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సువార్త లు
ర్ండవ పాఠము

మతత యి సువార్త

ఉపో ద్ఘాత్ము
1919లో బెల్వియం ర్ాజైన ఆలబర్డర యునట
ై డ్
ె స్టతరట్ి అంతటా ర్ల
ై ుబండిలో ప్రయాణము చదశాడు. అతడు

ర్ైలు ఇంజనులను గూర్శు జఞానము కల్వగశన వయకిత గనుక ఇంజనీర్మ దుసుతలు ధ్ర్శంచి ప్ది-మళ్
ై ో ల ర్ైలు
నడిపాడు. తర్మవాత సారప్ులో, పల ర తిహించద పతక్ష
ర కులు ర్ాజైన ఆలబర్డర కొర్కు చూశార్మ కాని అతనిని

కనుగొనలేదు. ర్ాజు ఒక విధ్ముగా కనబడాలని మర్శయు ఒక విధ్ముగా కార్యమును జర్శగశంచాలని వార్మ
ఆశించార్మ. కాబటిర, బనిి వేసుకొని, టోప్ పటురకుని ఉని ప డవాటి మనిషి వాసత వానికి బెల్వియం ర్ాజని
వార్మ గుర్శతంచలేకపల యార్మ.

ఒక దృకకుణములో, మతత యి సువార్త ఈ విధ్మన
ై కథనే చెప్త ుంది. ఇది ఒక ర్ాజు కథ — యిేసు,

యూదుల ర్ాజు. అయితద ఆయన కాలములో ఆయనను చాలామంది గుర్శతంచలేదు, ఎందుకంటే ఆయన

ప్రజలు ఆశించిన విధ్ముగా కనబడలేదు, మర్శయు ప్రజలు ఆశించిన విధ్ముగా కార్యములు చదయనులేదు.
ఆయన ఒక భినిమన
ై ర్ాజు.

సువార్త లు అను మన పాఠయకీమములో ఇది ర్ండవ పాఠము. ఈ పాఠమునకు మనము “మతత యి

సువార్త ” అను పతర్మ పటారము, ఎందుకంటే మొదటి సువార్త యిైన మతత యి ప్ుసత కముపై మనము మన దృషిరని
కేందరక
ర ర్శసత ాము.

మతత యి సువార్త పై మన అధ్యయనము మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదట,

మతత యి సువార్త యొకు నేప్థయమును చూదాేము. ర్ండవది, దాని నిర్ాుణము మర్శయు విషయ సూచికను
అనేవషించుదము. మర్శయు మూడవది, మతత యి సువార్త లోని కొనిి ముఖ్యమైన అంశాలను చూదాేము.
మతత యి సువార్త నేప్థయముతో ఆర్ంభించుదము.

నేపథయము
“బైబిలును గ్ూరిి ఈ సెంద్రభభచిత్ అెంశ్ాలనిి నేను ఎెంద్ుకు తెలుసుకోవాలి? మెంచి
ఆెంగ్ల అనువాద్ములో బైబిలును చద్ివి ద్ఘని అర్థ ము ఏమిటో నేను గ్ురితెంచలేనఘ?”
అని చఘలామెంద్ి పరశ్నిసుతెంటార్ు. సెంద్ర్భము లేకుెండఘ వాకయభాగ్ముకు నీవు ఏ

అర్థ ము ఇచిినఘ అద్ి ఒక సాకేనని నఘ ఆలోచన. సమసయ ఏమిటెంటే పురాత్న గ్రెంథఘలు
కొనిి ర్కాల చఘరితిరక, సాహిత్య, అలెంకారిక, పురావసుత, మత్పర్మెైన సెంద్రాభలోల

ఇవాబడినవి, మరియు ఆ సెంద్రాభలు మన సెంద్రాభలకు భినిమెన
ై విగా ఉనఘియి.
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ఒక వయకతత ఒకసారి ఇలా అనఘిడు, “గ్త్ము పర్ద్ేశము లాెంటిద్ి. వార్ు అకకడ

పనులను భినిముగా చేసత ార్ు.” గ్త్ము పరసత ుత్ము కెంటే భినిమెైనద్ి మరియు

కాలవయతఘయనుసార్ముకు వయతిరేకముగా ఉని గొపప అవరభధముగా ఉనిద్ి, మన

ఆధునిక ఊహలనిిటిని గ్త్ములోకత చద్వడమెంటే, బైబిలును సెంద్రభభచిత్ముగా
జ్ాగ్రత్తగా చద్వడమే.
డా. బెన్ వితర్శంగరన్
మనము బైబిలు పుసత కాలను సరిగా ా వివరిెంచేటపుపడు ర్చయిత్ ఎవర్ు మరియు

చఘరితిరక సెంద్ర్భము ఏమిటి వెంటి నేపథయ విషయాలను అర్థ ము చేసుకోవడెం చఘలా
ముఖ్యము, ఎెంద్ుకెంటే ర్చయిత్లు పుసత కాలను వారయునపుపడు, వారి శ్రరత్లు
భాగ్సాామయ సెంసకృతిలో పనిచేసత ునఘిర్ని, వారి శ్రరత్లు వార్ు చేయు పరకటనల
యొకక విసత ృత్మెన
ై సెంద్ర్భమును గ్ూరిి బాగ్ుగా తెలిస్టిన వారిగా ఉెంద్ుర్ని

ర్చయిత్లు భావిసాతర్ు. కాబటిర , చఘలా సెంద్రాభలోల, ఈ ర్చయిత్ ఎవర్ు మరియు
ఇత్ని సెంసకృతి ఏమిటి అను విషయములను అర్థ ము చేసుకొనుట మన

పనియిైయునిద్ి, త్ద్ఘారా సెంసకృతి మరియు చరిత్ర యిడల మనకు మరిెంత్

అవగాహన వసుతెంద్ి గ్నుక ఈ ఊహాగానఘలను మరియు ఇవాబడిన వాసత వాలను
మనము పూరిెంచవచుి.

డా. జేమ్సి హమిలర న్
మతత యి సువార్త నేప్థయమును మూడు దశలోో మనము చర్శుంచుదాము. మొదట, మతత యి ఈ

ర్చన యొకు ర్చయిత అని మనము మాటాోడుదాము. ర్ండవది, మతత యి యొకు వాసత విక శరీతలను గూర్శు
మాటాోడుదాము. మర్శయు మూడవది, మతత యి వారస్టిన సందర్ుము లేదా ప్ర్శస్టా త
ి ులను చూదాేము. ఈ
సువార్త యొకు ర్చయితను గూర్శున ప్రశిను మొదట చూదాేము.

గ్రెంథకర్త
మనము ఒక ప్ుసత కము, లేదా ప్తిరక, లేదా ఏ ఇతర్ ర్చననన
ై ా అధ్యయనము చదయునప్ుపడు

దానిని ఎవర్మ వారశార్ో తెలుసుకకవడం సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. ర్చయిత మర్శయు ఆయన

సందర్ుమును మనమంత తెలుసుకుంటే అంతగా ఆయన స్టిదధ ాంతాలను మర్శయు అర్ాానిి గీహించుటకు
చదసుకకడానికి స్టిదధంగా ఉంటాము. మనము బెైబిలు చదివినప్ుపడు కూడా ఇదద వాసత వము. బెైబిలు

ర్చయితలను గూర్శు ఎంత తెలుసుకుంటే, వార్మ మనకు బో ధించద పాఠములను అర్ాము చదసుకకడానికి అంత
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స్టిదధంగా ఉంటాము. కాబటిర, మనము మతత యి సువార్త అధ్యయనము చదయుచుండగా, మనము అడిగే ఒక
మొదటి ప్రశి ఏమనగా “ఈ ప్ుసత కమును ఎవర్మ వారశార్మ?”

మతత యి సువార్త యొకు ర్చయితను గూర్శు ర్ండు దశలోో మనము ప్ర్శశీల్వసాతము. మొదట, ఈ

ప్ుసత కమును యిేసు యొకు ప్ండెరండుగుర్మ శిషుయలలో ఒకడును అప సత లుడెన
ై మతత యి వారశాడను

సాంప్రదాయ అభిపారయానిి ధ్ృవీకర్శంచుదము. మర్శయు ర్ండవది, మతత యి యొకు వయకితగత చర్శతన
ర ు
అనేవషించుదాము. ఈ ప్ుసత కము మతత యిచద వారయబడిందను సాంప్రదాయ అభిపారయముతో
ఆర్ంభించుదాము.

సాెంపరద్ఘయ అభిపారయము
ఈనఘడు కొెంద్ర్ు పెండిత్తలు సెంద్ేహముతో ఉనినూ, మత్త యి, అపొ సత లుడెన
ై
మత్త యిేయ నిజ్ముగా మత్త యి సువార్త ర్చయిత్యని మనమెెంతో నిశియత్

కలిగియుెండవచిని నఘ ఆలోచన. ఒక విషయానికొస్టతత , ఆద్ిమ సెంఘ పిత్ర్ులు
సెంద్ేహిత్తలు అని — వాసత వానికత, ఇద్ి త్కుకవ కథనమే — పతరరేపిత్ లేఖ్నఘల

సెంగ్రహములో భాగ్ముగా, సూత్రబద్ధ పారమాణికమెన
ై ర్చనలవలే, త్పుప ర్చనలను

అెంగీకరిెంచడఘనికత వార్ు పూరితగా వయతిరేకతెంచఘర్ని మనకు తెలుసు. రెండవద్ి, మత్త యి
గ్రెంథకర్త ృత్ాముతో పో టీపడే సాెంపరద్ఘయము మరొకటి లేద్ు. మత్త యి ఈ పుసత కము
వారశ్ాడను ఒకక సాెంపరద్ఘయము మాత్రమే మనకు ఉెంద్ి. మూడవద్ి, ఆద్ిమ
సెంఘము చఘరితిరక కార్ణఘలు కాకుెండ ఇత్ర్ వాటికత ఎవరి పతరన
ై ఘ

అనుసెంధఘనిెంచినట్ల తే
ల , ఈ పుసత కముకు అనుసెంధఘనిెంచుటకు ఒక పతర్ు ఎెంపిక

చేసుకుెంటే, లేద్ఘ అపొ సత లులోల ఒకరిని ఎనుికుెంటే, వార్ు మత్త యిని ఎనుికొని ఒక
పతలవమెన
ై ఎెంపిక చేస్టినటేల . కార్ణెం ఏమిటెంటే మత్త యి ఒక సుెంకపు గ్ుత్త ద్ఘర్ుడు.

యూద్ులచే అసహియెంచుకొనబడిన పనిని ఆయన అనుసరిెంచఘడు. మరియు మత్త యి
సువార్త యూద్ు శ్రరత్లకు వారయబడిన సువార్త , యిేసు మెస్టీ్ య అని వారిని

ఒపిపెంచుటకు పరయతిిెంచే సువార్త . కాబటిర , యిేసు మెస్ట్ీయయని యూద్ులను

ఒపిపెంచుటకు పరయతిిెంచే ఈ సువార్త మనకు ఉెంద్ి, మరియు ఈ సువార్త ర్చయిత్గా
మత్త యిని వార్ు ఎనుికునఘిరా? ద్ీనికొక అర్థ ెం పర్థ ెం లేద్ు. మత్త యిేయ వారశ్ాడని

నముుటకు ఒక మెంచి, బలమెన
ై కార్ణముెంటేనే మత్త యి సువార్త కు మత్త యి పతర్ును
వార్ు అనుసెంధఘనిెంచడెం ఏకైక కార్ణెం.

డా. స్ట్రవ్ కకవన్
మతత యి మొదటి సువార్త ను వారశాడను సాంప్రదాయ అభిపారయము సంఘము యొకు పారర్ంభ్

శతాబాేల నుండి వచిుంది. శీర్శషక కల్వగశన ఈ సువార్త ను గూర్శున ప్రతి ప్ుర్ాతన వారతప్రతిలో, శీర్శషక మతత యి
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మర్శయు కేవలము మతత యికి మాతరమే ఆర్ోపించబడింది. మతత యి పతర్మ లేకుండా ఈ సువార్త సంఘాలోో
ప్ంప్బడింది అని అనడానికి ఎటువంటి ఆధార్ాలు లేవు.

మొదటి సువార్త ను మతత యికి ఆపాదించిన మొదటి వయకిత హిర్ాపల ల్వస్ కు చెందిన ప్పియస్. ప్పియస్

మొదటి శతాబే ము అంతము నుండి ర్ండవ శతాబే ములో నివస్టించినవాడు. సంఘము యొకు
ప్ూర్వకాలము నుండి మనకు అందుబాటులో ఉని అభిపారయాలను ఆయన సూచిసుతనాిడు.

సుమార్మ కరీ.శ. 325లో వారస్టిన కస
ై ర్శయకు చెందిన చర్శతక
ర ార్మడెైన యుస్టతబియస్, మతత యి సువార్త

గీంథకర్త గూర్శు ప్పియస్ ఇచిున సాక్షయమును తన ర్చనయిన
ై ఎకరోస్టియాస్టిరకల్ హిసరర్ర, ప్ుసత కము 3, 39,
భాగము 16లో నమోదుచదశాడు. ప్పియస్ మాటలు వినండి:

మత్త యి త్ర్కములను కరమముగా అమరాిడు.
ర్ండవ శతాబే ప్ు ఆర్ంభ్ములో, ప్పియస్ సువార్త ను మతత యికి ఆపాదించాడు అని మనము ఇకుడ

చూసాతము. మతత యి మొదటి సువార్త వారశాడను తన స ంత అభిపారయమును బలప్ర్చుటకు యుస్టతబియస్
ప్పియస్ మాటలను కకీడీకర్శంచాడని గమనించడం ముఖ్యమైన విషయం.

మర్ొక ఆదిమ సంఘ పితర్మడు — సుమార్మ కరీ.శ. 180లో వారస్టిన — ల్వయోన్ి కు చెందిన

ఐర్ేనియస్ కూడా మొదటి సువార్త ను మతత యికి ఆపాదించాడు. ఎగనస్ర హెర్స్ట్స్, ప్ుసత కము3, 1, భాగము
1లో ఆయన ఏమి వారశాడో వినండి:

పతత్తర్ు మరియు పౌలు రభమాలో పరకటిెంచుచు మరియు సెంఘముకు పునఘద్ులు

వేయుచుెండగా, మత్త యి హెబ్రయ
ర ులకు త్మ మాత్ృభాషలో లిఖిత్ సువార్త ను కూడఘ
జ్ారీచశ్
ే ాడు.

తెర్త మలుో కొంత కాలం తర్మవాత సుమార్మ కరీ.శ. 155 నుండి 230 వర్కు జీవించాడు. ఆయన తన

ర్చనయిన
ై ఎగనస్ర మార్శషయన్, ప్ుసత కము 4, అధాయయము 2లో మతత యిేయ గీంథకర్త అని ధ్ృవీకర్శంచాడు.
కాబటిర , అపొ సత లులెంద్రిలో, యోహాను మరియు మత్త యి మొద్టిగా విశ్ాాసమును
మనలో నఘటార్ు … లూకా మరియు మార్ుక త్ద్ుపరి ద్ఘనిని నవీకరిెంచఘర్ు.

ఐర్ేనియస్ మర్శయు తెర్త మలుోకు సంబంధించినంత వర్కు, ఈ సువార్త మతత యి వారశాడు. మర్శయు

వార్శ ఒప్ుపకకలును ఆదిమ సంఘము ప్ంచుకుంది. మొదటి సువార్త గీంథకర్త మతత యి అని ఖ్చిుతముగా
ఆమోదించబడింది.

మతత యి గీంథకర్త ృతవమును గూర్శున ఆర్ంభ్ ఆర్ోప్ణలు, మతత యి యొకు సాపతక్ష అసపషర త దావర్ా

బలప్ర్చబడుతుంది అని గుర్శతంచడం ఎంతెన
ై ా పారముఖ్యం. చాలావర్కు, సంఘము లేదా ఎవర్న
ై ా, వార్మ

ఎనుికుని అప సత లుని యొకు పతర్మ ఇచుుట దావర్ా సువార్త కు పారమాణయత ఇవావలని కకర్మకుంటే, మర్శయు
వార్మ బహుశ ప్రముఖ్మన
ై అప సత లులోో ఒకర్శని ఎనుికుంటార్మ. అయితద సువార్త లో ో మతత యిని అర్మదుగా

-4వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ప్రసత ావిసాతర్మ. ఈ సువార్త కు ఆయన పతర్మ తప్ుపగా ఆపాదించబడింది అని చెప్పడం ఎంతెన
ై ా
అసంభావితమైనది.

మొద్ట, మొద్టి శతఘబద ములో పరత్యక్ష సాక్షి సాక్షయము యొకక పారముఖ్యత్ను మనము
గ్ురితెంచఘలి. పరత్యక్ష సాక్షి సాక్షయము ఉత్త మముగా ఎెంచబడిెంద్ి, మరియు పరత్యక్ష సాక్షి
సాక్షయమును ఎవార్ు తేలికగా తీసుకోనేవార్ు కార్ు. ఇద్ి ద్ఘద్ఘపు, మీకు ఇషరమెైతే,

జ్రిగిన విషయాలను గ్ూరిి చెపతప పవిత్ర కరమము. రెండవ శతఘబద ము ఆర్ెంభములో,
పపియస్ అను పతర్ుగ్ల వయకతత మత్త యి సువార్త అపొ సత లుడెైన మత్త యిచే

వారయబడినటల
ల గా వారశ్ాడని మనకు తెలుసు. మరియు పపియస్ త్న జీవిత్కాల

వయవధి కార్ణెంగా అపొ సత లులను ఎరిగినవాడిగా ఉనఘిడు. మత్త యి సువార్త లో మత్త యి
పతర్ు పరసత ావిెంచబడనపపటికీ కూడఘ మత్త యి సువార్త ను అపొ సత లుడెైన మత్త యిేయ

వారశ్ాడను నముకము కలిగియుెండుటకు నేను చెపపత చివరి కార్ణెం ఏమిటెంటే,

అపొ సత లుడెన
ై మత్త యి ద్ఘని ర్చయుత్యని మరియు ద్ఘనిపై అధికార్ముగ్లవాడని
ఆపాద్ిెంచకుెండఘ మత్త యి సువార్త పెంపిణీ చేయబడలేద్ు అని పాత్ రికార్ు్లు
తెలియజ్ేసత ునఘియి.

ర్వ. మైఖ్ల్
ే గోోడో
వాసత వానికి, బెైబిలు గీంథకర్త లను గూర్శు అనేక ఇతర్ సాంప్రదాయ అభిపారయాలను వార్మ

ప్రశిించినటు
ో గా, అప సత లుడెైన మతత యి మొదటి సువార్త ను వారశాడను అభిపారయమును కొంతమంది

ఆధ్ునిక ప్ండితులు సందదహస
ి త ునాిర్మ. ఇతర్ ప్ుర్ాతన సవాళ్లో ఏమియు లేవను కార్ణముతో పాటుగా
మతత యి ఈ సువార్త ర్చయితగా ప్ుర్ాతన ధ్ృవీకర్ణ యొకు బలము మొతత ము, ఆయనే ఈ ప్ుసత కము
వారశాడు అని నముుటకు ఒక గటిర కార్ణమును మనకిసత ుంది.

మతత యి ఈ మొదటి సువార్త వారశాడను సాంప్రదాయ అభిపారయము చూశాము గనుక ఇప్ుపడు

మతత యి వయకితగత చర్శతన
ర ు చూదాేము.

