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సువార్త లు
మొదటి పాఠము

సువార్త ల యొకు ప్ర్శచయం

ఉపో ద్ఘాతము
మన జీవితాలలో ఎంత ముఖ్యమైన సమాచార్ము ఉనిదో మీర్ప్ుపడెన
ై ా గమనించార్ా? మన

చుటట
ర నుని ప్రప్ంచము నుండి మనము ప ందుకొనే ముఖ్యమైన సమాచార్ం మన జీవితముల యొకు
ఉదదేశాలను, విలువలను, ప్రణాళికలను మర్శయు అనేకమైన వాటిని ప్రభావితం చదసత ుంది. కొనిిసార్మో

సమాచార్ం ఎంత ముఖ్యమన
ై దిగా ఉంటటంది అంటే అది మన పారప్ంచక దృకపథమును ప్ర్శప్ూర్ణంగా
మార్శువేసత ుంది.

ఒకవేళ, మనము దీనిని గూర్శు ఆలోచన చదయుట మానివేస్ట,ేత బెైబిలు కూడా కొీతత కథల కవిల

లాగానే ఉంటటంది. చర్శతరయంతటిలో దదవుని ప్రజలకు సంబంధించన మంచ మర్శయు చెడ్

సమాచార్మంతటిని ఇది నమోదు చదసత ుంది. ఈ కథలను మనము అధ్యయనము చదయుచుండగా, అవి
మనలను ప్రభావితము చదస్టి అనేక విధాలుగా మనలను మార్ముతాయి.

అయితద నిసిందదహముగా, లేఖ్నము మనకు తెల్వయజేయు ఉతత మమైన సమాచార్మేదనగా

“శుభవార్త ” లేదా “సువార్త లు” అని మనము పిలచద వృతాతంతముల సంగీహము. అవి జీవితమునుమార్ుగల మన ప్రభువును ర్క్షకుడెన
ై యిేసుకరస
ీ త ును మర్శయు ఆయన ప్నిని గూర్శున
కథనముల ైయునివి.

సువార్త లు అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠము. ఈ పాఠయకీమములో యిేసుకరస
ీ తు

జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను గూర్శు మతత యి, మార్ము, లూకా, మర్శయు యోహాను వారస్టిన

ప్ుసత కాలను మనము అనేవషించుదము. “సువార్త ల ప్ర్శచయం,” అని పేర్మ పటర బడిన ఈ పాఠములో, ఈ
ప్ుసత కములను మర్శంత సపష్ర ంగా అర్ాం చదసుకొని, వాటిని నేడు మన జీవితాలకు అనువర్శతంచుకొను
ధో ర్ణిని కనుగొందాము.

సువార్త లకు మనమిచుు ప్ర్శచయంలో, నాలుగు సంకనోష్రమన
ై విష్యాలను సపృశిదాేము.

మొదటిగా, సువార్త ల యొకు సాహితయ లక్షణమును ప్ర్శశీల్వంచుదము. ర్ండవదిగా, సంఘములో వాటి
సాానమును చూదాేము. మూడవదిగా, సువార్త ల మధ్య సఖ్యతను చూదాేము. మర్శయు నాలగ వదిగా,
ఒకదాని నుండి మర్ొకదానిని వేర్మచదస్టే వయతాయసమును అనేవషించుదము. ఈ ప్ుసత కముల యొకు
సాహితయ లక్షణముతో ఆర్ంభించుదము.

సాహితయ లక్షణము
సాధఘర్ణంగా, మనము సాహితయమును చద్ివినపుుడు, ఏ విధమైన

సాహితయమును చదువ్ుచున్ఘామో మనకొక్ ఆలోచన ఉంట ంద్ి, మరియు ద్ఘనిని
మనము ఎలా చదవాలో మరియు ద్ఘని నుండి ఏమి ఆశంచఘలో అద్ే మనక్ు
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త్ెలియజేసత ుంద్ి. కాబటిర , ఉద్ఘహర్ణక్ు, మీర్ప చఘరిత్రఘతమక్ నవ్లను చద్ివినట్ి త్ే
ల ,
అద్ి వాసత వ్ చరితరయని మీర్ప ఊహించర్ప, మరియు తపుుద్ఘరి పటర ర్ప. లేద్ఘ

చినా క్థల సంపుటములను చదవాలిివ్స్టతత , అద్ి కొనసాగింపు నవ్ల కాదని మీక్ు
త్ెలుసు గనుక్ మీర్ప ఆ విధముగా ద్ఘనిని చదవ్ర్ప. కాబటిర ఏ విధమన
ై

సాహితయమును చదువ్ుచున్ఘామో మరియు ఆ సాహితయములో ఎట వ్ంటి
పదధ తులు పనిచేసత ున్ఘాయో మనకొక్ ఆలోచన ఉండఘలి.

డా. ర్శచార్డ్ బకాహం
సువార్త ల యొకు సాహితయ లక్షణమును ర్ండు కోణములలో మనము ప్ర్శశీల్వంచుదము.

మొదటిగా, సువార్త ల సాహితయ విధ్మును చూదాేము — వాటి విసత ృతమన
ై సాహితయ లక్షణములు —

మర్శయు ర్ండవదిగా, వాటి చార్శతిక
ర విశవసనీయతను చర్శుంచుదాము. మొదటిగా నాలుగు సువార్త ల
యొకు సాహితయ విధ్మును చూదాేము.

సాహితయ విధము
సాధార్ణ మాటలోో, సాహితయ విధ్ము అనగా సాహితయములో ఒక వర్గ ము లేదా ర్కము. సాహితయ
విధ్ముల కథాశైల్వ, మర్శయు అవి ఉప్యోగశంచు అలంకార్శక భాష్ వంటి సాహితయ ర్ూప్ము మర్శయు
కార్యము ఆధార్ముగా ఒకదానికొకటి వేర్మగా అనిపిసత ాయి.

బెైబిలోో అనేక విధ్ముల ైన సాహితయ విధ్ములు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న

గీంథములో దావీదు కథ వంటి చార్శతిక
ర కథనము ఉంది. మర్ొక సాహితయ విధ్ము, కరర్తనల వంటి
కావయము. లేఖ్లు లేదా ప్తిరకలు మర్ొక ర్కమన
ై సాహితయ విధ్ముగా ఉనాియి, మర్శయు అదద

విధ్ముగా ప్రవచనము, మర్శయు మొదలగునవి ఉనాియి. ప్రతి సాహితయ విధ్మునకు స ంత ప్దధ తయలు,
సంభాషించుటకు స ంత విధానములు ఉనాియి. కాబటిర సువార్త ల యొకు సాహితయ విధ్మును అర్ాము
చదసుకోవడం మనకంతో పారముఖ్యమయ
ై ునిది. మొదటిగా అవి ఎలా బో ధిసత ునాియో అర్ాము
చదసుకొంటె, అవి ఏమి బో ధిసత ునాియో అర్ాము చదసుకోవడం సులభంగా ఉంటటంది.

సువార్త లు ఏ విధ్ముగా మాటాోడుచునివో అర్ాము చదసుకోడానికన, వాటి యొకు సాహితయ

విధ్మును మూడు దశలోో గుర్శతంచ, వివర్శంచుదము. మొదటిగా, సువార్త లను చార్శతిరక కథనముగా

గుర్శతసత ూ కొనిి సాధార్ణ ప్రకటనలను చదదే ాము. ర్ండవదిగా, ఒక ప్రతదయక చార్శతిక
ర కథనమన
ై గరీకో-ర్పమన్
జీవితచర్శతత
ర ో వాటిని సర్శపల ల్వు చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, సువార్త లను పాత నిబంధ్నలోని
చర్శతల
ర వంటి బెైబిలానుసార్మన
ై చార్శతిక
ర కథనముతో సర్శపల లుుదాము. చార్శతిక
ర కథనము యొకు
సాధార్ణ కీమముతో ఆర్ంభించుదము.

చఘరిత్రరక్ క్థనము
చార్శతిక
ర కథనములు అనగా గతములో నివస్టించన ప్రజలను గూర్శు, మర్శయు వార్శ దినాలోో

చపటటచదసుకొనిన కార్యములు మర్శయు సంఘటనలను గూర్శున కథలు. పారథమిక సాాయిలో, సువార్త లు
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చార్శతిరక కథనములుగా ఉనాియి, ఎందుకంటే అవి యిేసుకరస
ీ త ు యొకు జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను
గూర్శు చెబుతాయి.

మనము ఒక్ గొపు చరితర క్లిగినట వ్ంటి పరజలము గనుక్ బైబిలు పుసత కాలు

మరియు సువార్త లు సహితము ఉద్ేేశ్పూర్వక్ముగా క్థనము ర్ూపములో
వారయబడినవి. ఒక్ గొపు క్థలో మనము నిమగామన
ై పుుడు, కేవ్లము
మానస్టిక్ంగా మాతరమే కాదుగానీ మన భావోద్ేవగాలు మరియు భౌత్రక్

అనుభూతులు క్ూడఘ సాధర్ణంగా ద్ఘనిలో నిమగామౌత్ఘయ. ఇతర్పల

అనుభవ్ముల ఆధఘర్ంగా జీవించుటక్ు క్థలు మనక్ు సహాయపడత్ఘయ. క్థ
యొక్క సామర్ా యతలో ఇద్ి అధిక్ భాగముగా ఉంద్ి. కాబటిర సువార్త లు సాహితయ
ర్ూపము, క్థనము ర్ూపములో వ్చిి, యేసును గూరిిన సత్ఘయలను

త్ెలుసుకొనుటక్ు మాతరమే సహాయముగా లేవ్ుగానీ మొదటిగా ఆయనను

అనుభవించుటక్ు, ద్ేవ్ుని రాజయము మరియు పర్లోక్ రాజయము కలియార్ూపముగా
వ్చుిట, యేసు క్నిక్ర్మును చూచుటక్ు, యేసు విధేయులను ప్తమి
ర ంచును

అను మాటను కేవ్లము పరక్టన ర్ూపములో మాతరమే కాక్ - ఆయన క్థలను
చెపుుటను మరియు క్థలను జీవించుటను చూచుటక్ు మరియు విధేయుల

ఉనాతదశ్ను అహంకార్పల ద్ీనదశ్ను చూచుటక్ు క్ూడఘ సహాయపడత్ఘయ.

సువార్త లి ోని క్థన్ఘలు మరియు సాహితయ ర్ూపము ఆయన శషుయలవ్లె యేసు
మాద్ిరిని అనుసరించుటక్ు మనక్ు సహాయపడత్ఘయ. క్థన ర్ూపములో
క్థలను ఇవ్వడము క్ూడఘ యేసును ఆ విధముగా అనుసరించుటక్ు

ద్ో హదపడుతుంద్ి. ఆ పాతరల వైఫలాయలలో మరియు విజయాలోి మనలిా

గురితంచుకొనడఘనికల, మరియు మన స ంత క్థలో, అనగా మన స ంత జీవిత్ఘలోి

నమమక్ముగా జీవించుటక్ు చేయు పరయతాంలో క్ూడఘ అద్ి సహాయపడుతుంద్ి.
డా. జోనతాన్ పనిింగరన్
పారచీన ప్రప్ంచములోని లౌకనక ర్చనలోో, చార్శతిరక కథనాలు మూడు ప్రథాన భాగములుగా
అభివృదిధ చెందాయి. కథనము యొకు ఆర్ంభ భాగము పాతరలను ప్ర్శచయము చదసత ుంది మర్శయు ఆ

పాతరలు సాధించవలస్టిన లక్ష్యయలను ఏర్ాపటట చదసత ుంది. లక్ష్యయలను సాధించుటలో ఆ పాతరల విజయానికన
సవాళో ను లేదా అవర్పధాలను గూర్శు మధ్య భాగము తెల్వయజేసత ుంది. చవర్శ భాగము సంఘటనల
ముగశంప్ుగా ఉంది. పాతరలు వార్శ యొకు లక్ష్యయలను ఎలా సాధించార్మ లేదా సాధించలేదు అను
విష్యాలను ఇది సాధార్ణంగా చూపిసత ుంది.

సువార్త లు ఇదద పారథమిక ఆకృతిని అనుసర్శసత ాయి. కథలోని ప్రధాన పాతరగా యిేసును ప్ర్శచయం

చదసత ూ, దదవుని ర్ాజయము దావర్ా ర్క్షణను తీసుకొనిర్ావాలను ఆయన లక్షయమును వివర్శసత ూ ప్రతి సువార్త
మొదలౌతయంది. ప్రతిదీ యిేసు అధికార్మునకు మర్శయు ఆయన కనయ
ీ లకు ఎదుర్యిేయ సవాళో ను
ప్రసత ుతిసూ
త కొనసాగుతయంది. మర్శయు యిేసు భూలోక ప్ర్శచర్య ఫల్వతములను వివర్శసత ూ ప్రతిదీ
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ముగశంచబడుతయంది. ఈ సార్మప్యతల వలన, చార్శతిక
ర కథనము సువార్త ల యొకు విసత ృతమైన సాహితయ
విధ్ము అని ఇంచుమించు అందర్మ అంగరకర్శసత ార్మ.

గరికో-రోమన్ జీవిత చరితర
చార్శతిక
ర కథనమను విసత ృత వర్గ ములో, సువార్త లు గరక
ర ా పిలువబడద చని
ీ ో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతగ

కథనముల గుంప్ుకు చెందినవి అని కొంతమంది అనువాదకులు సూచంచార్మ.

సువార్త లకు మర్శయు గరక
ీ ో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతరకు మధ్యనుని ఈ సార్మప్యతలను ర్ండు దశలోో

అనేవషించుదము. మొదటిగా, వాటి మధ్య సార్మప్యతలను చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, వాటి మధ్య
కొనిి వయతాయసములను చూదాేము. వాటి సార్మప్యతలతో ఆర్ంభించుదము.

సార్మప్యతలు. పారచీన జీవిత చర్శతల
ర ు గొప్ప నాయకుల జీవితాలను గూర్శు వివర్ంగా చెబుతాయి.

అవి అనేక పాతరలను మర్శయు కథలను కల్వగశయునినూ, గరక
ీ ో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతరలు ఈ పాతరలను
మర్శయు కథలను నాయకుని ప్రముఖ్ంగా పేర్ొును ర్రతిలో వివర్శంచాయి. అవి నాయకుని యొకు
ఆలోచనలను సమర్శాంచ, ఒక తర్ము నుండి మర్ొక తర్మునకు ఆయన కార్యముల యిెడల ఒక
అవగాహనను కల్వగశంచాయి. ఈ విధ్ముగా సువార్త లు పారచీన జీవిత చర్శతల
ర కు సార్ూప్యముగా
ఉనాియి.

మతత యి మర్శయు లూకా జనన వృతాతంతములను, మర్శయు నాలుగు సువార్త లు యిేసు

మర్ణమును గూర్శున విష్యాలను కల్వగశయునాియనే వాసత వమునకు మర్శయు కొనిి పారచీన జీవిత
చర్శతల
ర కు మధ్య సమాంతర్ములను కూడా మనము చూసాతము. సువార్త లు యిేసు జీవిత

సంఘటనలను గుర్శతంచదడప్ుపడు పారచీన చర్శతరలలోని సనిివేశాలను కూడా అవి అనుసర్శసత ాయి. ఇతర్

పారచీన జీవిత చర్శతక
ర ార్మలవల , సువార్త ర్చయితలు కూడా యిేసు జననము మర్శయు మర్ణమునకు
మధ్య జర్శగన
శ సంఘటనలను వివిధ్ ర్కాలుగా అమర్ాుర్మ. కొనిిసార్మో వార్మ కాలకీమానుసార్ంగా

అమర్ాుర్మ. మర్శకొనిిసార్మో అంశముల వార్రగా అమర్ాుర్మ. ఇంకొనిిసార్మో, భూగపళశాసత ర ఆధార్ంగా
అమర్ాుర్మ.

మొదటిగా, ఆర్ంభములో, సువార్త లు సాధఘర్ణంగా కాలక్ిమానుసార్ంగా —
ఉన్ఘాయను విషయమును — గురితంచడం పారముఖ్యమని న్ఘ ఆలోచన.
ఉద్ఘహర్ణక్ు, అవి బాప్ిత సమమిచుి యోహాను ఇచిిన బాప్ిత సమములత్ో

ఆర్ంభమౌత్ఘయ, తదుపరి యేసు బాప్ిత సమము ప ందుట, యేసు పరిచర్య,

అట తర్పవాత ఆయన అపుగించబడుట, తీర్పు, స్టిలువ్ మరియు పునర్పత్ఘానం
ఉన్ఘాయ. కాబటిర , సమగి దృష్ిరలో, కాలక్ిమానుసార్ పదధ త్ర ఉంద్ి. అద్ే

సమయంలో, రండు సువార్త లను పో లిిచూస్టతత , కొనిా సమయాలోి సంఘటనలు

లేద్ఘ పద్ఘలు వేరే క్ిమములో ఉంటాయ. పరత్ర పరత్ేయక్ విషయములో ఖ్చిితమన
ై

మరియు కాలానుసార్మన
ై క్ిమమును సువార్త లు ఇసుతనాటి గా ఉన్ఘాయ లేద్ఘ

ఇసుతనాటి గా చెపుుకొంట న్ఘాయ అనాటి గా మనము వాటిని చద్ివిత్ే అద్ి ప్ెదే

సమసయన్ే సృష్ిరసత ుంద్ి అని చెపువ్చుి. అయత్ే చఘలామంద్ి ర్చయతలు మరియు
అన్ేక్ ర్క్ములెైన క్థన్ఘలు వాసత వానికల ర్చయత తన ర్చనలను క్లక్ిమానుసార్
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పదధ త్రలో కాక్ ఇతర్ పదధ త్రలో అమర్ిడఘనికల అనుమత్రసాతయ. ఉద్ఘహర్ణక్ు,

చఘలాసార్పి మనము త్ఘరికక్ క్ిమమును, లేద్ఘ విషయాల యొక్క అంశ్ముల

సమూహానిా చూసాతము. ఆద్ి కరైసతవ్ులు, ఉద్ఘహర్ణక్ు న్ఘలుగవ్ శ్త్ఘబే పు కరైసతవ్
చరితరకార్పడును మరియు బిషప్ అయన యుస్టిబియస్, సువార్త ల మధయ

వ్యత్ఘయసములు అపుటికే బాగుగా పరచిలితమైనవి మరియు ఆద్ిమ పాఠక్ులక్ు ద్ీని
వ్లన ఎట వ్ంటి సమసయ క్ూడఘ క్లుగలేదు, ఎందుక్ంటే ఖ్చిితమైన

కాలక్ిమానుసార్ పదధ త్ర ఉద్ేేశంచబడినదని వార్ప ఊహించలేదు అని చెపాుడు.
— డా. డదవిడ్ ర్డెల్వంగ్సి
గతము నుండి ప్రసత ుతము ప్రతదయకముగా ఉండునటట
ో గా చదయుటకు వార్మ ప్ుర్ాతన

సంఘటనలను చార్శతిక
ర వాసత వాలుగా అనుసంధానము చదస్టర్
ి నునది గరక
ీ ో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతర యొకు

మర్ొక ముఖ్యమన
ై లక్షణమయ
ై ునిది. జీవిత చర్శతల
ర ు ప్రతదయకమన
ై , ప్ునర్ావృతంకాని చార్శతిరక వయకుతలపై
మర్శయు వార్మ ర్చంచన ర్చనలపై దృషిరని కేందీరకర్శంచాయి.

సాధార్ణముగా, పారచీన జీవిత చర్శతక
ర ార్మలు శుదధ మన
ై మౌఖక మర్శయు వారతప్ూర్వక

ర్శకార్మ్లను ప్ర్శశోధించ వాటిని సంర్క్ష్ించడానికన ప్రయతిించార్మ. సుమార్మ కరీ.శ. 46 నుండి 120 మధ్య

నివస్టించన చర్శతరకార్మడెైన గౌర్వనీయులు ప్ుోటార్డు ఇచున ఉదాహర్ణను గమనించండి. సుమార్మ కరీ.శ.
70లో వారస్టిన ఒక గరక
ీ ు లౌకనక చర్శతరకార్మడు ప్ుోటార్డు, మర్శయు సుమార్మ అదద సమయంలో సువార్త లు
కూడా వారయబడినవి. ల ైఫ్ ఆఫ్ స్టిస్టర్
ి ప అను తన ర్చనను స్టిస్టర్
ి ప యొకు తల్వో తండురల నేప్థయముతో
ఆర్ంభించాడు, కానీ స్టిస్టర్
ి ప తండిరకన సంబంధించన దతాతంశాల యొకు ప్ర్శమితయలను గుర్శతంచాడు.
స్టిస్టిరో తలిి యన
ై హెలివయ, గొపుయంట పుటిర మంచి జీవితమును గడిప్ిందని;
కానీ అతని తండిరని గూరిి విపరరతమైన మాటలు మినహా ఎక్ుకవ్గా

చెపుబడలేదని అని సాధర్ణంగా చెపుబడింద్ి. అతడొ క్ చఘక్లివాని క్ుమార్పడని,
ఆ వ్ృత్రత లో ఆయన బాగా న్ేర్ురియని కొందర్ప ఆయనుా గూరిి కొంతకాలం

భావించఘర్ప, ఇతర్పలెైత్ే అతని క్ుట ంబ మూలాలను తులుి అటిర యుస్ అన్ే

వోలిియని మాద్ిరిక్ర్మన
ై రాజు, రోమీయులప్ెై ఏ మాతరపు గౌర్వ్మును క్ూడఘ
చూపక్ుండఘ వారిత్ో యుదధ ము చేస్టన
ి ఈ రాజునక్ు జాడ తీసార్ప.
స్టిస్టర్
ి ప తల్వో తండురలకు సంబంధించన వాసత వమును ఊహాగానాలు నుండి వేర్మచదయుటలో ప్ుోటార్డు

చూపించన జాగీతత వలన కనీసము కొంతమంది పారచీన జీవిత చర్శతక
ర ార్మల ైనా చార్శతిరక వివర్ణల యిెడల

జాగీతత వహించ ఖ్చుతతవముపై ఆసకనతని చూపించార్ని సూచసుతంది. సువార్త ల నివేదనలలో కూడా ప్రతిదీ
ప్ుోటార్డు వల నే జాగీతతగా ఉనిటట
ో అవి ర్మజువు చదసత ాయి.

విశాల దృకపథముతో మాటాోడితద, గరక
ీ ో-ర్పమన్ ప్రప్ంచములో చర్శతర సంబంధ్మైన సాహితయము

పారచుర్యము ప ందిన సమయంలోనే సువార్త లు చార్శతారతుక కథనములుగా వారయబడినవని చెప్పడం
మంచది. జీవిత చర్శతల
ర యిెడల ఈ విసత ృత సపష్ర త బహుశా సువార్త ర్చయితలను వార్శ ప్నిలో
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పల ర తిహించంది, మర్శయు ఆ జీవిత చర్శతల
ర యొకు కొనిి సాంప్రదాయ ప్దధ తయలను అనుసర్శంచడానికన
వార్శని పేరర్ప
ే ించంది.

సువార్త లు మర్శయు గరీకో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతరలకు మధ్య సార్మప్యతలు ఉనినూ, ముఖ్యమైన

వయతాయసములు కూడా ఉనాియి.

వయతాయసములు. చెప్పడానికన చాలా వయతాయసములు ఉనిప్పటికర, మూడింటిపై మాతరమే మనము

దృషిరని కేందీక
ర ర్శంచుదాము. మొదటిగా, ఉదదేశిత పాఠకులకు సంబంధించ గరీకో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతల
ర కు
మర్శయు సువార్త లకు మధ్య వయతాయసము ఉనిది.

