతో దీవింపబడినది అయిన ల్ేక దేవునిచే బహుమతిగా ఇవవబడింది
అయినపిటటకీ, ఏదైనా, అది దేవుని వర్ము కనుక ఈ ఒకోర్ు అతిశయించకూడదు (2 కకరందీయుల్కు
4:7). కనుక నాయకతవం పల్ు ర్కముల్ే కాకా పల్ు సాాయిల్లో కూడా ఉంటటందని గమనించాలి.దేవుని
సంఘముల్ల, పరతిఒకో
సమకూడి

నాయకతవపు పాతర చాల్ా పారముఖ్యమైనది. ఎందుకనగా అనిన పాతరల్ు

కీస
ౌ ో ు శరీర్ంగా ఆకార్ం చందుతుంది (1 కకరందీయుల్కు 12 చూడండి ). కీస
ౌ ో ు సంఘం

సజీవుడైన దేవుని మారాగల్ దావర్ అనేకుల్ను పరభావితం చేసో ుంది.
ఆశకిోకర్ంగా ఇంతకుముందు మనం తలిో తండురల్ పాతర నాయకతావనికి ఒక ఉదాహర్ణగా నేర్ుుకునానం,
అదే విధంగా తలిో తండురల్ నాయకతవం, క్రైసోవ నాయకతవం ఒకదానినొకటట పో లి వుననటట
ో నూతన
నిభందనల్ల చపిబడింది (1 తిమోతి 3:4). ఒకవేళ్ తలిో తండురల్ు వార కుటటంబమునే సరగాగ
నడిపంచుకకల్ేకపో తే దేవుని పరజల్ను ఎల్ా నడిపంచగల్ర్ు? క్రైసోవ నాయకుల్కు నిరోేష్మైన పల్ో ల్ు
వుండాల్ని కాదుగాని, ఏదైనా తపుి జరగనపుిడు ఆ పరసా తిని ఎల్ా వయవహరంచార్ు అనేది ముఖ్యం.