వయకతతగ్త్ చరిత్ర
మతత యి వయకితగత చర్శతన
ర ు గూర్శు కొనిి ముఖ్యమన
ై సతాయలు ఉనాియని లేఖ్నాలు మనకు

బో ధిసత ునాియి. ఉదాహర్ణకు, అతడు యూదుడు మర్శయు సుంకప్ు గుతత దార్మడని అది చెప్త ుంది. ఈ ర్ండు
వివర్ణలను మనము ప్ర్శశీల్వంచుదాము, మతత యి ఒక యూదుడు అను విషయముతో ఆర్ంభించుదము.
మతత యి యొకు యూదు వార్సతవం అనేక విధాలుగా బయలుప్ర్చబడింది. ఒక విషయానికొస్టతత ,

అతడు ప్ండెరండుగుర్మ శిషుయలలో ఒకడు, వార్ందర్ూ యూదులు. మర్ొక విషయానికొస్టతత , మతత యికి యూదు
పతర్ో మ ఉనాియి. మతత యి అను పతర్ే యూదు పతర్మ, ఇది హెబ్రర పాత నిబంధ్న నుండి వల్వకితీయబడింది.

మార్ము 2:14 మర్శయు లూకా 5:28లో మనము కనుగొను లేవి అను మర్ొక పతర్మ, ఇశాీయిేలు గోతరములలో
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ఒక గోతరము పతర్మ. కాబటిర, మతత యి యూదుడని ర్ండు పతర్ో ూ సూచిసుతనాియి. మతత యి యొకు యూదు
వార్సతవము ఆయన హెబ్రల
ర ో వారశాడను పారచీన నివేదనలు దావర్ా కూడా చెప్పబడింది.

ఆయన సువార్త ను అర్ాము చదసుకకవాలంటే మతత యి యొకు యూదు వార్సతవము పారముఖ్యమన
ై

నేప్థయముగా ఉనిది, ఎందుకంటే ఆయన ప్రతయద క యూదు అవధార్ణనను అనువదించుటలో అది మనకు
సహాయప్డుతుంది. ఈ పాఠంలో తర్మవాత ఈ సువార్త యొకు యూదు లక్షణమును మర్శంత విప్ులంగా
అధ్యయనము చదదే ాము. ఇప్ుపడెత
ై ద, వివర్ణ కొర్కు కేవలము ఒక ఉదాహర్ణ మాతరం చూదాేము.
మతత యి 15:24లో, యిేసు ఈ విధ్మైన ప్రకటన చదశాడని మతత యి చెపాపడు:

ఇశ్ారయిేలు ఇెంటివారై నశ్నెంచిన గొఱ్ఱ లయొద్ద కే పెంపబడితిని (మత్త యి 15:24).
ఏ ఇతర్ సువార్త కంటెను ఎకుువగా, యిేసు ప్రతదయకముగా ఇశాీయిేలు ర్ాజయము కొర్కు వచాుడని

మతత యి ఉదాాటించాడు.

మతత యి యూదు వార్సతవముతో పాటుగా, ఆయన జీవితములో చెప్ుపకకదగగ మర్ొక విషయం

ఏమిటంటే ఆయన సుంకప్ు గుతత దార్మడు.

మొదటి శతాబే ములో, పాలస్ట్త నాలోని అనేకమంది యూదులు ర్ోమా సామాాజయ ప్క్షమున సుంకము

కటిరంచుకొనేవార్మ. ఈ సుంకప్ు గుతత దార్మలోో కొందర్మ ఒక పారంతము నుండి మర్ొక పారంతమునకు తర్ల్వంచు
వసుతవులపై సుంకాలను వసూలు చదస్టవ
త ార్మ. వార్మ సుంకములు వసూలు చదస్టత అధికార్ము కల్వగశయుని
పాలకులకు సుంకము చెల్వోంచు పవ
ై ేటు పార్శశాీమికవేతతలు. వార్మ ప్రజల నుండి వసూలు చదస్టత ప్నుిలను
పంచడము దావర్ా లాభాలను ప ందదవార్మ. తతఫల్వతంగా, ఈ సుంకప్ు గుతత దార్మలు దో పిడద
ీ ార్మలుగా
మర్శయు ద ంగలుగా ప్ర్శగణంచబడా్ర్మ – ఈ హో దా చాలాసార్మో సమర్శధంచబడదది.

ఈ కార్ణముచదత, యూదు సుంకప్ు గుతత దార్మలు వార్శ దదశసుాల దృషిరలో ర్టిరంప్ు నేర్సుతలుగా

ప్ర్శగణంచబడా్ర్మ. మొదట, వార్మ అసహియంచుకొనబడు ర్ోము యొకు ఆకీమిత దళాల ఏజంటు
ో గా ఉనాిర్మ.
మర్శయు ర్ండవదిగా, వార్మ వయకితగత లాభ్ము కొర్కు తమ స ంత ప్రజలను దో చుకునాిర్మ. వాసత వానికి,

వార్మ చెడ్వార్మగా మర్శయు అప్నముకసుతలుగా ప్ర్శగణంచబడా్ర్మ గనుక ఆదిమ ర్బిబనిక్స ర్చనలు ఒక
యూదు కకర్మరలో సాక్షయము చెప్పకుండా వార్శని నిషతధించాయి. అంతదగాక, ప్నుి వసూలు చదస్టవ
త ార్శకి
అబదధ ము చెప్పడం ఆమోదించబడింది మర్శయు సమర్ావంతమైన తిర్మగుబాటు చర్యగా కూడా
ప్రశంస్టించబడింది.

మతత యి 9:9-10లో మతత యి యిేసు నుండి వచిున తన స ంత పిలుప్ును గూర్శు నమోదు చదస్టన
ి

విధ్మును చూడండి:

యిేసు … సుెంకపు మెటర లనొద్ద కూర్ుిెండియుని మత్త యి అను ఒక మనుషతయని
చూచి “ననుి వెంబడిెంచుమని” అత్నితో చెపపగా అత్డు లేచి ఆయనను

వెంబడిెంచెను. యిేసు మత్త యి ఇెంటిలో భోజ్నమును చేయుచుెండగా, సుెంకర్ులు
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మరియు “పాపులు” అనేకులు వచిి ఆయనతో మరియు ఆయన శ్నషతయలతో
భుజెంచఘర్ు (మత్త యి 9:9-10).

మతత యి తనుి గూర్శు తాను చెపపి న వివర్ణలో చాలా సర్ళ్ంగా ఉనాిడు, మర్శయు యిేసు

కాలములో ఆయన మర్శయు ఇతర్ సుంకర్మలు “పాప్ుల”తో సంబంధ్ము కల్వగశయునాిర్ని బహిర్ంగంగా
ఒప్ుపకునాిడు. అలా చదయుట దావర్ా, మతత యి తనను, యిేసును మర్శయు వారయబడిన తన సువార్త ను
యూదా నాయకతావనికి భినిముగా చూపించాడు. ఈ విభ్జన మతత యి సువార్త లో చాలాసార్మో
వయకరతకర్శంచబడింది.
వినండి:

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 21:31-32లో యిేసు యూదు నాయకతవమును విమర్శించిన విధ్ము
సుెంకర్ులును వేశయలును మీకెంట్ ముెంద్ుగా ద్ేవుని రాజ్యములో పరవేశ్నెంచుద్ుర్ని
మీతో నిశియముగా చెపుపచునఘిను. యోహాను నీతి మార్ా మున మీయొద్ద కు

వచెిను, మీర్త్నిని నములేద్ు; అయితే సుెంకర్ులును వేశయలును అత్నిని నమిురి.
మీర్ు అద్ి చూచియు అత్నిని నముు నటల
ల పశ్ాితఘతపపడక పో తిరి (మత్త యి 21:3132).

తన పాప్భ్ర్శతమన
ై వయకితగత చర్శతరను గూర్శు బహిర్ంగంగా మాటాోడుటలో మతత యి చూపిన

సుముఖ్త తన సువార్త లోని మర్ొక అవధార్ణతో అనుబంధ్ం కల్వగశయుండవచుు, ఈ పాఠంలో తర్మవాత
మర్శంత దగగ ర్గా దానిని మనము చూదాేము. ఏ ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే ఎకుువగా, యిేసు తన

అనుచర్మల నుండి విధదయత కకర్మకునే వినయ ర్ాజుగా ఉనాిడను సతయమును మతత యి నొకిుచెపాపడు. తన
గతమును గుర్శతంచుచు, తన కృపావసర్తను గూర్శు సవతంతరంగా ఒప్ుపకునాిడు, మర్శయు తనను పిలచిన
మర్శయు మార్శున ర్ాజును వంబడించుటకు సుముఖ్తను ప్రకటించాడు. హేర్ోదు యొకు పాప్భ్ర్శతమన
ై
స్టతవకుడి నుండి ప్ర్లోక ర్ాజయ సువార్త కు విధదయ స్టతవకునిగా యిేసు అతనిని మార్శువేశాడు.

మన జీవితఘలోల, విధేయత్ అనేద్ి మనము ఆనెంద్ెంగా ఉనిటల
ల గా చూపిెంచఘలి,

ఇత్ర్ులకు మరియు మనకు కూడఘ మెంచి జ్ర్ుగ్ుత్తనిపుపడు సెంత్ృపిత చెెంద్ఘలి,
అెంతేగాక ఇత్ర్ులు వృద్ిధ చెెంద్ుచునిపుపడు, కీరత ి పొ ెంద్ుచునిపుపడు లేద్ఘ వారి
పనులు ఫలభరిత్ముగా ఉనిపుడు కూడఘ మనము అనెంద్ిెంచఘలి. ఇెంద్ునుబటిర
మనము ద్ేవునికత కృత్జుు లము, మరియు మొద్టి సాథనములో మనము ద్ేవుని

గౌర్విెంచఘలి మరియు కృత్జ్ు త్ చెలిలెంచఘలి. అనిిటికత మిెంచి ద్ేవుని కొర్కు మనము
జీవిెంచఘలి, కేవలము మన కొర్కు కాద్ు. కాబటిర , విధేయత్ అనగా – నఘ ఆశలు

నర్వేర్డెం కాద్ు, కానీ మొద్టి సాథనములో, ద్ేవుని ఆశలు నేర్వేరాలి, అద్ి ఇత్ర్ుల
ద్ఘారా కావచుి లేద్ఘ నఘ ద్ఘారా కావచుి.
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డా. జఞన్ మకిునేో
మొదటి సువార్త మతత యి వారశాడను సాంప్రదాయక అభిపారయము సర్ైనది అని మనము

ముగశంచాము, మర్శయు ఆయన వయకితగత చర్శతన
ర ు గూర్శు కొంత అవగాహన ప ందాము, గనుక ఇప్ుపడు
మతత యి వారస్టిన వాసత విక శరీతల గుర్శతంప్ును విశదరకర్శదే ాము.

వాసత విక శ్రరత్లు
మతత యి తన శరీతలను ప్రతదయకంగా గుర్శతంచలేదు. కాని వార్శని గూర్శు తెలుసుకకడానికి కొంత సహాయం

అందించాడు. మనము చూడబో తునిటు
ో గా, మతత యి ప్రథమంగా యూదు కస
ై త వులకు వారస్టినటు
ో
కనబడుతుంది.

మునుప్టి పాఠంలో మనము ప్రసత ావించినటు
ో గా, సువార్త లనిియు ప్రతదయకముగా కైసతవ శరీతలకు

వారయబడా్యి. అయితద మతత యి సువార్త లో అనేక ఉదాాటనలు ప్రతదయకముగా యూదు నేప్థయము ఉని కైసతవ
శరీతలకు బాగా సర్శపల తాయి. ఉదాహర్ణకు, ఏ ఇతర్ ర్చయిత కంటే మతత యి పాత నిబంధ్న గీంథమును

ఎకుువగా ఉదధ ర్ణముగా చెపాపడు. పాత నిబంధ్న ఆపతక్షలను యిేసు నర్వేర్శున మార్ాగలను ఆయన తర్చు
ఎతిత చూపాడు. శాతాబాేలుగా యూదులు ఎదుర్మ చూచుచుని మస్ట్ియ ర్ాజు యిేసు అని ఆయన

ప్రతయద కముగా ఉదాాటించాడు. యూదుల విషయాలపై ఆయన ఉదాాటన అవిశావసుల న
ై యూదు నాయకులతో

యిేసు వర్
ై మధ్యముతో ఉని సందర్ాులలో కనిపిసత ుంది, మర్శయు ఏ ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే ఎకుువగా
మతత యి వీటిని వర్శణంచాడు. మర్శయు పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ై ుతో యిేసు యొకు సంబంధ్మును
మతత యి సువార్త మర్కుువగా దృషిరసత ుంది, ప్రతదయకముగా దాని ప్రభ్ువుగా అది దృషిరసత ుంది.

ఈ పాఠంలో తర్మవాత ఈ ఉదాాటనలు కొనిింటిని మర్శంత విప్ులంగా చూదాేము. కాబటిర, ఈ

సమయములో, మతత యి యూదు పతరక్షకులకు వారశాడను సూచించు ర్ండు ఉదాహర్ణలను మనము
చూదాేము, మర్శయు మతత యి “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచు విధానముతో
మొదల డదాము.

పర్లోకరాజ్యము
మునుప్టి పాఠంలో, నాలుగు సువార్త లు దదవుని ర్ాజయమను అంశము దావర్ా ఐకయప్ర్చబడా్యి అని

మనము చెపాపము. అయితద “దదవుని ర్ాజయము” అను ప్దసమూహము మతత యి అర్మదుగా

ఉప్యోగశంచాడు. బదులుగా “ప్ర్లోక ర్ాజయము” అను ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచాడు. బెైబిలోో ఈ

అంతయప్రతయయము ఉప్యోగశంచద ఒకేఒకు ప్ుసత కము మతత యి సువార్త . మర్శయు మనము చూచినటు
ో గా,
ర్ండు ప్దసమూహాల అర్ామూ ఒకటే.

దదవుని యిడల గౌర్వమును బటిర, యూదులు దదవుని పతర్మ – లేదా దానికి దగగ ర్గా ఉని ప్దము

ఉప్యోగశంచర్మ – కాబటిర వార్మ దదవుని నామము అనుకకకుండా వయర్ాముగా ఉచఛర్శంప్ర్మ. వార్మ ఈ
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విధ్ముగా చదయుటకు ఒక మార్గ ము “దదవుడు” అను ప్దమును “ప్ర్లోకము” అను ప్దముతో భ్ర్రతచదయుట.
మతత యి “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచినప్ుపడు ఆయన ఇదద చదశాడు. స్టినాపిరక్స
సువార్త లో ోని సమాంతర్ వాకయభాగాలను మనము పల ల్వునప్ుపడు, ఇతర్ సువార్త ర్చయితలు “దదవుని

ర్ాజయము,” అను ప్దము ఉప్యోగశంచిన చోట మతత యి “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను ప్దము ఉప్యోగశంచాడు.
ఇత్ర్ సువార్త లల ో “ద్ేవుని రాజ్యము” అని ఉపయోగిెంచబడిన పరతిచభట కూడఘ మత్త యి
త్న సువార్త అెంత్టిలో “పర్లోకరాజ్యము” అను పద్సమూహము ఉపయోగిెంచఘడు.
మత్త యి “ద్ేవుని రాజ్యము” అను పద్సమూహము ఉపయోగిెంచిన రెండు

సెంద్ర్భములు ఉనిటల
ల నేను భావిెంచుచునఘిను, కానీ మత్త యి ఒక యూద్ు
ర్చయిత్, కీరసత ులో యూద్ు విశ్ాాస్టి కాబటిర , యూద్ులకు, ద్ేవుని నఘమము

ఉచిరిెంచుటకు కూడఘ ఎెంతో పరిశుద్ధ మన
ెై ద్ిగా ఉనిద్ి. కాబటిర , “పర్లోకము” అను
పద్ము ద్ేవుని పరసత ావిెంచు మరొక మార్ా ము. మరొక సువార్త లో మనము ఇలా

చద్ువుతఘము “నేను పర్లోకమునకు విరభధముగాను నీ యిద్ుట పాపము చేస్టతి
ి ని.”
అనగా “నేను ద్ేవునికత విరభధముగా పాపము చేస్టతి
ి ని” అని అర్థ ెం. మరియు

పరమాద్మేమిటెంటే “పర్లోకరాజ్యము” అను పద్సమూహము మనము వినినపుపడు,
ద్ఘనిని మనము పొ ర్పాటలగా విని, “ఓ, ఆకాశసెంబెంధమెన
ై మరియు అనెంత్మెన
ై ...

పర్లోకరాజ్యము — ద్ఘనిని మనము చూడలేము అనుకుెంటాము.” కాని వాసత వానికత,
యిేసుకీస
ర త ు ద్ఘారా ద్ేవుడు ఈ లోకమునకు రాజు అయాయడు అనే ఆలోచనతో ఆయన
ద్ేవుని రాజ్యము గ్ూరిి మాటాలడుత్తనఘిడు. కాబటిర , త్ర్ువాత్ కైసతవులు

“పర్లోకరాజ్యము”ను పొ ర్పాటలగా వినే పరమాద్ెం ఉెంద్ి. నిజ్ానికత, ద్ేవుడు రాజు
మరియు నఘ ద్ఘారా రాజు అవుతఘడు అని యిేసు చెపత ునఘిడు.

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
మార్ము 4:30-31లో మార్ము వారస్టిన వితు
త వాని ఉప్మానము వినండి:
[యిేసు] చెపాపడు: “ద్ేవుని రాజ్యమును ఎటల
ల పో లచిద్ము? ఏ ఉపమానముతో ద్ఘనిని
ఉపమిెంచెద్ము? అద్ి ఆవగిెంజ్ను పో లియునిద్ి. ఆవగిెంజ్ భూమిలో

విత్త బడినపుపడు భూమిమీద్నుని విత్త నములనిిటికెంట్ చినిద్ి” (మార్ుక 4:3031).

ఇకుడ మార్ము సాధార్ణ ర్ూప్మైన ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచాడు: దదవుని ర్ాజయము. కాని

మతత యి 13:31లోని మతత యి ఉప్మానము వినండి:
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[యిేసు] మరియొక ఉపమానము వారితో చెపపను: “పర్లోకరాజ్యము, ఒకడు తీస్టికొని
త్న పొ లములో వితిత న ఆవగిెంజ్ను పో లియునిద్ి” (మత్త యి 13:31).

మతత యి ఇదద ఉప్మానము వివర్శంచినప్ుపడు, ఆయన “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను ప్దము

ఉప్యోగశంచాడు మార్ము “దదవుని ర్ాజయము” అను ప్దము ఉప్యోగశంచాడు.