పారచీన జీవిత చర్శతల
ర ు సాధార్ణంగా విశాలమన
ై పాఠకులకు ఉదదేశించబడా్యి, అయితద

సువార్త లు ఆది కస
ై త వ సంఘము యొకు ప్రతదయకమన
ై సమూహమునకు మాతరమే వారయబడినవి. అవి
జీవిత చర్శతల
ర యొకు కొనిి లక్షణాలను ప్రదర్శిసుతనిప్పటికర, పారథమికంగా సంఘములో మతప్ర్

ఉప్యోగమునకు మాతరమే ఉదదేశించబడా్యి. సంఘ బో ధ్న మర్శయు ఆర్ాధ్నలో అవి ఎంత తవర్గా
ఉప్యోగశంచబడా్యో అను విష్యము దావర్ా ఈ నిర్శేష్ర ర్ూప్కలపన నిర్ాార్శంచబడింది.

ర్ండవదిగా, అవధార్ణ విష్యములో సువార్త లు జీవిత చర్శతల
ర కు భినింగా ఉనాియి. గరీకో-

ర్పమన్ జీవిత చర్శతల
ర ు వాటి ప్రథాన పాతరల యొకు వయకనతగత లక్షణాలను ఉదాాటించ, ఆ వయకుతల

జీవితమును మర్శయు వయకనతతవమును అనుకర్శంచడానికన ఇతర్మలను పల ర తిహిసత ాయి. యిేసు జీవితము

అనేక విధాలుగా మనకు ఉదాహర్ణగా ఉనినూ, సువార్త లకు మాతరం ఒక ప్రతదయక గుర్శ ఉంది. అవి యిేసు
యొకు ప్రతదయకతను ఉదాాటిసత ాయి. దదవునిని బయలుప్ర్చువానిగాను మర్శయు ప్రజలను

విమోచంచువానిగాను ఆయనను ఉదాాటిసత ాయి. కాబటిర, సువార్త లలోని అధిక కథనము ఆయన
జీవితములోని చవర్శ వార్ము — శీమ వార్ము — పైనే దృషిర పడుతయంది.

మూడవదిగా, సువార్త లు మర్శయు పారచీన జీవిత చర్శతల
ర ు వివిధ్ సంసుృతయలను

సూచసుతనాియి. జీవిత చర్శతల
ర ు గరక
ీ ో-ర్పమన్ ఆసకుతలను, విలువలను మర్శయు జీవిన-శైల్వని

వయకరతకర్శసత ునాియి. సువార్త లను ఎకుువగా యూదా సంసుృతి మర్శయు ప్రతదయకముగా పాత నిబంధ్న
గీంథము ప్రభావితము చదస్టింది. లూకా సువార్త విష్యములో కూడా ఇది వాసత వం, ఈ సువార్త గరక
ీ ు
సంసుృతి మర్శయు ఆలోచనలచద ప్రభావితం చదయబడింది.

ముగశంప్ులో, సువార్త లకు మర్శయు గరక
ి ధ మన
ై
ీ ో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతరలకు మధ్య ప్రస్టద

సార్మపాయతలు ఉనాియి. మర్శయు ఈ సార్మప్యతలు సువార్త ల భావముపై కొంత వలుగును చూపిసత ాయి.
అయితద వాటి మధ్య పారముఖ్యమైన వయతాయసముల వలుగులో, సువార్త లు గరక
ీ ో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతర
సాహితయ విధ్ములో సర్శగా అమర్ుబడలేవని సపష్ర మౌతయంది.

ఇప్పటివర్కు మనము సాధార్ణ చార్శతిరక కథనము మర్శయు గరీకో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతర

ప్రకార్ము సువార్త కథనాలను ప్ర్శగణించాము గనుక వాటిని బెైబిలానుసార్మన
ై చార్శతిక
ర సాహితయ
విధ్ముతో సర్శపల లుడానికన స్టిదధముగా ఉనాిము.

బైబిలానుసార్మైన చఘరిత్రరక్ క్థనము
సువార్త లు చార్శతిక
ర కథనాలకు మర్శయు గరీకో-ర్పమన్ జీవిత చర్శతల
ర కు సార్ూప్యముగా ఉనిటేో ,

పాత నిబంధ్న గీంథములోని చార్శతిరక కథనాలకు కూడా సార్ూప్యముగా ఉనాియి. మర్శయు ఇది
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మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. సువార్త ర్చయితల యొకు ప్ర్శశుదధ లేఖ్నాలలో పాత నిబంధ్న

కథనాలు ఒక భాగంగా ఉనాియి. పాత నిబంధ్నను గూర్శు సువార్త ర్చయితలు చదస్టన
ి అనేక ప్రసత ావనల
దావర్ా, వార్శకన పాత నిబంధ్న గీంథము — నేటి దినాలోో అనేకమంది కస
ై త వుల కంటే కూడా — బాగుగా

తెలుసని మనము నిశుయత కల్వగశయుండవచుు. మర్శయు పాత నిబంధ్న యిెడల వార్శకుని ప్ర్శజా ానం
వార్శ ప్ని చదస్టే విధానమును ప్రభావితం చదస్టింది.

అంతదకాక, పాత నిబంధ్న చార్శతిక
ర కథనాల ర్చయితలు మర్శయు సువార్త ర్చయితలు ఒకే

ఉదదేశముతో వారసార్మ, అదదమనగా, దదవుని ప్రజలతో ఆయన చదసుకుని నిబంధ్నను వివర్శంచుట

మర్శయు కాపాడుట. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మకాండము 1-19 వంటి చార్శతిరక కథనాలు నిర్గ మకాండము 2024లోని మోషే నిబంధ్నకు చార్శతిక
ర ఆధార్మును అందజేసత ాయి.

నిర్గ మకాండము 24:8 వంటి వాకయభాగములలో ఈ ఉదదేశము సపష్ర ము చదయబడింది, అకుడ

మనము ఈ కథనమును చదువుతాము:
అపుుడు మోష్త ర్క్త మును తీస్టికొని పరజలమీద పోర క్ించి, “ఇద్ిగో యీ

సంగతులనిాటి విషయమై యహో వా మీత్ో చేస్టన
ి నిబంధన ర్క్త ము ఇద్ే” అని
చెప్ుె ను (నిర్గ మ. 24:8).

యిెహో ష్యవ 1-23 వంటి, ఇతర్ బెైబిలు కథనాలు, యిెహో ష్యవ 24లోని నిబంధ్న

ప్ునర్మదధ ర్ణకు ఆధార్ముగా ఉనాియి. నాయయాధిప్తయలు మర్శయు 1 సమూయిేలు గీంథములలోని
కథనాలు 2 సమూయిేలు 7లోని దావీదు నిబంధ్నకు చార్శతిక
ర ఆధార్ములు. అదద విధ్ముగా, యిేసు
నియమించన కొీతత నిబంధ్నకు సువార్త లు చార్శతిక
ర ప్ునాదిని అందిసత ాయి.

లూకా 22:20లోని లూకా కథనమును వినినటెో తద
ల మనము ఇంతకుముందద చదివిన

నిర్గ మకాండము 24:8లోని కథనమును అది ప్రతిబిసుతంది:

ఆ పరకార్మే భోజనమన
ై తర్పవాత [యేసు] గిన్ాయు పటర కొని “ఈ గిన్ా మీకొర్క్ు
చింద్ింపబడుచునా న్ఘ ర్క్త ము వ్లనన్న
ై కొితత నిబంధన” (లూకా 22:20).

సార్ంశముగా, సువార్త లను ఇతర్ సాహితయ విధ్ములతో పల ల్వుచూస్టేత , అవి బెైబిలానుసార్మన
ై

చార్శతిరక కథనాలకు అతయంత సార్ూప్యముగా ఉంటాయి. కాని ప్రతి విష్యములోను అవి ఖ్చుతముగా
ఇతర్ బెైబిలానుసార్మన
ై కథనాలవల ఉనాియి అని కాదు దీని యొకు అర్ాము. అవి గరక
ీ ో-ర్పమన్
జీవిత చర్శతల
ర లో నుండి కొనిి లక్షణాలను ప ందుకుంటాయి. ఈ దృషిర కోణములో, సువార్త లు

బెైబిలానుసార్మన
ై చార్శతిక
ర కథనములోనే ఒక నూతన విధానముగా ఉనివని మనము చెప్పవచుు.

కాబటిర, వాటిని చదువుచునిప్ుపడు, సువార్త లు ప్రథమంగా బెైబిలానుసార్మన
ై చార్శతిక
ర కథనాలు అని
ఆలోచంచుటకు అది సహయప్డుతయంది. అయితద, యిేసు జీవిత చర్శతప
ర ై వాటి ఉదాాటనను చూడాల్వ,
మర్శయు ఆయనకు సంబంధించ వాటి యొకు ఇతర్ లక్షణాలను అనువదించాల్వ.

సువార్త ల యొకు సాహితయ విధ్మును విశదప్ర్చన పిముట, యిేసును గూర్శున చార్శతిరక

కథనాలుగా సువార్త ల యొకు విశవసనీయతను గూర్శున ప్రశిను చర్శుంచుటకు మనము స్టిదధముగా
ఉనాిము.
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విశ్వసనీయత
చర్శతయ
ర ంతటిలో, తర్చుగా విశవసనీయ మర్శయు అవిశవసనీయ చర్శతక
ర ార్మలకును మర్శయు

విశవసనీయ మర్శయు అవిశవసనీయ ఆధార్ములకును మధ్య వయతాయసము చూపించబడింది. మనకు

ప్రశి ఏమిటంటే: నాలుగు సువార్త ల ర్చయితలు యిేసు జీవితమును గూర్శు విశవసనీయ ర్శకార్మ్లను
వారసార్ా లేదా అవిశవసనీయ ర్శకార్మ్లను వారసార్ా? మన ర్పజులోోని ప్రమాణాలు వార్మ అనుసర్శంచన

ప్రమాణాలకు సమానంగా ఉండకపల యినప్పటికర, యిేసును గూర్శు విశవసనీయ కథనాలను వారయుటకు
మతత యి, మార్ము, లూకా మర్శయు యోహాను వనర్మలను మర్శయు పేరర్ణలను కల్వగశయునాిర్నుటకు
అనేక ఆధార్ాలు ఉనాియి.

సువార్త లు యిేసు జీవితమును గూర్శున విశవసనీయ చార్శతిక
ర ర్శకార్మ్లు అని ర్మజువు

చదయడానికన ల కులేననిి మార్ాగలు ఉనిప్పటికర, కేవలము ఆర్మ ఆధార్ాలను మాతరమే దృషిరంచుదము.

మార్గ ము
మొదటిగా, సువార్త ర్చయితలకు వార్మ నమోదు చదస్టన
ి సంఘటనల ర్శకార్మ్లు అందుబాటటలో

ఉనాియి. నేటవ
ి ల నే, విశవసనీయ చర్శతక
ర ార్మలకు తమ అంశాలకు సంబంధించన ప్లు వాసత వాలు
అందుబాటటలో ఉండాలని పారచీన ప్రప్ంచము ఆశించంది.

ర్పమా చర్శతక
ర ార్మడెైన ప్ుోటార్డు ను మర్ొకసార్శ గమనించండి. ల ైఫ్ ఆఫ్ డెమోస్టత నస్ పై అతడి

పారర్ంభోప్నాయసములో, ఒక చర్శతక
ర ార్మడు తన ప్నిని ఏ విధ్ముగా చదయాలోనని విష్యముపై ఈ
సాధార్ణ సాంసుృతిక ఆశయాలను పేర్ొునాిడు :

ఒక్ వ్యకలత చరితర వారయడఘనికల పూనుక్ునాపుుడు … మొదటిగా మరియు

అనిాటిక్ంటే ముఖ్యముగా … అనిా ర్క్ములెైన అన్ేక్ పుసత క్ములను

క్లిగియుండఘలి, మరియు … ర్చయతల క్లముల నుండి తప్ిుంచుకొని

మనుషుయల సమృతులలో భదరపర్చబడియునా కొనిా వివ్ర్ములను, అన్ేక్
విషయములలో తన ర్చన లోపభూయషరమైనద్ిగా ఉండక్ుండునటి గా
తనక్ుత్ఘను ఈ విషయాలప్ెై అవ్గాహన క్లిగి ఉండఘలి.

ఇకుడ మనము చూచనటట
ో గా, నముకమైన చర్శతరకార్మనికన విశవసనీయ వనర్మలు

అందుబాటటలో ఉండాలని ప్ుోటార్డు గటిరగా నమాుడు. మర్శయు అందుబాటటలో ఉని వనర్మలనిిటిని,
మౌఖక మర్శయు వారయబడని వనర్మలను కూడా జాగీతతగా ప్ర్శశీల్వంచుటపై అధిక విలువను ఉంచాడు.

ప్రతి సువార్త ర్చయిత యిేసు జీవితముకు ప్రతయక్ష సాక్ష్ిగా ఉనాిడు లేదా యిేసు జీవిత ప్రతయక్ష

సాక్ష్యయలతో ప్రతయక్ష సంబంధ్ము కల్వగశ ఉనాిడు. మతత యి మర్శయు యోహాను యిేసు శిష్యయలు గనుక,
వార్మ నమోదు చదస్టిన అనేక సంఘటనలలో వార్మ ప్రతయక్షంగా పాలుప ందార్మ. మార్ము పేతయర్మకు
సనిిహిత సంబంధ్ుడు గనుక ఆయన నుండి ప్రతయక్షంగా నేర్ముకునాిడు. లూకా పౌలుతో కలస్టి

ప్యనించ, తాను వారస్టిన సువార్త కొర్కు విశవనీయమన
ై ప్రతయక్ష సాక్ష్యలను వదకాడు. లూకా 1:1-3లో
లూకా ఏమి వారశాడో వినండి:

-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

మొదటిపాఠము : సువార్త ల యొకు ప్ర్శచయం

ఆర్ంభమునుండి క్నుాలార్ చూచి వాక్యస్టతవ్క్ులెన
ై వార్ప మనక్ు అపుగించిన

పరకార్ము మనమధయను న్ర్వేరిన కార్యములనుగూరిి వివ్ర్ముగ వారయుటక్ు
అన్ేక్ులు పూనుకొన్ఘార్ప. గనుక్ నీక్ు ఉపద్ేశంపబడిన సంగతులు

నిశ్ియముగా జరిగినవ్ని నీవ్ు త్ెలిస్టికొనుటక్ు వాటిననిాటిని మొదటనుండి
తర్చి పరిష్ాకర్ముగా త్ెలిస్టికొనియునా న్ేనును నీ ప్తర్ట వాటిని గూరిి వ్ర్పసగా
ర్చించుట యుక్త మని యంచిత్రని (లూకా 1:1-3).

సర్ళత
ర్ండవదిగా, సువార్త ల యొకు విశవసనీయతను వాటి ర్చనలోో అధిక సపష్ర తతో మనము

చూడవచుు. ఒక మంచ చర్శతర ర్చన కొర్కు పారచీన ప్రమాణాలు చర్శతరకార్మల నుండి సర్ళమైన

నిజయితీగల చర్శతరను కోర్మకోనేవి. వివర్ముల యొకు ప్రతిఛాయను వార్మ నివేదించవలస్టి ఉండదది,
వీటిలో ప్రదర్శించబడుతయని సందదశమునకు అనుకూలముగా లేని అంశములు కూడా ఉండదవి.
ఈ విష్యంలో, సువార్త ర్చయితలు చాలాసార్మో యిేసు శిష్యయల యొకు వఫ
ై లాయలను

వివర్శంచార్నడం పారముఖ్యం. మతత యి మర్శయు యోహాను విష్యంలో వార్మ తమ స ంత వయకనతగత
వైఫలాయలను వివర్శంచార్ని భావించబడింది. మార్ము 14:51-52లో గతెిమన తోటలో నుండి

దిగంబర్మడుగా పార్శపల యింది మార్ేునని చెప్ుపచుని కొంతమంది అనువాదికుల అనువాదము
సర్న
ై దదనని తలంచతద, మార్ము కూడా తన స ంత బలహీనతలను వివర్శంచాడు. ఎటటవంటి

మినహాయింప్ు లేకుండా, సువార్త ర్చయితలందర్ూ యిేసు శిష్యయలందర్శ సమూల వఫ
ై లాయలను
ప్ర్శప్ూర్ణంగా బహిర్గతం చదశార్మ, వార్శ ఆది సంఘప్ు ఉదయమ నాయకులు అంతటి ప్ర్శప్ూర్మణలు కార్ని
ఒప్ుపకునాిర్మ.

ఒక ఉదాహర్ణగా, యిేసు 5000 మందికన ర్ొటెరలను ప్ంచన సంగతిని ఆయన శిష్యయలు

గీహించలేదు అని మార్ము 6:51-52 చెప్త ుంది.

వార్ప మికలకలి విభారంత్ర న్ ంద్ిర;ి అయనను వారి హృదయము క్ఠిన మాయను

గనుక్ వార్ప రొట్ర లను గూరిిన సంగత్ర గిహింపలేదు (మార్పక. 6:51-52).

అప్ుపడప్ుపడు, సువార్త ర్చయితలు యిేసు శిష్యయల యొకు అపార్ాములను మర్శయు నతి
ై క

వైఫలాయలను నివేదించార్మ. కానీ సంఘ నాయకుల అధికార్మును మర్శయు గౌర్వమును

బలహీనప్ర్చుట కొర్కు ఈ వఫ
ై లాయలను ప్రసత ావించనటెో తద
ల , సువార్త ర్చయితలు ఎందుకనలా చదశార్మ?
సువార్త లి ో, శషుయలను అసంపూర్ణ ముగాను మరియు అపార్ాము

చేసుకొనువార్పగాను చూప్ించు సతయమువ్లన చఘలామంద్ి పాఠక్ులు
క్లవ్ర్పడుతున్ఘార్ప. ఒక్ విధంగా, న్ేను చెపాులంటే, అద్ి సువార్త

సంపరద్ఘయము యొక్క విశ్వసనీయతను సూచిసుతంద్ి – అనగా మన సువారరతక్ులు
స్టిదధపడి యున్ఘార్ప, నిజముగా చూస్టతత , ఆద్ిమ సంఘము యొక్క న్ఘయక్ులు
మరర చెడ్వారిగా కాక్పో యన్ఘ మంచివార్పగా మాతరము అనిప్ించక్ుండఘ చేస్టత
అంశాలను ప ందుపర్చుటక్ు క్ూడఘ మన సువారరతక్ులు స్టిదధపడియున్ఘార్ప.
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సందర్శించండి.
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కాబటిర , సువార్త ల యొక్క విశ్వసనీయతక్ు మరియు ఖ్చిితతవమునక్ు అద్ి ఒక్
సాక్షయముగా అనిప్ిసత ుంద్ి.

— డా. డదవిడ్ బౌర్డ
శషుయలు తమ స ంత క్థలలో తముమనుత్ఘము బలహీనులుగా క్నుపర్చుకొన్ే
ధో ర్ణి సువార్త ల పారమాణిక్తక్ు ఒక్ బలమైన వాదనగా ఉనాదని న్ేను మీక్ు
సూచిసుతన్ఘాను. చూడండి, బబులోను లేద్ఘ అషష
ి ర్ప రాజుల, లేద్ఘ రోమా

చక్ివ్ర్పతల పారచీన క్థనములను చదవినట్ి త్ే
ల , వార్ప జయానికల జయం విజయానికల
విజయం సాధించి: “న్ఘ మహిమక్ర్మైన శూర్క్ృతయములు ఇవిగో!” అని అంటార్ప.

మరియు ఇపుుడు మనము, వాసత వానికల గతమును చూచి, మంచిద్ి, అసలు ఏమి
జరిగింద్ి? అని అంటాము. శషుయలను చూసాతము మరియు వార్ప ఇలా ఉంటార్ప,

మీక్ు త్ెలుసు ... ఆలోచించండి: తమ క్థఘన్ఘయక్ుడు స్టిలువ్వేయబడే మతము,
రోమీయుల పటి రాజద్ోర హము మరియు అన్ఘయయమునక్ు ర్పజువ్ుగా ఉనా,
రోమీయులచే బలాత్ఘకర్ము చేయబడిన, అతని పరధఘనమైన శరితలు

యూదులందరికీ ఒక్ శాపముగా ఉనాటి ర్పజువ్ుపర్చబడిన ఒక్ క్థఘన్ఘయక్ుని
ద్ఘవరా సాాప్ించబడిన ఒక్ మతమును ఎంతటి వఱ్ఱివాడెైత్ే ఒపుుక్ుంటాడు. అద్ి
జర్పగునంత వ్ర్క్ు మీర్ప ద్ఘనిని అర్ా ం చేసుకోలేర్ప.

— డా. డాన్ డో ర్య
శ ాని

పరమాణము
మూడవదిగా, సువార్త ర్చయితల విశవసనీయతపై మనకుని నముకమును ఇతర్ చార్శతిక
ర

వనర్మల ప్రమాణము బలప్ర్మసుతంది. ర్పమా మర్శయు యూదుల చర్శతరకార్మలు సువార్త కథనాల యొకు
అనేక వాదనలను ధ్ృవీకర్శంచార్మ, మర్శయు ఆధ్ునిక ప్ుర్ావసుత ప్ర్శశోధ్న కూడా వార్శ ర్శకార్మ్లు
నిజమని ర్మజువు చదస్టింది.

ఉదాహర్ణకు, పిో నీ ద యంగర్డ, సుటోనియస్, టస్టిటస్, మర్శయు జూల్వయస్ ఆఫిక
ర నస్ వంటి

గరీకో-ర్పమన్ చర్శతరకార్మలు యిేసు జీవితము, స్టిలువ మర్ణము, మర్శయు శాశవత ప్రభావమునకు
సంబంధించన కొంత పారథమిక సమాచార్మును గూర్శు ప్రసత ావించార్మ.

కాబటిర , రోమా పరభుత్ఘవము కొర్క్ు కీి.శ్. మొదటి శ్త్ఘబే ములో యూదుల చరితరను

వారస్టిన యూదుల చరితరకార్పడెన
ై జోస్టిఫస్ మనక్ున్ఘాడు, ఈయన యేసుకీిసత ు
ఉనికలలో ఉన్ఘాడని మరియు అనుచర్పల బృందమును క్లిగియున్ఘాడని

చెపాుడు. కీి.శ్. మొదటి శ్త్ఘబే ములో జోస్టిఫస్ కాలములోన్ే రోమా చరితరకార్పడెైన
టస్టిటస్ క్ూడఘ ఉన్ఘాడు, ఈయన క్ూడఘ యేసుకీస
ి త ును మరియు ఆయన
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అనుచర్పలను గూరిి వారశాడు. యేసు ఉన్ఘాడని యూదుల త్ఘలుమద్ క్ూడఘ
చెపత ుంద్ి.

— డా. స్ట్రవన్ సౌకలస్
సువార్త ల విశ్వసనీయతను మునుపటి క్ంట్ను బలముగా భావించుటక్ు మనలిా
ఒక్ మంచి సాానములో ఉంచిన ఒక్ సాధర్ణ మార్గ ం ఉందని న్ఘ భావ్న, అనగా
మొదటి శ్త్ఘబే పు యూదు పాలస్ట్త న్ఘను గూరిి 50 ఏండి కలితము మనక్ునా

అవ్గాహన క్ంటే మరింత గొపు అవ్గాహన ఇపుుడు మనక్ుంద్ి. డెడ్ స్టి సారాల్సి
వ్ంటి సాహిత్ఘయలను క్నుగొనడం, మరియు పురావ్సుత శాసత మ
ర ు ద్ఘవరా ఇద్ి
మనక్ు త్ెలుసుతంద్ి. మరియు, పవితరభూమిలోని పురావ్సుత శాసత రం వేగంగా

కొనసాగుతుంద్ి — నిర్ంతర్ం కొితత ఆవిషకర్ణలను త్ెసత ుంద్ి. యేసు పరిచర్య చేస్టన
ి
ఆ న్ేపథయమును గూరిి ఉనాద్ి ఉనాటర గా మనము చఘలా వ్ర్క్ు త్ెలుసు.