అల్ానే, సంఘంల్ల ఏ సాాయిల్లనెైన సమసయల్ు వసాోయి. అపుిడు ఒక క్రైసోవ నాయకుడుగా ఎల్ా
సిందిసో ారో అనేది ముఖ్యం. నాయకతవం అంటేనే సమసయల్ను వయవహరంచడం.
అనినటటకంటే ముఖ్యంగా జీవితాల్ను మారేు శకిో కలిగన ఏసుకీస
ౌ ో ుపరభువు యొకో సువార్ో ను పరకటటంచే
సంఘముల్ల మంచి క్రైసోవ నాయకతవం చాల్ా పారముఖ్యమైంది. తర్చుగా సంఘము నాయకతావనిన
పరతిబంబిసుోంది. పల్ో ల్ు బాహయ పరపంచానికి తలిో తండురల్ యొకో మంచి ల్ేక చడు పంపకానిన
పరతిబంబిసాోర్ు.అనినసార్ుో అల్ా కాకపో యినా, సహజంగా అల్ానే జర్ుగుతుంది.అదేవిధంగా సంఘము
నాయకతావనిన పరతిబంబిసుోంది కనుక మంచి నాయకతవం ఉననసంఘాల్ు అభివుైది చందుతుంది.
క్రైస్తవ నాయకత్వం ప ందుకుననది మరియు స్ంత్రించుకుననది: బాధయతతో ఉనన క్రైసోవ నాయకుల్ు వార
పాతర నెర్వేర్ుడానికి తగన జాానం సంపాదించడం ల్ేక తవర్గా నేర్ుుక నే ల్క్షణం కలిగవుంటార్ు.
ఉదాహార్ణకి: గరౌథ్ గూ
ౌ ప్ నాయకునికి తన సమూహానిన సంతృపో కర్ంగా నడిపంచుటకు పరశుదధ గౌంధం
గురచి తగనంత పారధమిక జాానం వుండాలి. మరయు ఏదైనా తపుి చపిబడుతుననపుడు దానిన
గురో ంచగల్గాలి. ఆ వయకిో అవసర్మైన నెైపుణయతను అనేక మారాగల్దావరా నేర్ుుకకవచు. ఉదాహార్ణకి:
Bible అకాడమీ ల్ల శిక్షణ.
పరశుదధ గౌంధం గురంచిన జాానం మాతరమే కాక, ఒక సాాయి పరతిభ వుండటం కూడా అవసర్ం. ఆ వయకిో
గరౌథ్ గూ
ౌ ప్ ల్ల ఇతర్ుల్తో సంభాషంచడానికి, వివరంచటానికి సహజమైన సామర్ధయం వుండాలి.
గమనించండి జాానం అనేది సంపాదిసరో వచేుది. ఒక పరతేయకమైన నాయకతవపు పాతరను చూస,
దానిగురంచి తల్ుసుకుని,దానికి సరపడిన అవసర్మైన నెైపుణాయల్ను శిక్షణ దావర్ నేర్ుుకకవచుు.
ఇంక క ఉదాహర్ణ: సాానికమైన సంఘల్కకసం పల్ో ల్ు మరయు యువ సమూహానిన ఉదేేశించి పారంతీయ
శిక్షణ అందజేసో ునానర్ు. క ంతమంది గేటేవ షైన్ నాయకుల్ు దానికి హాజర్వుతునానర్ు.
జాానం సంపాదించేది, సహజమైన పరతిభ వార్సతవంగా వచేుది. కాని సహజంగా ఉనన సామరాధయల్ు
జాగౌతగా పో షంచుకునే అవసర్ం ఎంతైనా వుంది.ఆ సామరాధయల్ు కేవల్ం నీ వయకిోగతమైనవి.కనుక
నువువ,నీ సహజమైన సామరాధయల్ు, సంపాదించిన జాానంతో ల్ేక నెైపునయంతోకలిప క్రైసోవ నాయకతవపు
పాతరల్ల సరగాగ సరపో తావు.

ఏ నాయకుల్ు అభివుైది చందుతూ, సమర్ధవంతంగా క నసాగుతూ వుంటారో, అల్ాంటట వార్ు జీవితాంతం
అభయససూ
ో నే వుంటార్ు. అభయసంచడం నీవు ఎపుిడు ఆపల్ేవు. క ంతమంది చదవడానికి చాల్ా పరయాస
పడతార్ు, మరక ంతమంది తవర్తవర్గా చదివేసో ార్ు. ఎందుకంటే చదవటం వారకి ఇష్ు ం కనుక.
సాధార్ణమైన అభిపారయం ఏంటంటే, నాయకుల్ు తర్ుచు చాల్ా పనుల్లో నిమగనమై వుంటార్ు కనుక
చదవడానికి

సమయం

దొ ర్కదు

అని.