మత్త యి పర్లోకరాజ్యము అని పిలచే లేఖ్న భాగాలను, మార్ుక మరియు లూకాలు

అద్ే లేఖ్న భాగాలను ఇత్ర్ చభటల కలిగియుెండి, ద్ేవుని రాజ్యము అని పిలచే వాటితో
సరిపో లిినపుపడు, వార్ు అద్ే సూచన కలిగియునఘిర్ు, మరియు అద్ే విషయానిి
సూచిసుతనఘిర్ని చూచుట ఖ్చిిత్మెైన మారాాలోల ఒకటి. మెంచిద్ి, మీర్ు మత్త యి
సువార్త యెంత్టిని చద్ివినపపడు భూమిపై మానవత్ాెంతో పర్లోకెంలో ద్ేవునికత

భినిెంగా ఉని ఒక పరధఘన అెంశము ఉెండడెం మీర్ు చూసాతర్ు. ద్ేవుడు రాజ్యము చేస్టత
విధమును, ఆయన పర్లోకరాజ్యము అని పిలచఘడు, మరియు మానవులు

పరిపాలిెంచే మరియు ఏలుబడి చేస్టత మరియు ఇత్ర్ులతో పరవరితెంచే విధమును, ఈ లోక
రాజ్యములు అని మనము పిలుసాతము. మత్త యికత పర్లోకరాజ్యమును గ్ూరిి

మాటాలడడెం అెంటే ఈ లోక విషయాలకు మరియు రాజ్యము చేసత ుని పరిపాలిసుతని
మరియు తిరిగి వసాతనని వాగాదనము చేస్టన
ి మన పర్లోకపు త్ెండిరకత మధయ

వయతఘయసమును సపరిశెంచే అత్యెంత్ శకతతవెంత్మెన
ై మార్ా ెం. కాబటిర మత్త యి భాషలో
పర్లోకరాజ్యము అెంటే రాబో వుచుని ద్ేవుని పరిపాలనకు మరియు ఈలోక

యిేలుబడి మరియు పరిపాలన మరియు పరవర్త నకు మధయ వయతఘయసమును మనము
అనుభవిెంచునటల
ల మరియు ర్ుచిచూచునటల
ల చేయుట. ఈ రెండు వాసత వికత్ల మధయ
భినిత్ాెం ఉెంద్ి, మరియు “పర్లోకరాజ్యము”ను మత్త యి ఉపయోగిెంచు విధము
ద్ేవుని పర్లోకరాజ్యము వచుి సమయమును అనుభవిెంచుట, ర్ుచిచూచుట
మరియు నిరీక్షణ కలిగియుెండుటలో మనకు సహాయపడుత్తెంద్ి.

డా. జోనతాన్ పనిింగరన్
యిేసు యూదుల సమూహాలతో మాటాోడిన విధ్మును మతత యి భ్దరము చదశాడని, మర్శయు యిేసు
యొకు అర్ాము విసత ృత శరీతలకు మర్శంత సపషర ప్ర్చుటకు మార్ము మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని ఇతర్
ర్చయితలు “దదవుని ర్ాజయము” అను ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచార్ని చాలామంది ప్ండితులు

నముుతార్మ. అయితద ఇది వాసత వమన
ై కాకపల యినా, మతత యి “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను ప్దసమూహము
ఉప్యోగశంచుట ఆయన వాసత విక శరీతలు యూదులు అను అభిపారయముకు మర్శంత బలమును
చదకూర్ముతుంది.
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యూద్ుల ఆచఘరాలు
మతత యి సువార్త యూదు శరీతలను సూచించు మర్ొక విధ్ము ఏమనగా, ఆయన శరీతలు యూదుల

ఆచార్ాల యిడల గటిర అవగాహన కల్వగశయునాిర్ని మతత యి భావించిన విధ్ము. ఒక ఉదాహర్ణగా, మతత యి
15:1-2లో, మతత యి ఈ సంఘటనను నమోదు చదశాడు:

ఆ సమయమున యిర్ూషలేమునుెండి శ్ాసుతీలును పరిసయుయలును యిేసునొద్దకు

వచిి, “నీ శ్నషతయలు చేత్తలు కడుగ్ుకొనకుెండ భోజ్నము చేయుచునఘిరే, వారెంద్ు

నిమిత్త ము పద్ద ల పార్ెంపరాయచఘర్మును అతికరమిెంచుచునఘిర్ని అడిగిర!ి ” (మత్త యి
15:1-2)
మార్ము ఇదద కథను తన సువార్త లో 7:1-5లో చెపాపడు. అయితద మార్ము చదతులు కడుగుకొను

యూదుల ఆచార్మును గూర్శు మూడు-వచనాల వివర్ణ ఇచాుడు, తదావర్ా ఆయన యొకు ర్ోమా శరీతలు
ఆచార్మును అర్ాము చదసుకుంటార్మ. తన శరీతలకు అటువంటి వివర్ణ ఇవవవలస్టిన అవసర్ము లేదని
మతత యి భావించాడు.

ఇప్ుపడు, మతత యి యూదు శరీతలకు వారశాడని భావించిన తర్మవాత, ఆయన సువార్త లో ప సగని ఒక

లక్షణము ఉంది. కొనిి సందర్ాులోో, యిేసు అర్మాయిక్స భాషలో మాటాోడినటు
ో మతత యి ఉదాహర్శంచి, ఆ
అర్మాయిక్స ప్దాలను ఆయన శరీతల భాషలోనికి అనువదించాడు.
ఉదాహర్ణకు, మతత యి 27:46లోని మాటలు వినండి:

యిేసు “ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకాతనీ” అని బిగ్ా ర్గా కేకవేస్టను — ఆ మాటకు “నఘ ద్ేవా,
నఘ ద్ేవా ననిెంద్ుకు చెయియ విడిచితివని” అర్థ ము.

మతత యి శరీతలు ప్రథమంగా యూదుల ైనప్పటికర, మతత యి ఈ విధ్ముగా ఎందుకు వారశాడు అనుటకు

అనేక వివర్ణలు ఉనాియి. మొదట, ఆయన శరీతలు ప్రప్ధ్
ర మంగా యూదుల ైనా, కేవలము యూదులు

మాతరమే కాదు. కాబటిర, ఆయన శరీతలోో ఉని యూదులు-కాని వార్శ కొర్కు ఈ అనువాదములు చదర్ాుడు.
ర్ండవది, మతత యి శరీతలోో అర్మాయిక్స భాష తెల్వయని పాలస్ట్త న వలుప్ల నివస్టిసత ుని ప్రజలు ఉనాిర్మ.
మర్శయు మూడవది, మతత యి కేవలము మర్ొక మూలము నుండి సమాచార్మును స్టతకర్శంచాడు.

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 27:46లోని అనువాదము మార్ము 15:34లో కూడా కనబడుతుంది, మతత యి దరనిని
ఒక వనర్మగా ఉప్యోగశంచి ఉంటాడు.

సంఘటనలనిిటిలో, మతత యి ప్రధ్మంగా యూదు కైసతవులు యిేసునందు కల్వగశన విశావసము

బలప్ర్చదందుకు వార్శకి ముఖ్యమైన విషయాలను మాటాోడుతూ వారశాడని ఆధార్ాల విశేషత బలముగా
చెప్త ుంది.

మొదటి సువార్త యొకు ర్చయిత మర్శయు శరీతలను విచార్శంచాము గనుక, అది కూర్మప చదయబడిన

సందర్ుమును ప్ర్శశీలన చదయుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.
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సెంద్ర్భము
మనము ప్ుసత క “సందర్ుము”ను గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు, దాని చార్శతిక
ర సందర్ుమును గూర్శు

అనేక విషయాలు మన మనసుిలో ఉంటాయి – వారస్టిన కాలము, వారస్టిన సా లము, వాసత విక శరీతల

ప్రదశ
ద ము, మర్శయు వారయబడిన ఉదదేశము వంటి విషయాలు. ప్ుసత కము ఎప్ుపడు, ఎకుడ, ఎవర్శకి మర్శయు
ఎందుకు వారయబడిందని తెలుసుకకవడం దాని సందర్ుమును గూర్శు మర్శంత సమాచార్ం మనకు ఇసుతంది.
దాని చార్శతిక
ర సందర్ుము, దాని వాయకర్ణము మర్శయు ప్దజఞలము, దాని మత మర్శయు సాంఘిక
భావనలు మర్శయు దాని అలంకార్శక ప్దధ తులను అర్ాం చదసుకకడానికి సహాయప్డుతుంది. తిర్శగశ, ఈ
సమాచార్ము ప్ుసత కమును అర్ాం చదసుకొని అనువర్శతంచుకకడానికి సహాయప్డుతుంది.

మంచిది, మతత యి సువార్త వారయుటలో మూడు అంశాలను మనము ప్ర్శశీల్వసాతము: మొదట, వారస్టిన

కాలము; ర్ండవది, ర్చయిత మర్శయు శరీతల యొకు ప్రదశ
ద ము; మర్శయు మూడవది, మతత యి వారస్టిన
ఉదదేశము. మతత యి సువార్త యొకు కాలముతో ఆర్ంభించుదాము.

కాలము
మొదట, అధికశాతం ప్ండితులు విశవస్టించినటు
ో గా, మతత యి మార్మును ఒక వనర్మగా

ఉప్యోగశంచాడు. మనము తర్మవాత పాఠములోో చూడబో తునిటు
ో గా, మార్ము సువార్త సుమార్మ కరీ.శ.
64లో వారయబడింది. ఇది సర్న
ై దెత
ై ద, బహుశా మతత యి వారస్టిన ఆర్ంభ్ కాలము మధ్య అర్వైల నుండి
తర్మవాత అర్వైలు కావచుు.

ర్ండవది, మతత యి యిేసు అప సత లుడు. అనగా ఆయన యిేసుతో పాటు ప్ర్శచర్యలో పాలగగనిప్పటికే

అనగా బహుశా కరీ.శ. 30 నాటికే ఒక వయోజన వయకితగా ఉండియుండవచుు. కాబటిర, మతత యి

అసాధార్ణమన
ై దరర్క
ా ాల జీవితానిి గడిపత
ి ద తప్ప, అతడు వారస్టిన చివర్శ తదదర సుమార్మ మొదటి శతాబే ము
యొకు ముగశంప్ులో ఉండవచుు.

ఇది మతత యి వారస్టిన దానిలో మనకు విసుతీత శేీణని ఇసుతంది. కాని మతత యి ర్చనలో ప్రతదయకమైన

వివర్ాలను గమనించుచు ఈ ప్ర్శధల
ి ో ఉని కాలములను మనము తగశగంచవచుు. ప్రతదయకముగా, మతత యి
చాలాసార్మో దదవాలయమును గూర్శు అదద విధ్ముగా దానితో సంబంధ్ము కల్వగశన సదూ
ే కయుయలను గూర్శు
సూచించాడు. ఈ సూచనలు కొనిి చార్శతిరకమన
ై వి, కాని మర్శకొనిి సూచనలు మతత యి వారస్టిన నాటికర

దదవాలయము మర్శయు సదూ
ే కయుయలు ముఖ్యమైన కార్కాలుగా ఉనివని సూచిసుతనాియి. కరీ.శ. 70లో
దదవాలయము నాశనం చదయబడింది గనుక, ఈ సూచనలు మతత యి ముందుగానే వారస్టియుంటే చాలా
అర్ావంతముగా ఉంటాయి.

ఈ అధార్ాలనిిటి వలుగులో, మతత యి ఆయన సువార్త ను 60లోో, బహుశా సుమార్మ కరీ.శ. 67 లేదా

68లో వారశాడని చెపపి ముగశంచడం ఉతత మం. ఈ విషయంలో ఖ్చిుతతవం సాధ్యప్డదు. అయితద

అదృషర వశాతూ
త , మతత యి ఎప్ుపడు వారశాడో తెలుసుకొనుట సహాయకర్మేగాని, ఆయన సువార్త వారస్టిన
ఖ్చిుతమన
ై సమయము అర్మదుగా ఆయన బో ధ్లను అనువదించుటకు కిోషరమన
ై దిగా ఉనిది.
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ఈ సువార్త వారయబడిన కాలము మనము చూచాము గనుక, ర్చయిత మర్శయు శరీతల యొకు

భౌగోళిక ప్రదదశమును గూర్శున ప్రశి వైప్ు తిర్మగుదాము.

పరద్ేశము
ఈ సువార్త యొకు ప్రదశ
ద మును గూర్శు ప్ండితులు వివాదించార్మ అని చెప్త ూ మనము ఆర్ంభించాల్వ,

తదావర్ా మన నిర్ణయాలలో మనము పిడివాదులుగా ఉండము. అయినప్పటికర, గుర్శతంచదగశన అనేక
వివర్ణలు ఉనాియి.

మతత యి మొదట యూదు కస
ై త వులకు వారశాడు గనుక, యూదు ప్రజలు ఎకుువగా ఉని ప్రదదశములో

ఉని ఒక సమూహానికి మతత యి తన సువార్త వారశాడని చెప్త ూ ఆర్ంభించుదాము. పాలస్ట్త న యూదులకు
సాంప్రదాయిక సవసా లము మర్శయు వార్మ అకుడ కేందరరకృతమైయునాిర్మ గనుక ఇది ఒక సపషర మైన
సంభావనీయతగా ఉంది.

అయితద స్టిర్య
శ ాలోని కొనిి భాగాలలో కూడా గణనీయమన
ై యూదులు ఉనాిర్మ. మర్శయు

స్టిర్య
శ ాలోని అంతియొకయ బిషప్ ఇగేిషియస్, మతత యి సువార్త తో సుప్ర్శచితమన
ై సంఘ పితర్మలోో

మొదటివాడు. ఈ కార్ణము చదత, మతత యి స్టిర్య
శ ాలోని అంతియొకయ విశావసులకు వారశాడని అనేక
ప్ండితులు వాదించార్మ.

వాసత వానికి, మతత యి మధ్యధ్ర్ా లోకమంతటా, సాధార్ణంగా యూదు కస
ై త వులకు వారసుతనినూ,

ఆయన మనసుిలో ఎకుువమంది శరీతలు ఉనాిర్నిన సంభావయతను మనము తోరస్టిప్ుచులేము.

పాలస్ట్త న, స్టిర్శయా, లేదా ర్ోమా సామాాజయంలో యూదులు ఎకుువగా ఉని ఏ ప్రదశ
ద మన
ై సువార్త కు

తగశన ప్రదదశముగా మతత యి యొకు బలమన
ై యూదు లక్షణముగా ఉంటుంది.
కీర.శ. మొద్టి శతఘబద ములో యూద్ులు రభమా సామాాజ్యమెంత్టా, మరియు

వాసత వానికత, త్ద్ుపరి త్ూర్ుపకు కూడఘ విసత రిెంచఘర్ు. ఇద్ి చఘలాకాలెం కతత్
ర ము
జ్రిగినద్ి. బబులోను చెర్ కాలమునుెండి పాలస్ట్త న వలుపల యూద్ులు

నివాసముెంటలనఘిర్ు. మరియు వార్ు ద్ూర్ త్ూర్ుప పారెంత్ెంలో నివాసముెండుట
కొనసాగిెంచఘర్ు. అద్ి మెసపొ త్మియ, ఆధునిక ఇరాక్ లో ఉెంద్ి. త్ర్ువాత్ వార్ు

స్టిరియా, ద్మసుక, త్ర్ువాత్ డయాసొ పర్ – అద్ి చెద్రియుని యూద్ులకు పతర్ు –

మెంచిద్ి, త్ద్ుపరి వార్ు చిని ఆస్టియా, ఆధునిక టరీకకత విసత రిెంచఘర్ు, మరియు రభమా
అెంత్టా – రభములో ట్ైబర్డ నద్ి తీరాన యూద్ులు – అెంతేకాక ఉత్త ర్ ఆఫ్ిరకాలో కూడఘ
నివాసముెండిరి. కురేనీయుడెన
ై స్ట్మోను ఉత్త ర్ ఆఫ్ిరకా నుెండి... యిర్ూషలేముకు
రావడెం సువార్త లల ో మనము చద్ువుతఘము. కాబటిర , రభమా సామాాజ్యెం త్ూర్ుప

భాగ్మెంత్టినీ మరియు ద్ూర్ త్ూర్ుప పరద్శ
ే ములను ఊహిెంచెండి, అకకడే యూద్ులు
నివస్టిెంచిరి.

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
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మతత యి సువార్త యొకు కాలము మర్శయు ప్రదశ
ద ము ర్ండింటిని గూర్శు మాటాోడుకునాిము గనుక

ఇప్ుపడు మతత యి తన సువార్త ను వారయుటకు గల ఉదదేశమును చూదాేము.

ఉద్ేద శము
విసత ృతంగా చెపాపలంటే, యిేసు ఎవర్మ మర్శయు ఆయన ఏమి చదశాడు అను విషయాలను గూర్శున

చర్శతర చాలా ముఖ్యమన
ై ది గనుక మతత యి వారశాడు. అయితద మర్శంత చిని, తక్షణ లక్ష్యయలను కూడా ఆయన
కల్వగశయునాిడు. ప్రతదయకముగా, యిేస్టత వార్శ మస్ట్ియ ర్ాజుగా ఆయనయందు వార్శ విశావసమును
ప్టిషరప్ర్చుటకు యూదు కస
ై త వులకు మతత యి వారశాడు.

మతత యి వారస్టిన సమయములో, కైసతవులుగా మార్శన యూదులను యూదా అధికార్మలు, మునుప్టి

స్టతిహితులు మర్శయు కుటుంబ సభ్ుయలు తిర్సుర్శంచార్మ. ఆ కాలములో మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచంలో, యూదు
కైసతవులకు హింస అనేది జీవన విధానముగా ఉనిటు
ో అప సత లుల కార్యములు సపషర ం చదసత ుంది.
అప సత లుల కార్యములు 8:1లో మనము చదువునటు
ో గా:

ఆ కాలమెంద్ు యిర్ూషలేములోని సెంఘమునకు గొపప హిెంస కలిగినెంద్ున,

అపొ సత లులు త్పప అెంద్ర్ు యూద్య సమర్య ద్ేశములయెంద్ు చెద్రిపో యిరి
(అపొ సత లుల కార్యములు 8:1).
హింస్టించబడినందున, యిేసును తమ మస్ట్ియగా వంబడించిన యూదులు కస
ై త వయమును విడచి

తమ మునుప్టి జీవితలకు తిర్శగశ ర్ావాలనిన శరధ్న ఎదుర్ోువలస్టి వచిుంది. ఈ శరధ్నకు ప్రతిసపందనగా,
ప్ర్లోకర్ాజయమును తీసుకొచిున నిజమన
ై మస్ట్ియ యిేస్టయ
త ని వార్శకి జఞాప్కం చదసత ూ మతత యి వారశాడు.
ఆయన సువార్త పల ర తాిహకర్మైన సువార్త , ఆదర్ణ సువార్త . అయితద ఇది సవాలు చదస్టత సువార్త కూడా

ఎందుకంటే చాలామంది ఊహించినటు
ో గా యిేసు ర్ాజయమును తీసుకుర్ాలేదు, మర్శయు ర్ాజయము యొకు
ఆశలు ఎంతో గొప్పవిగా ఉండదవి.

ఈ సందర్ుములో, మస్ట్ియ ర్ాజయమును గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలను యిేసు నర్వేర్ుడం

ఆర్ంభించాడు అని మతత యి తన శరీతలకు హామీ ఇచాుడు. అదద సమయములో, ప్ర్లోకర్ాజయము సమాప్త ం

కాలేదు. కాబటిర, సమసత మును సర్శచయ
ద ుటకు ర్ాజు తానే సవయంగా వచుువర్కు – యిేసు ఆయన ర్ాజయప్ు
శతురవులను నాశనము చదయువర్కు, మర్శయు ఆయన ర్ాజయప్ు ఆశీర్ావదములను ప్ూర్శతగా

అనుభ్వించుటకు నముకసుతల ైన ఆయన ప్రజలను ఆహావనించునంత వర్కు – నముకముగా ఉండుమని
యూదు విశావసులను పల ర తిహించుటకు మతత యి వారశాడు.

ఇందుమూలముగానే మతత యి చాలాసార్మో ప్ర్లోకర్ాజయమును గూర్శు ప్రసత ావిసూ
త వచాుడు.