మరియు సువార్త లు వలి డిపర్చే విషయాలు అక్కడి న్ేపధయములో విశ్వసనీయంగా
అమర్ిబడుతున్ఘాయా లేద్ఘ అని అడుగుటక్ు అనిా ర్కాల మారాగలు ఉన్ఘాయ.
అక్కడ ఉనా న్ేపధయములో యేసును ఒక్ యూదు బో ధక్ునిగా చూచుట
అర్ా వ్ంతంగా ఉంద్ఘ? మొతత ంమీద, యద్ి బాగా అమర్ిబడుతుంద్ి అని

చెపుగలమని న్ఘ భావ్న. 66 నుండి 70 వ్ర్క్ు జరిగన
ి యూదుల త్రర్పగుబాట
తర్పవాత యూదు పాలస్ట్త న్ఘలో పరిస్టా త
ి ులు మరర తీవ్రంగా మారాయని మనము
జాాపక్ము చేసుకోవాలి. కాబటిర ఒక్ సమయమునక్ు సదర్ప సువార్త లు చెంద్ి

ఉంటాయా అని పరిశీలించుటక్ు మనక్ు చఘలా పరిమితమైన కాలమే ఉంద్ి, కాగా
యూదుల త్రర్పగుబాట కాలము తర్పవాత పరిస్టా త్ర
ి ని మాతరమే అవి

పరత్రబింబిసుతన్ఘాయా అని అనుకొనుటక్ంటే, ఆద్ిమ మొదటి శ్త్ఘబే పు
యూద్ఘమతమును గూరిి మనక్ు త్ెలిస్టిన పరిస్టా త్ర
ి కల సంబంధించిన
సమాచఘర్మంతటినీ మనము ఊహించలేము అని త్ెలుసుకోవాలి.

—డా. ర్శచార్డ్ బకాహం

శక్షణ
సువార్త కథనాలను విశవస్టించుటకు నాలుగవ కార్ణం ఏమనగా, ఆయన మాటలు మర్శయు

కనీయలను గూర్శున ఖ్చుతమన
ై ర్శకార్మ్ను ఎలా కాపాడుకోవాలో అని యిేసు శిష్యయలు ప ందుకొనిన శిక్షణ
వార్శకన బో ధించంది.

యూదు సంసుృతిలో, శిష్యర్శకము అనునది మంచగా నియమించబడిన జీవన విధానముగా

ఉంది. వాసత వానికన, శిష్యయడు అను ప్దమునకు హెబ్రర ప్దము తల్వుద్, అనగా విదాయర్శధ లేదా అభాయసకుడు
అని అర్ాము. విశేష్ముగా, శిష్యయడనగా ఒక ప్ండితయడు లేదా ర్బ్రీ యొకు విదాయర్శా. అంతదకాక, యిేసు

కాలప్ు యూదు సంసుృతిలో, ర్బ్రీల నుండి నేర్ముకొనే కరలకమైన అభాయసాలలో ఒకటి కంఠసా ం చదయడం.
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మర్శయు ఆయన శిష్యయల యొకు బాధ్యతలలో ఒకటి తమ గుర్మవు యొకు మాటలను మర్శయు
జాానమును నేర్ముకోవడం.

లూకా 6:40లో యిేసు తన శిష్యయలతో ప్ల్వకనన మాటలను వినండి:
శషుయడు తన బో ధక్ునిక్ంట్ అధిక్ుడు కాడు; స్టిదధ ుడెన
ై పరత్రవాడును తన
బో ధక్ునివ్లె ఉండును (లూకా 6:40).

యిేసును వంబడించు వార్ందర్ూ ఆయన బో ధ్నలను మర్శయు కార్యములను అధ్యయనం
చదస్టి, నేర్ముకొని, వాటి ప్రకార్ము తమ జీవితాలను మలచుకోవాలని ఆయన ఆశించాడు.

యిేసుకు సనిిహితముగానుని ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలు యిేసు బో ధ్లను నేర్ముకొనే గొప్ప

బాధ్యతను కల్వగశయునాిర్మ, అయితద యిేసు నుండి నేర్ముకొనిన అనేకమంది కూడా ఆయన బో ధ్లను
తమ జాాప్కములో ఉంచుకొనేవార్శగా ఉనాిర్మ.

వేద్ఘంత ఒపుుకోలులు
ఐదవదిగా, నిజమైన, విశవసనీయ ర్శకార్మ్ల అవసర్తను ఉదాాటించద వేదాంత ఒప్ుపకోలులను

సువార్త ర్చయితలు కల్వగశయునాిర్ను వాసత వమును ఎనిడు చులకన చదయకూడదు. ఉదాహర్ణకు,
యోహాను 20:31లో, అప సత లుడు ఈ మాటలను వారసాడు:
యేసు ద్ేవ్ుని క్ుమార్పడెన
ై కీస
ి త ు అని మీర్ప నముమనటి ను, నమిమ ఆయన

న్ఘమమందు జీవ్ము ప ందునటి ను ఇవి వారయబడెను (యోహాను 20:31).
ఈ వాకయభాగములో, ప్రజలు యిేసును గూర్శున సతయమును తెలుసుకొని స్ట్వకర్శస్టన
ేత ే దదవుడిచుద

జీవితమను బహుమానమును ప ందుతార్ని యోహాను సపష్ర ముగా చెపాపడు.

అదద విధ్ముగా, 28:19-20లో యిేసు ప్ల్వకనన ఈ మాటలను మతత యి నమోదు చదసాడు:
కాబటిర మీర్ప వళ్లి , సమసత జనులను శషుయలనుగా చేయుడి; తండిరయొక్కయు
క్ుమార్పనియొక్కయు పరిశుద్ఘధతమయొక్కయు న్ఘమములోనికల వారికల

బాప్ిత సమమిచుిచు న్ేను మీక్ు ఏ యే సంగతులను ఆజాాప్ించిత్రన్ో వాటిననిాటిని
గరకొనవ్లెనని వారికల బో ధించుడి (మతత య. 28:19-20).

ఇకుడ, యిేసు ఆజాాపించన సంగతయలనిియు బో ధించు బాధ్యత యిేసు శిష్యయలకు ఉంది అని

మతత యి చెపాపడు. నిజాయితీగల యిేసు శిష్యయలుగా, వార్మ ఆయన చెపపి నదానిని మర్శయు చదస్టన
ి దానిని
గూర్శు సర్శయిన
ెై సమాచార్ము ఇచదు అవసర్తను అలక్షయము చదయకూడదు.

సువార్త ర్చయితలు యిేసు జీవిత సంఘటనలను కేవలము తమ చార్శతిక
ర విలువ కొర్కు

మాతరమే వారయలేదు. విర్మదధ ముగా, యిేసును గూర్శున చార్శతిక
ర సతయములను తెలుసుకొనుట కంటె
ఆయనయందు విశావసముంచుట మర్శంత పారముఖ్యమని వార్మ ఎర్శగశయుండిర్శ. అయితద నిజమన
ై

విశావసము ఒక తప్ుపడు లేదా ప ర్పాటటప్డద చార్శతిరక ర్శకార్మ్లపై ఆధార్శతము కాలేదని కూడా వార్మ

-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

మొదటిపాఠము : సువార్త ల యొకు ప్ర్శచయం

ఎర్శగయ
శ ుండిర్శ. తమ పాఠకులు చార్శతిరక యిేసును, నిజమన
ై యిేసును నమాులని ఆశప్డిర్శ గనుక
వార్మ యిేసు మాటలను మర్శయు కనీయలను సపష్ర ముగా ఖ్చుతముగా వయకత ప్ర్చార్మ.

పరిశుద్ఘధతమ
ఆర్వదిగా, ఇతర్ బెైబిలు ర్చయితలందర్శలానే, సువార్త ర్చయితలు కూడా యిేసు మాటలను

మర్శయు కనీయలను తమ స ంతగా వారయలేదు. ఈ ప్రయతింలో ప్ర్శశుదాధతయుడు వార్శని నడిపించాడు.
ద్ెైవావేశ్మువ్లన క్లిగిన లేఖ్నము అన్ేద్ి ముఖ్యమైన స్టిద్ధ ఘంతము ఎందుక్ంటే
ఇద్ి లేఖ్నమంతటిని ఒక్క ర్చయతక్ు మాతరమే ఆపాద్ిసత ుంద్ి. కాబటిర ,

సువార్త లను పరిశీలించి, న్ఘలుగు వేరేవర్ప ర్చయతలు యేసుప్ెై న్ఘలుగు వేరేవర్ప
దృకోకణఘలను ఇచఘిర్ని మనము చూచినపుుడు, ఆ దృకోకణఘలను మనము
అభినంద్ించఘలి కానీ వాటనిాటిని పరిశుద్ఘధతమయే ప్తరరప్
ే ించఘడని గిహించఘలి.

కాబటిర వార్ప వేరేవర్ప ఎజండఘలను, వేద్ఘంతములను, పాఠక్ులను, న్ేపథఘయలను
మరియు యేసుత్ో వేరేవర్ప అనుభవాలను క్లిగియున్ఘార్ప. అయత్ే మానవ్

ర్చయతల ఆధఘర్ముగా వాటిలో వైవిధయం ఉనానూ వాటి మధయ ఒక్ అదుుతమైన
సఖ్యత ఉంద్ి. లేఖ్నములోని ద్ెైవావేశ్ము మానవ్ మూలమును లేద్ఘ మానవ్
పనిని తీస్టివేయదు, కానీ ద్ఘని అర్ా మేమిటంటే ద్ేవ్ుడు కోర్పకొన్ేద్ి ఈ మానవ్
ర్చయతల ద్ఘవరా ఆయన ప ందుక్ుంటాడు.

—డా. కే. ఎర్శక్స థో యిన్
ె ి
యోహాను 14:25-26లో యిేసు చెపిపన మాటలను వినండి:
న్ేను మీయొదే ఉండగాన్ే యీ మాటలు మీత్ో చెప్ుి త్రని. ఆదర్ణక్ర్త , అనగా తండిర
న్ఘ న్ఘమమున పంపబో వ్ు పరిశుద్ఘధతమ సమసత మును మీక్ు బో ధించి న్ేను మీత్ో
చెప్ుి న సంగతులనిాటిని మీక్ు జాాపక్ము చేయును (యోహాను 14:25-26).

యిేసు శిష్యయలు జాాప్కముంచుకొనుటలో ఎంత మంచగా ఉనినూ, వార్మ సమసత విష్యముల

మీద పారవీణయత కల్వగశయుండకపల వచుు. అందునుబటిరయిే యిేసు వాగాేనము చదస్టి తన అప సత లుల వదే కు
ప్ర్శశుదాధతయుని ప్ంపను. యిేసు మాటలను మర్శయు ఆయన కార్యములను గూర్శు సంఘము శతాబాేల
వర్కు తెలుసుకోవలస్టిన వాటిని జాాప్కము చదసుకొనుటకు ప్ర్శశుదాధతయుడు వార్శకన సహాయం చదశాడు.
21:25లో యోహాను ఇలా వారసాడు:

యిేసు చదస్టన
ి కార్యములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో ప్రతిదానిని వివర్శంచ

వారస్టినయిెడల అటట
ో వారయబడిన గీంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు తోచుచునిది
(యోహాను 21:25).

యేసు ఎవ్ర్ప అను విషయమును గూరిి మీర్ప పరజలత్ో మాటాిడినపుుడు

మరియు యేసు ఎవ్ర్ప అని వారిని మీర్ప అడిగినపుుడు, కొంతమంద్ి ఆయన
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ర్బ్బీయని, గుర్పవ్ు అని సమాధఘనమిసాతర్ప, లేద్ఘ పరపంచములోని వివిధ

మత్ఘలను మరియు సమూహములను చూచినపుుడు అవి ఆయనను గూరిి

వివిధ ర్కాలుగా మాటాిడుత్ఘయని ఇంకొందర్ప అంటార్ప. అయత్ే ద్ెవ్
ై జాానములో,
ద్ేవ్ుడు తన పరిశుద్ఘధతమ ద్ఘవరా, మతత య, మార్పక, లూకా మరియు యోహాను
అను సువార్త లలో మనక్ు ఉనాటి గాన్ే తన పరతయక్ష సాక్ష్యయలు విశావస నిధిని

వారయునటి గా ద్ేవ్ుడే నడిప్ించఘడు – అద్ి ఆ ర్చయత ద్ఘవరా అయన్ఘ కావ్చుి
లేద్ఘ తనక్ునా మూలముల ద్ఘవరా అయన్ఘ కావ్చుి – పారమాణిక్ంగా పనిచేస్టత,
పరిశుద్ఘధతమ ద్ఘవరా కాపాడబడిన నిశ్ియాతమక్ పరతయక్ష సాక్షయములు మనక్ు
ఉన్ఘాయ, కాబటిర ఎవ్రరన్ఘ “యేసు ఇద్ి చెపాుడు లేద్ఘ ఇలా చేశాడు అలా

చేశాడు,” అని చెప్తత త్రరిగి వళ్లి పరిశీలన చేయుటక్ు ఒక్ నిశ్ియ క్థనము మనక్ు
ఉంద్ి, మరియు మన విశావసము కొర్కర ద్ేవ్ుడు మనక్ు అట వ్ంటి ఒక్
ఒర్గలుిను ఇచఘిడు.

—డా. ర్ాబర్డర ప్ో ముర్డ

సంఘములో సాానము
ఇప్పటి వర్కు సువార్త ల యొకు సాహితయ లక్షణమును మనము చూచాము గనుక, అధికార్ము

కల్వగశన వారతలుగా సంఘములో వాటి యొకు సాానానిి ప్ర్శశీలన చదయుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

దదవుని వాకయముగా వాటి యొకు పారమాణికతను మర్శయు కూర్మపను ప్ర్శశీల్వసూ
త సంఘములో సువార్త ల
సాానమును ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా వాటి కూర్మపను చూదాేము.

క్ూర్పు
సువార్త ల కూర్మపను గూర్శు మనము మాటాోడినప్ుపడు, అవి వారయబడిన విధానము మనకు
జాాప్కం వసుతంది. వాటి ర్చయితలు ఎవర్మ? ఈ ప్ుసత కములను వార్మ ఎందుకు వారసార్మ? ఈ

ప్ుసత కములను వార్మ ఎలా వారసార్మ? కైసతవులు ఇటటవంటి ప్రశిలను అనేవషించడం చాలా అవసర్ం

ఎందుకంటే ఈ ప్ుసత కములలోని దెవి
ై క అధికార్మును తగశగంచదందుకు ల కులేనంతమంది అనువాదికులు
కూర్మప చదస్టన
ి మానవ ప్రకయ
నీ లపై దృషిర పటారర్మ. అయితద సువర్త మానమేదనగా, సువార్త లు కేవలము
మానవుల కార్యము మాతరమే కాదుగానీ దదవుని వాకయము అని జాగర్ూకతగల అనేవష్ణ మనకొక
నిశుయతను ఇసుతంది.

సువార్త ల కూర్మపనకు సంబంధించ మూడు విష్యాలను చూదాేము. మొదటిగా, వివిధ్ సువార్త

కథనాల మధ్య సార్మప్యతలను ప్ర్శశీల్వసాతము. ర్ండవదిగా, ఈ సార్మప్యతలను వివర్శంచడానికన
ఉతపనిమన
ై కూర్మపను గూర్శున కొనిి స్టిదధ ాంతములను అవలోకనము చదదే ాము. మర్శయు
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మూడవదిగా, ఈ స్టిదధ ాంతములకు కటటరబడి ఉండుటకు కావలస్టిన నిశుయతను గూర్శున విష్యాలపై
కొనిి వాయఖ్యలను చదదే ాము. సువార్త ల మధ్య సార్మప్యతలతో ఆర్ంభించుదము.

సార్పపయతలు
వేర్మగా కూర్మప చదయబడినను, మతత యి, మార్ము మర్శయు లూకా కథనాలు తర్చుగా మిళితమై

స్టినాపిరక్స సువార్త లుగా పిలువబడుతయనాియి. “స్టినాపిరక్స” అనగా “కల్వపి చూడడం,” మర్శయు ఈ అర్ాము
ఈ సువార్త లకు అనువర్శతంచబడింది ఎందుకంటే అవి ఎకుువ శాతం ఒకే విష్యాలను కల్వగశయుంటాయి.
అవి యిేసు మాటలు మర్శయు కనీయలను గూర్శున అనేకమైన ఒకే ర్కమన
ై కథనాలను

కల్వగశయునాియి. అవి యిేసు చదస్టన
ి వాయఖ్యలను నివేదించనప్ుపడు, తర్చు ఖ్చుతముగా ఒకే ర్కమన
ై
ప్దాలను ఉప్యోగశసత ాయి.

ఉదాహర్ణకు, యిేసు ప్క్షవాత వయకనతని సవసా ప్ర్చన విధ్మును గమనించండి. మతత యి 9:6లో,

ఈ కథనములోని ప్రభువు మాటలను మర్శయు కనయ
ీ లను చదువుతాము:

“అయనను పాపములు క్షమించుటక్ు భూమిమీద మనుషయక్ుమార్పనికల

అధికార్ము క్లదని మీర్ప త్ెలిస్టికొనవ్లెను అని చెప్ుి …” ఆయన పక్షవాయువ్ు
గలవానిని చూచి “నీవ్ు లేచి నీ మంచ మత్రత కొని నీ యంటికల ప మమని చెప్ెును”
(మతత య. 9:6).

ఇప్ుపడు మార్ము 2:10-11 వినండి:
“అయత్ే పాపములు క్షమించుటక్ు భూమిమీద మనుషయక్ుమార్పనికల అధికార్ము

క్లదని మీర్ప త్ెలిస్టికొనవ్లెనని వారిత్ో చెప్ిు...” పక్షవాయువ్ు గలవానిని చూచి

“నీవ్ు లేచి నీ పర్పప్ెత్రతకొని యంటికల ప మమని నీత్ో చెపుుచున్ఘానన్ను” (మార్పక
2:10-11).

మర్శయు లూకా 5:24లో ఈ విధ్ముగా చదువుతాము:
“అయత్ే పాపములు క్షమించుటక్ు భూమి మీద మనుషయక్ుమార్పనికల

అధికార్ము క్లదని మీర్ప త్ెలిస్టికొనవ్లెను అని వారిత్ో చెప్ిు...” పక్షవాయువ్ు
ి మని నీత్ో
గల వాని చూచి, “నీవ్ు లేచి, నీ మంచమత్రత కొని, నీ యంటికల వళల
చెపుుచున్ఘానన్ను” (లూకా 5:24).

ఈ ఉదాహర్ణలో, ప్రతి స్టినాపిరక్స సువార్త లో కూడా ఒకే ఆశుర్యకార్యమును గూర్శు ప్దజాలము

ఇంచుమించు ఒకే విధ్ముగా ఉనిది. మూడు స్టినాపిరక్స సువార్త లలోకలాో కనీసము ర్ండు సువార్త లలో

కనిపించద ఇతర్ సమాంతర్ కథలు ఏవనగా: కుష్య
ర ర్పగశని సవసా ప్ర్చుట, కపర్ిహూములో దయయమును
వళో గొటటరట, పేతయర్మ అతత ను బాగుచదయుట, సముదరములో తయఫానును గదిేంచుట, చనిపల యిన

యాయిార్మ కుమార్త ను లేప్ుట, ప్ండెరండుగుర్శకన అధికార్మునిచుుట, యిేసు నీటిపై నడచుట, ఊచ
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చెయియ గలవానిని బాగుచదయుట, కొనిి ర్ొటెరలు మర్శయు కొనిిచదప్లతో ఐదు వేలమందిని తృపిత ప్ర్చుట,
మర్శయు యిేసు ర్ూపాంతర్ము.

మూడు సువార్త లెన
ై , మతత య, మార్పక మరియు లూకా చఘలాసార్పి స్టిన్ఘప్ిరక్ అని
ప్ిలువ్బడత్ఘయ, ఎందుక్ంటే అవి వాసత వానికల విషయాలను ఒకే విధమన
ై

దృక్ుథంలో, ఒకే సులోచన్ఘలలో చూసాతయ. మరియు ఇద్ి కొనిాసార్పి ఒక్ సువార్త
సరిపో యనపుుడు మూడు సువార్త లు ఎందుక్ు? అను అభిపారయమును

క్లిగిసత ుంద్ి. పరత్ర ఒక్కటీ వాసత వానికల ఎంత్ోకొంత భినాంగా ఉంట ంద్ి మరియు

వాటి మధయ కొనిా వ్యత్ఘయసములను చూడడం మంచిద్ి కాబటిర మూడు స్టిన్ఘప్ిరక్
సువార్త లలో ఏద్ెైన్ఘ ఒక్ద్ఘనిని కోలోువ్డం విచఘర్క్ర్ంగా ఉంట ంద్ి. మార్పక

సువార్త ఇతర్ సువార్త లక్ంట్ను ఎక్ుకవ్ ర్ంగు క్లిగిన సువార్త మరియు నిజానికల

ఇద్ి కొనిా వ్యకలతగత క్థలను సుద్ీర్ాంగా చెపత ుంద్ి. ఇద్ి చినా సువార్త యైనపుటికీ,
ద్ీనిలోని వ్యకలతగత క్థలు సుద్ీర్ంా గా చెపుబడఘ్య. మతత య ఆ క్థలను చినాగా
క్ుద్ించి వారశాడు, ఎందుక్ంటే ఆయన తన సువార్త లో మరినిా విషయాలను
వారయడఘనికల పరయత్రసుతన్ఘాడు. మరియు పరత్ేయక్ముగా, మార్పక సువార్త

ఆశ్ిర్యక్ర్ముగా విడిచిప్ెటన
ిర మరినిా యేసు బో ధనలను మతత య వారయడఘనికల

పరయత్రాసుతన్ఘడు. కాబటిర , మతత య సువార్త అధికార్ము గల యేసును, బో ధించు

యేసును మనము అంద్ిసత ుంద్ి, మరియు యేసు బో ధల యొక్క ఒక్ సంగిహము
మనక్ు కావాలంటే అద్ి మతత య సువారేత. అయత్ే లూకా మనక్ు ఏమి

ఇసుతన్ఘాడు? మంచిద్ి, లూకా మరింత బో ధనను మనకలసత ున్ఘాడు. లూకా మనక్ు
ముఖ్యముగా ఉపమానములను ఇచఘిడు — మతత య క్ంటే క్ూడఘ ఎక్ుకవ్గా —
మరియు పరజలందరిత్ో, అనిార్కాల మనుషులత్ో, క్లివిడిగా, ప్తరమగా ఉనా

యేసు యొక్క మానవ్ చితరణను ఇసుతన్ఘాడు. లూకా కేవ్లము వైదుయడు మాతరమే
కాదుగానీ మనసత తవవేతత క్ూడఘ అని కొందర్ంటార్ప; ఈయన నిజంగా మానవ్
భావోద్ేవగాలను బాగా చెపుగలిగాడు. కాబటిర , మూడు సువార్త లి ో, మూడు

విలువైన, వివిధ వాక్యభాగాలను మనము క్లిగియున్ఘాము, పరత్ర ఒక్కద్ఘనిని

మనము విలువన
ై ద్ిగా పరిగణించవ్లస్టిన అవ్సర్త ఉందని న్ేను ఆశసుతన్ఘాను.
—డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
ఒకే క్థనములో యేసు యొక్క గొపుతనం మరియు స ందర్యమును సంపూర్ణ ంగా
చెపులేము కాబటిర యేసు జీవితమును పారథమిక్ంగా ఒకే విధంగా పరిగణలోకల
తీసుక్ునా మూడు సువార్త లు మనుగడలో ఉండుటక్ు గల పారథమిక్

కార్ణమైయునాద్ి. కాబటిర ద్ేవ్ుడు ఉద్ేేశంచిన ద్ఘనిని గూరిి మనము
అలోచించినపుుడు, యేసు న్ర్వేరిినద్ఘనిని, చెప్ిునద్ఘనిని మరియు

చేస్టన
ి ద్ఘనిని గూరిి ఏ ఒక్క ర్చయత క్ూడఘ మనక్ు సంపూర్ణ సమాచఘర్మును
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అంద్ించలేడు. అయత్ే, న్ేను ద్ఘనికల జతచేయాలనుక్ున్ేద్ేమిటంటే, మూడు

సువార్త లి ోని వ్యత్ఘయసములను మనము సునిాతముగా చూడఘలి. అవ్ును, అవి
అవ్శ్యముగా ఒకే విషయమును చెపత ాయ, కానీ పరత్ర సువార్త లో సూక్షమభేద్ఘలు

మరియు ర్ంగులు ఉన్ఘాయ. కాబటిర , ఒక్ పరక్క, యేసు చేస్టన
ి ద్ఘనిని మరియు

న్ర్వేరిినద్ఘనిని గూరిి చెపత ాయ, మరియు అద్ే సమయంలో, సువార్త లు యేసు
యొక్క వివిధ కోణఘలను క్ూడఘ చూప్ిసత ాయ. ఇద్ి ర్ంగుర్ంగులుగా క్నబడే ఒక్
విధమన
ై గొటర ముగా ఉంట ంద్ి, పరత్రద్ీ ద్ఘనిలోన్ే ఉంట ంద్ి, కానీ ద్ఘనిని వివిధ
కోణముల నుండి చూసాతము మరియు యేసు యొక్క వివిధ చితరములను

చూసాతము. కాబటిర మనక్ు ఇవ్వబడిన యేసు యొక్క ఈ బహుళ కోణఘలోి ద్ేవ్ుని
జాానము, పరిశుద్ఘధతమ ప్తరర్ణను మనము చూసాతము.