ఉననతమైన

నాయకుల్ు

నిర్ంతర్ం

చదువుతూనే,

నేర్ుుకుంటూనే వుంటార్ు. ల్ౌకికమైన నాయకుల్ చరతర నేను చదివినపుడు, నిర్ంతర్ం వార్ు
చదివేవార్ుగా వునానర్ు. ఫుటాాల్ నిరావహకుల్ు కూడా నిర్ంతం అభయసంచే వార్ుగా వునానర్ు. పరధాన
మంతురల్ు కూడా అల్ానే వుంటార్ు. అపో సుోల్ుడైన పాల్ పరపంచంల్లనే ఉననతమైన క్రైసోవ నాయకుడు.
ఆయనకు ఏది నేర్ుుకునే అవసర్మే ల్ేదు అని మనం అనుకకవచు. కాని తన జీవిత ఆఖ్ర దశల్లో
తిమోతి కి ఈ విధంగా వారసను " ముఖ్యముగా చర్ీపు కాగతముల్ను తీసుక ని ర్ముీ" 2 తిమోతి
4:13. అంత గొపి అపో సుోల్ుడైన పాల్ కే తన జీవిత ఆఖ్ర దశ వర్ుకు నేర్ుుకునే అవసర్ం
వుననపుడు, మనకి ఇంక్ంత ఎకుోవ అవసర్ం వుంది. ఏదైనా నేర్ుుకకవడానికి అనేకమైన మార్గ ముల్ు
కల్వు. కాని చదవటం అనేది చాల్ా ఫల్భరతమైనదిగా ర్ుజువు చేయబడింది. (అవి సర్రన పుసో కాల్ు
అని భావిసుోనానను). చదవటం దావర్ ఆల్లచనల్ల తలివి, జాానంల్ల అభివుైది కల్ుగుతుంది.
క్రైస్తవ నాయకత్వంలో వివిధ అంశములు:
ఏ ర్కమైన నాయకతావనిన ఎంచుకకవాల్ల అర్ధం కావటేో దు అని నువువ ఆల్లచిసుోననవేమో. ఇంకక 3
మరయు 4 వారాల్లో " దేవుని పల్ుపును గురో ంచటం" నీవు మొదల్ుపదతావు. దాని వల్ో నీవు
జీవితంల్ల ఏమి చేసో ునానవో అదే దేవుని యొకో పల్ుపుగా నీకు నిరాధర్ణ కల్ుగవచుు, ల్ేక,
నూతనమైన అవకాశాల్కు దార ఏర్ిడవచుు అని నేను నముీతునానను.
క్రైసోవ నాయకతావనికి పల్ుపు అనేది చాల్ా పారముఖ్యమైనది."దేవుడు నినున పలిసరో , నినున
సదధ పర్ుసాోడు " అనేది నాక్ంతో ఇష్ు మైన పరకటన. ఇంకక మాటల్లో చపాిల్ంటే, దేవుడు క్రైసోవ
నాయకతవంల్ల ఏదైనా పరతేయకమైన పాతరకు నినున పలిసరో , ఆ పాతరకు నినున సదధ పరచి వుంటాడు. క్రైసోవ
నాయకతవం చేయుటకు దేవుని యొకో పల్ుపు మాతరమే కాదు, ఆ వయకిో యొకో గుణం కూడా చాల్ా
పారముఖ్యమైనది. దేవుని యొకో గుణాల్ు ల్ేకుండా క్రైసోవ నాయకుడుగా వుండటం అనేది చాల్ా

విచార్కర్ం. ఈ విష్యం ఎంతో కీల్కమైనది కనుక ర్ండు వారాల్ు అనగా 5,6 వారాల్ు దీనికకసం
కేటాయించాను.
ఎకోడికి వెళ్ో ళనానవో, ఏ మార్గ ంల్ల వెళ్ో ళనానవో తల్ుసుకకవటం క్రైసోవ నాయకుల్ మరొక ముఖ్య ల్క్షణం.
అదే దృషు ని కలిగ వుండటం అంటే. దృషు ల్ేకపో తే చాల్ా విచార్కర్ం. అది ఎల్ాగంటే చాల్ా మంది
జనాల్ు ఉనన బసుు ను నడిపర డవ
ై ర్ ల్ేక సార్ధి ఆ జన సమూహానిన వార గమాయల్కు చేరాులి.
ఎవవరకి వార గమాయల్ు తలీకపో తే చాల్ా విపతోర్ పరసా తుల్ు ఎదుర్ుోంటార్ు. ఒకవేళ్ నడిపర డవ
ై ర్
గమాయనికి చేరేు మార్గ ం తలీకపో తే అది ఇంకా పరమాదకర్ం. గమాయనికి చేరేు క్రైసోవ నాయకునికి మార్గ ం
తలీకపో వటం కూడా అల్ానే వుంటటంది. గమాయనికి చేర్డానికి వాసో విక దృషు మరయు ఆల్లచన
అవసర్ం. నాయకుల్ు వారని వారే చైతనయపర్ుచుకకవటం చాల్ా పారముఖ్యం. ల్ేకపో తే గమయం చేర్టం
సంకటమైన

పో రాటం

అవుతుంది.