వాసత వానికి, “ర్ాజు,” మర్శయు “ర్ాజయము” అను ప్దములను ఆయన తన సువార్త లో 75 సార్మో

ఉప్యోగశంచాడు. ఇతర్ మూడు సువార్త ల ర్చయితలు వాటిని 110 సార్మో కంటే తకుువగా ఉప్యోగశంచార్మ.
మతత యికి, ఆయన యూదు శరీతలను పల ర తిహించడం మర్శయు సవాలు చదయడమంటే వార్శ మస్ట్ియ
మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును గూర్శు చెప్పడమే.
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మత్త యి సువార్త లో పర్లోకరాజ్యమును గ్ూరిిన ఉద్ఘాటనను మనము చూసాతము.

యిేసు ద్ఘవీద్ు రాజు యొకక నిజ్మెైన వార్సుడు అని చూపిెంచుటకు యిేసు జ్నన

వృతఘతెంత్ముతో మత్త యి త్న సువార్త ఆర్ెంభిెంచఘడు. ఈ ద్ఘవీద్ు రాజు నజ్రేయుడెన
ై

యిేసు. ఆయన శ్రరత్లు, ఆయన వాసత విక శ్రరత్లు, పరధమెంగా యూద్ులని, మనము
నముుతఘము, మరియు ఈ పుసత కము పరజ్లకు “ఇద్ిగభ మీ నిజ్మెైనరాజు” అని
చెపత ుెంద్ి. “పర్లోకరాజ్యము” అను ఈ పద్ము పరజ్లెంద్రిపన
ై మరియు

గభళములనిిటిపైన కీస
ర త ు పరిపాలనను సూచిసుతెంద్ని ఈ సువార్త లో ఆయన

చూపిసత ుెండగా పర్లోకరాజ్యెం యొకక ద్ృఢమెన
ై వయకీతకర్ణను ఆయన నొకతక చెపాపడు.
ద కయుయలు “ఏ
ఇద్ి అధికార్పూర్ాకమెైన పరశి. పరిసయుయలు మరియు సద్ూ

అధికార్మువలన నీవు ఈ కార్యములు చేయుచునఘివు?” అని ఎలల పుపడు యిేసును
అడిగార్ు. “పర్లోకమెంద్ును భూమిమీద్ను నఘకు సరాాధికార్ము

ఇయయబడియునిద్ి” అని యిేసు పలికతన మాటలతో సువార్త ముగియబడిెంద్ి. పరజ్లు
ఆశ్నెంచిన మరియు ఎద్ుర్ుచూచుచుని జ్ాతీయవాద్, ద్ఘవీద్ు రాజ్యము కెంటే ఈ

రాజ్యము మరిెంత్ గొపపద్ి. సృష్ిర యొకక పరతి కోణమునకు కీస్ట
ర తత రాజ్ని మత్త యి చేస్టిన
పరకటన ఇద్ి.

ర్వ. జిమ్స మాపో స్
ఇప్పటివర్కు మతత యి సువార్త యొకు నేప్థయమును చూచాము గనుక, ఇప్ుపడు సువార్త యొకు

ఆకృతి మర్శయు పాఠాయంశమును చూదాేము.

ఆకృతి మరియు విషయ సూచిక
మతత యి సువార్త యొకు ఆకృతిని గూర్శున కొనిి లక్షణాలను గూర్శు ప్ండితుల మధ్య గణనీయమన
ై

ఒప్పందం ఉంది. మర్శయు మతత యి మనకు సహాయకర్మన
ై ఒక విషయమును ఇచాుడను సతయమునకు
ఈ ఒప్పందం ఒక కార్ణంగా ఉంది. ఐదు వేర్ేవర్మ బిందువుల వదే , సువార్త లో ప్రధాన మార్మపలను

సూచించడానికి “ఆయన ఈ మాటలు ముగశంచిన తర్మవాత” వంటి ప్దసమూహాలను ఉప్యోగశంచాడు.
కొనిిసార్మో ఈ విధ్మైన ప్రకటన ఒక విభాగము యొకు చివర్శ వాకయముగా కనిపిసత ుంది, మర్శయు ఇతర్
సమయాలోో కొీతత విభాగము యొకు ఆర్ంభ్ ప్రకటనగా ఉంటుంది. అయితద ఇది ఎలో ప్ుపడు ఒక ప్రధాన
మార్మపను సూచిసుతంది.
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ఈ ఆకృతిక గుర్మతలను అనుసర్శసత ూ, మతత యి సువార్త ఏడు భాగాలుగా విభాగశంచబడుతుందని

ప్లువుర్మ ప్ండితులు అంగరకర్శసత ార్మ. మతత యి 7:28, 11:1, 13:53, 19:1, మర్శయు 26:1లో ప్ర్శవర్త నీయ

ప్రకటనల దావర్ా ఏర్పడిన ఐదు ప్రధాన విభాగాలు ఉనాియి. మర్శయు మతత యి ప్ర్శచయ కథనం మర్శయు
ముగశంప్ు కథనం కూడా చదర్ాుడు.

మతత యి 1:1-2:23లో యిేసును మస్ట్ియ ర్ాజుగా ప్రసత ుతించద ప్ర్శచయ కథనంతో సువార్త

ఆర్ంభ్మౌతుంది.

మొదటి ప్రధాన విభాగం మతత యి 3:1-7:29లో ర్ాజయ సువార్త ను వివర్శసత ుంది.

ర్ండవ ప్రధాన విభాగము మతత యి 8:1-11:1లో ర్ాజయ విసత ర్ణపై దృషిర పడుతుంది.

మూడవ ప్రధాన విభాగము మతత యి 11:2-13:53లో ర్ాజయమును గూర్శున సూచనలు మర్శయు

ఉప్మానాలను నమోదు చదసత ుంది.

మతత యి కథనంలోని నాలుగవ ప్రధాన విభాగమన
ై విశావసము మర్శయు గొప్పతనానిి మతత యి

13:54లో ఆర్ంభించి 18:35 వర్కు కొనసాగశసత ాడు.

ఐదవ మర్శయు చివర్శ ప్రధాన విభాగమన
ై మతత యి 19:1-25:46, ర్ాజయప్ు ప్రసత ుత వయతిర్ేకత

మర్శయు ర్ాజయప్ు చివర్శ విజయమును గూర్శు మాటాోడుతుంది.

చివర్శగా, మతత యి 26:1-28:20లో ర్ాజు మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానమును వివర్శంచు

ముగశంప్ు ఉంది.

మతత యి సువార్త యొకు ఈ ప్రతీ విభాగము ప్ర్లోకర్ాజయమును భ్ూలోకముకు తెచిున మస్ట్ియ

ర్ాజుగా యిేసు యొకు కథను చెప్త ుంది.

మతత యి 1:1-2:23లో ప్ర్శచయముతో పారర్ంభించి, ప్రతి విభాగమును మర్శంత దగగ ర్గా ప్ర్శశీలన

చదదే ాము ర్ండి.

ఉపో ద్ఘాత్ము: మెస్ట్ీయ రాజు
మతత యి సువార్త యొకు ప్ర్శచయము మస్ట్ియ ర్ాజుగా యిేసును మనకు ప్ర్శచయం చదసత ుంది,

మర్శయు ఇది ర్ండు భాగములుగా ర్ూప ందించబడింది: వంశావళి మర్శయు జనన వృతాతంతము.

వెంశ్ావళి
వంశావళి మతత యి 1:1-17లో కనిపిసత ుంది. సాంకేతికంగా, మొటర మొదటి వచనము వాసత వానికి ఒక

ప్ర్శచయం లేదా శీర్శషకగా ఉంది, దరనిలో మతత యి యిేసు ఇశాీయిేలు యొకు మస్ట్ియ ర్ాజు అనే తన ప్రధాన
బిందువును సంగీహస
ి త ునాిడు.

మతత యి 1:1 ఈ విధ్ముగా చదువబడుతుంది:
అబారహాము కుమార్ుడగ్ు ద్ఘవీద్ు కుమార్ుడెన
ై యిేసు కీస
ర త ు వెంశ్ావళి (మత్త యి 1:1).
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ఆర్ంభ్ములోనే, మతత యి ఇశాీయిేలు ర్ాజైన దావీదు మర్శయు యూదుల తండియి
ర ైన అబారహాము

మీద ప్రతదయక శీదధ వహించాడు.

ఈ ప్ర్శచయ ప్రకటన తర్మవాత, వచనము 2లో వంశావళి ఆర్ంభ్మౌతుంది. మతత యి 1:17 ప్రకార్ం,

వంశావళి మూడు భాగాలుగా, ప్రతి భాగములో ప్దాిలుగు తర్ములు ఉనిటు
ో గా ఏర్పర్చబడింది. మొదటిది
దదవుడు అబారహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతో ఆర్ంభ్మౌతుంది, అకుడ ఆయన వార్సులు ప్రప్ంచానిి
ప్ర్శపాల్వసాతర్ని అబారహాము వాగాేనం ప ందుకునాిడు.

ర్ండవ భాగము ర్ాజన
ై దావీదుతో మర్శయు దదవుడు అబారహాముతో చదస్టిన తన నిబంధ్నను దావీదు

శాశవత అధికార్మును సాాపించుట దావర్ా నర్వేర్ము విషయముతో ఆర్ంభ్మౌతుంది. దదవుని ప్రజలు తమ

పాప్ము వలన మర్శయు నిబంధ్న మీర్మట వలన వాగాేన దదశము నుండి బహిషుర్శంచబడిర్శ అని చెప్త ూ ఈ
ర్ండవ భాగము ముగుసుతంది.

వంశావళి యొకు మూడవ భాగములో చెర్ నుండి యిేసు జననము వర్కు తెల్వయజేయబడింది.

ఇశాీయిేలు దదశము దదవుని ఆజా ఉలో ంఘించి మర్శయు ఆయన నిబంధ్న శాప్ములో ప్డిపల యియంది.

అయినను అబారహము మర్శయు దావీదుతో చదస్టన
ి వాగాేనాలను నర్వేర్ముచూ ఇశాీయిేలును ఆశీర్వదించాలని
దదవుడు కకర్ాడు. ఇశాీయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ ర్ాజులు విఫలమైపల యార్మ. కాని ఇప్ుపడు ఇశాీయిేలు యొకు
చివర్శ ర్ాజు, ఇశాీయిేలు యొకు విధిని నర్వేర్ేు ర్ాజు, చివర్కు వచాుడు.

యిేసు వార్సుల యొకు జఞబితా మతత యి 1:16లో ముగుసుతంది, అకుడ మనము ఈ విధ్ముగా

చదువుతాము:
యాకోబు మరియ భర్త యిన
ై యోస్టతపును కనను, ఆమెయెంద్ు కీస
ర త ు అనబడిన యిేసు
పుట్ర ను (మత్త యి 1:16).

ఈ విధ్ముగా, తన తండిరయిన
ై యోస్టతప్ు దావర్ా దావీదు స్టింహాసనముకు యిేసు చటర ప్ర్మైన

దావాదార్మడుగా ఉనాిడని మతత యి నిర్ూపించాడు.

పరవచనఘల పరత్యక్షత్ పరకార్ెం మెస్ట్ీయ ద్ఘవీద్ు వెంశసుతడెై ఉెండఘలి ఎెంద్ుకెంట్ అద్ి
ముెంద్ుగానే పరవచిెంచబడిెంద్ి. మరియు యూద్ఘ గభత్రము ద్ఘారా రాజ్త్ాము

వసుతెంద్ని ఆద్ికాెండములో పరవచిెంచబడిన పరవచనము యొద్ద కు ఇద్ి తిరిగి వళ్తెంద్ి.

ఆ పరవచనము, నిజ్ానికత, ద్ఘవీద్ు, రాజ్న
ై ద్ఘవీద్ు, ఇశ్ారయిేలు గొపప రాజ్న
ై ద్ఘవీద్ులో

నర్వేర్ిబడిెంద్ి. ద్ఘవీద్ును అనుసరిెంచిన పరతి రాజును ఆయనకు అనుకూలెంగా లేద్ఘ
పరతికులెంగా పో లాిర్ు. కాబటిర , నిజ్ానికత, ద్ఘవీద్ుతోనే చేస్టన
ి నిబెంధన మనకు ఉెంద్ి.
ద్ఘవీద్ు పరవకతయిన
ై నఘతఘనుతో ఆలయ నిరాుణము, ద్ేవాలయ నిరాుణము గ్ూరిి

యోచిెంచగా, నఘతఘను తిరిగి వచిి ఇలా చెపాపడు, “నీవు పరభువు కొర్కు ఆలయము

నిరిుెంచుట లేద్ుగాని; పరభువే నీ కొర్కు ఆలయము నిరిుెంచుచునఘిడు.” ఆలయము
అనగా, సామాాజ్యము అని ఆయన అర్థ ెం. ఇద్ి 2 సమూయిేలు 7లో ఉెంద్ి మరియు
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ఆయన కొర్కు ద్ేవుడు గ్ృహమును, శ్ాశాత్ గ్ృహమును నిరిుసాతడనేద్ి ఆ పరవచనెం,
ద్ఘవీద్ు స్టిెంహాసనమును ఆయన వార్సుడు పాలిసాతడనిన ఆ పరవచనెం, త్ర్ువాత్

వచిిన మెస్ట్ీయ పరవచనఘలకు పునఘద్ిగా అయియెంద్ి. గ్నుక, నఘశనము త్ర్ువాత్
పరవకత లు తిరిగి చూచినపుపడు — పరతేయకముగా ద్ఘవీద్ు సామాాజ్యము, ద్ఘవీద్ు

రాజ్యము — ద్ఘవీద్ు సామాాజ్యము మహిమను ద్ేవుడు పునర్ుద్ధ రిెంచునను నిరీక్షణతో
ఎద్ుర్ుచూచినపుపడు, ద్ఘవీద్ు సెంతఘనము ద్ఘారా ద్ేవుడు రాజును లేవనతఘతడు.
కాబటిర , మెస్ట్ీయ రాజు ద్ఘవీద్ు వెంశము ద్ఘారా వసాతడు.

డా. మార్డు సారీస్
యిేసు వంశావళి తర్మవాత, ఆయన చిర్మపారయమును గూర్శున కథనము కనుగొంటాము.

జ్నన వృతఘతెంత్ము
యిేసు జనన వృతాతంతము మతత యి 1:18-2:23 వర్కు ఉంది. ఈ భాగము సంకుచితముగా ఉంది,
లూకా సువార్త లో 116 వచనాలతో పల ల్వుచూస్టతత కేవలము 31 వచనాలు మాతరమే ఉనాియి. ఈ భాగములో,
మతత యి ఉదదేశము ప్ర్శమితముగా ఉంది. ఒక కేందరమన
ై సతయముపై దృషిర పటురటకు మాతరమే ఇవి చిని

ప్రకర్ణలుగా ర్ూప ందించబడా్యి. యిేసు మస్ట్ియ ప్ుటారడు. ప్రతి ప్రకర్ణ చిని కథ చెప్త ుంది, తదుప్ర్శ ఆ
కథ పాత నిబంధ్న ఊహలను ఎలా నర్వేర్ముతుందో వివర్శసత ుంది.

యిేసు జనన వృతాతంతములో మనము నేర్ముకొనే అతి ముఖ్యమన
ై ఒక ఆసకితకర్మైన విషయం

ఏమిటంటే ఆయనకు శార్రర్క తండిర లేడు. బదులుగా, దదవుడు ఆయన తండిర — అక్షర్ార్ాంగా. మర్శయ
కనయకగా ఉనిప్పటికర, ప్ర్శశుదాధతు ఆమకు గర్ుమును కలుగజేశాడు.

ఇప్ుపడు, యోస్టతప్ు దావర్ా దావీదు స్టింహాసనముకు దావాదార్మనిగా ఉని యిేసు ఆయనకు శార్రర్క

సంతానం కాదు గనుక ఇది యిేసు వంశావళిలో ఒక బలహీనత అని కొందర్మ విమర్ికులు సూచించార్మ. కాని
1 దినవృతాతంతములు 1-9లో ఉనిటువంటి బెైబిలానుసార్మైన వంశావళ్లలు, పంప్ుడు తల్వో దండురల దావర్ా
ప్ుర్శవకులను గుర్శతంచదవనేది గుర్శతంచదగగ సతయము.

అంతదగాక, యిేసు దదవుని కుమార్మడు గనుక, ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణ దెవ
ై తవం గలవాడు. దరని అర్ాం,

ఆయన దదవుని నిబంధ్నను ప్ర్శప్ూర్ణంగా నర్వేర్ుగలడు. కేవలం మానవ ర్ాజులు ఎనిడును దదవుని
నిబంధ్నను ప్ూర్శతగా నర్వేర్ులేదు. మర్శయు ఇందుమూలముగా, అబారహాము మర్శయు దావీదుకు

వాగాేనము చదస్టన
ి నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను ప్ూర్శతగా ప ందుకకలేకపల యార్మ. కాబటిర, ఆయన నిబంధ్న
నర్వేర్ుడానికి తదావర్ా ఆయన ఆశీర్ావద వాగాేనాలు నర్వేర్ాులని దదవుడు తన ప్ర్శప్ూర్ణ కుమార్మణణ
ర్ాజుగా ప్ంపాడు.

మెస్ట్ీయ ఒక మానవుడిగా ద్ఘవీద్ు వెంశములో నుెండి వసాతడని సపషరమౌత్తెంద్ి.

మరియు మరినిి ముఖ్యమెైన సతఘయలు ఉనఘియి. కాని మెస్టీ్ య ద్ేవుడుగా ఉెండఘలి,
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ద్ెైవత్ాము కలిగి ఉెండఘలను విషయము గ్రహిెంచుట కీలకమెైనద్ి. ఎెంద్ుకని? మెంచిద్ి,
అెంతిమెంగా ద్ేవుని ఎద్ుట మానవులముగా మనకుని సమసయ ఏమనగా మనము

ఆయనకు వయతిరేకముగా పాపము చేశ్ాము. ఆయన జ్వాబివాాలి. ఆయన పరిష్ాకర్ెం
ఇవాాలి. మనము కొనిిసార్ుల మాటాలడఘలనుకొనే క్షమాపణలో ఉని సమసయ

ఏమిటెంటే, ద్ేవుని యిద్ుట మన పాపము ఆయన ఉపతక్షిెంచగ్లిగినద్ి కాద్ు. “నేను

మెంచిగా గేరడు ఇసాతను,” లేద్ఘ “ నీ పని నీవు చెయియ” అని చెపతప విషయెం కాద్ు ఇద్ి.
ద్ేవుడు పరిశుద్ుధడు. ద్ేవుడు నీతి నఘయయము గ్లవాడు. మన పాపములను

విడిచిపట్ర వాడు కాద్ు ఆయన. అద్ి త్నుితఘను తిర్సకరిెంచుకొనుట అవుత్తెంద్ి.

కాబటిర , మనలను క్షమిెంచుట అెంటే, ఆయన చొర్వతీసుకోవడెం. చివర్కు, ఆయన

సొ ెంత్ నీతి అవసరాలను తీర్ుికోడఘనికత పరిష్ాకరానిి ఆయన త్పపకుెండ ఇవాాలి.
ద్ేవుడే సాయెంగా ద్ీనిని చేయాలి. ఇపుపడు, మీర్ు పాత్ నిబెంధన గ్రెంథము

చద్ివినపుపడు, ఇద్ి పద్ే పద్ే వసుతెంద్ి. యోనఘ 2:9లోని మాటలను ఊహిెంచెండి:
“యిహో వా యొద్ద నే ర్క్షణ ద్ొ ర్కును.” ఇద్ి త్పపనిసరిగా ద్ేవుడే అెంద్ిెంచఘలి.