—డా. థామస్ శయి
ీ నర్డ
స్టినాపిరక్స సువార్త లకు భినిముగా, యోహాను సువార్త లోని అనేక విష్యాలు ప్రతదయకమన
ై విగా

ఉనాియి. యిేసు నీటిపై నడచుటను గూర్శు, ఐదువేలమందికన ఆహార్ము పటటరటను గూర్శు యోహాను
ప్రసత ావించాడు, కాని స్టినాపిరక్స సువార్త లో ో నమోదు చదయబడని అనేక సంఘటనలను ఆయన వారశాడు.
ఉదాహర్ణకు, యిేసు నీటిని దారక్ష్యర్సముగా మార్ముట, సమర్య స్ట్త త
ర ో యిేసు చదస్టిన సంభాష్ణ,
మర్శయు యిేసు లాజర్మను లేప్ుటను యోహాను నివేదించాడు.

యిేసు జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను గూర్శున విష్యాలు నాలుగు సువార్త లో ో వేర్ేవర్మగా

ఉనినూ, యిేసు బాపిత సుము, శిష్యయలతో చవర్శ భోజనము, స్టిలువపై యిేసు మర్ణము మర్శయు
మర్ణము నుండి ప్ునర్మతాానమును గూర్శు నాలుగు సువార్త లు ప్రసత ావించాయి.

సువార్త ల మధ్య సార్ూప్యతలు మర్శయు వయతాయసాలు అనేక భినిమన
ై వివర్ణలకు

దార్శతీశాయి. కాబటిర, ఇప్ుపడు సువార్త కూర్మప స్టిదధ ాంతములను ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

క్ూర్పు స్టిద్ధ ఘంతములు
స్టినాపిరక్స సువార్త ల మధ్య ఉని అనేక సార్మప్యతల కార్ణంగా, ప్ండితయలు వాటి కూర్మప చర్శతరకు
సంబంధించ అనేక స్టిదధ ాంతములను అభివృదిే చదశార్మ. ఈ స్టిదధ ాంతములు చాలాసార్మో సంకనోష్రముగా
ఉంటాయి మర్శయు వాటిని మొదటిగా చదివినప్ుపడు అవి గందర్గపళంగా అనిపిసత ాయి. అతయంత
ప్రముఖ్మన
ై స్టిదధ ాంతములను ఈ విధ్ముగా సంగీహించవచుు: మార్ము సువార్త మొదటిగా

వారయబడిందని మతత యి మర్శయు లూకా మార్మును మర్శయు బహుశా ఇతర్ వనర్మలను కూడా

ఉప్యోగశంచార్ని చాలామంది అనువాదికులు నముుతార్మ. ఇంకొంతమంది మతత యి సువార్త ముందుగా
వారయబడింది తదుప్ర్శ మార్ము మతత యి వనర్మలను ఉప్యోగశంచాడు మర్శయు లూకా, మతత యి

మర్శయు మార్ము వనర్మలను ఉప్యోగశంచాడు అని నముుతార్మ. మర్శకొందర్మ మతత యి మర్శయు
లూకా మనకనప్ుపడు లేని వనర్మలను ఉప్యోగశంచార్మ మర్శయు మార్ము వీర్శదేర్శ వనర్మలను

ఉప్యోగశంచాడని నముుతార్మ. మీర్మ చూసుతనటట
ో గా, ఈ స్టిదధ ాంతముల యొకు సాధార్ణ లక్షణాలను
పల లుడం కూడా కొంత గందర్గపళంగా ఉంటటంది.
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దీనికన భినిముగా, యోహాను చదస్టిన సంకలనం చాల సులభంగా ఉంటటంది. ఆయన మొదటి

శతాబే ము చవర్పో వారశాడని మర్శయు బహుశా స్టినాపిరక్స సువార్త లు లేదా కనీసము ఒక సువార్త
ప్ర్శజా ానమన
ై ా ఉనివాడని చాలామంది భావిసాతర్మ. స్టినాపిరక్స సువార్త లో ో ప్రసత ావించబడిన అనేక

విష్యాలను ప్ునర్ావృతం చదయకుండా, ఆయన ప్ర్శచర్య చదసత ుని జనములకు అవసర్మన
ై అదనప్ు
సమాచార్మును అందించుటకు ఆశించాడని కొనిిసార్మో సూచంచబడింది.

ఈ కూర్మప స్టిదధ ాంతములను మనసుిలో పటటరకొని, వాటిని అంటటపటటరకొనే నిశుయతను గూర్శు

మాటాోడుదాము.

నిశ్ియత
మొదటిగా, బెైబిలు ర్చయితలు తర్చు మౌఖక మర్శయు వారయబడిన సాంప్రదాయములను

ఉప్యోగశంచార్ని మనము గుర్శతంచాల్వ — మర్శయు ఇది వార్శ పేర్
ర ణ లేదా అధికార్ముతో ర్ాజీప్డదు.

కాబటిర, సువార్త ర్చయితలు ఎవర్న
ై ా ముందసుత వనర్మలపై ఆధార్ప్డా్ర్ను విష్యమును నముుటలో
తపేపమీ లేదు. లూకా 1:1-3లో లూకా వారస్టినటట
ో గా:
… మనక్ు అపుగించిన పరకార్ము మనమధయను న్ర్వేరన
ి కార్యములనుగూరిి

వివ్ర్ముగ వారయుటక్ు అన్ేక్ులు పూనుకొన్ఘార్ప గనుక్ నీక్ు ఉపద్ేశంపబడిన
సంగతులు నిశ్ియముగా జరిగినవ్ని నీవ్ు త్ెలిస్టికొనుటక్ు వాటిననిాటిని
మొదటనుండి తర్చి పరిష్ాకర్ముగా త్ెలిస్టికొనియునా న్ేనును నీ ప్తర్ట

వాటినిగూరిి వ్ర్పసగా ర్చించుట యుక్త మని యంచిత్రని (లూకా 1:1-3).
ఇతర్ సువార్త ర్చయితలందర్శకర ఇవే వనర్మలు అందుబాటటలో ఉనిప్పటికర, లూకా వారస్టినంత

సపష్ర ముగా వార్మ విష్యములను ప్రసత ావించలేదు. మార్ము సువార్త మొదటిగా వారయబడిందని

అనేకమంది భావించనటట
ో మనము కూడా భావించనటెో తద
ల , అతడికన గతములో వారస్టిన సువార్త లంటట
ఏమియు లేవు, కానీ అతడు మౌఖక సంప్రదాయమును, కనీసము తన సనిిహిత స్టేిహితయడెన
ై
పేతయర్మ నుండి ప ందుకునాిడు. లూకా మర్శయు మతత యి మార్ము సువార్త ను మాదిర్గ
శ ా

ఉప్యోగశంచుకునాిర్మ. దీనికన అదనముగా, మతత యి మర్శయు యోహానులు యిేసు జీవితమును
మర్శయు బో ధ్నలను సుర్ణకు తెచుుకునాిర్మ. మనము మునుప్ు చూచనటట
ో గా, ర్చయితలు
నలుగుర్ూ ఖ్చుతముగా ప్ర్శశుదాధతు పేర్
ర ణలో వారశార్మ.

సార్ాంశముగా, సువార్త ల మధ్య సంబంధ్మును గూర్శున స్టిదధ ాంతాలను మనము

అభినందించగలము. కానీ వాటి సంకటములనిిటిని అర్ాం చదసుకొనవలస్టిన అవసర్త ఉందని మనం
భావించకూడదు లేదా వాటిలో ఏ ఒకు దానికర దృఢముగా కటటరబడియుండకూడదు. ప్రతి సువార్త

ర్చయితకు బహుళ వనర్మల నుండి సమాచార్మును స్టేకర్శంచగల సామర్ాయం ఉందని మర్శయు యిేసు
జీవితము మర్శయు బో ధ్లను గూర్శు విశవసనీయ కథనాలను నిర్శుంచగలర్ను నిశుయతను ఈ
స్టిదధ ాంతాలు మనకందజేసత ాయి. వాటి కథనాలోో అతివాయపిత ని చూచనప్ుపడు, ఎవర్శ సువార్త ఎవర్శ

సువార్త కు ముందు ఉండినది అనే విష్యముతో సంబంధ్ం లేకుండా, సువార్త ర్చయితల వివిధ్
దృకోుణాలను ప్ర్శగణలోకన తీసుకునే అవకాశము ఉంటటంది. కేవలము ఒక సువార్త లో ఉని
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విష్యాలను మాతరమే మనము చదివినప్ుపడు, ప్రతదయకముగా ఆ ర్చయిత ఉదదేశప్ు వలుగులో దానిని
మనము అధ్యయనము చదయవచుును.

నాలుగు సువార్త ల కూర్మపను ప్ర్శగణించన పిముట, వాటి ప్రమాణికతను చర్శుంచుటకు

మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

పరమాణిక్త
సంఘము యొకు ఆర్ంభ శతాబాేలోో, అప సత లుల కాలం నాటి ఏ ప్ుసత కాలు కొీతత నిబంధ్న

గీంథమునకు చెందినవో అను విష్యముపై కొనిి విబేధాలు ఉండదవి. కొంతమంది ఆది సంఘ

నాయకులు ఇప్ుపడు కొీతత నిబంధ్న గీంథములో ఉనిటటవంటి అనిి ప్ుసత కాలను గుర్శతంచలేదు.

ఇంకొందర్మ ఇప్ుపడుని ఇర్వై – ఏడు ప్ుసత కాలకు మర్శనిి ప్ుసత కాలు అదనముగా చదర్ాుల్వ అని
చెపాపర్మ.

అయితద మతత యి, మార్ము, లూకా మర్శయు యోహాను సువార్త లు ఈ వివాదాలలో భాగంగా

లేవు. నముకమైన దదవుని సంఘాలు ఇతర్ ఏ ప్ుసత కాలను కాక — ఈ నాలుగు సువార్త లను మాతరమే
—నిజమన
ై విగా మర్శయు అధికార్శకమన
ై విగా భావించాయి.

ఉదాహర్ణకు, కరీ. శ. 185 నుండి 254 వర్కు నివస్టించన మూడవ శతాబే ప్ు సంఘ పితర్మడెన
ై

ఓర్శగన్, ఇప్ుపడు మనము కల్వగశయుని నాలుగు సువార్త లు ప్రమాణస్టిదధమన
ై వని వాదించాడు.

సుమార్మ కరీ.శ. 263 నుండి 340 వర్కు నివస్టించన సంఘ చర్శతరకార్మడెన
ై యుస్టేబియస్

ఓర్శగన్ ను కోీడీకర్శంచాడు. యుస్టేబియస్ ర్చనయిెన
ై ఎకరోస్టయ
ి ాస్టిరకల్ హిసరర్శ, ప్ుసత కము 6, అధాయయము
25, భాగము 4లో ఓర్శగన్ కు ఆర్పపించన మాటలను వినండి:

పర్లోక్ము కలింద ద్ేవ్ుని సంఘములో కేవ్లము న్ఘలుగు సువార్త లు మాతరమే …

నిరివవాదమైనవి.

అంతదకాక, ఒక శతాబే ము ముందు కరీ.శ. 130 నుండి 202 వర్కు నివస్టించన సంఘ పితర్మడెైన

ఐర్ేనియస్ నాలుగు సువార్త లను గూర్శు తన ర్చనయిెన
ై ఎగేనస్ర హెర్స్ట్స్ ప్ుసత కము 3, అధాయయము 4,
భాగము 8లో మాటాోడాడు. ఆయన వారస్టినది వినండి:

సువార్త లు పరసత ుతము ఉనావాటిక్ంటే ఎక్ుకవ్ లేద్ఘ తక్ుకవ్ సంఖ్యలో ఉండడం

అసాధయం … మనుషుయలక్ు క్నబడినవాడు, అనగా యేసు, సువార్త లను న్ఘలుగు
దృకోకణఘలలో ఇచఘిడు కానీ ఒకే ఆతమత్ో స్టతక్రించబడినవిగా ఇచఘిడు.

నాలుగు సువార్త లో ో ఏ ఒకుటెన
ై ను వివాదములో ఉండడం లేదా సంఘ ఆర్ాధ్నలోో ఈ నాలుగు

సువార్త లు కాక వేర్ొక సువార్త ఉప్యోగశంచడం తనకు తెల్వయదని ఐర్ేనియస్ చెపాపడు.
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నమమక్మైన ర్చయతలు
ఈ నాలుగు సువార్త ల మీద ఆది సంఘము కల్వగశయుండిన ధ్ృడమన
ై నిశుయతకు కనీసము

మూడు కార్ణాలు ఉనాియి. మొదటిగా, సువార్త లు శీర్శషకలోో పేర్ొునబడిన నముకమైన ర్చయితలచద
వారయబడినవి గనుక సంఘము సువార్త లను ప్రమాణస్టిదధమన
ై విగా స్ట్వకర్శంచంది.

సువార్త లు వాసత వానికన అనామధదయముగా ఉండియుండవచుు. కాని అవి మొదటిగా

ప్రచుర్శంచబడినప్ుపడు, ర్చయితల ప్ర్శజా ానం ఉని ప్రజలు వాటిని ప ందుకునాిర్మ, లేదా బహుశా

ర్చయితల పేర్మతో ప్తిరకలను ప్ంపిణీ చదశార్మ. మర్శయు మొదటి నుండియిే, కస
ై త వ ర్చనలు సువార్త లను
మతత యి, మార్ము, లూకా మర్శయు యోహాను అను పేర్ోతో అనుసంధానించాయి — ఈ నలుగుర్మ కూడా
పేర్మగాంచన సంఘ నాయకులని కొీతత నిబంధ్న దావర్ా తెలుసుతంది.

అప సత లుల ఆమోదం
ర్ండవదిగా, ఈ ప్ుసత కాలకు అప సత లుల ఆమోదం కలదు అనే సతయము దావర్ా పారమాణిక

గీంథములో సువార్త ల యొకు సాానమును గూర్శు ఆదిమ కస
ై త వులు నముకము కల్వగశయుండిర్శ.

మతత యి మర్శయు యోహాను అనువార్మ అప సత లులు, మర్శయు వార్మ యిేసు మాటలకు

మర్శయు కార్యములకు ప్రతయక్ష సాక్ష్యలు. 1 పేతయర్మ 5:13లో “నా కుమార్మడు” అని మార్మును గూర్శు
ఆపాయయంగా మాటాోడిన పేతయర్మ నుండి మార్ము అనేక విష్యాలను ప ందుకునాిడని చెప్పబడింది.
మర్శయు లూకా 1:1-4లో , మనము మునుప్ు చూచనటట
ో గానే, తన ప్నిని సాక్ష్యల కథనాల
ఆధార్ముగా వారశానని లూకా వివర్శంచాడు.

అంతదకాక, యుస్టేబియస్ తన ర్చనయిెన
ై ఎకరోస్టయ
ి ాస్టిరకల్ హిసరర్శలో, అప సత లుడెన
ై యోహాను

తన సువార్త ను వారయక మునుపే మిగశల్వన మూడు సువార్త లను అంగరకర్శంచాడని చెపాపడు.

యుస్టేబియస్ తన ర్చనలోని ప్ుసత కము 3, అధాయయము 4, భాగము 7లో అప సత లుడెైన యోహాను
గూర్శు ఏమి చెపాపడో వినండి:

మతత య, మార్పక మరియు లూకా అని చెపుబడే మూడు సువార్త లు అందరికీ

మరియు ఈయనక్ు క్ూడఘ అందుబాట లో ఉండెను, ఆయన వీటిని

అంగరక్రించఘడని మరియు వాటి వాసత వ్మునక్ు సాక్షయముగా ఉన్ఘాడని అవి
చెపత ున్ఘాయ.

సంఘ సాక్షయము
మర్శయు మూడవదిగా, మొదటి శతాబే ములో నాలుగు సువార్త లు సంఘ సాక్షయము దావర్ా

మదే తయ ప ందాయి. నాలుగు సువార్త లు చాలా పాతవి గనుక యిేసు జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యకు
సజీవ సాక్ష్యలుగా ఉనివార్మ వార్శ కథనాలను తిర్సుర్శంచడానికన
ై ా లేదా ధ్ృవీకకర్శంచడానికైనా

సామర్ాయము కల్వగశయుండిర్శ. ఇది జర్శగశనటట
ో గానే, సాక్ష్యయలు సువార్త లను ఆర్ంభ దినాలోోనే సంఘములోకన
స్ట్వకర్శంచడం దావర్ా వాటిని ధ్ృవీకర్శంచార్మ.
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ద్ేవ్ుడు ఆయన వాక్యములో తన స ంత సవర్మును పలుక్ుతున్ఘాడు. అయత్ే

మన సహాయము కొర్క్ు, లేఖ్నములో చెపుబడిన చఘరిత్రరక్ సంఘటనలను

చూడవ్చుి, మరియు ఇతర్ వ్నర్పల నుండి మనక్ు త్ెలిస్టిన చరితరత్ో వాటి

సహసంబంధమును చూడవ్చుి. మరింత సాధఘర్ణంగా, సాంఘిక్ పరిస్టా త
ి ులు,

రాజకీయ పరిస్టా త
ి ులు, ఖ్గోళశాసత రము, మరియు బైబిలోి ప్తరొకనా అన్ేక్ సాధఘర్ణ
ఇతర్ విషయాలనీా, సువార్త లు వారయబడిన మొదటి శ్త్ఘబే ముత్ో సహా, అవి
వారయబడిన సమయములను గూరిి మనక్ు ఏమత్
ై ే త్ెలుసో ఆ విషయాలక్ు

అనుసంధఘనంగాన్ే ఉన్ఘాయ. అయత్ే, బైబిలోి నిరిేషరమన
ై చఘరిత్రరక్ విషయాలను
మరియు అవి వివ్రించు చఘరిత్రక్
ర పరిస్టా త
ి ులను మరియు వాటి

పర్యవ్సానములను చూచినపుుడు, అవి ఏ కాలమునక్ు చెంద్ినవ్ని
చెపుుకొంట న్ఘాయో అద్ే కాలమునక్ు చెంద్ినవ్ని నముమటక్ు ఒక్

హేతుబదధ మైన ఆధఘర్మును అద్ి మనక్ు ఇసుతంద్ి, మరియు ఆతమ సాక్షయముత్ో,
అవి ద్ేవ్ుని వాక్యమైయునావ్ని మనము సరియైన నిశ్ియతను

ప ందుకొంటాము. కాబటిర ఆద్ి సంఘము యొక్క మొదటి శ్త్ఘబే ము మరియు
రండవ్ శ్త్ఘబే ములో, మనక్ు త్ెలిస్టిన సువార్త లు, న్ఘలుగు పారమాణిక్ గింథ

సువార్త లు, అప సత లుల నుండి లేద్ఘ అప సత లుల వ్నర్పల నుండి సార్వత్రరక్ంగా

స్ట్వక్రించబడఘ్య, మరియు యేసు కలియలక్ు, ఆయన వ్యకలతతవమునక్ు మరియు
ఆయన బో ధించిన విషయములక్ు నమమక్మైన మరియు విశ్వసనీయమన
ై
పరతయక్షసాక్షయముగా పరిగణింపబడఘ్య.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే గపోడో
సువార్త లు విశ్వసనీయమైనవి, ప్తరరేప్ితమన
ై వి మరియు వాసత వ్మైనవ్ని

నముమటక్ు అన్ేక్ కార్ణఘలు ఉన్ఘాయ. కానీ న్ేను చెప్తు అతయంత పారముఖ్యమైన
కార్ణం ఇద్ే కావ్చుి: పరతయక్ష సాక్ష్యలు తమ సాక్షయమును తమ జీవిత్ఘలత్ో
ముదరవేశార్ప. వారిలో ఒక్ర్ప ద్ెబీలు త్రనుటక్ు, కొటర బడుటక్ు, జైలులో

ప్ెటరబడుటక్ు, స్టిలువ్ వేయబడుటక్ు ముందు, వారిలో ఒక్ర్ప “ ఓ, మీక్ు త్ెలుసా,
అద్ి కేవ్లం ఒక్ క్థ మాతరమే” అని చెప్ుి యుండవ్చుి అని మీర్ప

ఆలోచించవ్చుి. వార్ప బో ధించినద్ఘని బటిర యే వార్ప మర్ణించఘర్ప. ఇపుుడు,
వాసత వానికల పరజలు చనిపో వ్ుటక్ు ఇషరపడుతున్ఘార్ని మనక్ు త్ెలుసు ...

తర్చుగా పరజలు అబదధ ముల కొర్క్ు చనిపో త్ఘర్ప. అబదధ ముల కొర్క్ు చనిపో యే
చఘలామంద్ికల అవి అబద్ఘధలని త్ెలియదు. వారి జీవితకాలంలో అద్ి వారికల

అధికార్ము లేద్ఘ సంపద లేద్ఘ గౌర్వ్ము ఇచిినటి యత్ే ఇద్ి అబదధ ము అని
త్ెలిస్టి క్ూడఘ ద్ఘని కొర్క్ు చఘలా తక్ుకవ్మంద్ి చనిపో త్ఘర్ప. అయత్ే వారికల
ఇలాంటిద్ి ఏమియు దక్కదు. ఈ లోక్ములో వార్ప ఉన్ఘా లేనివారే, వార్ప
నిర్ంతర్ం పర్పగులో ఉండిరి, వార్ప దరిదరులు, వార్ప బలి గావించబడఘ్ర్ప,
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కొటర బడఘ్ర్ప, మరియు తదుపరి మర్ణించఘర్ప. వారిలో ఒక్డు క్ూడఘ తమ

సాక్షయమును మార్పికోలేదు. కాబటిర ఇద్ి జరిగింద్ి అను నిశ్ియతను మనము
క్లిగియుండవ్చుి.