చైతనయం

ల్ేక

పరరరేపణ

ప ందటానికి

దృషు

అనేది

చాల్ా

సహాయపడుతుంది. దానిగురంచి 7 మరయు 8 వారాల్ల్ల నేర్ుుకుందాం.
మనం తల్ుసుకకవాలిున మరో పారముఖ్యమైన విష్యం ఏంటంటే క్రైసోవ నాయకతవం ఒంటర పో రాటం
కాదు. ఒక జటటుల్ల భాగంగా ఉండటమే దీని ముఖ్య ఉదేేశం. ఇదే పరశుదధ గౌంధం యొకో ఉదేేశం కూడా.
జటటుతో సంబంధంల్ేకుండా ఒంటరగా చేసర నాయకతవం అనేది చాల్ా విచర్కర్మైనధి. భాదయతను (దృషు )
నెర్వేర్ుుకకడానికి కీల్కం జటటుని సదధ పర్చడం. దీనిగురచి 9 మరయు 10 వారాల్ల్ల చూదాేం.
చపిబదినవానిన కూడా రాతిరకిరాతేర జరగేవి కాదు. చాల్ా సమయం, నిజానికి చాల్ా సంవతుర్ముల్ు
శోధింపబడాడక జర్ుగుతుంది. దేవుని దృషు ల్ల నిర్ంతర్ం నీల్ల పని జర్ుగుతూనే వుంది. దీని ఉదేేశం
ఏంటంటే క్రైసోవ నాయకతవం

రాతిరకిరాతేర వచేుది కాదుగాని పటటుదల్తో ముందుకు క నసాగుతూ

వునపుిడే దానిన ప ందుకుంటావు. ఒక క్రైసోవ నాయకునిగా నీవు ఎల్ాంటట వయకిోగా వుండాల్ని దేవుడు
ఆశిసుోనానడో , అవనీన నీల్ల సమకూడటానికి ఇంకా పారముఖ్యమైన అంశముల్ు వునానయి. వాటటల్ో ల
'సంభాష్ణ యొకో పారముఖ్యత', 'పారధానయతల్ు అర్ధం చేసుకకవటం', ' కల్లోల్ సమయాల్ల్ల ముందుకు
సాగటం' , 'నూతనంగా నిలిచివుండటం', 'మరక ంచం ముందుకి వెళ్ుటం', 'బాధయతల్ు ఇతర్ుల్కు
అపిగంచడం', మరయు 'బాధకాల్ను పరగణల్లనికి తీసుకకవడం' వంటటవి వునానయి.
ఒకదానిన గురంచి ఆల్లచన చేదే ాం - 'క్రైసోవ నాయకతావనికి నిజమైన పరీక్ష ఎకోడ మొదల్ుపటాువు
అనేది కాదు గాని ఎకోడ ముగంచావు అనేదే.