పరిష్ాకర్ము త్పపనిసరిగా ద్ేవుడే అెంద్ిెంచఘలి. త్పపనిసరిగా ద్ేవుడే క్షమిెంచఘలి.

కాబటిర మెస్ట్ీయ ద్ఘారానే ర్క్షణ కలుగ్బో త్తనిట్ల తే
ల , ఆయన మనకు పారతినిధయెం
వహిెంచఘలి —మానవుడిగా ఉెండఘలి. ఆయన పరభువుగా కూడఘ ఉెండఘలి. రాబో యిే
పరభువు. ర్క్షిెంచే పరభువు. ఆయన పరిశుద్ధ త్ను మరియు నీతిని సెంత్ృపిత పర్చే
పరభువుగా ఉెండఘలి గ్నుకనే మెస్ట్ీయ ద్ెవ
ై త్ాము గ్లవానిగా ఉెండఘలి.

డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్స
ఆయన సువార్త యొకు ప్ర్శచయములో యిేసును మస్ట్ియ ర్ాజుగా, అబారహాము మర్శయు

ఇశాీయిేలీయులకు వాగాేనం చదస్టిన ఆశీర్ావదములనిిటిని ప ందుకొనిన దావీదు ర్ాకుమార్మనిగా మతత యి
ప్ర్శచయం చదశాడు. ఈ విధ్ముగా, మతత యి ఆయన ప్ుసత కములో మిగశల్వన భాగములో అందించద
అదుుతమైన సువర్త మానముకు వేదికను ఏర్ాపటు చదశాడు.

ప్ర్శచయము తర్మవాత సువార్త యొకు ఐదు ప్రధానమన
ై సాహితయ విభాగములు ఉనాియి. ఈ ఐదు

విభాగాలోో ఒకొకుటి ర్ండు భాగాలను కల్వగశయుంది: ఒక కథన విభాగము, దరనిలో యిేసు కియ
ీ లను మతత యి
వివర్శంచాడు, తదుప్ర్శ ఉప్నాయస విభాగము, దరనిలో యిేసు మాటలను మతత యి నమోదు చదశాడు.

రాజ్య సువార్త
మతత యి సువార్త యొకు మొదటి ప్రధాన భాగము ప్ర్లోకర్ాజయమును గూర్శున సువార్త ను చెప్త ుంది.

ఈ భాగము మతత యి 3:1-7:29 వర్కు విసత ర్శంచింది.
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మెస్ట్ీయ వచఘిడు
కథన విభాగము మతత యి 3:1లో ఆర్ంభ్మై 4:25లో ముగుసుతంది. ఇకుడ, మస్ట్ియ ర్ాజు

వచాుడు, మర్శయు ప్ర్లోకర్ాజయము భ్ువికి తెచాుడు అని మతత యి ప్రకటించాడు.

కథనము యొకు మొదటి భాగము మతత యి 3:1-12, ఇకుడ దదవుని మస్ట్ియ తవర్గా వసాతడని

మర్శయు ఆయనకు నముకసుతల ైన ప్రజలకు ప్ర్శశుదాధతులో బాపిత సుమిసాతడని బాపిత సుమిచుు యోహాను
ప్రకటించాడు. 400 సంవతిర్ాల వర్కు, తిర్మగుబాటు చదస్టన
ి ఆయన ప్రజలకు వయతిర్ేకముగా దదవుని తీర్మప

వలన ప్ర్శశుదాధతుుడు ఇశాీయిేలులో సాపతక్ష్క
ి ంగా కియ
ీ ార్హితంగా ఉనాిడు. కాని ఇప్ుపడు, పాత నిబంధ్న
ప్రవచించిన విధ్ంగానే, దదవుని ఆతు కుముర్శంచబడద కొీతత దినము ఉదయించబో తుంది.

మతత యి 3:13-17లో యిేసు బాపిత సుముతో కథనము కొనసాగుతుంది. ఈ సంఘటనలో, ప్ర్శశుదాధతు

యిేసుమీదికి దిగను, మస్ట్ియ ప్ర్శచర్య కొర్కు ఆయనను అభిషతకించెను, మర్శయు కరర్తనలు 2:7లోని

ర్ాజతవప్ు పతర్మను యిేసుకు ఆపాదిసత ూ “ఈయన నా పిరయ కుమార్మడు” అని తండిర ప్ర్లోకము నుండి
ప్రకటించాడు.

“నా పిరయ కుమార్మడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాిను” అని యిేసును గూర్శు

వివర్శంచుటవలన ఈ దెవి
ై క సవర్ము యిషయా 42:1-2లోని శీమప ందిన స్టతవకుని కూడా సూచిసుతంది.

యిేసు ర్ాజయసంబంధ్మైన మస్ట్ియ, కానీ ఆయన వేర్ొక విధ్మన
ై ర్ాజు. శీమ దావర్ా ఆయన తన పిలుప్ు
నర్వేర్ముతాడు.

మతత యి 1:1-11లో కనుగొనబడిన ఈ కథనములోని తర్మవాత కథలో, ర్ాజసంబంధ్మైన శీమనొందు

స్టతవకునిగా మస్ట్ియ పాతరను సాతానుడు సవాలు చదశాడు. “మానవునివల ఆకల్వగొనకుము,” అని చెప్ుపచూ
శీమ లేని మస్ట్ియగా ఉండమని యిేసును వాడు ముమాుర్మ శరధించాడు. బాధ్ లేకుండా విశవస్టించుమని
ప్రజలను ఆశుర్యప్ర్చాడు. శీమ లేకుండా ర్ాజఞయలను యిేలుమని చెపాపడు. ఆయన శీమానుభ్వముగల

మస్ట్ియతతవ లక్షణమును ఉపతక్ష్ించద సులువన
ై మార్గ ము ఎనుికకకుండా ప్రతీసార్శ యిేసు తిర్సుర్శంచాడు.
తదుప్ర్శ మతత యి 4:12-17లో, ర్ాజయ సువార్త ప్రకటించుచు మస్ట్ియ ప్ర్శచర్యను యిేసు

ఆర్ంభించాడు.

మతత యి 4:17లో, యిేసు సందదశమును మతత యి ఎలా సంగీహించాడో వినండి:
అపపటినుెండి యిేసు పర్లోక రాజ్యము సమీపిెంచియునిద్ి గ్నుక మార్ుమనసుీ
పొ ెంద్ుడని చెపుపచు పరకటిెంప మొద్లు పట్ర ను” (మత్త యి 4:17).

మతత యి ప్రకార్ం, యిేసు ప్రకటించిన సువర్త మానము ప్ర్లోకర్ాజయము సమీపించియునిది – అది

కూడా ఆయన స ంత ప్ర్శచర్య దావర్ా, యిేసు ప్ర్లోకర్ాజయమును భ్ువికి తీసుకుర్ాబో వుతుండెను.

పాప్ముల నుండి మార్మమనసుి ప ంది యిేసును ర్ాజుగా వంబడించద అందర్శకర ఈ ర్ాజయము అందుబాటులో
ఉంది.
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“పర్లోకరాజ్యము” అను పద్ము మత్త యి సువార్త లో ఉపయోగిెంచబడిెంద్ి, “ద్ేవుని

రాజ్యము”కు పరాయయపద్ముగా కేవలెం మత్త యి సువార్త లోనే ఉపయోగిెంచబడిెంద్ి.

వాటి మధయ ఎటలవెంటి వయతఘయసము లేద్ు అని చెపతప పెండిత్తలతో నేను ఏకీభవిసాతను.
అద్ి సమీపముగా ఉెంద్ి, లేద్ఘ కొనిి అనువాద్ములలో ఉనిటల
ల గా “ద్గ్ా ర్గా ఉెంద్ి,”
అని యిేసు వివరిెంచిన సత్యము, ఒక విధముగా ద్ేవుని పాలన యొకక చివరి ద్శ

యిేసు వయకతతత్ాము మరియు కతయ
ర లోల వచిిెంద్ి అని సూచిసుతెంద్ి. అయితే ముగిెంపు
కొర్కు వేచియుెండు భావన కూడఘ ఉెంద్ి. సాెంకేతిక పద్ము “సెంపూరిత,” ఇద్ి కీస
ర తు
రెండవ రాకడలో జ్ర్ుగ్ుత్తెంద్ి, త్ద్ఘారా కైసతవులు – సాెంకేతిక వయకీతకర్ణను

ఉపయోగిెంచఘలెంటే – ఒక మాెండలిక మనుగ్డలో ఉెంటార్ు. ద్ేవుని ముగిెంపు

రాజ్యములో ఒక అడుగ్ు ఉెంటలెంద్ి, కాని ద్ేవుని ముగిెంపు రాజ్యములో ఇెంకా జ్ర్ుగ్ని
ద్ఘనిలో మరొక అడుగ్ు ఉెంటలెంద్ి. మరియు కైసతవ శ్నషయరిక సవాలులో గొపపద్నెం

ఏెంటెంటే జీవిత్ము మరియు జీవిత్ నిర్ణ యాలు, జీవిత్మును గ్ూరిి మన ఆలోచన,
పర్లోకరాజ్యము ఒక విధముగా ఇకకడ ఉెంద్ి అనుటకు అర్థ ెం ఏమిటి, అద్ి

సెంపూర్ణముగా కనిపిెంచుట లేద్ు అనుటకు అర్థ ెం ఏమిటి అను విషయాలకు
సెంబెంధిెంచి చర్ి జ్రిగిెంచుట.

డా. డదవిడ్ బౌర్డ
“ద్ేవుని రాజ్యము సమీపిెంచియునిద్ి,” లేద్ఘ “సమీపెంగా ఉెంద్ి,” అని యిేసు
ఊర్ూరా తిర్ుగ్ుత్ూ పరకటిెంచినపుపడు, ఆయన రెండు విషయాలు

తెలియపర్ుసుతనఘిడు. మొద్టిగా, ఆయనలో ద్ేవుని రాజ్యము ఉనికతలో ఉెంద్ి, వారి
మధయలో ఉెంద్ి అని ఆయన చెపత ునఘిడు. ఆయన అధికారిక బో ధన ద్ఘారా,

ద్యాయలను వళళగొటలరచు మరియు వాటిపై అధికార్ము పొ ెంద్ుకొనుట ద్ఘారా,

మరియు ఆయన సాసథ త్ పరిచర్య ద్ఘారా కూడఘ ఆయన ద్ీనిని చూపిెంచఘడు మరియు
పరద్రిశెంచఘడు. కాబటిర , యిేసు మొద్టిగా ఏమి చెపత ునఘిడెంటే రాజ్యము మరియు రాజు
యొకక అధికార్ెం నఘలో ఉెంద్ి, ఇపుపడే మీ మధయలో ఉెంద్ి. కాని ఆయన చెబుత్తని

మరొక విషయమేమిటెంటే రాజ్యము రాబో త్తెంద్ి; రాజ్యము సెంపూరితగా ఇకకడ లేద్ు,
కాని భవిషయత్త
త లో పరతియొకకరికత ద్ేవుని పరిపాలన యొకక సెంపూర్ణ త్ కనిపిసత ుెంద్ి.

కాబటిర యిేసు “ద్ేవుని రాజ్యము సమీపిెంచియునిద్ి” అని చెపిపనపుపడు ఆయన ఇద్ే
మాటాలడుత్తనఘిడు. కాబటిర , ద్ేవుని రాజ్యము సమీపిెంచియునిద్ి గ్నుక

మార్ుమనసుీ పొ ెంద్ుమని పరజ్లకు ఆయన పిలుపునిచుినపుపడు, రాజుకు

లోబడమని ఆయన వారిని పిలుసుతనఘిడు, వార్ు లోబడుట ద్ఘారా, వారి విధేయత్
ద్ఘారా, రాజును అక్షరార్థ ెంగా వెంబడిెంచుట ద్ఘారా ద్ేవుని నిబెంధన పరజ్లోల విలీనెం
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చేయబడతఘర్ు లేద్ఘ పునరిిమిెంచబడతఘర్ు. కాబటిర , ఇద్ి మార్ుమనసుీ ద్ఘారా
సూచిెంచబడిన రాజుకు విధేయత్ చూపిెంచు ఒక విధము.

డా. గీగ్ పర్రీ
మతత యి 4:18-22లో, యిేసు ఆయన శిషుయలను పిలచాడు. ఒక మస్ట్ియ ర్ాజు ఆయన ర్ాజయము
కొర్కు నాయకులను నియమిసుతనిటు
ో చితరము కనిపిసత ుంది.

దరనిని అనుసర్శసత ూ, మతత యి 4:23-25లో, సువార్త యొకు తర్మవాత ర్ండు భాగాల ప్ర్శదృశయమును

మతత యి ఇచాుడు. సమూహముకు బో ధిసత ూ మర్శయు సవసా ప్ర్మసుత యిేసు గల్వలయందంతటా

ప్రయాణంచాడని ఆయన ప్రకటించాడు. మతత యి 5-7 అధాయయములు యిేసు బో ధ్ను ఉదాహర్శంచాయి,
అయితద 8-9 అధాయయాలు ఆయన సవసా తను వివర్శంచాయి.

ర్ాజయ సువార్త పై మతత యి కథనానిి మనము చూచాము గనుక, ఇప్ుపడు దరనితో పాటు మతత యి

5:1-7:29లో కనిపించద ఒక ఉప్నాయసము వప్
ై ు మళ్లుదాము.

కొెండమీద్ పరసెంగ్ము
ఈ ప్రసంగము సాధార్ణంగా కొండమీద ప్రసంగము అని పిలువబడుతుంది. ఈ బో ధ్నలో, ర్ాజయ

పౌర్మల యొకు నీతి జీవితాలను గూర్శు యిేసు వివర్శంచాడు. ఆయన ఏడుమార్మో ర్ాజయమును గూర్శు
సపషర ంగా పతర్ొునాిడు, మర్శయు ఈ ప్రసంగమంతా ఈ అంశముపైనే కేందరక
ర ృతమై ఉంది.

సమయం గడచదకొదరే, నీతి యొకు సవాళ్లో యూదా నాయకులు ఊహించిన వాటికంటే గొప్పవైనవి

అని యిేసు నొకిుచెపాపడు. ర్ాజయ పౌర్మల యొకు ప్ర్లోకప్ు తండిర వార్మ ఎనిడు ఊహించని ర్రతిలో

ఆశీర్వదించడానికి స్టిదధముగా మర్శయు సమీప్ముగా ఉనాిడని కూడా ఆయన ఉదాాటించాడు. ఈ జంట
భావాల కలయికే ప్రసంగానికి ఒక విలక్షణమైన పాతరను ఇసుతంది.

కొండమీద ప్రసంగము నుండి కేవలము ఒక ఉదాహర్ణను గమనించండి: వయభిచార్ముపై యిేసు

బో ధ్న. దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ై ు ఉప్ర్శతల ప్ఠనం సూచించదదానికంటే ఎకుువగా, మర్శయు యూదు బో ధ్కులు
సాధార్ణంగా బో ధించదదానికంటే ఎకువగా కకర్మతుందని యిేసు బో ధించాడు.
మతత యి 5:27-28లో యిేసు ఏమి చెపాపడో వినండి:

“వయభిచఘర్ము చేయవద్ద ని” చెపపబడిన మాట మీర్ు వినఘిర్ుగ్ద్ఘ; నేను మీతో
చెపుపనద్ేమనగా ఒక స్ట్త ని
ీ మోహపుచూపుతో చూచు పరతివాడు అపుపడే త్న

హృద్యమెంద్ు ఆమెతో వయభిచఘర్ము చేస్టన
ి వాడగ్ును (మత్త యి 5:27-28).
“చెప్పబడిన మాట” అను మాటను యిేసు ప్రసత ావించినప్ుపడు, యూదు ర్బ్రబల కాలంలోని లేఖ్నాల

సాధార్ణ అనువాదాలను గూర్శు ఆయన మాటాోడుతునాిడు. పాత నిబంధ్న ఆజా లు వయభిచార్మును

నిషతధించాయి అని కొందర్మ ర్బ్రబలు బో ధించార్మ, కాని మానవుని హృదయములోని మర్శంత పారధ్మిక
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సమసయను వార్మ ప్ర్శషుర్శంచలేకపల యార్మ. అయితద యిేసు పాత నిబంధ్న కాలములో కూడా వాసత వమన
ై

ఒక విషయమును సూచించాడు. బాహయ ప్రవర్త న నియంతిరంచుటలో మాతరమే దదవుడు ఆసకిత కల్వగశలేడు; కాని
విధదయత హృదయంలో ఆర్ంభ్మవావలని ఆయన ఆశించాడు.

పాత్ నిబెంధనలో ద్ేవుడు ఈ బాహయ సూచనలను కోరిన కొనిిచభటల , పాత్ నిబెంధన
లేక కొరత్త నిబెంధన అను ద్ృకోకణమును మనము కలిగియుెండవచిని నఘ భావన:
పరజ్లు సునితి పొ ెంద్ఘలని కోరాడు, బలులు కోరాడు, వార్ు పరతేయక ద్ినఘలు

పాటిెంచఘలని ఆశ్నెంచఘడు. మరియు అద్ి ఒక బాహయ మత్పర్మెైన వయకీతకర్ణ. కొరత్త
నిబెంధనలో ఇద్ి ఇపుపడు హృద్యము యొకక మత్ము. ద్ేవునికత మన
హృద్యాలు కావాలి; మన ఆపాయయత్లు కావాలి. ఒకర్ు పాత్ నిబెంధన

విషయాలను, పరతేయకెంగా పరవకతల విషయాలను ద్గ్ా ర్గా చూచినపుపడు అద్ి పని
చేసత ుెంద్ని నేను భావిెంచను. ఉద్ఘహర్ణకు, పరవకత యిన
ై యోవేలు ఈ విధముగా

చెబుత్తనఘిడు, “మీ వసత ీములను కాక మీ హృద్యములను చిెంపుకొనుడి,” ఇద్ి
బాహయ మత్మునకు వయతిరేకముగా ఉని పరకటన, ద్ేవుడు బాహయపర్మెన
ై ర్ూపము

కోర్ుటలేద్ు, కాని వారి హృద్యాలను కోర్ుచునఘిడు, వారి అెంత్ర్ెంగ్మును ఆయన

కోర్ుత్తనఘిడు. ద్ీనిని మీర్ు, ఉద్ఘహర్ణగా, కీర్తనలు 103లో కూడఘ చూడవచుి. “నఘ
పారణమా, యిహో వాను సనుితిెంచుము. నఘ అెంత్ర్ెంగ్ముననుని సమసత మా,
ఆయన పరిశుద్ధ నఘమమును సనుితిెంచుము.” ఇకకడ ఆయనను

సనుితిెంచుమని, వారిని యోగ్ుయలను చేయు సమసత ముతో పరభువును

సనుితిెంచుమని కీర్తనకార్ుడు పరజ్లకు పిలుపునిచఘిడు. కాబటిర , కొరత్త నిబెంధనలో
ఆపాయయత్లు ఉనఘియి మరియు పాత్ నిబెంధనలో హృద్యపూర్ాక మత్మనేద్ి

లేద్ు అను ఈ భావన, పాత్ నిబెంధనలో ద్ేవుని పరజ్లతో ఆయన నిబెంధన పరమేయెం
యొకక సెంపూర్ణ వాసత వికత్కు నఘయయెం చేయద్ు.