—డా. డాన్ డో ర్శయాని

సఖ్యత
ఇప్పటివర్కు మనము సువార్త ల యొకు సాహితయ లక్షణమును మర్శయు సంఘములో వాటి

సాానమును చూచాము గనుక ఇప్ుపడు నాలుగు సువార్త ల మధ్య సఖ్యతను చూచుటకు స్టిదధముగా
ఉనాిము.

మొదటిగా ప్రతి ప్ుసత కము దదవుని ర్ాజయమును గూర్శుయిే మాటాోడుతయందని ధ్ృవీకర్శంచుచు,

మర్శయు ర్ండవదిగా దదవుని ర్ాజయమును తెచుద వానిగా యిేసుపై వాటి యొకు పారముఖ్యతను అనేవషిసత ూ
సువార్త ల మధ్య సఖ్యతను చూదాేము. ఇదద కథ కొీతత నిబంధ్నలోని ప్రతి సువార్త కు సంబంధించనదని
ధ్ృవీకర్శంచుటతో మనము పారర్ంభించుదము.

అద్ే క్థ
సాధార్ణ దృషిరలో, మతత యి, మార్ము, లూకా మర్శయు యోహాను సువార్త లలో
చెప్పబడినటటవంటి కథ సువార్త యిే. ఇందువలననే, వాసత వానికన ప్ుసత కాలు “సువార్త లు”గా

పిలువబడినవి. ఇవి సువార్త కథను చెపపే ప్ుసత కాలు. అయితద ఖ్చుతంగా సువార్త కథ అనగానేమి?
“సువార్త ” అను ప్దము గరక
ై యువాంగశల్వయోన్ (εαγγέλιον)ను అనువదిసత ుంది
ీ ు ప్దమన

అనగా “సువార్త మానము” అని అర్ాం. కాబటిర, యిేసు సువార్త ను గూర్శు బెైబిలు మాటాోడినప్ుపడు, అది
యిేసును గూర్శున సువర్త మానమును సూచసుతంది. అయితద ఖ్చుతముగా సువార్త మానము
అనగానేమి? యిేసు ఎవర్మ? ఆయనను గూర్శు సువార్త లు ఏమి చెబుతయనాియి?

ఈ ప్రశిలకు సమాధానమివవడానికన, “సువార్త ” అను ప్దము పారచీన ప్రప్ంచములో కొనిిసార్మో

ఒక ప్రతదయక సమాచార్మును సూచసుతందని మనము అర్ాం చదసుకోవాల్వ. ప్రతదయకముగా, యుదధ ములు

చదయు ర్ాజులు లేదా చకీవర్మతలు కొీతత భూభాగాలను జయించనప్ుపడు, “సువార్త మానము”గా పిలువబడద
ప్రకటనలలో తమ సామాాజయ విజయాలను ప్రకటించదవార్మ. “సువార్త ” అను ప్దమును ఈ విధ్మన
ై

ఉప్యోగములో చూస్టేత , “సువార్త మానము” ర్ాజు విజయమును ప్రకటిసత ుంది మర్శయు అతని పాలన తన
ప్రజలపై దీవనలను తెసత ుంది. వాసత వానికన, పాత నిబంధ్న గీంథములో కూడా కొనిిసార్మో ఈ ప్దము ఈ
విధ్ముగానే ఉప్యోగశంచబడింది.

ఉదాహర్ణకు, యిెష్యా 52:7లో యిెష్యా మాటలను వినండి:
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సువార్త పరక్టించుచు సమాధఘనము చఘటించుచు సువ్ర్త మానము పరక్టించుచు

ర్క్షణ సమాచఘర్ము పరచురించువాని పాదములు, “నీ ద్ేవ్ుడు ఏలుచున్ఘాడని”

స్ట్యోనుత్ో చెపుుచునా వాని పాదములు పర్వతములమీద ఎంత్ో సుందర్ములెై
యునావి (యషయా 52:7).

ఈ వాకయభాగములో, ఇశాీయిేలు చెర్లో ఉని సమయం ముగశస్టిందని యిెర్ూష్లేము

చుటటరప్రకులుని ప్ర్వతాలపై దూతలు సువార్త ప్రకటించుటను యిెష్యా చూచాడు. సమసత జీవులపన
ై
దదవుని ప్ర్శపాలన వలన వార్మ సమాధానమును మర్శయు ర్క్షణను ప్రకటించార్మ.

యిెష్యా ప్రవచన సందర్ుములో, దదవుని ప్ర్శపాలన – భూలోకములో ఆయన ర్ాజయమును

నిర్శుంచుట అనేది – ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా వార్మ వినవలస్టిన సువర్త మానము. ఇది దదవుని
ర్ాజతవములో, వార్మ తమ శతయరవుల నుండి విముకనతని ప ంది దదవుని ప్రప్ంచవాయప్త ర్ాజయములో
సదాకాలము నివస్టిసత ార్నే సమాచార్ము.

కాని యిెష్యా దినములలో దదవుడు దీనిని ఇంకా చదయలేదు. దదవుడు భూమియంతటిపన
ై

ర్ాజుగా అధికార్ములోకన వచుు ఒకానొక దినము కొర్కు యిెష్యా ప్రవచనం ఎదుర్మచూసుతంది. మర్శయు
ఆ దినము తయదకు యిేసులో గీహించబడిందను సువర్త మానమును మతత యి, మార్ము, లూకా మర్శయు
యోహాను ప్రకటించార్మ. సువార్త ర్చయితలందర్ూ అదద కథను చెపాపర్మ, దదవుని ర్ాజయమును తెచున

వయకనతగా, మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలను నేర్వేర్ుశ న వయకనతగా యిేసును సూచంచార్మ. వార్మ దదవుని
ర్ాజయము దాని యొకు చవర్శ ర్ాజన
ై యిేసు దావర్ా భూలోకములోకన వచుందను సువర్త మానమును

ప్రకటించు అందమన
ై పాదములగల సందదశకుల ైయునాిర్మ. ర్ాజయము యొకు ఆగమనమును గూర్శున
ఈ ఒకు కథ ఈ నాలుగు సువార్త లు ప్ంచుకొనే విసత ృతమన
ై సఖ్యతను అందిసత ుంది.

ఈ సతయము యొకు వలుగులో, కొీతత నిబంధ్న సువార్త లు దదవుని ర్ాజయమును సూచంచద భాష్

కంటెను “సువార్త ” మర్శయు “సువార్త ను ప్రకటించుట” వంటి ప్దాలను తకుువగా ఉప్యోగశసత ునాియని
నేర్ముకొనుటలో ఆశుర్యప్డనకుర్ లేదు. “సువార్త ” అను ప్దము యొకు వివిధ్ ర్ూపాలు మతత యి,

మార్ము, లూకా మర్శయు యోహాను సువార్త లలో కేవలము 23 వచనాలలో మాతరమే కనిపిసత ాయి. దీనికన
విర్మదధ ంగా, “ర్ాజు,” “దదవుని ర్ాజయము,” మర్శయు మతత యి యొకు ప్రతదయక ప్దమన
ై “ప్ర్లోకర్ాజయము,”
అను ప్దసమూహాలు సుమార్మ 150 మార్మో ఉప్యోగశంచబడా్యి.

సువార్త లనిియు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున అదద కథను చెప్త ునాియని మనకు అర్ామంై ది

గనుక ఇప్ుపడు దదవుని ర్ాజయమును తెచుద ర్ాజుగా యిేసుపై వాటి దృషిరని ప్ర్శశీల్వదాేం.

యేసు
యిేసు మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శున మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభజంచబడుతయంది.

మొదటిగా, యిేసు ర్ాజాయనిి తీసుకువచునటట
ో సువార్త లు తెల్వయజేసత ుని కొనిి ప్రమాణాలను

ప్ర్శశీల్వదాేము. ర్ండవదిగా, యిేసు మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శు మాటాోడుటకు బెైబిలు ఉప్యోగశంచు
ప్దములను చర్శుంచుదాము. మర్శయు మూడవదిగా, యిేసు ర్ాజయమును దశలుగా తీసుకువచుు

విధానమును చూదాేము. యిేసు ర్ాజయము తీసుకువచాుడనుటకు కొనిి ఆధార్ాలను చూదాేము ర్ండి.
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ఆధఘరాలు
దదవుని ర్ాజయము యిేసులో వచుందని ఉదాాటించుటకు వివిధ్ మార్ాగలు ఉనాియి. ఈ పాఠంలో

మన ఉదదేశాల కొర్కు, మూడింటిని మాతరమే దృషిరంచుదము. మనము చెపిపన దదవుని ర్ాజయప్ు మొదటి
ర్మజువు ఏమనగా దయయములపై యిేసు యొకు అధికార్ము. మతత యి 12:28లో యిేసు ఏమి చెపాపడో
వినండి:

ద్ేవ్ుని ఆతమవ్లన న్ేను దయయములను వళి గొటర చునా యడల నిశ్ియముగా

ద్ేవ్ుని రాజయము మీ యొదే క్ు వ్చిియునాద్ి (మతత య 12:28).

ఈ వాకయభాగములో, యిేసు దయయమును వళో గొటారడు. దయయములను వళో గొటటర ఆయన

సామర్ాయము దదవుని ర్ాజయమును ఆయన తెచాుడని నిర్ూపించంది.

ర్పగులను సవసా ప్ర్చు మర్శయు మృతయలను లేప్గల యిేసు యొకు శకనత, దదవుని ర్ాజయము

వచునదని సువార్త లు వలో డిచయ
ద ు ర్ండవ విధ్మయ
ై ునిది.

సవసా ప్ర్చద యిేసు అధికార్ము – అదద విధ్ముగా ఆయన శిష్యయలకనచున అదద అధికార్ము –

ఆయన దదవుని ర్ాజయమును తెచాుడనుటకు ర్మజువుగా ఉనిదని సువార్త లు తర్చు సూచసుతనాియి. ఈ
అంశమును మతత యి 4:23-24, 8:5-13, మర్శయు 10:7-8లో మనము చూడవచుు. లూకా 9:1-11,

మర్శయు 10:9 — ఇతర్ అనేక చపటో కూడా చూడవచుు. పాప్ములను క్షమించు యిేసు అధికార్ములో
కూడా ర్ాజయము ర్ావడం కనిపిసత ుంది.
వినండి:

యిెష్యా 33:22-24లో ర్ానుని మస్ట్ియను గూర్శు యిెష్యా ప్రవచంచన ప్రవచనమును
యహో వా మనక్ు న్ఘయయాధిపత్ర యహో వా మన శాసనక్ర్త యహో వా మన రాజు
ఆయన మనలను ర్క్ించును... “న్ఘక్ు ద్ేహములో బాగులేదని” అందులో
నివ్స్టించు వాడెవ్డును అనడు ద్ఘనిలో నివ్స్టించు జనుల ద్ో షము
పరిహరింపబడును (యషయా 33:22-24).
సవసా ప్ర్చుట మర్శయు క్షమించుట అనేవి దదవుని ర్ాజ ఆధికయము అని యిెష్యా సూచంచాడు.

మస్ట్ియ భూలోకములో దదవుని ర్ాజయమును ప్ునర్మదధ ర్శంచనప్ుపడు, సవసా త మర్శయు క్షమాప్ణ
అనేవి మస్ట్ియ దావర్ా వసాతయని ఆయన ప్రవచంచాడు.

మర్శయు యిేసు చదస్టన
ి ది ఖ్చుతముగా ఇదద. దదవుని ర్ాజయములో ప్రవేశించుటకు ఆయన

ప్రజలకు పిలుప్ునిచాుడు. మర్ణమునకు బదులుగా వార్శకన జీవమిచాుడు. ఇది ర్క్షణ సందదశము,
పాప్ము నుండి విమోచంచబడు సందదశము. మార్ము 2:9-11లో యిేసు చదస్టిన సంభాష్ణను వినండి:
“ఈ పక్షవాయువ్ుగలవానిత్ో ‘నీ పాపములు క్షమింప బడియునావ్ని చెపుుట

సులభమా?’ ‘నీవ్ు లేచి నీ పర్పప్ెత్రత కొని నడువ్ుమని చెపుుట సులభమా?’

అయత్ే పాపములు క్షమించుటక్ు భూమిమీద మనుషయక్ుమార్పనికల అధికార్ము
క్లదని మీర్ప త్ెలిస్టికొనవ్లెనని వారిత్ో చెప్ిు...” పక్ష వాయువ్ు గలవానిని
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చూచి, “నీవ్ు లేచి నీ పర్పప్ెత్రతకొని యంటికల ప మమని నీత్ో చెపుుచున్ఘానన్ను”
(మార్పక 2:9-11).

యిేసు అలా ప్రకటించనప్ుపడు ఆయన అందర్శనీ ఆశుర్యప్ర్చాడు, దదవుని ర్ాజయమును

కల్వగశయుని మనుష్యకుమార్మనికన, భూమిపై పాప్ములను క్షమించద అధికార్ము ఉంది.

యిేసులో, దదవుని ప్ర్శపాలన వచుంది. దదవుని ప్ర్శపాలన, దదవుని ర్ాజయము , ఇకుడ

భూలోకములో ఉంది. దీని అర్ాం దదవుని ప్రజలకు ఆశీర్ావదములు. చాలా యిేండో కనత
ీ ం యిెష్యా
ప్రవచంచన ప్రవచనమన
ై దదవుని సమాధానం చవర్శకన వచుంది అని దీని అర్ాం.

ఈ ర్మజువులను మనసుిలో ఉంచుకొని, యిేసు మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శు మాటాోడుటకు

సువార్త లు ఉప్యోగశంచు ప్దజాలమును గూర్శు మనము చర్శుంచుదాము.

వాక్యవ్ళ్ల
సువార్త లు దదవుని ర్ాజయమును ఉదాాటించుటను కొంతమంది కైసతవులు చూడలేకపల వడానికనగల
ఒక కార్ణం ఏమనగా, దానిని గూర్శు మాటాోడుటకు సువార్త ర్చయితలు వివిధ్ ర్కముల ప్దాలను

ఉప్యోగశంచార్మ. సపష్ర ముగా, వార్మ “ర్ాజు” మర్శయు “ర్ాజయము” అను ప్దాలను ఉప్యోగశంచార్మ.
అయితద “పాలన,” “అధికార్ము,” “స్టింహాసనము,” “దావీదు కుమార్మడు,” మర్శయు దదవుని

సార్వభౌమతవమును మర్శయు నియంతరణను సూచంచు అనేక ఇతర్ ప్దాలను కూడా వార్మ
ఉప్యోగశంచార్మ.

ద్ేవ్ుని రాజయమును గూరిి మాటాిడుటక్ు కొితత నిబంధన ర్చయతలు వివిధ
పద్ఘలను ఉపయోగించఘర్ప, మరియు సుషరమన
ై పద్ఘలను మాతరమే గాక్
సంబంధిత అంశాలను క్ూడఘ ఉపయోగించఘర్ప. కాబటిర , ఉద్ఘహర్ణక్ు,

“మస్ట్ియ,” “అభిష్తకలంచబడిన వాడు” అను అర్ా మిచుి కీస
ి త ు అని యేసు
కలయయబడిన ప్తర్ప పాత నిబంధన భాషలో ద్ఘవీదు క్ుమార్పడు, రాజును

సూచించడం మనం చూసాతము. లేద్ఘ యేసు కలయయబడిన క్ురియోస్, లేద్ఘ

పరభువ్ు అను మరొక్ ప్తర్ప, కరసర్పవ్లె ఆయనను క్ూడఘ రాజుగా సూచిసుతంద్ి.
కరసర్పక్ు క్ూడఘ ఆ ప్తర్ప ఉంద్ి. కాబటిర , కొితత నిబంధన ర్చయతల కాలము
మరియు సందర్ుములో, పరజలు “పరభువ్ు” వ్ంటి పదము ద్ఘవరా

త్ెలియజేయబడిన అధికార్మును అర్ా ం చేసుకొన్ేవార్ప. వాసత వానికల, మనక్ునా
అతయంత పారముఖ్యమైన పదసమూహము ఏదనగా “ద్ేవ్ుని రాజయము,” లేద్ఘ

పరత్యే క్ముగా మతత యలో, “పర్లోక్ రాజయము.” కాబటిర ఆ పదసమూహము రండు
విధఘలుగా మాటాిడుతుంద్ి. ఒక్టి తన పరజలప్ెై కీస
ై
ి త ు యొక్క నిరిేషరమన

పరిపాలనను సూచిసుతంద్ి కానీ, మౌఖిక్ ఆలోచన క్ంటే మించి, తన పరజలప్ెై

ద్ేవ్ుని పాలన, ద్ేవ్ుని అధికార్మును క్ూడఘ సూచిసుతంద్ి. కాబటిర , ఉద్ఘహర్ణక్ు,
విధేయత అను అంశ్ము వ్ంటి సంబంధిత భావ్నల వ్లె, ద్ేవ్ుని రాజయ పర్ముగా
అద్ి సుషరము చేయబడలేదుగాని, రాజు అధికార్ము, రాజు యొక్క విధేయత
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మరియు యేసును ఆరాధించుటక్ు ప్ిలుపు విషయములో మాతరం అద్ి
ఖ్చిితముగా అనవయంచబడింద్ి.

—డా. గగ్స
ీ పర్రీ
ఒక ఉదాహర్ణగా, మార్ము 2:1-12లో యిేసు ప్క్షవాయువు గలవానిని సవసా ప్ర్చన
కథనములో “ర్ాజు,” మర్శయు “ర్ాజయము” అను ప్దాలు ఉప్యోగశంచబడలేదు. అయినప్పటికర,

వచనము 10లో, “అయితద పాప్ములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుష్యకుమార్మనికన అధికార్ము

కలదు” అని యిేసు చెపపి నప్ుపడు కథ మొతత ము యొకు ర్ాజయ అర్ామును చూచునిటట
ో అది మనలను
ప్ుర్శకొల్వపంది. దదవుని ర్ాజయము యిేసు చదస్టన
ి శకనతవంతమన
ై సవసా త కార్ాయలోో మర్శయు క్షమాప్ణ
మాటలోో భూలోకములోకన వచుంచ. వాసత వానికన, దదవుని ర్ాజయము యొకు మహిమానివతమైన,

ప్రశసత మన
ై సవభావానిి వివర్శంచు పాత నిబంధ్న ప్రవచనాల నేప్థయంలో, యిేసు చదస్టన
ి ప్రతి సతాుర్యము
ఒక విధ్ముగా లేదా వేర్ే విధ్ముగా దదవుని ర్ాజయము యొకు అభిర్మచగా ఉంది.
పాత నిబంధనలో, పరత్ేయక్ముగా యషయా గింథములో ద్ేవ్ుని రాజయము కొర్కన
ర

నిరరక్షణ మరియు ఆశ్ ఆధఘర్ంగా, ద్ేవ్ుడు ఏలుబడి చేయుటక్ు మరియు ఆయన

రాజయమును సాాప్ించుటక్ు వ్చుినను నిరరక్షణ, పునర్పదధ ర్ణ మరియు సమసత ము
సరిచయ
ే ు నిరరక్షణగా ఉంద్ి. కాబటిర యేసు పరిచర్యలో మరియు సువార్త లలో
మనము చూచే ఒక్ విషయమేమిటంటే యేసు సవసా త్ఘ పరిచర్య, పరజలను

పునర్పదధ రించుట, మృతులను లేపుట, ర్క్త సారవ్మును క్టర ట, విరిగిన కాళి ను

బాగుచేయుట మరియు గుిడి్వారిని బాగుచేయుట. ఇవి ఒక్ అపరాధక్ాపక్మన
ై

ర్ూపములో యేసు శ్కలత మరియు అధికార్ము యొక్క ధృవీక్ర్ణ మాతరమే కాదు,
అవి ఖ్చిితముగా ద్ేవ్ుని శ్కలత యొక్క అభివ్యకలత మాతరమే కాదుగానీ, వాసత వానికల

ఇవి ద్ేవ్ుని పరిపాలన, ఆయన పునర్పదధ ర్ణ రాజతవము, ఆయన పునర్పదధ ర్ణ
రాజయము, వ్సుతంద్ి మరియు యేసులో వ్చిియునాద్ి అను నిరరక్షణక్ు

సాక్షయముగా ఉన్ఘాయ. కాబటిర ఇద్ి ద్ేవ్ుని రాజయము యొక్క భాషలో క్ూడఘ

కాక్ుండఘ, ద్ేవ్ుని రాజయము మన మధయలో పనిచేసత ుంద్ి అని చెపుు అన్ేక్ మారాగలోి
ఒక్ మార్గ ంగా ఉంద్ి.

—డా. జోనతన్ పనిింగరన్
యిేసు దదవుని ర్ాజయమును తెచాుడనుటకు కొనిి ఆధార్ాలను చుచాము, మర్శయు యిేసు

ర్ాజయమును గూర్శు చర్శుంచుటకు సువార్త లు ఉప్యోగశంచన ప్దజాలమును చూచాము గనుక ఇప్ుపడు
యిేసు ర్ాజాయనిి తీసుకువచదు దశలను కుోప్త ంగా వివర్శంచుదము.
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దశ్లు
ఆయన ఇచున ర్ాజయప్ు ప్రసత ుత అనుభవము ప్ర్శప్ూర్ణ చతరము కాదు అని యిేసు చెపాపడు.

ర్ాజయము యొకు మర్ొక దశ ర్ాబో వుచునిది. భవిష్యతయ
త లో ఒక సమయమున, దదవుని ర్ాజయము

ప్ర్శప్ూర్ణముగా వసుతంది. యిేసు ఈ ర్ానుని దినమును గూర్శు లూకా 21:27-28లో వివర్శంచాడు:
అపుుడు మనుషయక్ుమార్పడు పరభావ్ముత్ోను మహా మహిమత్ోను

మేఘార్ూఢుడెై వ్చుిట చూతుర్ప ఇవి జర్పగ న్ఘర్ంభించినపుుడు మీర్ప ధెైర్యము
త్ెచుికొని మీ తలలెత్రతకొనుడి, మీ విడుదల సమీప్ించుచునాదన్ను (లూకా
21:27-28).

మస్ట్ియ వచునప్ుపడు, పాప్ము మర్శయు మర్ణమను పాత యుగమును ఒకుసార్శగా

ముగశంచ, దదవుని ర్ాజయమను నూతన యుగముతో భర్రత చదసత ాడని బో ధించునటట
ో అనేక యూదు వేదాంత
ప్ండితయలు పాత నిబంధ్న గీంథమును అనువదించార్మ.

అయితద ఆయన ర్ాజయమును దశలుగా తెసత ానని యిేసు సూచంచాడు. ఆయన తన భూలోక

ప్ర్శచర్య కాలములో ర్ాజయమును ఆర్ంభించాడు. ఇప్ుపడు ఆయన ప్ర్లోకము నుండి పాల్వంచుచుండగా
ర్ాజయము కొనసాగుతయంది. మర్శయు ఆయన తిర్శగశ వచుునప్ుపడు అది చవర్శ దశకు లేదా ముగశంప్ుకు
వసుతంది.

అంతయ ద్ినములను నముమ యూద్ఘ మతములో, వాసత విక్యంత్ఘ రండు
కాలాలుగా విభజంచబడింద్ి: పరసత ుత దుషర యుగము మరియు రానునా

యుగము. ద్ేవ్ుడు తన అంతయ ద్ినముల రాజయము, రానునా రాజయమును

తీసుకొనివ్చుినపుుడు, అద్ి విపి వ్ంగా, హఠాతు
త గా, మరియు ఖ్చిితంగా

జర్పగుతుందన్ే ఆశ్ ఉనాద్ి. రాజయమునక్ు మునుపటి కాలము నుండి రాజయ

కాలము లోనికల – అనగా రాజయపు యుగముక్ు – వంటన్ే మీర్ప క్దులుత్ఘర్ప.