ఇది స్హజంగా ప్రకటంచేదే, కాని స్ులువుగా నిరల క్ష్యం చేసేది - క్రైస్తవ నాయకత్వప్ు మూల సిధధ ాంతాలు :
క్రైసోవ నాయకతావనికి క నిన ఖ్చితమైన మూల్ సదాధంతాల్ు వునానయి. ఆ మూల్ సదాధంతాల్ు ఇతర్
క్రైసోవుల్ల్ల ల్ేక నీల్ల వునానయో ల్ేదో గురో ంచాలిున అవసర్ం ఎంతైనా వుంది. ఒకవేళ్ ల్ేకపో తే మన
పరసా తి అర్ధం చేసుక ని సరచేసుకకవచుు. పరతీ క్రైసోవ నాయకునికి యిేసు కీస
ౌ ో ు పరభువు చే వార
పాపముల్ు క్షమింపబదాేయని, నర్కం నుండి ర్క్ింపబడి పర్ల్లకానికి చేర్ుతార్ని తల్ుసు. ఈ నమిీక
పరతీ నాయకునికి సరపడే అంత భదరత కలిగసుోంది.
మీర్ు విశావసముదావరా కృపచేతనే ర్క్ింపబడియునానర్ు; ఇది మీవల్న కలిగనది కాదు, దేవుని
వర్మే. అది కియ
ౌ ల్వల్న కలిగనదికాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీల్ుల్ేదు. మరయు
వాటటయందు మనము నడుచుక నవల్ నని దేవుడు ముందుగా సదధ పర్చిన సత్కియ
ౌ ల్ు చేయుటక్ర,
మనము

కీస
ౌ ో ుయిేసునందు

సృషఠ ంపబడినవార్మై

ఆయన

చేసన

పనియిైయునానము.

-

ఎఫసపయుల్కు 2:8-10
కాబటటు, ఒక నాయకుడుగా వుండటం వల్ో నీకు ర్క్షణ కల్ుగదు కాని అది శిష్యరకంల్ల ఒక భాగం. దేవుని
కృప, దయల్కు నీ సిందన ఒక క్రైసోవ నాయకునిగా పనిచేయడం. ఒక నాయకుడు, తిరయిేక దేవునితో
నిజమైన మరయు సజీవమైన సంబంధానిన కలిగవుంటాడు.

నాయకునికి తనకు ఒక ర్ూపానిన

ఇచిున దేవుడు తండిగ
ర ా తల్ుసు (కీర్ోనల్ు 139), తనని దేవునికి మహిమ తేవడం కకసం ర్క్ించుక నన
దేవుడు కుమార్ునిగా తల్ుసు, మరయు తనను శకిోతో నింపర దేవునిగా పరశుదాధతీ దేవుడు తల్ుసు
(అపో సుోల్ుల్ కార్యముల్ు 6:5).
ఇంకా, క్రైసోవ నాయకుడు పరశుదధ గౌంధం ల్ల ఉనన తండిర, కుమారా, పరశుదాతీ పరరరేపణ చే
వారయబడిన దేవుని వాకయమునకు ల్లబడి ఉండును.
దైవజనుడు సననదుధడై పరతి సతాోర్యమునకు పూర్ణముగా సదధ పడి యుండునటట
ో దైవావేశమువల్న
కలిగన పరతిల్ేఖ్నము ఉపదేశించుటకును, ఖ్ండించుటకును, తపుి దిదే ుటకును, నీతియందు
శిక్షచేయుటకును పరయోజనకర్మై యుననది. - 2 తిమోతికి 3:16-17
నిజానికి పరతి క్రైసోవ నాయకుడు, దేవుడు తనతో వయకిోగతంగా మాటాోడేర్ని, మాటాోడుతునానర్ు అని
సాక్షయం చపిగల్ర్ు. మొదటటగా దేవుని వాకయం దావర్, ర్ండో దిగా దేవుని వాకాయనుసార్ంగా ఉనన ఇతర్

విధానాల్ దావర్ (దేవుని వాకయం దావర్ హృదయం పై మరయు మనసుుపై చర్ుగని ముధరవల్ , ల్ేక ఒక
పరవచనం దావర్, ల్ేక ఒక కల్ దావర్, ల్ేక ఎవర్రనా సాక్షయం దావర్, ల్ేక ఒక పరతేయకమైన సంఘటన దావర్)
దేవుని ర్క్షణ తలీక మరయు పరతీరోజు దేవుని కృప దావర్ ఉదాహర్ణ: పారర్ధన, పరశుదధ గౌంధం చదవటం,
మరయు ఇతర్ విశవసుల్ను కల్ుసుకకవడం, దేవునితో నడిచే అనుభవం ల్ేని నాయకుల్కు త ందర్గా
కాని తరావత కాని అభదరతా భావం మొదల్వుతుంది. ఇంకక మాటల్లో చపాిల్ంటే వీరకి పైనుంచి కాక
మర ఎకోడ నుంచి గురో ంపు, విల్ువ వసుోంది, ఎకోడ నుండి