డా. మార్డు గశగశిల్వో యట్
హృదయప్ూర్వక విధదయతపై యిేసు యొకు అవధార్ణము, 5:6లో “నీతికొర్కు ఆకల్వదప్ుపలు
గలవార్శవల ” మర్శయు 5:8లో “హృదయశుధ్ిధగలవార్శవల ” 5:5లో ర్ాజయ పౌర్మలను “సాతివకులు”గా
వివర్శంచునటు
ో చదస్టింది. ఇప్ుపడు, వాసత వానికి, ప్ర్లోకర్ాజయము ప్ర్శప్ూర్ణంగా వచదువర్కు ఆయన

అనుచర్మలు ఈ విధ్మన
ై పౌర్మలుగా మార్లేర్ని యిేసుకు తెలుసు. కాని దానికి ముందు కూడా నీతిగా
ఉండమని ఆయన వార్శని హెచుర్శంచాడు. మతత యి 5:48లో ఆయన ఏమి చెపాపడో వినండి:

మీ పర్లోకపు త్ెండిర పరిపూర్ుణడు గ్నుక మీర్ును పరిపూర్ుణలుగా ఉెండెద్ర్ు (మత్త యి
5:48).
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ఒక విధ్ముగా చెపాపలంటే, ఈ ఆజా నర్వేర్ుడం అసాధ్యం — దదవుని వల ఎవర్ూ ప్ర్శప్ూర్ణంగా

ఉండలేర్మ. కాని అది మనలను నిర్ాశప్ర్చకూడదు. దరనికి విర్మదధ ంగా, యిేసు కూడా మనకు దయ,

పల ర తాిహకర్మైన వాగాేనం చదశాడు. ఆయన ప్రసంగమంతటా, ర్ాజయము మనకు చెందినది అని ఆయన తన
అనుచర్మలకు హామీ ఇచాుడు.

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 5:3-10లో కనిపించద, ఆశీర్వచనములోో ఎనిమిది ఆశీర్ావదములు మనము

కనుకొంటాము. ప్ర్లోకర్ాజయం దాని సంప్ూర్ణతతో వచుునప్ుపడు భ్విషయతు
త లో ఆ ఆశీర్ావదం

ప ందుకొనబడుతుంది అని మధ్యలో ఉనిటువంటి ఆర్వది వాగాేనం చదసత ుంది. మొదటి మర్శయు ఆర్వ
ఆశీర్ావదము భినిమైనవి — ప్రజలు ఈ ఆశీర్ావదాలను ప ందుకునాిర్మ అని యిేసు చెపాపడు.
మతత యి 5:3, 10లో యిేసు ప్రకటించిన ఈ ఆశీర్ావదాలను వినండి:

ఆత్ువిషయమెై ద్ీనులచన
ై వార్ు ధనుయలు; పర్లోకరాజ్యము వారిద్ి... నీతినిమిత్త ము
హిెంస్టిెంపబడువార్ు ధనుయలు; పర్లోక రాజ్యము వారిద్ి (మత్త యి 5:3, 10).

యిేసును వంబడించు నిజమన
ై సవాలు, దదవుని ర్ాజయ శకిత ర్ాజయము యొకు నీతి పౌర్మలుగా
మనలను మార్మసుతందను గొప్ప వాగాేనముతో సమానంగా సర్శతూగుతుంది.

ఆయన సువార్త యొకు మొదటి ప్రధాన భాగంలో, యిేసు ప్ర్శచర్య సందదశము మర్శయు ఉదదేశము

యిడల మన దృషిరని ఆకర్శషసత ూ ర్ాజయ సువార్త ను మతత యి ఉదాాటించాడు. యిేసు ప్ర్లోకర్ాజయమును దదవుని
ప్రజల యొదే కు తెచిున మస్ట్ియ ర్ాజు. ఆ ర్ాజయప్ు జీవిత-ప్ర్శవర్త న శకితని గూర్శు ఆయన వార్శకి

బో ధించాడు. మర్శయు వార్మ నముకముగా ఉంటె, ర్ాజయము సంప్ూర్శతగా వచిునప్ుపడు వార్మ దాని యొకు
ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్ని ఆయన వార్శకి వాగాేనం చదశాడు.

రాజ్య విసత ర్ణ
మతత యి సువార్త లోని ర్ండవ ప్రధాన భాగము ర్ాజయ విసత ర్ణను గూర్శు చర్శుసుతంది. అది మతత యి

8:1-11:1 వర్కు ఉంటుంది.

యిేసు అద్ుభత్కారాయలు మరియు పరతిసపెంద్నలు
ర్ాజయ విసత ర్ణను గూర్శు చర్శుంచద కథ మతత యి 8:1-9:38 వర్కు ఉంటుంది. యిేసు అదుుత
కార్యములు మర్శయు ఆయన అదుుతకార్యములకు సపదించిన వివిధ్ ప్రజలను గూర్శున కథలను ఇది
కల్వగశయుంది.

ఈ కథన భాగము ప్దకొండు విభాగాలుగా విభ్జించబడింది, దరనిలో 8:1-4లో యిేసు మర్శయు

కుషు
ు ర్ోగశ, 8:5-13లో శతాధిప్తి స్టతవకుడు, 8:14-17లో పతతుర్మ అతత , 8:18-27లో తుఫాను, 8:28-34లో
ర్ండు దయాయలు, 9:1-8లో ప్క్షవాయువు వయకిత, 9:9-17లో సుంకర్మలు మర్శయు పాప్ులు, 9:18-26లో

కుమార్త మర్శయు స్ట్త ,ై 9:27-31లో ఇదే ర్మ గుీడి్వార్మ మర్శయు 9:32-34లో మర్ొక దయయముప్టిరన వయకితని
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కల్వగశయునాియి. తర్మవాత ఈ భాగము 9:35-38లో యిేసు కనికర్మును గూర్శు వివర్శంచుటతో
ముగుసుతంది.

యిేసు జీవితములోని ఈ సంఘటనలను గూర్శు కొనిి గమనికలు మాతరమే చదయుటకు సమయం

అనుకూల్వసుతంది. 8:1-4లో కుషు
ర ర్ోగశని, 8:5-13లో శతాధిప్తి స్టతవకుడిని, 8:14-17లో పతతుర్మ అతత ను, 9:18లో ప్క్షవాయువు గల వయకితని, 9:20-22లో ర్కత సారవముగల స్ట్త ని
ై , మర్శయు 9:27-31లో ఇదే ర్మ గుీడి్వార్శని
సవసా ప్ర్చుట దావర్ా ఆయన అనార్ోగయముపై తన ర్ాజయ శకితని ప్రదర్శించాడు.

మతత యి 9:18-26లో చనిపల యిన చినిదానిని కూడా ఆయన లేపాడు, మర్ణముపై కూడా

ఆయనకు అధికార్ము మర్శయు శకిత కలదని ర్మజువు చదశాడు. మతత యి 8:23-27లో తుఫానును గదిేంచుట
దావర్ా ప్రకృతిపై యిేసు ఆయన అధికార్ము ప్రదర్శించాడు.

దరనికంటెను, మతత యి 8:28-34లో సమాధ్ులలో నివాసముంటుని ఇదే ర్మ మనుషుయల నుండి

మర్శయు 9:32-34లో మాటాోడలేని వయకిత నుండి దయాయలను వళ్ో గొటురచు సాతాను ర్ాజయముపై ఆయన
అధికార్మును యిేసు ప్రదర్శించాడు. ఒక శిషుయనిగా మతత యి యొకు పిలుప్ు 9:9-17లో పాప్ులతో

మర్శయు సుంకర్మలతో యిేసు సహవాసమును గూర్శు చర్శుంచద ఒక పదే విభాగమును ప్ర్శచయం చదసత ుంది.
సుంకప్ు గుతత దార్మడుగా తన జీవితమును విడిచిపటిర ఒక నూతన జీవితము ఆర్ంభించుమని యిేసు

మతత యిని పిల్వచాడు. ఈ మార్మప ఒక అదుుతకార్యం కంటే చినిది కాదు. సుంకర్మలు మర్శయు పాప్ుల

యొకు మార్మప ఎంతో ఆశుర్యమైనది గనుక సుంకర్మలతో మర్శయు పాప్ులతో యిేసు చదస్టత విందుకు మతత యి
ఎంత తవర్గా చదర్శపల యాడంటే వార్శ ఆనందము కొర్కైన కార్ణం కూడా వివర్శంచాడు.

యిేసు అధికార్మును గూర్శు ఉదాాటించుటతో పాటుగా, యిేసు అధికార్ము యిడల సమూహము

యొకు సపందనను కూడా మతత యి దృషిరంచాడు. సులభ్ంగా చెపాపలంటే, వార్మ ఆశుర్యపల యార్మ. మతత యి
8:27, 34 మర్శయు 9:8, 26, 31, మర్శయు 33 వంటి లేఖ్నాలోో దరనిని మనము చూసాతము. వార్శ
ఆశుర్యము సాధార్ణంగా యిేసును వయతిర్ేకించదటో ు చదస్టింది.

కొందర్మ కేవలం అప్నమిుక వలో యిేసును వయతిర్ేకించార్మ. ఇతర్మలు – ప్రతయద కంగా యూదా

నాయకులు – బహిర్ంగంగా ఆయనను విమర్శించార్మ. మతత యి 8:34లో వల కొందర్మ యిేసుకు

భ్యప్డా్ర్మ. మతత యి 9:3లో వల , ఇంకొందర్మ భ్యప్డి విభారంతికి గుర్ైయాయర్మ. అప్ుపడప్ుపడు, 9:14లో

వల – అది తపైపనప్పటికర కూడా యిేసు యిడల వయతిర్ేకత ప్రణాళికాబదధ ంగా ఉనిటు
ో కనిపిసత ుంది. మతత యి

9:34లో వల , కొందర్మ యిేసును ఎందుకు వయతిర్ేకించార్ంటే సతయమని తెల్వస్టినదానిని కూడా వార్మ కావాలని
తృణీకర్శంచార్మ. విచార్కర్ంగా, యిేసు ప్ర్శచర్య కొనసాగుతుండగా యిేసుప్టో వయతిర్ేకత మర్శంతగా పర్శగశంది.
కొరత్త నిబెంధన వప
ై ు చూచినపుపడు బహుశ్ా ఒక గొపప కలవర్ము ఏమనగా, పరజ్లు
త్మ సొ ెంత్ నేతరఘలతో అద్ుభత్కారాయలను చూచినపుపడు పరజ్లు కీరసత ును

తిర్సకరిెంచుట. ఆయన చేస్టన
ి కతరయలను చూడగా పరజ్లు ఆశిర్యపడిర్ని లేఖ్నము
పద్ే పద్ే స్టలవిసుతెంద్ి. ఆ పరశిను మనము పరిగ్ణిెంచినపుపడు, వార్ు అలా ఎలా
చేయగ్లర్ు, మనము మత్త యి 22:29 చూడఘలిీన అవసర్ెం ఉెంద్ని
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

ర్ండవ పాఠము : మతత యి సువార్త

నేననుకొనుచునఘిను. లేఖ్నములనుగాని ద్ేవుని శకతతనిగాని ఎర్ుగ్క మీర్ు

పొ ర్బడుచునఘిర్ు అని యిేసు పరిసయుయలతో చెపాపడు. ఆ సెంద్ర్భములో, ఆయన
ద కయుయలను గ్ూరిి మాటాలడుచునఘిడు, కాని పరిసయుయలు
పరతయే కముగా సద్ూ
మరియు ధర్ుశ్ాసోత ీ పద్ేశకులను గ్ూరిి కూడఘ ఆయన అద్ే చెపపవచుినని నఘ

ఆలోచన. వార్ు పొ ర్బడుచునే పరజ్లకు బో ధిెంచఘర్ు; రాబో వు మెస్ట్ీయను గ్ూరిిన
ఊహలు త్పుపడు బో ధన ద్ఘారా ర్ూపొ ెంద్ిెంచబడఘ్యి. మనకొర్కొక గొపప పాఠెం
ఉెంద్ని నఘ ఆలోచన — ద్ేవుని వాకయమును త్పుపగా అర్థ ము చేసుకొని పరజ్లకు
బో ధిెంచేవార్ు, పరజ్లపటల త్పుపడు అెంచనఘలను నలకొలుపతఘర్ు. మొద్టి

శతఘబద ములో ఇశ్ారయిేలులో ఖ్చిిత్ెంగా అద్ే జ్రిగిెంద్ని నేను భావిసుతనఘిను.

మెస్ట్ీయ వసాతడని వార్ు ఆశ్నెంచఘర్ు, మరియు ఇద్ొ క జ్ాతీయవాద్ జ్యోత్ీవము,
అని మనము చెపపవచుి. మరియు యిేసు వచఘిడు. వార్ు ఎనిడు చూడని

మరియు ఇకమీద్ట చూడలేని కార్యములు ఆయన చేస్టన
ి పపటికీ, వారాయనను
తిర్సకరిెంచఘర్ు, ఎెంద్ుకెంటే కీస
ర త ు మీద్ నఘయకుల యొకక ద్ఘడులు ఎలల పుపడు

ఆయన అద్ుభత్ కారాయలను అనుమానిెంచడఘనికత పరయతిిెంచఘయి. ఈ విషయాలు
చేయడఘనికత ఆయనను సాతఘను సమూహములో చేరాిలని వార్ు ఆశ్నెంచఘర్ు.

మరియు ఇద్ి చివర్కు, చెపపడఘనికత విచఘర్కర్ెంగా, ద్శ్ాబాదల త్ర్బడి, త్రాల త్ర్బడి
త్పుపడు బో ధ, అధికార్ములో, మతఘధికార్ములో ఉనివారి యొకక ద్ఘడులు,
త్తద్కు చఘలామెంద్ి పరజ్లు అద్ుభత్ కారాయలను చూచినపపటికీ కూడఘ త్మ
హృద్యాలను కీస
ర త ు నుెంచి మలచుకోనేటల ల చేశ్ాయి.

ర్వ. జిమ్స మాపో స్
9:35-38లో యిేసు అదుుత కార్యములను గూర్శున ఈ కథనమును యిేసుకు సమూహము

యిడల ఉనిటువంటి కనికర్మును వివర్శసత ూ మతత యి ముగశంచాడు. మతత యి 9:36-38లో ఈ కథనము
వినండి.
ఆయన సమూహములను చూచి, వార్ు కాపరిలేని గొఱ్ఱ ల వలచ విస్టికత

చెద్రియునిెంద్ున వారిమీద్ కనికర్పడి “కోత్ విసాతర్మేగాని పనివార్ు కొద్ిదగా
ఉనఘిర్ు. గ్నుక త్న కోత్కు పనివారిని పెంపుమని కోత్ యజ్మానుని వేడు
కొనుడని” త్న శ్నషతయలతో చెపపను (మత్త యి 9:36-38).

ఆయన ప్రజలు ఆయనను ర్ాజుగా అంగరకర్శంచకపల వుటకు ఒక కార్ణమును యిేసు అర్ాం

చదసుకునాిడు అదదమనగా వార్శ నాయకులు వార్శని గాయప్ర్చార్మ మర్శయు సర్శగా బో ధించలేదు. కాని
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ఆయన అదుుతకార్యములు వార్శ హృదయాలను మృదువుగాను, ఆయనను వంబడించునటు
ో గాను

చదసత ునాియని కూడా ఆయనకు తెలుసు. కాబటిర దదవుడు సువార్శతకులను మర్శయు నీతిగల నాయకులను

లేవనతు
త నటు
ో పారర్శాంచమని ఆయన తన శిషుయలకు ఆజఞాపించాడు — భ్ూమీుద దదవుని ప్ర్లోకర్ాజయంలోకి
నశించువార్శని తెచుువార్శగాను, మర్శయు ఆపై దాని యొకు నీతి పౌర్మలుగా ఉండాలని ఆయన వార్శకి
బో ధించదవాడు.

రాజు యొకక ద్ూత్లు
ర్ాజయ విసత ర్ణపై మతత యి కథనమును విశదప్ర్చిన పిముట, మతత యి 10:1-11:1లో సంబంధిత

ప్రసంగము వప్
ై ు దృషిరపడదాము. ఈ ప్రసంగము శిషుయలను ర్ాజు యొకు దూతలుగా లేదా ప్రతినిధ్ులుగా
ఉదాాటిసత ుంది.

ఈ భాగములో, మునుప్టి కథనములో ఆయన ఎదుర్ొుని సవాలుకు యిేసు సమాధానం

చెపాపడు. దదవుడు సువార్శతకులను మర్శయు నాయకులను లేవనతు
త నటు
ో పారర్శాంచుమని ఆయన

అనుచర్మలకు ఆజఞాపించిన మీదట, ప్ర్శచర్య కొర్కై ప్ండెరండుగుర్మ శిషుయలకు అధికార్మిచుుచూ, మర్శయు

ఆయన చదస్టన
ి టు
ో గానే ర్ాజయ ఉనికిని మాటలోోనూ మర్శయు కియ
ీ లోోనూ ప్రకటించమని ఆజఞాపిసత ూ యిేసు తన
వయకితగత ప్ర్శచర్యను వాయపిత చదసుకునాిడు.

మతత యి 10:7-8లో మనము చదివినటు
ో గా, యిేసు ఈ మాటలతో వార్శని ఆజఞాపించెను:
ల చూ, “పర్లోకరాజ్యము సమీపిెంచి యునిద్ని” పరకటిెంచుడి. “రభగ్ులను
మీర్ు వళ్
సాసథ పర్చుడి, చనిపో యినవారిని లేపుడి, కుషఠరభగ్ులను శుద్ుధలనుగా చేయుడి,
ద్యయములను వళల గొటలరడి” (మత్త యి 10:7-8).

వార్శని ప్ంప్ుటకు మునుప్ు యిేసు ఆయన శిషుయలకు అనేక హెచుర్శకలు చదశాడు. యిేసు మాదిర్శని
అనుసర్శంచినప్ుపడు జీవితము సుఖ్వంతంగా ఉండదు. లోకము వార్శని కర్మణంచదు. వార్మ

శీమననుభ్విసాతర్మ. వార్మ ఎగతాళి చదయబడతార్మ, బంధించబడతార్మ, మర్శయు చంప్బడతార్మ.

అయితద ప్ర్లోకప్ు తండిర వార్శ ప్ర్శచర్యను ఆశీర్వదిసత ాడు మర్శయు చివర్కు ర్ాజయ జీవితము వార్శ

స ంతమగుతుందని యిేసు వాగాేనం చదశాడు. మతత యి 10:39లో యిేసు ఆయన శిషుయలకు ఎలా ధెర్
ై యము
చెపాపడో వినండి:

త్న పారణము ద్కతకెంచుకొనువాడు ద్ఘని పో గొటలరకొనును గాని నఘ నిమిత్త ము త్న
పారణము పో గొటలరకొనువాడు ద్ఘని ద్కతకెంచుకొనును (మత్త యి 10:39).

యిేసు బో ధ్ మర్శయు సవసా త ప్ర్శచర్య కొర్కు ఆయన శిషుయలు తమ ప్ూర్వ జీవితాలను
విడిచిపటారర్మ. ర్ాజన
ై యిేసు సహవాసంలో నిజమన
ై ర్ాజ జీవితము కనుగొంటార్ని యిేసు వార్శకి హామీ
ఇచాుడు.
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సువార్త యొకు ఈ ర్ండవ ప్రధాన భాగములో, ప్రతదయకముగా యిేసు అధికార్ముగల కార్యములు

మర్శయు ఆయన శిషుయలకు యిేసు ఇచిున ఆజా లకు సంబంధించి ర్ాజయ విసత ర్ణ గూర్శు మతత యి వివర్శంచుట
మనము చూచాము. మర్శయు ఆధ్ునిక సంఘములో మన స ంత ప్ర్శచర్యకి ఇద క మంచి మాదిర్గ
శ ా ఉంది.
యిేసు శకితపై ఆధార్ప్డుతూ, నముకమన
ై శిషుయలుగా ఆయనను స్టతవిసుతనిప్ుపడు, యిేసు మన దావర్ా
కూడా ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుసాతడు, మర్శయు ప్ర్లోక ఆశీర్ావదాలతో మనకు ప్రతిఫలమిసాతడు.