అయత్ే కొితత నిబంధనలో, న్ేను కొితత నిబంధన రాక్డశాసత మ
ర ు యొక్క ద్ీర్ాత అని
ప్ిలచినద్ి ఉంద్ి, కాబటిర అంతయ ద్ినములను నముమ యూద్ఘ మతము
ఊహించినటి గా, రాజయపు యుగము ఇపుుడు రండు యుగములుగా

విభజంచబడుతుంద్ి: పరసత ుత, లేద్ఘ “ఇపుుడే” ఉనా పర్లోక్రాజయం, మరియు
“ఉనికలలోలేని” పర్లోక్రాజయం.

—డా. డదవిడ్ బౌర్డ
ద్ేవ్ుని రాజయమును గూరిి మాటాిడేడపుుడు, “అద్ి వ్చిింద్ి,” అని చఘలాసార్పి

చెపత ాము, కానీ వాసత వానికల, భవిషయతు
త లో రాబో యే రాజయము కొర్క్ు క్ూడఘ ఎదుర్ప
చూసుతన్ఘాము. వాసత వానికల, ఆ విధముగా పారరిాంచుమని యేసు చెపాుడు: “నీ

రాజయము పర్లోక్మందు ఉనాటి వ్చుిగాక్.” రాజు వ్చఘిడు గనుక్, ఆయన

తన రాజయమును భూమిమీద ఆర్ంభించఘడు అను అర్ా మును క్ూడఘ క్లిగియుంద్ి.
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కాని ఆయన రాక్డ కొర్క్ు మనము ఎదుర్పచూసుతన్ఘాము. యేసు మొదటిసారి

వ్చిినపుుడు చేస్టన
ి ద్ఘనికల పూరిత పరయోజన్ఘలు – పరిణఘమములు – అనిాయు
క్ూడఘ ఆఖ్ర్పగా ఖ్రార్ప చేయబడే ద్ినమే కీస
ి త ు రండవ్ రాక్డ. పరత్ర విశావస్టి
సువార్త ను చేబూని పరపంచములోకల వళ్లినపుుడు రండవ్ రాక్డను గూరిి
పరక్టించఘలను భావ్ం ద్ీనిలో ఉంద్ి. కాబటిర కీస
ి త ు రాబో వ్ు ద్ినమునకర

వేచియుండమని పరజలక్ు ప్ిలుపునిసాతము. అయత్ే, విశావసులముగా, కీస
ి త ును
ఇపుుడు మన పరభువ్ుగా క్లిగియునా ఆధిక్యత మనక్ు లభిసుతంద్ి, గనుక్

ఇపుుడు మనము ఆయన ఆధీనములో ఉన్ఘాము, కానీ అద్ి పూరితగా గురితంచబడే
ఆ ద్ినము కొర్క్ు మనము ఎదుర్ప చూసుతన్ఘాము, మన కొర్క్ు మాతరమే కాదు,
వాసత వానికల ఈ సమసత సృష్ిరకల క్ూడఘ అద్ి ఆ పరిపాలనను గురితంచే ద్ినముగా
ఉంట ంద్ి.

—డా. స్టమ
ై న్ వైబర్డర
మొదటి శతాబే ములో అనేకమంది యూదులు యిేసును ఉపేక్ష్ించార్మ ఎందుకంటే ఆయన

వివర్శంచన ర్ాజయము వార్మ ఊహించద మర్శయు కోర్మకొనే ర్ాజయముకు భినిముగా ఉంది. ర్పమా

సామాాజయమును ఓడించ, ర్పమా హింస నుండి యూదులను విడిపించద ర్ాజు మర్శయు ర్ాజయమును వార్మ
ఆశించార్మ. యిేసు ఆ విధ్మన
ై ర్ాజుగా ఉండుటకు ఆసకనతని చూప్నప్ుపడు, లూకా 17:20-25 మర్శయు
యోహాను 6:60-69లో మనము చూచనటట
ో గా, చాలామంది వనుదిర్శగశ వళిో పల యార్మ.

మర్శయు వాసత వానికన, ఈ తిర్సుర్ణ తయదకు యిేసు తీర్మపకు నడిపించంది. సువార్త లో ోని గొప్ప

వకోీతిత ఏమిటంటే, యిేసు స్టిలువ మర్ణము ఒకే సమయంలో ఆయన ర్ాజతవ శతయరతవమునకు మర్శయు
ఆయన ర్ాజతవము మర్శయు ర్ాజయము యొకు విజయమునకు ప్ర్ాకాష్ర గా ఉంది. తండిర

కుడిపార్ివమున ఉని ఆయన ర్ాజ స్టింహాసనమునకు ఆయన ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము
మార్గ ములుగా ఉనాియి. ఇందుమూలముగా, లూకా అప సత లుల కార్యములు 1:3లో నివేదించనటట
ో గా,
యిేసు తన శిష్యయలకు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు బో ధించుటకు తన ప్ునర్మతాానము మర్శయు
ఆర్పహణము మధ్య నలభెై దినాలను ఉప్యోగశంచాడు.

మతత యి 28:18లో, యిేసు ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమయిేయ ముందు దీనిని ఈ విధ్ముగా

చెపాపడు:

పర్లోక్మందును భూమిమీదను న్ఘక్ు సరావధికార్ము ఇయయబడియునాద్ి

(మతత య 28:18).

దదవుని ర్ాజయము సువార్త లో ోని యిేసు జీవిత సంఘటనలను కలుప్ు సువర్త మానము యొకు

అంశమయ
ై ునిది. దదవుడు ఆయన చదస్టన
ి వాగాేనమును నర్వేర్ాుడని; ఆయన ర్ాజయము యిేసునందు
వచుందను సువర్త మానమును సువార్త లు ప్రకటిసత ాయి. ఒకానొక దినమందు తన ర్ాజయము ముగశంప్ుకు
వసుతందని, దాని ఆశీర్ావదాలను ప్ర్శప్ూర్ణంగా మనకు తెసత ుందని యిేసు యొకు విజయవంతమన
ై
జీవితము మనకు హామీ ఇసుతంది.
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వ్యత్ఘయసము
ఈ పాఠములో ఇప్పటివర్కు, సువార్త ల యొకు సాహితయ లక్షణమును ప్ర్శశీల్వంచాము,

సంఘములో వాటి సాానమును చూచాము, మర్శయు వాటి సఖ్యతను అనేవషించాము. ఇప్ుపడు,

ఒకదాని నుండి మర్ొకదానిని వేర్మచదయు వయతాయసమును గూర్శు మాటాోడుటకు మనము స్టిదధముగా
ఉనాిము.

మనము చూచనటట
ో గా, నాలుగు సువార్త లనిియు దదవుని ర్ాజయము వచుుచునిది అను ఒకే

కథనమును తెల్వయజేసత ునాియి, కానీ ప్రతిదీ దాని స ంత ప్దధ తిలో ప్రసత ుతిసుతంది. ఈ వయతాయసమును
మనము ర్ండు ప్రథాన మార్ాగలోో విశేోషించుదాము. మొదటిగా, సువార్త లను సఖ్యప్ర్చుటలో గల

సుసపష్ర సంకనోష్రతలను చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ప్రతి సువార్త యొకు విశేష్మన
ై ఉదాాటనను
చూదాేము. సుసపష్ర సంకనోష్రతలతో పారర్ంభించుదము.

సుసుషర సంకలిషరతలు
మనము సువార్త లను చదువునప్ుపడు, అవి ఒకదానికొకటి ఎంతో పల ల్వక కల్వగశయునాియి

అనునది ఒక అఖ్ండమన
ై అభిపారయమయ
ై ునిది. అయినప్పటికర, సువార్త లు వేర్ేవర్మ విష్యాలను

తెల్వయజేయునిటట
ో కనిపించు అనేక ఇతర్ సా లములు కూడా ఉనాియి. వాసత వానికన ఈ వయతాయసాలు
చాలా సవలపమైనవి గనుక అవి ఏ విధ్ముగానన
ై ను విర్మదధ ములుగా పిలువబడవు. అయితద, వాటిలో
కొనిి పాఠకులను కలవర్పడతాయి. కాబటిర సుసపష్ర సంకనోష్రతలలోని అతయంత ముఖ్యమన
ై కొనిి
విష్యాలను చూడడం పారముఖ్యమయ
ై ునిది.

కాలవ్ృత్ఘతంతము
అతయంత సాధార్ణమన
ై వయతాయసములు కొనిి కాలవృతాతంతములో, అనగా వేర్ేవర్మ సువార్త లలో

సంఘటనలు వివర్శంచబడిన కీమములో కనిపిసత ాయి.

జీవిత చర్శతరలవల నే, ప్రతి సువార్త కూడా ఒకే పారథమిక కాలకీమానిి అనుసర్శసత ుంది. ప్రతిదీ

యిేసు జననముతో ఆర్ంభమై, తర్మవాత ఆయన మర్ణము, మర్శయు చవర్శగా ఆయన

ప్ునర్మతాానమును గూర్శు మాటాోడుతయంది. అయితద యిేసు జీవితములోని ఇతర్ సంఘటనలను

చాలాసార్మో వయతాయస కీమంలో అమర్ముతాయి. దీనికన కార్ణం ఏమిటంటే సువార్త లు కొనిిసార్మో మొదటి
శతాబే ములో అమోదించబడిన పారథానయతలకు అనుగుణంగా సంఘటనలను అమర్ాుయి, కానీ అవి

మన ఆధ్ునిక అంచనాలకు అందలేకపల యాయి. ఖ్చుతమన
ై కాలవృతాతంత ప్దధ తయలను అనుసర్శంచక,
సువార్త లు కొనిిసార్మో తమ ఉపాఖ్ాయనములు లేదా ఖ్గపళ ఆధార్ంగా అమర్ుబడా్యి. ఉదాహర్ణకు,

మార్ము 6:1-6లో యిేసు తన స ంత ఊర్శలో తిర్సుర్శంచబడిన సంఘటనను మార్ము వివర్శంచాడు. కానీ
లూకా ఈ సంఘటనను కథనములో, లూకా 4:14-30లో చెపాపడు, కాబటిర యిేసు ప్ర్శచర్యలో ఇది

మొటర మొదటి కథగా ఉంది. మార్ము కంటెను లూకా సువార్త ఈ కథకు ఎకుువ పారముఖ్యత నిసుతంది.
మర్శయు తిర్సుర్ణ అను అంశమును ఉదాాటించుటకు మర్శంత సమయమును ఇది కేటాయిసుతంది.
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సువార్త ర్చయితలు తమ బో ధ్లలో మర్శయు కనీయలలోని ర్ాబో వుచుని దదవుని ర్ాజయమును

గూర్శున సమాచార్మును సపష్ర ముగా తెల్వయజేయుటలో చూపినంత ఆసకనతని, యిేసు ప్ర్శచర్యలోని
ఖ్చుతమన
ై కాలకీమానుసార్ ప్రణాళికను కాపాడుటలో చూప్లేదు.

సాాలితయము
ర్ండవ విధ్మన
ై వయతాయసము ఏమనగా ఒకటి లేదా ఎకుువ సువార్త లలో కొనిి విష్యములను
సాాల్వతయము చదయుట. ఉదాహర్ణకు, యోహాను తన సువార్త లో ప్రభు భోజన సాాప్నమును వారయలేదు.

ఇటటవంటి సాాల్వతయములను అనేక విధాలుగా వివర్శంచవచుు. అవి కేవలము వివిధ్ ర్చయితల ఉదాాటనల
నుండి సంభవించనవి కావచుు. లేదా మునుప్ు సువార్త ర్చయితలు వారస్టిన ప్ుసత కాలలో కనిపించన

భాగాలను ప్ునర్ావృతం చదయవలస్టిన అవసర్ము లేదని సువార్త ర్చయితలు భావించుట వలన కూడా
సంభవించయుండవచుు. ఏదిఏమైనను, సాాల్వతయములు సువార్త మధ్య విభేదాలను లేదా వర్
ై మధాయలను
సూచంచవు.

అనేక మంది పాలుప్ంచుకొనిన ఒక చర్ులో మీర్మ పాలగగనిన సంభాష్ణను గూర్శు ఆలోచంచండి.

మటాోడద ప్రతి వయకరత ఇతర్మలు అప్పటికే చెపపి న విష్యాలను ప్ునర్ావృతం చదయవలస్టిన అవసర్ము

లేదని భావిసాతడు. బదులుగా, ప్రతి వయకరత తన స ంత దృకోుణమును జతప్ర్చడానికన చూసాతడు, బహుశా
కొనిి కొీతత వివర్ణలు ఇసాతడు, మర్శయు ఒక ప్రతయద క ఉదాాటనను ఇవవడానికన చూసాతడు.

లేఖ్నము ఎప్పటికప్ుపడు దీనిని సపష్ర ము చదసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, 2 దినవృతాతంతములు

9:29లో, ఇతర్ ర్చయితలు వారస్టిన మునుప్టి విష్యాలను సాాల్వతయము చదసత ునాినని వృతాతంత

ర్చయిత సపష్ర ముగా చెపాపడు. ఇది 2 దినవృతాతంతములలో కనీసం ముమాుర్మ జర్శగశంది, మర్శయు
చాలాసార్మో 1 మర్శయు 2 ర్ాజుల గీంథములో కూడా జర్శగశంది. కాబటిర, మర్ొక ర్చయిత వారస్టిన
విష్యాలను ఒక సువార్త ర్చయిత సాాల్వతయము చదశాడు అను విష్యము మనలను
ఆశుర్యప్ర్చకూడదు.

వివిధ సంఘటనలు
మూడవ విధ్మన
ై సుసపష్ర సంకనోష్రత యిేసు ప్ర్శచర్యలో జర్శగశన వివిధ్ సంఘటనల మధ్య

సార్మప్యతల ఫల్వతముగా వసుతంది. అనగా, కొనిిసార్మో ర్ండు సువార్త లు ఒకే సంఘటనను వేర్ేవర్మ
కోణాలోో వివర్శసత ునిటట
ో కనిపిసత ాయి, కానీ అవి వాసత వానికన ర్ండు సార్ూప్యముగానుని విభిని
సంఘటనలను వివర్శంచవచుు.

యిేసు ఒక సంచార్ము చదయు బో ధ్కుడని జాాప్కముంచుకోవడం పారముఖ్యం. అనగా, ఆయన

ఒక ప్రదదశము నుండి మర్ొక ప్రదదశమునకు సంచార్ము చదశాడు. ఆయన వివిధ్ సా లాలోో ఒకే విధ్మైన

అదుుత కార్ాయలను చదశాడు, గుీడి్వార్శని లేదా కుంటివార్శని బాగుచదశాడు. మర్శయు వాసత వానికన, యిేసు
అనేకమంది వేస్టన
ి అవే ప్రశిలకు మర్శయు సవాళో కు ప్దద ప్దద సమాధానం ఇచాుడు.

అంత మాతరమే కాక, ప్రజలు వివిధ్ సందర్ాులోో ఒకే ర్రతిలో యిేసుకు సపందించార్మ. లూకా

7:36-50 మర్శయు మార్ము 14:3-9లో యిేసు తలపై అతత ర్మ పల స్టిన కథనాలను గమనించండి.

లూకాలో, యిేసు ప్ర్శసయుయని యింట ఉనాిడు, కానీ మార్ములో, ఆయన కుష్ఠ ర్పగశయిన
ెై స్ట్మోను ఇంట
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ఉనాిడు. ఇవి ఒకే సంఘటన యొకు ర్ండు విర్మదధ నివేదక
ి లు కావు. కానీ, అవి ర్ండు వేర్ేవర్మ
సంఘటనల యొకు నివేదికలు.

వివిధ ఉపన్ఘయసాలు
నాలుగవ విధ్మైన సుసపష్ర సంకనోష్రత ఏమనగా ఒకే విష్యమును కల్వగశయుని వేర్ేవర్మ

ఉప్నాయసముల దావర్ా కలుగు గందర్గపళము.

దీనిని గూర్శున ఉతత మ ఉదాహర్ణ ఏమనగా మతత యి 5:1-7:29లోని యిేసు కొండమీద చదస్టన
ి

ప్రసంగము, మర్శయు లూకా 6:17-49లోని అదద విధ్మైన బో ధ్న. మతత యి 5:1లో, ఇది కొండమీద
జర్శగశనటట
ో చెప్పబడింది. కాని లూకా 6:17లో, ఇది మద
ై ానమందు జర్శగన
శ టట
ో చెప్పబడింది.

ఈ సమసయను చూడడానికన కనీసం మూడు మార్ాగలు ఉనాియి. మొదటిగా, మతత యి మర్శయు

లూకా అను ఇదే ర్ూ ఒకే ప్రదదశములో మర్శయు సమయములో జర్శగన
శ ఒకే ప్రసంగమును గూర్శు

మాటాోడి యుండవచుు. గల్వలయ సముదరమునకు నఋ
ై తి వైప్ున ఉని ప్రదశ
ద ము ప్ర్వత పారంతము
కాదుకానీ, సముదరము నుండి ఏటవాలుగా పర్మగుతయనిటట
ో గా అనిపించద కొండ పారంతము. ఈ ఎతెత న
త
పారంతములో అనేక చని పారంతాలు కూడా సాపేక్ష్ికంగా చదునైనవిగా ఉనాియి, కాబటిర అదద

ప్రదశ
ద మును మతత యి సువార్త లో కొండ పారంతముగా మర్శయు లూకా సువార్త లో మద
ై ానముగా

పిలుసాతర్మ. ర్ండవదిగా, యిేసు అనేక సందర్ుములలో మాటాోడిన అనేక సంగతయలను ఒకే ప్రసంగంలో
పటేర ఒక సమగీమన
ై ఉప్నాయసమును సృషిరంచద పారచీన ప్రయోగమునకు ఉదాహర్ణగా ఇది ఉనిటట
ో గా
అనిపిసత ుంది. ఇది పారచీన చర్శతరకార్మలు ఉప్యోగశంచన ఒక సాంకేతిక ప్రకయ
నీ
మర్శయు సమగీతను

విశవసనీయతను గూర్శు ఎటటవంటి ప్రశిలను లేవనేతతవు. మూడవదిగా, ర్ండు వేర్ేవర్మ దినాలోో యిేసు

ఒకే విధ్మన
ై ప్రసంగమును ర్ండు వేర్ేవర్మ సందర్ాులోో చదశాడనేది సంభవము కావచుు: ఒకటి కొండమీద
మర్ొకటి మద
ై ానములో. యిేసు యొకు ప్ర్శచర్య శైల్వనిబటిర చూస్టేత , యిేసు యొకు అనేక బో ధ్లను

ఇంతకు ముందు వినని కొీతత పేక్ష
ర కుల మధ్య ప్ునర్ావృతం చదశాడని ఊహించడం కూడా సహేతయకమే.

సువార్త లలోని వయతాయసములను సమాధానప్ర్చగల అనేక మార్గ ములను ప్ర్శశీల్వంచడం దావర్ా,

యిేసు జీవితానికన మర్శయు ప్ర్శచర్యకు అవి ఇచుు సఖ్య సాక్షయము నిజమన
ై దనే నిశుయత మనకు
కలుగుతయంది. అవును, వివర్ాలలో లోటటపాటట
ో చాలా ఉనాియి. కానీ ఈ విధ్మన
ై వయతాయసాలకు
ప్రతికూల వివర్ణలు కూడా ఉనాియి. యిేసు ఒకే విష్యమును గూర్శు వేర్ేవర్మ సందర్ాులోో

బో ధించాడని మనము తెలుసుకునిప్ుపడు, ఆయన సందదశము మర్శయు ప్ర్శచర్యలో అనుగుణయతను
చూడవచుు, మర్శయు ఆయన బో ధ్ను మన జీవితములలో అనువర్శతంచుకొనుటకు అనేక మార్ాగలను
కనుగొనవచుు.

వాకయభాగములోని సుసపష్ర సంకనోష్రతలను ప్ర్శశీలన చదసత ూ నాలుగు సువార్త ల మధ్య

వయతాయసమును చూచుటతో మనము ఆర్ంభించాము. కాబటిర, ఈ సమయములో, నాలుగు సువార్త ల
యొకు సుప్రస్టిదధ ధో ర్ణులను అనేవషిసత ూ వాటి వయతాయసములను చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.
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విశేషమైన అవ్ధఘర్ణములు
ప్రతి సువార్త యు యిేసు జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను గూర్శు స ంత దృకోుణమును

అభిపారయమును కల్వగశన ఒక ప్రతయద క ర్చయిత దావర్ా వారయబడింది, గనుక నాలుగు సువార్త ల మధ్యలో
వయతాయసాలు ఉనాియి. నాలుగు సువార్త లలో ప్రతి ఒకుటి ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా పేర్
ర ేపించబడిందని

తెలుసుకుని మీదట, ప్రతి సువార్త యు లోప్ము లేకుండా ఉంది గనుక ఇతర్ వాటితో విర్మదధ ంగా
ఉండదను నిశుయత మనకు ఉంటటంది. అయితద వయతాయసాలు లేవని కాదు దీని అర్ాం. ఆ

వయతాయసములను ఆకృతి చదస్టేందుకు ప్ర్శశుదాధతయుడు వయకనతతావలను, ఆసకుతలను, మర్శయు మానవ
ర్చయితల యొకు ప్ర్శచర్య ప్ర్శస్టా త
ి యలను ఉప్యోగశంచుకునాిడు. కాబటిర, ప్ర్శశుదాధతయుడు మనల్వి
ఆశీర్వదించాలని ఆశించన అనిి మార్ాగలోో మనము ఆశీర్వదించబడాలని కోర్మకుంటే, సువార్త లను
చదివినప్ుపడు వాటిలోని ప్రతదయక ప్దధ తయలను ప్ర్శగణలోకన తీసుకోవాల్వ.

జీవితములోని అనేక ప్ర్శస్టా తి
ి లోో, ఒకే సతయమును గూర్శు వివిధ్ వయకుతలు వివిధ్ ర్కాలుగా

మాటాోడడం మనము చూసాతము. చనిపిలోల ఆటను ప్ర్శశీల్వంచన వార్వర్శకన
ై ా ఒక సంఘటనకు

బహుళ అనుకూల అనువాదములు ఉంటాయని తెలుసు. వార్మ ఆడద ఆటలో ప్రతి అమాుయికన లేక
అబాీయికన స ంత దృకోుణము ఉంటటంది. వార్శలో ఆటను గూర్శు మాటాోడద ప్రతి ఒకుర్శ మాట ఆలకనంచుట
దావర్ా మాతరమే అకుడ నిజముగా ఏమి జర్శగుతయందో మనము చతీరకర్శంచగలము. బొ ముల ర్ంగులను
చూచ ఒకడు ఉతాిహప్డవచుు. మర్ొకడు అవి చదస్టే శబే మును వివర్శంచుటలో ఆసకనతని చూప్వచుు.
ఇంకొకడు ఉతాిహంగా చుటట
ర తిర్మగుచూ నివేదించవచుు. ఈ వివిధ్ దృకోుణములు ఒకదానికొకటి
విర్మదధ ంగా ఉండవు. కానీ ప్రతి పిలోవాడు ఆటలోని కొనిి భాగాలను ఇతర్మల కంటే ఆసకనతకర్ముగా
చూసాతడని ఇది సూచసుతంది.

అదద విధ్ముగా, ప్రతి సువార్త ర్చయిత యొకు స ంత ఆసకుతలు మర్శయు ఇషారలు తమ స ంత

ర్చనలోో ప్రతిబింబిసాతయి. ఏ ర్ండు కథనాలు సర్శగగ ా ఒకే విధ్ముగా కనిపించవు. కొీతత నిబంధ్న

సువార్త లనిియు అదద యిేసును వివర్శసత ాయి, కానీ చాలాసార్మో ఆయనను గూర్శు వేర్ేవర్మ విధాలుగా
మాటాోడతాయి మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్యలోని వివిధ్ కోణాలను ఉదా టిసత ాయి.