ధృవీకర్ణ ప ందుతార్ు? తండిని
ర

తల్ుసుక నుట, కుమార్ుని చేత ర్క్ింపబడుట, పరశుదాధతీ చేత నింపబడుట, మాతరమే నీకు పారధమిక
గురో ంపు, విల్ువ మరయు ధృవీకర్ణను ఇసాోయి. సంఘంల్ల మనం అభదరతా భావం తో పని చేసరో,
అపుిడు 'మన అభదరతా భావం అనేకమైన విధానాల్ల్ల వయకో ం అవుతుంది'. తర్ుచు అల్ంటట క్రైసోవ
నాయకుల్ు వార గురో ంపు మరయు ధృవీకర్ణ ప ందటానికి ఇతర్ మనుష్ుయల్ను ల్ేక పరచర్యను
పారధమిక మూల్ంగా చూసాోర్ు.
అజిత్ ఫరానండో ఈ విధంగా వారసుోనానర్ు " ఎవర్రనా కీస
ౌ ో ుల్ల ఉననవారకి ఉననతమైన సాానం కల్దు అని
గౌహింపు కలిగన వార్ు, వాళ్ుని వాళ్ళు హెచిుంచుక నకకడదు ల్ేదా పకోవారకంటే మేము చాల్ా
అతయదిేకుల్ం అని గరవంచకుడదు ల్ేదా మన తోటటవారని చినన చూపు చుదకకడదు, చుటూ
ు ఉనన
జనాల్ు ననున గరర్వించటలో దు అనన భయానిన కలిగ ఉండనకోర్ల్ేదు. ఎందుకంటే మన యొకో
గురో ంపు అనేది దేవుని దావర్ పర్ల్లక రాజయం ల్ల మనకి ఇవవబడింది.
ముగింప్ు: నిజమైన క్రైసోవ నాయకతవం అహంభావం కకసం, ల్ేక, అధికార్ం చూపంచడానికి, ల్ేక,
ఇతర్ుల్తో సంబంధం ల్ేని వయకిోగత ఆశయాల్ు నెర్వేర్ుుకునే సపవయ కేందీర కృతమైన పరయాణం కాదు.
నిజమైన క్రైసోవ నాయకతవం మానసక ఒతిో డి తో మార్ుి తచేు పరయతనం ల్ేక తార్ుమార్ు చేయు
విధానం కాదు గాని పరధానం గా ఇతర్ుల్కు సరవ చేయడం మాతరమే. అది ఇతర్ుల్ను దేవుని మారాగల్చే
పరభావితం చేయడం, ముఖ్యముగా దేవుని పల్ుపునకు తగన విధంగా జీవిసూ
ో , కీస
ౌ ో ుకు పరధాన సాానం
కలిగన మార్గ ంల్ల నడుసూ
ో , నీ జీవిత వుదేేసయమును తల్ుసుక ని, ఇతర్ుల్ను నీతో పాటట
నడపటం...ఇంకా చాల్ా వుంది. కాని అది ర్ండవ భాగముల్ల చూదాేం.

అపో సుోల్ుడైన పాల్ తనకంటే చిననవాడైన తిమోతి కి ఎంతో పరభావంతో వారసన ఉతో ర్ం ల్ల ఆఖ్ర
మాటల్ు ఈ విధంగా వునానయి “కీస
ౌ ో ుయిేసునందుంచవల్సన విశావస పరరమల్ు కలిగనవాడవెై, నీవు
నావల్న వినిన హితవాకయ పరమాణమును గ్రక నుము..” 2 తిమోతికి 1:13.