సూచనలు మరియు ఉపమానములు
మతత యి సువార్త యొకు మూడవ ప్రధానమన
ై భాగము, సూచనలు మర్శయు ఉప్మానముల దావర్ా
ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును కనుప్ర్చుట కొనసాగశసత ుంది, మర్శయు మతత యి 11:2-13:53లో ఇది
కనిపిసత ుంది.

సూచనలు మరియు పరతిసపెంద్నలు
యిేసు చదస్టన
ి సూచక కియ
ీ లు మర్శయు వాటికి వచిున ప్రతిసపందనలపై మతత యి కథనము

దృషిరపడుతుంది మర్శయు ఇది మతత యి 11:2-12:50 వర్కు విసత ర్శంచి ఉంది. ర్ాజు మర్శయు ర్ాజయము

ఉనికిలో ఉనాియని ఈ సూచనలు చూపించాయి, మర్శయు ర్ాజయము ఏ విధ్ముగా కనిపిసత ుందో అను

విషయముపై తప్ుప భావనలను సర్శచశ
ద ాయి. ప్రతిఫలంగా, ఇప్పటికే నాటబడిన విమర్ి ఎదిగశ మర్శయు
వాయపిత చెందడం పారర్ంభ్మైంది.

ఈ ఉపాఖ్ాయనాల కీమము ఐదు విభాగాలుగా విభ్జించబడింది: 11:2-19లో, పాత నిబంధ్నలో

ప్రవచనాలను నర్వేర్ుశ న మస్ట్ియ ఆయనేనని ఆయన చదస్టన
ి సూచక కియ
ీ లు ర్మజువుప్ర్చినటు
ో గా యిేసు
బాపిత సుమిచుు యోహానుకు ర్ూఢిప్ర్చాడు, మర్శయు మార్మమనసుితో ఆయన సూచనలకు

సపందించుమని ప్రజలకు యిేసు పిలుప్ునిచాుడు. 11:20-30లో ఆయన అదుుత కార్యములు జర్శగశంచిన

ప్టర ణములను గూర్శు యిేసు మాటాోడాడు, మర్శయు మార్మమనసుిప ందని వార్శని హెచుర్శంచాడు మర్శయు
ఆయన యొదే కు వచుువార్శకి విశాీంతి నిచాుడు. మతత యి 11:30లో ఆయన చెపిపనటు
ో గా:

ఏలయనగా నఘ కాడి సుళ్వుగాను నఘ భార్ము తేలికగాను ఉనివి (మత్త యి 11:30).
12:1-21లో, యిేసు సూచక కియ
ీ ల యిడల ప్ర్శసయుయల యొకు ప్రతిసపందనలను సపషర ముగా
ఉదాాటించద అనేక ఉప్ఖ్ాయనములను మతత యి ఆర్ంభించాడు. మొదట, విశాీంతి దినము ప్టో దదవుని

ఉదదేశమును గూర్శు మర్శయు విశాీంతి దినమునందు ఒక మనిషిని సవసా ప్ర్చుట దావర్ా ఆయన అధికార్ము
చూపించుటను గూర్శు యిేసు ప్ర్శసయుయలతో ఏ విధ్ంగా వివాదము చదశాడో ఆయన నమోదు చదశాడు.
విశాీంతి దినము సవసా ప్ర్చుటకు మర్శయు పారణములను ర్క్ష్ించుట కొర్కు ఉదదేశించబడినదని యిేసు
బో ధించాడు.
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12:22-37లో, యిేసు బయిలి బూలు శకిత ఉప్యోగశసత ునాిడని ప్ర్శసయుయలు ఆయనుి

నిందించార్మ, కాని ఆయన అదుుతాల దావర్ా జనసమూహము మాతరం ఆశుర్యప్డా్ర్మ. ఆయనుి

మస్ట్ియగా అంగరకర్శంచుటకు బదులుగా, ఆయనకు దయయము ప్టిరందని ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకులు నమాుర్మ.
12:38-50లో, ప్ర్శసయుయలు కప్టముతో మర్ొక సూచకకియ
ీ
కకర్ార్మ, కాని వార్మ యోనా

సూచకకియ
ీ
మాతరమే ప ందుకుంటార్ని యిేసు వార్శని హెచుర్శంచాడు. ఈ సూచకకిీయ ఏమిటి? మూడు
ర్ోజుల తర్మవాత పదే చదప్ కడుప్ులో నుండి యోనా యొకు నిష్రమణ నీనవ ప్టర ణములోని అనుయల

మార్మమనసుికు దార్శతీస్టింది, అదద విధ్ంగా మూడు ర్ోజులు భ్ూమిలో ఉంచబడిన తర్మవాత యిేసు యొకు
ప్ునర్మతాానము అనేకమంది అనుయల మార్మమనసుికు దార్శతీసుతంది.

మార్మమనసుి ప ందిన ఏ జఞతివార్శనన
ై ా దదవుడు ఎలా అంగరకర్శసత ాడో చూపించుటకు, ఆయన తల్వో

మర్శయు సల దర్మలు కూడా ఆయన కుటుంబ్రకులు కాదని చెపతప సాాయికి యిేసు వళాోడు. బదులుగా, మతత యి
12:49-50లో ఆయన ఈ విధ్ంగా చెపాపడు:
ఇద్ిగభ నఘ త్లిల యు నఘ సహో ద్ర్ులును. పర్లోకమెంద్ుని నఘ త్ెండిర చిత్త ము చొపుపన
చేయువాడే నఘ సహో ద్ర్ుడును, నఘ సహో ద్రియు, నఘత్లిల యు ననను (మత్త యి
12:49-50).

యిేసు చదస్టన
ి సూచకకియ
ీ లను గూర్శు మతత యి యొకు కథనమును మనము చూశాము గనుక

మతత యి 13:1-53లో యిేసు యొకు ర్ాజయ ఉప్మానములను గూర్శు సంభాషణ చూదాేము.

రాజ్య ఉపమానములు
యిేసు యొకు ప్రస్టిదధమైన ఉప్మానాలను ఐదు భాగాలుగా మతత యి కథనము నివేదిసత ుంది.
13:1-23లో వితు
త వాని ఉప్మానము, 13:24-30లో గుర్మగుల ఉప్మానము, 13:31-43లో

ఆవగశంజ మర్శయు పిండి, 13:44-46లో దాచబడిన ధ్నము మర్శయు ముతయము, మర్శయు 13:47-53లో
వల ఉప్మానము. దదవుని ర్ాజఞయనిి గూర్శు వివర్శంచు అపార్ాాలను సర్శచదయడానికి ఈ ఉప్మానాలు
ర్ూప ందించబడా్యి.

కొనిి ఉప్మానాలోో — 13:31-32లో ఆవగశంజ ఉప్మానము, వచనము 33లో పిండి, వచనము

44లో ధ్నము, వచనములు 45-46లో ముతయము — ప్ర్లోకర్ాజయము విలువన
ై ది మర్శయు ఏ విధ్ము

చదతనన
ై ను వదకదగశనది అని యిేసు బో ధించాడు. మొదటిగా అది సవలపమన
ై దిగా అగుప్డవచుు, కాని ఒక
దినమందు అది సంప్ూర్ణ మహిమతో కనిపిసత ుంది.

ర్ాజన
ై యిేసు మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును హతు
త కొనుటలో ఇశాీయిేలు యొకు వఫ
ై లయమును

ఉదాాటించుటకు ఇతర్ ఉప్మానాలను కూడా యిేసు చెపాపడు. మతత యి 13:1-23లో వితు
త వాని ఉప్మానము
మర్శయు దాని వివర్ణలో, విశవస్టించుటకు అనేక అవర్ోధాలు ఉనాియని మర్శయు చాలామంది ప్రజలు
ర్ాజఞయనిి తిర్సుర్శసత ార్ని యిేసు సపషర ప్ర్చాడు.
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వచనములు 24-30 మర్శయు 36-43లో గుర్మగుల ఉప్మానములో, మర్శయు వచనములు 47-

51లో వల ఉప్మానములో, ఈ ఆలోచన దృఢప్ర్చబడింది. చాలామంది ర్ాజఞయనిి హతు
త కకడానికి

తిర్సుర్శసత ార్ని మర్శయు తుదకు నాశనం చదయబడతార్ని యిేసు బో ధించాడు. ఈ ఉప్మానాలు యిేసును

వయతిర్ేకిసత ుని వార్శకి సపషర మన
ై హెచుర్శకలు; అవిశావసులు మార్మమనసుి ప ందునటు
ో , మర్శయు ఒకే సతయ
ర్ాజుకు నముకమన
ై అనుచర్మలుగా అగుటకు ఇవి అవకాశం కల్వగశంచాయి.
కీరసత ు వచఘిడు. ఆయన పరవచనఘలు నర్వేరాిడు; ఆయన త్న రాజ్ాయనిి తెచఘిడు.
అయినను, అద్ి ద్ఘని ముగిెంపు కొర్కు వేచియుెంద్ి. కస
ై త వులముగా, మనము ఆ
రాజ్యములో పరవశ్న
ే సాతము, కాని మనము ఎలల పుపడు మన పారధఘనయత్లను

పునర్ుద్ధ రిెంచుకోవాలి, మనము వెంబడిెంచవలస్టిన రీతిలో వెంబడిెంచకపో తే

పశ్ాితఘతపెం పొ ెంద్ఘలి, ఆయన చితఘతనికత అనుగ్ుణెంగా మన జీవితఘలు ఉనఘియనే

నిశియత్ కలిగియుెండఘలి, ఆయన విలువల పరకార్ెంగా ఆయనతో ఏకీభవిెంచఘలి, అద్ే
ద్ేవుని రాజ్యము. కాబటిర , త్ర్చు పశ్ాితఘతపెం పొ ెంద్ి ఒపుపకోవలస్టిన అవసర్త్ ఉెంద్ి,
పరవకత గా, యాజ్కునిగా, రాజుగా ఆయన యొద్ద కు వసూ
త , ఈ లోకెంలో మన కొర్కైన

ఆయన పరణఘళికలను నర్వేర్ుిచు ఆయనిి అనుసరిెంచుచు స్టతవిెంచఘలిీన అవసర్ెం
ఉెంద్ి.

డా. స్ట్రఫన్ వలో ం
ద్ేవుని రాజ్ాయనిి వెంబడిెంచుమని మరియు రాజ్యము కొర్కు వేచియుెండుమని

కైసతవులను మనెం పోర త్ీహిెంచఘలి. మొద్ట, వయకతతగ్త్ పరిమాణెంలో, పర్లోకరాజ్య
అధికార్ము జీవిత్ములో మన శకతతగా ఉెంద్ి. ద్ేవునికత లోబడి ద్ెవి
ై కమెైన జీవిత్ెం

గ్డపడఘనికత అద్ి మనలను పోర త్ీహిసత ుెంద్ి, త్ద్ఘారా మన జీవితఘలోల వయకతపర్చబడిన
ద్ేవుని అధికార్ెం మన ఆతీుయ జీవిత్ లక్షయమవుత్తెంద్ి. రెండవద్ి,

పర్లోకరాజ్యమును విమోచన చరిత్ర ద్ృష్ారా మనము నేర్ుికోవాలి. అద్ెలా

ఆర్ెంభమౌత్తెంద్ో , బయలపర్చబడుత్తెంద్ో , మరియు ఆయన విమోచన పరణఘళికను
ఎలా సెంపూరిత చేసత ుెంద్ో మనము నేర్ుికొనునపుపడు, పర్లోకరాజ్య బో ధనలు పాత్

మరియు కొరత్త నిబెంధనను ఐకయపర్చడెం మనము చూసాతము. విమోచిెంచే మన ద్ేవుని
ఘనమెన
ై నమూనఘ చిత్రమును చూచుటకు మరియు ఆయన సమగ్ర ఉద్ేదశమును
సులభెంగా అర్థ ెం చేసుకోడఘనికత అద్ి మనకు సహాయపడుత్తెంద్ి. మూడవద్ి,

పర్లోకరాజ్యము సరన
ై బైబిలానుసార్మెన
ై పరపెంచ-వీక్షణ కలుగ్జ్ేసత ుెంద్ి, మరియు
సమసత ము ద్ేవునివని అర్థ ెం చేసుకొనుటకు మనకు సహాయపడుత్తెంద్ి. ఆయన
రాజ్యము సెంపూర్ణము చేయబడుత్తెంద్ి, మరియు ద్ేవుడే సెంపూర్ణ రాజు గ్నుక
ఆయన తీర్ుపతీరిి ద్ుషరశకుతలనిిటిని భూమిపై త్తడిచివేసత ాడు. కాబటిర , మనెం
-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

ర్ండవ పాఠము : మతత యి సువార్త

మనకొర్కు ఇక జీవిెంచము. మన పొ ర్ుగ్ువార్ు, సమాజ్ము మరియు ఈ లోక
శ్రరయసుీ కొర్కు శరద్ధ వహిసత ాము. మనకు సమీపముగా లేద్ఘ ద్ూర్ెంగా ఉని

విషయాలపై మనము శరద్ధ చూపిెంచఘలి. మనము సమాజ్ములోకత వళిల , మన బాధయత్గా
అనిిెంటిలో మార్ుప తీసుకురావాలి.

డా. స్ట్రఫన్ చాన్, అనువాదము.

విశ్ాాసము మరియు గొపపత్నము
మతత యి కథనంలోని నాలుగవ ప్రధాన విభాగము, విశావసము మర్శయు గొప్పతనము, ఇది మతత యి
13:54లో ఆర్ంభ్మై 18:35 వర్కు కొనసాగుతుంది. ఆయన ర్ాజయములో గొప్పతనమును ప ందుకుని
యిేసుకు నముకమన
ై శిషుయనిగా ఉండడమంటే ఏమిటో ఈ విభాగం చూపిసత ుంది.

యిేసుయెంద్ు విశ్ాాసమును పరతిఘటిెంచుట
ఈ విభాగము యొకు కథాభాగం 13:54-17:27 వర్కు ఉంది మర్శయు కేవలము ఒకు స్ట్త ై తప్ప

అందర్మ తమ సంప్ూర్ణ విశావసము యిేసునందు ఉంచిన విభినిమార్ాగలను నివేదస
ి త ుని ప్దమూడు
భాగాలు దరనిలో ఉనాియి.

మొదటి ర్ండు భాగాలు ర్ండుమార్మో యిేసునందు విశావసము ప్ర్శప్ూర్ణముగా తిర్సుర్శంచబడిన

విధానముపై దృషిర పడుతుంది. మొదట, 13:54-58లో, నజర్ేతులో తన ఊర్శకి యిేసు వచిునప్ుపడు,

ఆశుర్యకార్యములు జర్శగశంచు ఆయన సామర్ాయమును గూర్శు ఆయన ప ర్మగువార్మ వాదించలేదు. కాని వార్మ
ఇంకను నేర్ము మోపి ఆయనుి తిర్సుర్శంచార్మ. 13:58లో, నజర్ేతు ప్రజలు అవిశావసమునుబటిర అనేక
అదుుతాలను ప ందుకకలేదని మనము చదువుతాము.

తర్మవాత, 14:1-12 హేర్ోదు మర్శయు బాపిత సుమిచుు యోహానులను గూర్శు మాటాోడుతుంది.

హేర్ోదు యోహానుకు జర్శగశంచిన దానిని బటిర దదవుని తీర్మపకు పాతురడు. దరనికంటే ఎకుువగా, యిేసు
అదుుతకార్ాయల నివేదికలను హేర్ోదు వాదించలేదని వచనము 1 వివర్శసత ుంది. బదులుగా, ఆయన

సలహాదార్మలు హేర్ోదును బాధించడానికి బాపిత సుమిచుు యోహాను లేచియునాిడని యిేసును గూర్శు
భావించార్మ.

తదుప్ర్శ మూడు భాగాలు యిేసు శిషయర్శకము మర్శయు విశావసములో వార్లా ఎదగాలో అను

విషయాలపై దృషిరపడతాయి. మతత యి 14:13-21 యిేసు ఐదు వేలమందిని తృపిత ప్ర్చిన కథ. ఆయనను
వంబడిసత ుని సమూహముకు భోజనము పటర మని యిేసు అయన శిషుయలకు చెపాపడు, కాని వచనము

15లో కొంచెము ఆహార్ము మాతరమే ఉందని శిషుయలు సందదహించి ఫిర్ాయదు చదశార్మ. కాబటిర, ఐదు వేలమంది
తినిన తర్మవాత ప్ుషులంగా మిగులునంతగా వార్శ ఆహార్మును గుణంచి యిేసు ఆయన శకితని ర్మజువు
చదశాడు.
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14:22-36లో, యిేసు నీటిపై నడచాడు. మొదట, పతతుర్మ దో నదిగుట దావర్ా యిేసుయందు

నముకము కనుప్ర్చాడు, కాని ప్రమాదము చూచినప్ుపడు పతతుర్మ సందదహించాడు గనుక సముదరములో
మునిగశపల వుట పారర్ంభించాడు. ఆయనుి ర్క్ష్ించిన పిముట, వచనము 31లో “అలపవిశావస్టి ఎందుకు
సందదహప్డితివి?” అని యిేసు ప్రశిించాడు.

అధాయయము 15:1-20 యిేసు మర్శయు ప్ర్శసయుయలకు మధ్య వివాదమును నివేదస
ి త ుంది. యిేసు

చెపపి న సాధార్ణ మాటకు వివర్ణ ఇవవమని పతతుర్మ యిేసును అడిగాడు. కాబటిర, వచనము 16లో,
“మీర్మను ఇంతవర్కు అవివేకుల ైయునాిర్ా?” అని యిేసు అసముతితో సమాధానమిచాుడు.

15:21-28లో, ఈ ఉదంతాలోో ఒకర్మ గటిరగా యిేసునందు విశావసముంచిన ఘటన ఒకసార్శ మాతరమే

కనిపిసత ుంది — దయయము ప్టిరన కుమార్త తో ఒక కనాను స్ట్త .ై ఇతర్మల వల కాక, ఆమకు సహాయము
చదయుమని యిేసును వేడుకొంది. మర్శయు వచనము 28లో “అమాు, నీ విశావసము గొప్పది!” అని
ఆమోదయోగయముగా యిేసు సపందించాడు.

తదుప్ర్శ యిేసు శిషుయల యొకు అలపవిశావసము వప్
ై ు తిర్శగాడు మతత యి. 15:29-39లో, నాలుగు

వేలమందికి ఆహార్ము పటురటను గూర్శు ఆయన వారశాడు. వచనము 33లో, మునుప్ు యిేసు ఐదు

వేలమందికి ఆహార్ము పటురటను చూచిన పిముట కూడా సర్శప్డినంత ఆహార్ం ఎకుడ ద ర్మకుతుందని
శిషుయలు అడిగార్మ.