మనక్ు న్ఘలుగు సువార్త లున్ఘాయ, కాని యేసు ఒక్కడే. మనము ద్ఘని నుండి

ఏమి చేయగలము? మంచిద్ి, మొదటిగా, యేసును ఒకే చితరములో సంగిహముగా
చూప్ించలేని ఒక్ చఘరిత్రఘతమక్ జటిలమైన వ్యకలతయని గురితంచుట ఆద్ి కస
రై త వ్ుల
మేధసుియైయునాద్ి. సువార్త లు చితరములుగా ఉన్ఘాయ, గనుక్ న్ఘలుగు

పారమాణిక్ గింథ సువార్త లలో యేస్టత ఆ చితరము, కానీ అద్ే సమయంలో సంఘటనల
యొక్క వివిధ కోణములను వివిధ విధఘలలో యేసు యొక్క పాతరలోనికల అవి

తీసుక్ుంట న్ఘాయ. న్ేను మీకొక్ ఉద్ఘహర్ణ ఇసాతను. యోహాను సువార్త లో,

ఉపమానములు మరియు దయయములను వళి గొటర ట లేవ్ు. మార్పక సువార్త లో,
యేసు ఉపమానములో చెపుబడఘ్డు, మరియు మార్పక సువార్త మొదటి

భాగములో తర్చుగా దయయములను వళి గొటర అదుుత్ఘలు ఉన్ఘాయ. మంచిద్ి,
వివిధ వ్ర్ణనలున్ఘాయ కాని అవి సుషరముగా అద్ే యేసును పరక్టిసత ున్ఘాయ.
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మరియు, పరత్ర సువార్త ర్చయత యేసును గూరిి సవలుభేద్ఘభిపారయమును

క్లిగియున్ఘాడు. ఒక్ర్ప ఆయన కీిసతనియు మరొక్ర్ప ఆయన కీిసత ు కాదనియు

భావించు దృష్ిరలో కాదుగాని యేసును యూదుల మస్ట్ియయని మరియు లోక్
ర్క్షక్ుడని చూప్ించుటలో వేరేవర్ప అవ్ధఘర్ణములను క్లిగియున్ఘార్ప. కాబటిర ,

వార్ప స్టతవచఛగా భావించఘర్ప, మరియు యేసు పరిచర్యను గూరిిన వివిధ కోణఘలను
వివిధ అంశాలను ఉద్ఘాటించుటక్ు, మరియు పరశ్ాలను వివిధ విధఘలలో

ర్ూప్ించుటక్ు మరియు జవాబులు ఇచుిటక్ు క్ూడఘ ప్తరర్ణలో వార్ప స్టతవచి
క్లిగియుండిరి.

—డా. బెన్ వితర్శంగరన్
సువార్త లలో అనేక విలక్షణమన
ై లక్షణాలు మర్శయు అంశాలు ఉనాియి. కాని ఈ ప్ర్శచయ
పాఠములో, ప్రతి సువార్త ర్ండు ప్రశిలకు సమాధానమిచుు విధ్మును చూదాేము: “యిేసు ఎవర్మ?”

మర్శయు “మనము యిేసును ఎలా వంబడించాల్వ?” మతత యి ఈ ర్ండు పారముఖ్యమైన ప్రశిలకు ఎలా
సమాధానమిసాతడో మొదటిగా చూదాేము.

మతత య సువార్త లో యేసు ఎవ్ర్ప?
సువార్త ర్చయితలందర్శలో, యిేసును పాత నిబంధ్నలో ప్రవచంచబడిన ఇశాీయిేలు యొకు

మస్ట్ియ ర్ాజుగా కేవలము మతత యి మాతరమే పేర్ొునాిడు.

మతత యి యిేసు ర్ాజతవమును గూర్శు ప్రసత ావించన కొనిి సా లాలను చూదాేము: 2:2లో

“యూదుల ర్ాజుగా ప్ుటిరనవాడెకుడ నునాిడు?” అని తూర్మప దదశప్ు జాానులు అడిగన
శ సందర్ుములో;
7:21-23లో, “ప్రభువా” అని పిలచన ప్రతివాడిని ప్ర్లోకర్ాజయములో ప్రవేశింప్నియయను అని యిేసు

చెపపి నప్ుపడు; 20:20-28లో అప సత లుల ైన యాకోబు మర్శయు యోహానుల తల్వో ర్ాజయములో తమ
పిలోలకు ఒక ప్రతదయకమైన సాానమును ఇవవమని వడుకొనిప్ుపడు; 25:31-46లో అంతయదినమందు
ర్ాజుగా ఆయన చదయు తీర్మపను గూర్శు యిేసు ఒక ఉప్మానం చెపపి నప్ుపడు; మర్శయు 27:37లో

“యూదుల ర్ాజు నజర్ేయుడెన
ై యిేసు” అను పేర్మను ర్పమా స్టైనికులు యిేసు తలపన
ై పటారర్ని మతత యి
వయంగయంగా పేర్ొునిప్ుపడు.

దదవుని మస్ట్ియ ర్ాజు దదవుని మస్ట్ియ ర్ాజయమును భూలోకమునకు తెచుునని

భావించబడింది. ఆయన ఇశాీయిేలును చెర్లో నుండి మర్శయు దాని శతయరవుల నుండి విడిపించును.
ఆయన సమాధానము మర్శయు శేీయసుిను సాాపించ, నీతితో ప్ర్శపాల్వంచును. యిేసు వీటనిిటిని
చదశాడు, కానీ యూదులు ఆశించన ప్దధ తిలో చదయలేదు.

మతత యి 5:17లో యిేసు చెపపి న మాటలను వినండి:
ధర్మశాసత మ
ర ున్ైనను పరవ్క్త ల వ్చనములన్న
ై ను కొటిర వేయవ్చిిత్రనని

తలంచవ్దుే. న్ర్వేర్పిటకే గాని కొటిర వేయుటక్ు న్ేను రాలేదు (మతత య 5:17).
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ఆయన ప్ర్శచర్యను చూచన అనేకమంది యూదులు ఈయన దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

నాశనము చదసత ునాిడని మర్శయు పాత నిబంధ్న వాగాేనములను నర్వేర్ముటలో విఫలమయాయడని

భావించన విష్యమును యిేసు అర్ాం చదసుకునాిడు. కాబటిర ఆయన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును మర్శయు ప్రవకత ల
వచనములను నర్వేర్ముచునిటట
ో కనబడకపల యినను, వాటిని నర్వేర్ముచునాినని సపష్ర ంగా
నిర్ాధర్శంచాడు.

ఈ వాకయభాగములో మాతరమే కాదుగానీ, కాలకీమన
ే ా, ఆయన ఇశాీయిేలు యొకు మస్ట్ియ

ర్ాజుగా తననుతాను ప్రదర్శించుకొనుచు, యిేసు పాత నిబంధ్న లేఖ్నాల యొకు ఒక అంశమును లేదా
వేర్ొకదానిని నర్వేర్ాుడని మతత యి చెపాపడు.

కాబటిర, మతత యి ప్రకార్ము, మనము యిేసును ఏ విధ్ముగా వంబడించాల్వ? యిేసు దదవుని

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ప్ర్శప్ూర్ణంగా అనుసర్శంచాడు, అయితద ఆయన చదస్టింది ఇది మాతరమే కాదు.

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును బాహయప్ర్ముగా అనుసర్శస్టేత సర్శపల దని ఆయన చెపాపడు. అయన ర్ాజయ పౌర్మలు

ఎలో ప్ుపడు అంతర్ంగములో నుండి ఆయనకు విధదయత చూపించాలని దదవుడు కోర్ాడు. సువార్త యొకు
సువర్త మానమేమిటంటే దదవుని ర్ాజయము వచుంది, దదవుని ప్రజలకు క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణను

తెచుంది, మర్శయు మనకు నూతన విధదయ హృదయాలను ఇచుంది. మార్మపచెందిన మన హృదయాలు
పేరమగా, కృతజా తగా, ఆనందంగా మర్శయు విధదయతతో యిేసును అనుసర్శంచు శకనతని మర్శయు పేరర్ణను
మనకు ఇసాతయి.

హృదయపూర్వక్ముగా ద్ేవ్ునికల విధేయత చూప్ించఘలని మనము

మాటాిడుకొనాపుుడు, హృదయమన్ేద్ి నిజముగా సరోవనాత పదముగా ఉంద్ి.

ఇద్ి తలనుండి హృదయమునక్ు మరియు హృదయము నుండి చేత్రకల అని న్ేను

న్ఘ పరజలక్ు బో ధిసత ాను. ఈ విధముగా మనము ఆయనక్ు విధేయత చూప్ించఘలి
మరియు ప్తరమించఘలి. తల ఊహక్ు స్టింహాసనము, మనసుిక్ు స్టింహాసనము,

మరియు పూర్ణ మనసుిత్ో మనము ద్ేవ్ుని ప్తరమించవ్లస్టినవార్మై ఉన్ఘాము.
మన పూర్ణ ప్మ
తర త్ో ద్ేవ్ుణిణ ప్తమి
ర ంచవ్లస్టిన వార్మై ఉన్ఘాము. మరియు మన

చేతులత్ో మరియు కాళిత్ో ద్ేవ్ునిని ప్తరమించవ్లస్టిన వార్మై ఉన్ఘాము. కాబటిర ,
హృదయమనగా ఛఘత్రలో ఒక్ భాగము మాతరమే కాదు. ఇద్ి అనిాంటిని
చుటర ముటేర పదము. కాబటిర , ద్ేవ్ునిని మనము బాహయపర్ముగా

ప్తరమిసుతన్ఘామా? అవ్ును, మనము ఆలాన్ే ప్తమి
ర సుతన్ఘాము. అయత్ే మన

అనురాగములత్ో క్ూడఘ ద్ేవ్ుణిణ మనము ప్తమి
ర ంచఘలి. అనిా విషయాలోి మనము
ద్ేవ్ుణిణ ప్తరమిసాతము, మరియు “హృదయము” అను పదము ఆ అనిా
విషయాలను సూచిసుతందని న్ేను నముమత్ఘను.

—డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
మతత యి సువార్త ర్ండు ప్రశిలకు ఇచున సమాధానమును మనము చూచాము, కాబటిర

ఇప్ుపడు మార్ము ఏమి చెపత ాడో చూదాేము.
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మార్పక సువార్త లో యేసు ఎవ్ర్ప?
మొదటిగా, మార్ము ప్రకార్ము, యిేసు ఎవర్మ? ఆయన కథనమంతటిలో, దదవుని ప్రజల

శతయరవులను జయించన శీమానుభవముగల దదవుని కుమార్మడుగా యిేసును గూర్శు మార్ము

ఉదాాటించాడు. దుష్ర శకుతలపై ఆయన అధికార్మును చూపించద యిేసు చదస్టన
ి అదుుత కార్యములను
గూర్శు అనేక ఉదాహర్ణలను మార్ము నమోదు చదశాడు. మతత యి మర్శయు లూకా సువార్త ల కంటే
మార్ము సువార్త అతి చనిగా ఉనిప్పటికర, ఇది దాదాప్ు అనేక అదుుత కార్యములను —
ప్దుననిమిదిని నమోదు చదస్టంి ది.

మార్ము సువార్త ఆర్ంభములోనే యిేసు జయించన మర్శయు శీమానుభవముగల దదవుని

కుమార్మడు అని మనము చూసాతము. మొదటి అధాయయములోనే, బాపిత సుమిచుు యోహాను యిేసు
ర్ాకడను గూర్శు మర్శయు యిేసు ఆర్ంభించు ప్ర్శచర్యను గూర్శు ప్రవచంచాడు. ఆయన బాపిత సుము
ప ందాడు, అర్ణయములో శోధించబడా్డు, మొదటి శిష్యయలను పిలచాడు, దుషారతులను వళో గొటారడు,

మర్శయు వివిధ్ ర్పగగీసత ులను సవసా ప్ర్చాడు. ఈ కార్యములనిిటిని గూర్శు పప
ై న
ై చదివినా, యిేసు

దదవుని ర్ాజయ శతయరవులను అధికార్ంతో జయిసుతనాిడని తవర్శత కథనము తెల్వయజేసత ుంది. ప్ర్శచర్య
ఆర్ంభము నుండియిే ఆయనను శీమానుభవముగల దదవుని కుమార్మనిగా మార్ము చూపించాడని
లోతయగా చదివినప్ుపడు కూడా అర్ామౌతయంది.

ఉదాహర్ణకు, మార్ము 1:12-13లో యిేసు బాపిత సుము తర్మవాత ఈ కథనమును మనము

చదువుతాము:

వంటన్ే పరిశుద్ఘధతమ ఆయనను అర్ణయములోనికల త్ోరస్టికొనిపో యను. ఆయన
సాత్ఘనుచేత శరధింపబడుచు అర్ణయములో నలువ్ద్ి ద్ినములు

అడవిమృగములత్ోక్ూడ నుండెను.మరియు ద్ేవ్దూతలు ఆయనక్ు పరిచర్య
చేయుచుండిరి (మార్పక 1:12-13).

యిేసు తన ప్ర్శచర్య ఆర్ంభము నుండియిే సాతాను దాడులను అనుభవించాడు. మర్శయు

శీమానుభవముగల దాసునిగా యిేసును చతీరకర్శంచు ఈ చతరము యిేసు హింసను మర్శయు
తిర్సాుర్మును భర్శంచునటట
ో గా మార్ము సువార్త యంతటిలో ఇది కొనసాగుతయంది.

కాబటిర, శీమానుభవముగల జయశాల్వయిెన
ై , యిేసును ఏ విధ్ముగా వంబడించాలని మార్ము

చెబుతయనాిడు? ఒక ప్రకు, మార్ము సువార్త కైసతవ జీవితమును అలంకర్శంచ చెప్పదు. శిష్యర్శకము
అనగా కష్ర మన
ై ది మర్శయు కొనిిసార్మో నిర్ాశప్ర్మసుతంది, ఈ ప్రకయ
నీ లో మనము బాధ్ప్డతాము,

తప్ుపలు చదస్టి విఫలమైపల తాము అని మార్ము వివర్శంచాడు. వాసత వానికన, మార్ము సువార్త యొకు ఒక
ప్రతయద క లక్షణం ఏమిటంటే యిేసు శిష్యయలు ఆయనను అర్ాం చదసుకొనుటలో మర్శయు విశావసముతో

ఆయనకు సపందించుటలో ఎంతో తర్చుగా విఫలమయ
ై ాయర్మ. మార్ము 4:40లో శిష్యయలకు విశావసం

ఉనిదా అని యిేసు ఆశుర్యపల యాడు; 6:52లో, శిష్యయల “హృదయాలు కఠశనమాయిెను”; 7:18లో,
శిష్యయలు ఆయన బో ధ్నను గీహింప్లేదని “అవివేకుల ైయునాిర్ా” అని యిేసు వార్శని గదిేంచాడు;
9:18లో, శిష్యయలు దుర్ాతులను వళో గొటర లేకపల యార్మ; 9:38-41లో, శిష్యయలు దయయములను

వళో గొటేరవానిని తప్ుపగా ఆటంకప్ర్చార్మ ఎందుకంటే వార్శకన తెలీదు; మర్శయు 14వ అధాయయములో, ఒక
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శిష్యయడు అధికార్మల యొదే యిేసును ఎర్మగనని చెపాపడు, యిేసుతో సాంగతయమును ఎర్మగనని
చెపాపడు, మర్శయు యిేసును విడిచపటారడు.

మార్ము సువార్త లోని ఈ అవధార్ణ యిేసును వంబడించుటను గూర్శు కనీసము ర్ండు

విష్యాలను బో ధిసత ుంది. మొదటిగా, శిష్యయలవల , మనము యిేసును ఎలో ప్ుపడు అర్ాము చదసుకోలేము.
వాసత వానికన, బెైబిలోోని అనేక విష్యాలను మనము అపార్ాము చదసుకుంటాము. కాబటిర, మనము ఇంకా
నేర్ముకోవలస్టినవి చాలా ఉనివి అని గుర్శతంచ తగశగంప్ు సవభావముతో ఉండాల్వ. దీనిలో భాగంగా, దదవుని
వాకయము విచతరముగా లేదా మనకు తప్ుపగా కనిపిసత ునినూ అది సతయమన
ై దని తెలుసుకొని,
విశావసముతో బెైబిలు బో ధ్ను స్ట్వకర్శంచాల్వ.

మర్శయు ర్ండవదిగా, కస
ై త వులకు కషారలు మర్శయు బాధ్లు అనివార్యము. యిేసుని

వంబడించకుండ ఆటంకప్ర్చు అనేక ప్రమాదాలు, అనేక శోధ్నలు ఉనాియి.
మార్ము 8:34-35లో యిేసు ఏమి చెపాపడో వినండి:

ననుా వంబడింప గోర్పవాడు తనుా త్ఘను ఉప్తక్ించుకొని తన స్టిలువ్యత్రత ి కొని
ననుా వంబడింపవ్లెను. తన పారణమును ర్క్ించుకొనగోర్పవాడు ద్ఘని

పో గొటర కొనును; న్ఘ నిమితత మును సువార్త నిమితత మును తన పారణమును
పో గొటర కొనువాడు ద్ఘని ర్క్ించుకొనును (మార్పక 8:34-35).

మనము ఆయనతో చదసుకొనిన నిబంధ్నలో నముకముగా ఉండాలని యిేసు బో ధించాడు.

యిేసు శీమబొ ందినటేో మనము కూడా శీమబొ ందుటకు శోధ్నలో మర్శయు ఆతీుయ పల ర్ాటములలో
నిలబడుటకు స్టిదధముగా ఉండాల్వ. కానీ ఈ వాకయభాగములో మర్ొక విష్యం గమనించండి: యిేసు
శీమానుభవముగల దదవుని కుమార్మడు మాతరమే కాదుగానీ; ఆయన జయశాల్వయిెన
ై దదవుని

కుమార్మడు. నిజానికన, శీమప ందిన మర్ణము దావర్ా ఆయన జయించాడు. ర్ాజయము కొర్కు శీమలో
కూడా ఆయనను నముకముగా వంబడిస్టేత, మనము నితయజీవమును ప ందుకుంటాము.

నిజముగా ముఖ్యమైన విషయముల మీద దృష్ిరప్ెటర విధముగా మనలను
పురికొలుు పరభావ్ము శ్ిమానుభవ్మునక్ు ఉనాద్ి, మరియు — బాధ

కార్ణముగా — ఇద్ి మాతరమే శాశ్వతము కాదన్ే గిహింపు క్లుగుతుంద్ి. న్ేను
ఏద్ో ఉనాతమన
ై ద్ఘనికొర్క్ు జీవిసుతన్ఘాను, మరియు ద్ఘని మధయలో క్ూడఘ

ద్ేవ్ునిప్ెై ఆధఘర్పడత్ఘను ఎందుక్ంటే కీిసత ులో న్ఘక్ునా ద్ఘనియొక్క వాసత విక్త న్ఘ
సుఖ్ము, న్ఘ భదరత, మరియు న్ఘ సంత్ోషము మరియు న్ేను పటిర ంచుకొన్ే
అన్ేక్మైన వాటిక్ంటే ఉనాతమైనద్ి అని న్ఘక్ు త్ెలుసు.

—డా. జాన్ మకనునేో
యేసు శ్ిమానుభవ్ముగల ద్ఘసునిగా వ్చఘిడు. మరియు కీస
ి త ును

వంబడించఘలనుకొన్ేవార్ప తమ జీవిత్ఘలోి పారముఖ్యమన
ై బాధక్ు చోట క్లిుంచఘలి.
ఎంత్ో శ్ిమత్ో నిండుకొనిన ఈ లోక్ములోనికల మనము వ్చిినపుుడు, కీస
ి తు
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పరిచర్యలో భాగసుాలముగా ఉండఘలంటే, మన స ంత జీవితములలో శ్ిమ

అనుద్ఘనికల ఒక్ భాగము ఉండఘలి అని అనుకోవ్డమే యేసు యొక్క వ్యకలతతవములో
ఒక్ భాగము క్ూడఘ. కేవ్లము మన బాధ మాతరమే కాదుగానీ ఇతర్పల బాధ,
వాసత వానికల విలప్ిసత ునా వారిత్ో మనము విలప్ిసత ున్ఘాము, మరియు వారి

బాధలను మన జీవిత్ఘలోికల తీసుక్ుంటాము మరియు ద్ఘనిలో భాగంగా ఉంటాము
మరియు ఆ సందర్ుములో పరిచఘర్క్ులముగా ఉంటాము. మనము కీిసత ును

అనుసరిసత ుండగా, పరిచర్య చేయవ్లెనని ద్ేవ్ుడు భావిసుతనా పరధఘన విధఘన్ఘలలో

ఒక్టి ఈ శ్ిమ అని గురితంచినపుుడు, మరియు శ్ిమ అన్ే కోవ్త్ో ఈ లోక్ములోనికల
పరవశ
ే ంచినపుుడు మాతరమే, మనము ద్ేవ్ుని యొక్క హృదయమును అర్ధ ము
చేసుక్ుంట న్ఘాము. అపుుడు, ద్ేవ్ుడు మనలను పరక్ాళపర్పసాతడు. ఈ శ్ిమ
అనునద్ి పరవ్ర్త నను ఉతునాం చేసత ుంద్ి, అద్ి నిరరక్షణను ఉతునాం చేసత ుంద్ి,

మరియు అద్ి స్టిార్తవమును ఉతునాం చేసత ుంద్ి. మన జీవిత్ఘలలో, వేరే ఏద్ెైన్ఘ
విధములో క్ంటే క్ూడఘ శ్ిమల మధయలో ఎక్ుకవ్గా ద్ేవ్ుడు పరక్ాళనపర్చు
విధఘన్ఘలలో కార్యం చేయడం క్ూడఘ మనము చూడగలుగుత్ఘము.

—డా. కే. ఎర్శక్స థో యిన్
ె ి
మతత యి మర్శయు మార్మును మనసుిలో ఉంచుకొని, యిేసు మర్శయు ఆయన అనుచర్మలను
గూర్శున మన ప్రశిలకు లూకా ఏ విధ్ముగా సమాధానమిసాతడో చూదాేము.

లూకా సువార్త లో యేసు ఎవ్ర్ప?
ఆయన ప్రప్ంచమును ర్క్ష్ించద దయగల ర్క్షకుడు అని ప్రకటిసత ూ “యిేసు ఎవర్మ?” అను ప్రశికు

లూకా సమాధానమిచాుడు. యిేసు దదవుని ర్క్షణను ధ్నికులకు మర్శయు దర్శదురలకు, మత
నాయకులకు మర్శయు సమాజములో వల్వవేయబడినవార్శకన ఒకే విధ్ంగా తెచాుడు. యిేసు

సువర్త మానము ప్రతిఒకుర్శకర — విముఖ్యమన
ై వార్శకన మర్శయు తయచుమన
ై వార్శకన కూడా — చెందినది.
లూకా ఈ విష్యమును అనేక విధాలుగా ఉదాాటించాడు. అనేకమంది ప్ుర్మష్యలు స్ట్త ల
ర ను తకుువగా
భావించద సమయంలో యిేసు సల దర్రమణుల ైన మర్శయ మర్శయు మార్త ను గౌర్వించాడు. స్ట్త ల
ర ను,

ర్పగులను, వికలాంగులను, మర్శయు యూదులు-కానివార్శని, గౌర్వపాతయరలుగా చూపించద ఉప్మానాలను
మర్శయు కథనాలను లూకా నమోదు చదశాడు. దదవాలయంలో తన జీవితములో దాచుకుని చని

మొతత మును సమర్శపంచన విధ్వర్ాలను యిేసు ప్రశంస్టించాడు. తయచఛమన
ై సుంకప్ుగుతత దార్మడెైన

జకుయయను గూర్శు లూకా చెపాపడు, అకుడ ఆయన యిేసుకనచున సమాధానం లూకా పాఠకులందర్శకర
మాదిర్గ
శ ా ఉంది. సమయం గడుసుతండగా, సమాజము తిర్సుర్శంచన లేదా ఉపేక్ష్ించన వార్శ యిెడల
యిేసు కనుప్ర్చన శీదధను లూకా నమోదు చదశాడు.

ఒక ఉదాహర్ణగా, లూకా 7:12-16లో ఈ కథనము వినండి:
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ఆయన [యేసు] ఆ ఊరి గవినియొదే క్ు వ్చిినపుుడు, చనిపో యన యొక్డు
వలుపలికల మోస్టికొని పో బడుచుండెను —అతని తలిి కల అతడొ క్కడే క్ుమార్పడు,
ఆమ విధవ్రాలు… పరభువ్ు ఆమను చూచి ఆమయందు క్నిక్ర్పడి,

“ఏడువ్వ్దే ని” ఆమత్ో చెప్ిు, దగగ ర్క్ు వ్చిి పాడెను ముటర గా మోయుచునావార్ప
నిలిచిరి. ఆయన “చినావాడఘ, లెమమని నీత్ో చెపుుచున్ఘాననగా” ఆ చనిపో యన
వాడు లేచి క్ూర్పిండి మాటలాడసాగను; ఆయన అతనిని అతని తలిి కల

అపుగించెను. అందర్ప భయాకాింతులెై “మనలో గొపు పరవ్క్త బయలుద్ేరి

యున్ఘాడనియు,” “ద్ేవ్ుడు తన పరజలక్ు దర్శనమను గిహించియున్ఘాడనియు”
ద్ేవ్ుని మహిమపర్చిరి (లూకా 7:12-16).

మొదటి-శతాబే ప్ు ర్పమా ప్రప్ంచములో, కుమార్మని కోలోపయిన విధ్వర్ాల్వకన చాలా తకుువ
సహకార్ము ఉండదది మర్శయు ప్ని చదసుకొనుటకు కూడా తకుువ అవకాశం ఉండదది. ఆమపై యిేసు

చూపించన కనికర్మును ఉదాాటించుట దావర్ా, ర్క్షకునిగా ప్రభువు యొకు ప్ని ఆఖ్ర్మకు పేదవార్శకన
మర్శయు నిసిహాయులకు కూడా ఉదదేశించబడినదని లూకా చెపాపడు. ఈ కథనము చవర్పో ప్రజలు

వాయఖ్ాయనించనటట
ో గా, అవసర్తలో ఉనివార్శకన మర్శయు అనధికార్మలకు యిేసు ప్ర్శచర్య, దదవుడు తన
ప్రజలకు సహాయము చదయుటకు వచాుడనుటకు ర్మజువుగా ఉంది.

కాబటిర, లూకా సువార్త ర్ండవ ప్రశికు ఏ విధ్ముగా సపందిసత ుంది: మనము యిేసును ఎలా

అనుసర్శసత ాము? మంచది, బ్రదల యిెడల లూకాకుని శీదధను గమనిసూ
త , మనము చదయగల్వగశన ఒక
ప్ని ఏమిటంటే ఇతర్మలపై కనికర్ప్డడం. బ్రదలపై శీదధ చూపించాల్వ, మర్శయు వార్శ అవసర్తలను

తీర్ాులనే తప్న కల్వగశ ఉండాల్వ. మనము మనకు కల్వగశనవాటిని, ఆహార్మును, ధ్నమును మర్శయు
సమయమును వార్శ జీవన కొనసాగశంప్ుకు ఉప్యోగశంచాల్వ. వాసత వానికన, అవసర్తలో ఉనివార్శ

పారర్ానలకు సమాధానముగా దదవుడు దాతృతవముగల కైసతవులను ప్ంప్ుతాడు. లూకా 12:33లో యిేసు
చెపపి నటట
ో గా:

మీక్ు క్లిగినవాటిని అమిమ ధర్మము చేయుడి. పాతగిలని సంచులను

పర్లోక్మందు అక్షయమన
ై ధనమును సంపాద్ించు కొనుడి; అక్కడికల ద్ొ ంగరాడు,
చిమమటకొటర దు (లూకా 12:33).
మనము ఆయన ప్రజలను ప్టిరంచుకొంటట నముకముగా యిేసును వంబడించనప్ుపడు,

ఆయన శాశవత సావసా యమును మనకు బహుకర్శసత ాడు.

యిేసును వంబడించద మర్ొక మార్గ మద
ే నగా దదవుడు మన అవసర్తలను తీర్ముతాడను

సతయములో నిశుయత కల్వగశ ఉండుట.

లూకా 12:22-31లోని యిేసు మాటలను వినండి:
ఏమి త్రందుమో, అని మీ పారణమును గూరిియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో,
అని మీ ద్ేహమును గూరిియన
ై ను చింత్రంపక్ుడి... ఏమి త్రందుమో, యేమి
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త్ఘరగుదుమో, అని విచఘరింపక్ుడి, మీరరత్ే ఆయన రాజయమును వదక్ుడి, ద్ఘనిత్ో
క్ూడ ఇవి మీ క్నుగిహింపబడును (లూకా 12:22-31).

దదవుని ర్ాజయ సభుయలుగా, మన గొప్ప ర్ాజైన యిేసుకరస
ీ త ు మనపై శీదధ చూప్ుతూ మన

అవసర్తలను తీర్ముతాడని మనము ఒక నిశుయత కల్వగశ ఉండాల్వ.

ర్క్షకుని నముుకొనుటపన
ై ఈ ఉదాాటన లూకా సువార్త లోని ర్ండు ఇతర్ అంశాలకు దగగ ర్గా

ఉంటటంది: శాంతి మర్శయు ఆనందం. ఉదాహర్ణకు, లూకా సువార్త ఆర్ంభములో, లూకా 2:10-14, ఈ
దూత ప్రకటనను మనము చదువుతాము:

మహా సంత్ోషక్ర్మైన సువ్ర్త మానము న్ేను మీక్ు త్ెలియజేయుచున్ఘాను…

సరోవనాత మన
ై సా లములలో ద్ేవ్ునికల మహిమయు భూమిమీద
సమాధఘనమును క్లుగునుగాక్ (లూకా 2:10-14).

మర్శయు ఇర్వ-ై ర్ండు అధాయయముల తర్మవాత, లూకా తన సువార్త ను ఆర్ంభించన ర్రతిగానే

ముగశంచాడు. ఆయన కథ ముగశంప్ులో, శిష్యయలు యిేసును వంబడించుచు 2వ అధాయయములో
దూతలు ప్రవచంచన ఆనందమును అనుభవించార్మ.
ఆ సంభాషణలో ముమామర్ప, యోహాను 20లో, యేసు ఇలా చెపాుడు,

“సమాధఘనము క్లుగును గాక్.” ఆయన హలో చెపత ున్ఘాడని న్ేను అనుకోడం

లేదు. ఇద్ి వాసత విక్తక్ు పున్ఘద్ి అని చెపత ున్ఘాడని న్ఘ ఆలోచన. మీర్ప వేదనక్ు
గురరనపుటికీ, ప్తరమించిన వారిని కోలోుయనపుటికీ, మరియు న్ేను

త్రరిగిరాబో వ్ుచున్ఘానని మీక్ు త్ెలియనపుటికీ, తవర్లోన్ే రోమీయుల

నియంతృతవములో ఉంటార్ని, మీర్ప హింస్టించబడత్ఘర్ని, మరియు మరింత

హింసను మీర్ప ఎదురొకంటార్ని మీక్ు త్ెలియునపుటికీ న్ేను ఇక్కడ ఉన్ఘానని
మరియు న్ేనిక్కడ ఉనాపుుడు, సమాధఘనమును త్ెసత ానని మీర్ప

త్ెలుసుకొనవ్లెను. న్ేను మీ ఆనందమును. కాబటిర ఏద్ిఏమన్
ై ఘ, మన బాహయ
జీవితములో ఏమి జరిగన
ి ను, అంతర్ంగ జీవితములో ఏమి జరిగినను, మీర్ప

ననుా ఎరిగినట్ి త్ే
ల , నిజమన
ై సమాధఘన పున్ఘద్ి ఉంట ంద్ి. బబి
ై లానుసార్మైన

పదము “ష్ాలోమ్,” ఈ మాట ఏమి సంభవించినపుటికీ క్ూడఘ ఉండగలిగే ద్ేవ్ుని
పూర్ణ ర్ూపాతమక్ నీత్ర పాలనను మరియు ద్ేవ్ుని పాలనను సూచిసుతంద్ి.
మరియు, న్ేను సమాధఘనము నిచుిచున్ఘాను. న్ేను కేవ్లము

సమాధఘనపర్చుటక్ు మాతరమే ఇక్కడలేను. భావోద్ేరక్ము క్ంట్ మినాయన
ై
నిజమన
ై సమాధఘనమిచుిటక్ు ఇక్కడ ఉన్ఘాను. ఇద్ి పరపంచమును న్ఘ

ఆధీనములో క్లిగియున్ఘానని చెపుు భావార్ా క్మన
ై ఆనందము, మరియు

మొదటిగా న్ఘ ద్ఘవరా జర్గనిద్ి న్ేను మీక్ు జర్పగనివ్వను అని యేసు చెపాుడు.
ఆతమ ఫలమును గూరిి ప లు మాటాిడినపుుడు ద్ీనిని గూరిి ఆయన చెప్ిున
విధఘనము న్ఘక్ు ప్ిరయము. పరిశుద్ఘధతమ కరైసతవ్ుల జీవితమును నింపడఘనికల
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వ్చిినపుుడు, మీర్ందర్ూ ప్తమి
ర సాతర్ప అని ఆయన చెపత ున్ఘాడు; తదుపరి

పదమేమనగా, మీక్ు ఆనందము క్లుగుతుంద్ి. మరియు అవి విడద్ీయరానివ్ని

న్ఘ ఆలోచన. వాసత వానికల, ఆయన అదనముగా ఆర్ప విషయాలను చేరాిడు, కానీ
ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ద్ేవ్ుని ప్తరమ న్ఘప్ెై ఉదయంచినపుుడు లేద్ఘ

న్ఘలోకల వ్చిినపుుడు, ద్ఘని పరాయవ్సానముగా, వాసత వ్మును గూరిి న్ఘ స ంత
జాానముత్ో జీవించను, అద్ి బహుశా మూర్ాముగా, నిరాశాపూరితముగా,

అభావార్ా క్ముగా ఉంట ంద్ి. అయత్ే యేసు ఉనికలలో ఉనాపుుడు, ఒకే ఒక్

సుందన ఏమనగా, న్ేను సమాధఘనముగా ఉన్ఘాను. ఆయన పునర్పత్ఘాన శ్కలతని

న్ఘ జీవితములో ఇచఘిడు మరియు న్ఘక్ు ఆనందం, నిరరక్షణ ఉన్ఘాయ ఎందుక్ంటే
యేసుయందు ఓటమి లేదు. “వేర్పగా రాబో యే విషయాలు” లేవ్ు. ఆయన
అనిాంటిని పూరితగా, పరిపూర్ణ ంగా త్ెసత ాడు.

—డా. బిల్ ఊర్
24:52-53లో లూకా చవర్శ మాటలు ఆలకనంచండి:
వార్ప ఆయనక్ు నమసాకర్ము చేస్టి మహా ఆనందముత్ో యర్ూషలేమునక్ు

త్రరిగి వళ్లి . యడత్ెగక్ ద్ేవాలయములో ఉండి ద్ేవ్ుని సోత తరము చేయుచుండిరి
(లూకా 24:52-53).

లూకా సువార్త లో, యిేసును వంబడించడమంటే, మన ర్క్షణను బటిర మర్శయు దదవుడిచున

ఆశీర్ావదములను బటిర ఆనందించడం, ఆయనయందు విశీమించడం, మన అవసర్తలనిియు

తీర్ముడానికన ఆయనయందు విశవస్టించడం, మర్శయు ఇవే ఆశీర్ావదములు ఇతర్మలకు కలుగజేయుటలో
మనలను వాడుకొనుటకు మనలను మనం ఆయనకు సమర్శపంచుకోవడం.

“యిేసు ఎవర్మ?” మర్శయు “యిేసును మనము ఏ విధ్ముగా వంబడిసత ాము?” అను ప్రశిలకు

మతత యి, మార్ము, లూకా ఇచున సమాధానములను ప్ర్శశీల్వంచన పిముట, ఇప్ుపడు ఈ ప్రశిలకు
యోహాను ఇచున ప్రతదయక సమాధానమును చర్శుంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

యోహాను సువార్త లో యేసు ఎవ్ర్ప?
యోహాను సువార్త లో, యిేసును ర్క్షణ యొకు శాశవత ప్రణాళికను నర్వేర్ుశ న దదవుని
కుమార్మడుగా యోహాను ప్ర్శచయం చదశాడు. దదవుని కుమార్మనిగా యిేసు గుర్శతంప్ును ఉదాాటించుటలో,
యిేసు తండిత
ర ో కల్వగశయుని ప్రతయద క సంబంధ్మును గూర్శు యోహాను మాటాోడాడు. యిేసు తన తండిర
యొకు అంతిమ ప్రతయక్షతగా ఉనాిడు మర్శయు ఆయనయందు విశావసముంచు వార్శకన

నితయజీవమునిచదు ఏకైన మార్గ ముగా ఉనాిడు. ఉదాహర్ణకు, ఇతర్ మూడు సువార్త ర్చయితలు యిేసు
జననము లేదా ఆయన భూలోక ప్ర్శచర్యతో తమ కథనాలను ఆర్ంభించార్మ, అయితద లోకమును

సృషిరంచనప్ుపడు దదవుని కుమార్మడు తండిత
ర ో ఉనాిడు అని, ఇప్ుపడు తండిర తన అదివతీయ కుమార్మని
దావర్ా ప్రతయక్షప్ర్చబడా్డు అని చెబుతూ యోహాను ఆర్ంభించాడు.
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యోహాను ఈ మహిమకర్మన
ై సందదశమును అందించన మర్ొక మార్గ మద
ే నగా యిేసు ప్ల్వకనన

“నేనే” అను మాటలు. ఈ ప్రకర్ణములోో, దదవుని నిబంధ్న నామమన
ై “యాహేవ,” కొనిి సార్మో

“యిెహో వా”గా అనువదించబడిన నామమును యిేసు ఉలేోఖంచాడు. నిర్గ మకాండము 3:14లో, “యాహేవ”
యొకు ప్రథాన అర్ాము “నేను” అని దదవుడద సవయంగా వివర్శంచాడు. యోహాను 6:35లో, “జీవాహార్ము
నేనే” అని ఆయన చెపపి నప్ుపడు, యిేసు ఈ నామమునే ఉలేోఖంచాడు. దీనిని మనము 8:12 మర్శయు
9:5లో, “నేను లోకమునకు వలుగు” అను ప్దసమూహములో చూడవచుు. మర్శయు 10:7, 9లో
“దావర్మును నేనే” అని మనము చదువుతాము. 11:25లో, “ప్ునర్మతాానమును జీవమును నేనే.”
14:6లో, “నేనే మార్గ మును, సతయమును, జీవమును.” 15:1లో, “నేను నిజమైన దారక్ష్యవల్వో ని” అని

మనము వారయబడియుండుట చూసాతము. మర్శయు 18:58లో, “నేను” అని యిేసు చవర్శ ప్రకటన

చదశాడు. ఈ ప్రతి ఉదాహర్ణలోను, ప్వితరమన
ై పాత నిబంధ్న దదవుని నామమును మోయుచునివానిగా
మర్శయు తన స ంత వయకనతతవములో దదవుణిణ ప్రతయక్షప్ర్చదవానిగా యిేసు తనుితాను ప్రకటించుకునాిడు.
దదవుని శాశవత ర్క్షణ ప్రణాళికలో యిేసు యొకు కేందర సాానము ప్రతయద కముగా యోహాను 17లో

యిేసు యొకు ప్రధాన యాజకుని పారర్ానలో కనిపిసత ుంది. యోహాను 17:24లో యిేసు ఏమి పారర్శాంచాడో
వినండి:

తండరర, న్ేన్క్కడ ఉందున్ో అక్కడ నీవ్ు న్ఘక్ు అనుగిహించిన వార్పను న్ఘత్ోక్ూడ
ఉండవ్లె ననియు, నీవ్ు న్ఘక్ు అనుగిహించిన న్ఘ మహిమను వార్ప

చూడవ్లెననియు కోర్పచున్ఘాను. జగతు
త పున్ఘద్ి వేయబడక్ మునుప్త నీవ్ు
ననుా ప్తమి
ర ంచిత్రవి (యోహాను 17:24).

యిేసు తన అనుచర్మల ర్క్షణను సృషిరకన ముందద కుమార్మడిపై తండిక
ర న ఉని పేరమతో

అనుసంధానించాడు. ఆయన చెప్పదలచనది ఏమిటంటే మన ర్క్షణ యిేసు కొర్కు తండిర దార్పల స్టిన
పేరమ.

కాబటిర, ర్క్షణ యొకు శాశవత ప్రణాళికను నర్వేర్శున దదవుని కుమార్మనిగా యిేసును యోహాను

ప్ర్శచయం చదస్టన
ి టో యితద, యోహాను సువార్త మన ర్ండవ ప్రశికు ఎలా సమాధానమిసుతంది? మనము
యిేసును ఎలా వంబడిసత ాము?

యోహాను సువార్త లో, యిేసును వంబడించద ప్రథానమైన మార్గ మేదనగా దదవునిని పేమి
ర ంచడం,

మర్శయు అదద పేమ
ర ను ఒకర్శకొకర్మ చూపించుకోవడం. అనేక విధాలుగా అనుసర్శంచడానికన యిేసు ఈ
ప్దధ తిని మన కొర్కు నిమయమించాడు. ఉదాహర్ణకు, దీనిని మనము యోహాను 17:23-26లో

చూసాతము, అకుడ కుమార్మని యిెడల తండిర పేరమను గూర్శు యిేసు మాటాోడుచునాిడు. ఇది యిేసు

నర్వేర్ుశ న ర్క్షణ ప్రణాళిక వనుకుని కుమార్మని కొర్కన
ై తండిర యొకు శాశవత పేమ
ర . కాబటిర, యోహాను
సువార్త లో శిష్యర్శకము అనునది పేరమగా వర్శణంచబడింది. యోహాను 13:34-35లో యిేసు ఆయన
అనుచర్మలతో చెపిపనటట
ో గా:
మీర్ప ఒక్రి న్ క్ర్ప ప్తరమింపవ్లెను. న్ేను మిముమను ప్తరమించినటేర మీర్పను ఒక్రి

న్ క్ర్ప ప్తరమింపవ్లెను. మీర్ప ఒక్నియడల ఒక్డు ప్తమ
ర గలవారరనయడల ద్ీనిబటిర
మీర్ప న్ఘ శషుయలని అందర్పను త్ెలిస్టికొందుర్న్ను (యోహాను 13:34-35).
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యోహాను ప్రకార్ము, ఆయన పేరమతో ఒకర్శనొకర్మ పేరమించుట దావర్ానే మనము యిేసును

వంబడిసత ాము.

ఈ విధ్ముగా, శిష్యర్శకము పేమ
ర తోనే ఆర్ంభమైంది మర్శయు కొనసాగశంది. మన కొర్కన
ై దదవుని

పేరమ మన శిష్యర్శకమును ఆర్ంభిసుతంది. మర్శయు దదవుని పేమ
ర మన దావర్ా ఇతర్మలకు ప్ంచబడడమే
మన శిష్యర్శక వయకరతకర్ణముగా ఉంది. యోహాను తన సువార్త అంతటను తనుిగూర్శు “పేరమించన

శిష్యయడు”గా కాకుండా “యిేసు పేరమించన శిష్యయడు”గా ఎందుకు పేర్ొునాిడో అర్ాం చదసుకోడానికన ఇది
దో హదప్డుతయంది. ఇతర్మలను పేరమించద సామర్ాయం అతని యిెడల యిేసుకుని పేమ
ర యొకు

లోతయలనుండి వసుతంది. యిేసు అనుచర్మలు మొదటిగా పేరమించబడా్ర్మ, తర్మవాత ఒకర్శనొకర్మ
పేరమించుటకు పిలువబడా్ర్మ.

న్ఘలుగు సువార్త ల యొక్క వవి
ై ధఘయలలోని వ్యత్ఘయసాలు కొంతవ్ర్క్ు విర్పదధ ముగా,

వివాద్ఘసుదముగా ఉన్ఘాయని, అవి విభేద్ిసత ునా క్థనములను చెపత ున్ఘాయని

ఒక్ర్ప ఆశ్ిర్యపడినను, అవి అలా ఉన్ఘాయని న్ేను ఎనాటికీ తలంచను. న్ఘలుగు
సువార్త లలో మనక్ు క్నిప్ించేవి యేసును గూరిిన న్ఘలుగు అనుక్ూల

దృకోకణఘలు అన్ేద్ి న్ఘ భావ్న. పాపము మరియు మర్ణము నుండి పాపులను
ర్క్ించుటక్ు ఈ లోక్మునక్ు వ్చిిన ద్ేవ్ుని అవ్త్ఘర్మైన ఈ వ్యకలత చరితరను

మనక్ు చెపుుటలో ఈ న్ఘలుగు సువార్త లు ఏకీక్ృతమవ్ుత్ఘయ. పరత్ర సువార్త యు
యేసును వివిధ దృకోకణఘల నుంచి దృష్ిరంచి ఆయన జీవితములోని వివిధ

వివ్రాలను ఉద్ఘాటిసత ుంద్ి, కాని ఆ సంద్ేశాలు మరియు దృకోకణఘలు విర్పదధ మైనవి
కావ్ుగానీ అనుక్ూలంగా ఉన్ఘాయ.

—డా. స్ట్రవ్ కోవన్

ముగింపు
ఈ పాఠంలో, సువార్త ల అధ్యయనము మనకు ప్ర్శచయము చదయబడింది. సువార్త లు

విశవసనీయమన
ై చార్శతిరక వర్ణనలని పేర్ొుంటట వాటి యొకు సాహితయ లక్షణమును చూచాము. ఇవి కొీతత
నిబంధ్న గీంథములో పారమాణిక భాగమని చూపిసత ూ సంఘములో వాటి యొకు సాానమును కూడా

చూచాము. మర్శయు ఒకదానికొకటి పల ల్వు చూచ, ప్రతి సువార్త కూడా యిేసును మర్శయు శిష్యర్శకమును
గూర్శు విలక్షణమైన ప్దధ తిలో చతీరకర్శంచననూ, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శుయిే మాటాోడుచునాియని
కనుగొనాిము.

సువార్త లను అర్ాం చదసుకోవడం ప్రతి కస
ై త వునికన చాలా అవసర్ము. ఈ జీవితములో మర్శయు

ర్ానుని జీవితములో మన నిశుయతయంతటిని ఎనిడును ముఖ్ాముఖగా చూడని యిేసు

హసత ములలో ఉంచాము. ఆయనను గూర్శు మనకు తెల్వస్టిన ప్రతిదీ, ఆయన వాకయము దావర్ా — మర్శ

ప్రతయద కముగా సువార్త ల దావర్ానే — మనకు తెలుసు. ఆశాజనకంగా, ప్రతి సువార్శతకుని సందదశము మన
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మొదటిపాఠము : సువార్త ల యొకు ప్ర్శచయం

విశావసమును మర్శయు జీవితమును ఎలా ప్రభావితం చదశాయో అర్ాం చదసుకోడానికన నాలుగు సువార్త లలో
ప్రతిదానిని మర్శంత లోతయగా విశేోషించుటకు ఈ ప్ర్శచయ పాఠంలో మనము నేర్ముకొనిన విష్యాలు
మనల్వి స్టిదధప్ర్చాయి.
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