16:1-12లో, యిేసు ప్ర్శసయుయలు మర్శయు సదూ
ే కయుయలుతో వాదించాడు. ఒక సమయములో,

“ప్ర్శసయుయల ప్ుల్వస్టిన పిండిని గూర్శు” ఆయన శిషుయలను హెచుర్శంచాడు, మర్శయు వార్మ తమతో పాటుగా

ర్ొటెరలు తీసుకొనిర్ానందున ఆయన కకప్ప్డెనని వార్మ తలంచార్మ. అయితద యిేసు తాను వేలమందికి ర్ొటెరలు
ప్ంచిన సందర్ాులను వార్శకి జఞాప్కము చదశాడు, మర్శయు వచనము 8లో ఆయన తన శిషుయలను “అలప
విశావసులార్ా” అని పిలచాడు.

దరని తర్మవాత, సనిిహిత సంబంధిత ఉదంతాలను మనము చూసాతము. ఒక ప్రకు, 16:13-20లో,

పతతుర్మ యొకు ప్రస్టిదధమన
ై విశావసప్ు ఒప్ుపకకలు ఉంది. 16:16లో, “నీవు సజీవుడగు దదవుని

కుమార్మడవైన కరస
ీ త ువని” యిేసును గూర్శు పతతుర్మ ఒప్ుపకునాిడు. ఆయన యొకు విశావసమును బటిర
యిేసు పతతుర్మను ఘనప్ర్చి ఆశీర్వదించాడు.

కాని మర్ో ప్రకు, 16:21-27లో, యిేసు పతతుర్మను బలంగా గదిేంచాడు. శీమప్డి మర్ణంచడానికి

ఆయన యిర్ూషలేముకు వళ్లతనాినని యిేసు ఆయన శిషుయలకు చెప్పడం ఆర్ంభించాడు. పతతుర్మ

అభ్యంతర్ం తెల్వపినప్ుపడు, వచనము 23లో యిేసు కఠశనంగా సమాధానమిచాుడు: “సాతానా, నా వనుకకు
ప ముు.” పతతుర్మ దదవునివల గాక మనుషుయల వల ఆలోచించెనని యిేసు వివర్శంచాడు.

ఈ గదిేంప్ు తర్మవాత, 17:1-13లో యిేసు యొకు ర్ూపాంతర్మును మనము చూసాతము. శిషుయలు

యిేసును తన మహిమలో చూచినప్ుపడు, సాానములో ప్ర్ణశాల నిర్శుంచాలని వార్మ ఆశించార్మ. అయితద
వచనము 12లో, కేవలము ఆయన మర్ణంచి ప్ునర్మతాానుడెైన తర్మవాతనే ఆయన యొకు నిజమన
ై
మహిమ కనబడుతుందని యిేసు వార్శకి జఞాప్కం చదశాడు.
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17:14-23లో, దయయము ప్టిరన యువకుని గూర్శు మనము చదువుతాము. యిేసు శిషుయలు

ప్రయతిించార్మ కాని దయాయలను వళ్ో గొటురటలో విఫలమయాయర్మ. యిేసు తానే సవయంగా దానిని చదస్టన
ి
తర్మవాత వచనము 20లో ఇలా చెపాపడు, “మీకు అలప విశావసము ఉంది.”

చివర్శగా, 17:24-27లో, సుంకర్మలు యిేసు శిషుయల యొదే కు వచిు యిేసు దదవాలయప్ు ప్నుి

చెల్వోంచాడా అని అడిగార్మ. యిేసు చెల్వోంచాడని, బహుశా భ్యముతో, పతతుర్మ వంటనే సమాధానమిచాుడు.

అటుతర్మవాత పతతుర్మ ధ్నము కొర్కు యిేసు యొదే కు వచాుడు, మర్శయు యిేసు ఆశుర్యకార్యము దావర్ా
దానిని ఇచిు కంగార్మప్డవలస్టిన అవసర్త లేదని పతతుర్మకు వివర్శంచాడు.

యిేసును తిర్సుర్శంచిన వార్శని గూర్శు మర్శయు విశావస్టియిన
ై స్ట్త ని
ై గూర్శు మతత యి తెల్వయజేశాడు,

కాని శిషుయలు ఆయనయందు విశావసముంచుటలో ఎదగాలను విషయముపై ఆయన ప్రధానముగా దృషిర
పటారడు.

మర్ొకసార్శ, 18:1-35లో యిేసు ఉప్దదశముతో మతత యి ఆయన కథనమును కొనసాగశంచాడు. దదవుని

కుటుంబములో నిజమైన గొప్పతనమును గూర్శు, దదవుని ర్ాజయము యొకు సహో దర్శ సహో దర్మల మధ్య
విధదయత ప్ర్శచర్య దావర్ా వచుు గొప్పతనమును గూర్శు ఈ ఉప్దదశము ఉదాాటిసత ుంది.

రాజ్య కుటలెంబములో గొపపత్నము
మునుప్టి అధాయయములోని చివర్శ భాగంలో, యిేసు తన అనుచర్మలను గూర్శు ర్ాజైన దదవుని

కుమార్మలని మాటాోడాడు. ఈ గుర్శతంప్ు తన సువార్త లోని ఈ భాగమును ఒక ముఖ్యమన
ై ప్రశితో
ఆర్ంభించునటు
ో మతత యిను నడిపించింది. మతత యి 18:1లో మనము చదివినటు
ో గా:
పర్లోక రాజ్యములో ఎవడు గొపపవాడు? (మత్త యి 18:1).

ఉదాహర్ణలతో మర్శయు ఉప్మానాలతో హెచుర్శకలను కలుప్ుతూ నాలుగు భాగాలుగా యిేసు ఈ
ప్రశికు సమాధానం చెపాపడు. మొదట, 18:2-4లో, చినిపిలోల వల విధదయులుగా జీవించాలని యిేసు తన
శిషుయలను పల ర తిహించాడు.

ఆయన శతురవుల నుండి పర్మగుతుని వయతిర్ేకత వలుగులో, దదవుని బిడ్ లుగా ప్ర్లోకర్ాజయములో

శిషుయలు ఎలా జీవించాలో యిేసు బో ధించాడు. ర్ాజయము యొకు భ్విషయ సంప్ూర్ణత ఇంకను ర్ాలేదని

ఆయనకు తెలుసు. శతురవులు మర్శయు పాప్ముకు వయతిర్ేకంగా ఉని పల ర్ాటాలు దదవుని పిలోల జీవితంలో
భాగంగా ఉంటాయని ఆయనకు తెలుసు.

మర్శయు వచనములు 5-14లో, తమ ప్ర్లోకప్ు తండిర నశించిన గొర్ీలపై ఎలా శీదధ చూపించాడో ఆ

విధ్ంగానే బలహీనులపై శీదధ చూపించాలని ఆయన వార్శకి బో ధించాడు. మతత యి 18:10, 14లో యిేసు
చెపపి న మాటలను వినండి:
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ఈ చినివారిలో ఒకనినన
ై ను త్ృణీకరిెంపకుెండ చూచుకొనుడి... ఈ చినివారిలో

ఒకడెన
ై ను నశ్నెంచుట పర్లోకమెంద్ుని మీ త్ెండిర చిత్త ముకాద్ు (మత్త యి. 18:10,
14).

యిేసు ఈ ఆలోచనను మతత యి 18:15-20లో నిర్శుంచాడు, పాప్ము వార్శ బంధాలకు భ్ంగం
కల్వగశంచినను ఆయన అనుచర్మలు దదవుని కుటుంబ సభ్ుయలవల ఒకర్శపన
ై ొకర్మ శీదధ చూపించుకకవాలని

ఆయన కకర్ాడు. మర్శయు వచనములు 21-35లో, ప్ర్లోకప్ు తండిర వార్శని క్షమించిన ర్రతిగానే వార్మ కూడా
పాప్ము చదస్టన
ి “సహో దర్మని” క్షమించాలని ఆయన గటిరగా కకర్ాడు.

ఎందుకంటే భ్ూమిపై ఆయన ర్ాజయమును అభివృదిధ చదయడానికి దదవుడు అనేకమైన అదుుతకార్ాయలు

కొనసాగశసత ునాిడు గనుక మన దినములలో కూడా దదవుని మహిమ ఎదుగుతూనే ఉంది. అయితద యిేసు

దినములలో వల నే, దదవుని యిడల ప్రతిఘటన అలాగే పర్మగుతుందని దరని అర్ాం. కష్ారలు మర్శయు శరధ్నల
పల ర్ాటాలోో మనకు సహాయము చదయుటకై అనేక విలువన
ై బహుమానములను దదవుడు మనకు

ఇచిునందుకు, వందనాలు. ఈ బహుమానాలోో సహనము మర్శయు సమాధానం, మర్శయు మనతో ఆయన
ప్రసనిత కూడా ఉనాియి. మర్శయు అతయంత ప్రతదయకమన
ై బహుమతులోో ఒకటి మన తండిరగా దదవునితో
మనకుని సంబంధ్ము. దదవుడు మన యిడల శీదధ చూప్ుతాడు మర్శయు మనలను ర్క్ష్ిసత ాడు, ఆయన

మన బలహీనతను అర్ాం చదసుకొని సానుభ్ూతి చూప్ుతాడు. మనకు ప్ర్శచార్ము చదస్టి మనలను పతరమించద
మానవ కుటుంబమును ఆయన మనకు అనుగీహిసత ాడు – సంఘము, దదవుని కుటుంబములో మన
సహో దర్మలు మర్శయు సహో దర్రలు ఉనాిర్మ.

పరసత ుత్ వయతిరేకత్ మరియు భవిషయత్త
త విజ్యము
మతత యి సువార్త లోని ఐదవ ప్రధాన భాగము యొకు అంశము ఏమనగా ప్ర్లోకర్ాజయము మర్శయు
దాని భ్విషయతు
త విజయము యిడల ప్రసత ుత వయతిర్ేకత. ఈ కథనము 19:1-22:46 వర్కు ఉంది మర్శయు ఈ
సమయములో యిేసు ఆయన జీవితంలో ఏ విధ్ముగా గొప్ప వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాిడో చూపిసత ుంది.

తీవరమెైన వయతిరేకత్
యిేసు ఉదయమమును ఆధార్ము చదసుకొని ఈ అధాయయాలు మూడు ప్రధాన భాగాలుగా

విభ్జించబడతాయి. 19:1-20:16లో, యూదయలో యిేసు వయతిర్ేకత ఎదుర్ొునాిడు. అకుడ ఆయన
ప్ర్శసయుయలతో చర్శుంచాడు మర్శయు ప్ర్శతాయగప్ు ప్రశిను గూర్శు చర్శుంచాడు. ధ్నము మర్శయు
అధికార్మును అపార్ాం చదసుకొనుట దావర్ా వచిున వయతిర్ేకతను కూడా ఆయన చర్శుంచాడు.

సువార్త ఆర్ంభ్ములో, యిేసు మర్శయు యూదా నాయకులకు మధ్య ఉదిక
ర త తల ఆర్ంభ్ దశను

మతత యి తెల్వయజేశాడు. ఈ భాగములో, ప్ర్శప్ూర్ణ వయతిర్ేకత అభివృదిధ చెందినది అని ఆయన చెపాపడు.
ఉదాహర్ణకు, మతత యి 19:3-9; 21:16, 23; మర్శయు 22:15-40లో వల , యిేసును ప్టురకొనాలను
ఉదదేశముతో ప్ర్శసయుయలు కొనిిసార్మో ప్రశిించార్మ.
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ఒక ఉదాహర్ణగా, మతత యి 22:15లో మతత యి నివేదించిన దానిని వినండి:
అపుపడు పరిసయుయలు వళిల , మాటలలో ఆయనను చికుకపర్చవలచనని ఆలోచన
చేశ్ార్ు (మత్త యి 22:15).

అదద సమయములో, యిేసు కొనిిసార్మో యూదు నాయకులను సవాలు చదశాడు. దరనిని మనము

మతత యి 21:28-22:15లో, ఇదే ర్మ కుమార్మలు, కాప్ులవార్మ, మర్శయు వివాహ విందు ఉప్మానాలోో
చూడవచుు.

అయితద సంఘర్షణ ఎలో ప్ుపడు మాటల దావర్ా మాతరమే కాదు. మతత యి 21:12-16లో, యిేసు

కీయవికీయములు చదయువార్శ బలో లను గువవలముువార్శ ప్ఠములను ప్డదోర స్టన
ి టు
ో గా కొనిిసార్మో అది
మర్శంత నేర్మగా మర్శయు బలవంతంగా ఉండదది. 23:13-35లో ఆయన ప్ల్వకిన నాశనప్ు వచనాలు
ప్రతయద కముగా ఎతిత ప డుసుతనాియి.

మతత యి 23:15లో యిేసు వార్శని ఎలా గదిేంచాడో వినండి:
“అయోయ, వేషధఘర్ులచైన శ్ాసుతీలారా, పరిసయుయలారా, ఒకని మీ మత్ములో

కలుపుకొనుటకు మీర్ు సముద్రమును భూమిని చుటిర వచెిద్ర్ు; అత్డు కలిస్టినపుపడు
అత్ని మీకెంట్ రెండెంత్లు నర్కపాత్తరనిగా చేయుద్ుర్ు” (మత్త యి 23:15).

వాసత వానికి, ఈ అధాయయములో యిేసు మర్శయు యూదు నాయకులు మాతరమే పాతరలు కాదు.

21:1-11లో విజయోతివ ప్రవశ
ే సందర్ుము వంటి సందర్ాులోో జనసమూహములు యిేసును గౌర్వించిన
విధానానిి బటిర యూదా నాయకుల విర్ోధ్ం అధికమయియంది.

ఈ భాగమంతటిలోను ఈ దృకపథమును దృషిరలో ఉంచుకొనుమని యిేసు తన శిషుయలను

పల ర తిహించాడు. మతత యి 19:27-30లో, ఒక దినమందు వార్మ ఆయనతో కూడా మహిమలో కూర్ముందుర్ని
ఆయన వాగాేనం చదశాడు. అయితద 20:17-19లో, ఆ మహిమకర్మన
ై దినములు ఆయన స ంత శీమా
మర్ణము తర్మవాతనే వసుతందని వార్శని హెచుర్శంచాడు.

అంతదకాక, శీమా జీవితము తర్మవాతనే ఆయన శిషుయలు మహిమలో చదర్మతార్ని యిేసు చెపాపడు. ఈ

మూడవ బిందువును యిేసు వివిధ్ సమయాలోో చెపాపడు. మతత యి 19:30లో, యిేసు ఇలా చెపాపడు:
మొద్టివార్ు అనేకులు కడపటివార్గ్ుద్ుర్ు, కడపటివార్ు మొద్టివార్గ్ుద్ుర్ు
(మత్త యి 19:30).

తదుప్ర్శ మతత యి 20:16లో ఆయన ఇలా చెపాపడు:

ఈ ప్రకార్మే కడప్టివార్మ మొదటి వార్గుదుర్మ, మొదటివార్మ కడప్టివార్గుదుర్మ (మతత యి

20:16).

మర్శయు దరనిని మతత యి 20:26-28లో ఆయన ఈ విధ్ంగా చెప్త ూ ప్ునర్ావృతం చదశాడు:
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మీలో ఎవడు గొపపవాడెై యుెండగభర్ునో వాడు మీ పరిచఘర్కుడెై యుెండవలచను; మీలో
ఎవడు ముఖ్ుయడెై యుెండగభర్ునో వాడు మీ ద్ఘసుడెై యుెండవలచను.

ఆలాగే మనుషయకుమార్ుడు పరిచఘర్ము చేయిెంచు కొనుటకు రాలేద్ు గాని పరిచఘర్ము
చేయుటకును అనేకులకు పరతిగా విమోచన కరయధనముగా త్న పారణము
నిచుిటకును వచెినని చెపపను (మత్త యి 20:26-28).
యిేసు యొకు ర్ాజయము విచితరంగా కనిపిసత ుంది. ఆయన అనుచర్మలు శీమ ప ందుతార్మ, మర్శయు

ఇశాీయిేలు ర్ాజు తానే సవయంగా ఇశాీయిేలీయుల దావర్ా చంప్బడతాడు. సపషర ంగా విజయానికి ముందు
ఓటమి వసుతంది.

20:17-34లో యిేసు యిర్ూషలేము వళ్లోనప్ుపడు కల్వగశన తీవరమన
ై వయతిర్ేకత గూర్శు తర్మవాత

భాగము సూచిసుతంది. శీమప ంది మర్ణంచుటకు ఆయన యిర్ూషలేము వళ్లతనాినని యిేసు సపషర ంగా

చెపాపడు. ర్ాజయము తన ఇదే ర్మ కుమార్మలకు అధికార్ము కల్వపంచుమని అడిగన
శ ఇదే ర్మ శిషుయల తల్వో వదే

నుండియిే ఆయన వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాిడు. తదుప్ర్శ, విజయోతివ ప్రవేశములో ఆయన పాత నిబంధ్న
ప్రవచనమును నర్వేర్ముచుండగా యిేసు జనసమూహము దావర్ా యిర్ూషలేములోకి ఆహావనించబడినాడు.
21:12-22:46లో, తర్మవాత భాగములో, యిేసు యిర్ూషలేము లోప్ల మర్శయు బయట మర్శయు

దదవాలయములో తిర్మగశచునిప్ుపడు వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాిడు. ఆయన కీయవికీయదార్మలను వళ్ో గొటిర,
ర్ానుని దదవుని తీర్మపను గూర్శు హెచుర్శంచద ఉప్మానాలను చెపాపడు. అంతదకాక, యిేసు మర్శయు మత
నాయకులు కైసర్మకు చెల్వోంచవలస్టిన ప్నుిలు, మృతుల ప్ునర్మతాానం, గొప్ప ఆజా మర్శయు మస్ట్ియ
ఎవర్శ కుమార్మడు అను ప్రశిను గూర్శు వేదాంతప్ర్ముగా వివాదించాడు.

కాని యిేసు ఆయన వయతిర్ేకసుతలతో చాలా మంచిగా వయవార్శంచాడు గనుకనే మతత యి 22:46లో

మనము ఈ మాటలు చదువుతాము.

ఎవడును మార్ుమాట చెపపలేకపో యిను. మరియు ఆ ద్ినమునుెండి ఎవడును
ఆయనను ఒక పరశియు అడుగ్ తెగిెంపలేద్ు (మత్త యి 22:46).

ప్ర్లోకర్ాజయము యిడల తీవర వయతిర్ేకతపై మతత యి కథనమును ప్ర్శశీలన చదస్టన
ి పిముట, దానితో

పాటుగా ఉని ఉప్దదశమును ఇప్ుపడు మనము చూదాేము.

భవిషయత్త
త విజ్యము
ఈ భాగము మతత యి 23:1-25:46 వర్కు విసత ర్శంచింది. ఈ ఉప్దదశములో, యిేసు ప్ర్లోకర్ాజయము

యొకు భ్విషయతు
త విజయమును వివర్శంచాడు.

ఈ విభాగము మతత యి 23:1-38లో యిేసు వయతిర్ేకసుతలకు వయతిర్ేకముగా ప్రకటించిన ఏడు శాప్

వచనాలతో ఆర్ంభ్మౌతుంది. ఈ ఉప్దదశము ప్రతదయకముగా ప్ర్శసయుయలను, వార్శ అబదధ బో ధ్లను, దదవుని
ప్రజలపై వార్శ దూషణను, మర్శయు వార్శ వేషధార్ణను దృషిరంచుతుంది.
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ఈ ఉప్దదశము చివర్ోో, మతత యి 23:37-38లో ఈ విధ్ముగా యిర్ూషలేమును గూర్శు ఆయన

భావనను సంగీహప్ర్చాడు.

యిర్ూషలేమా, యిర్ూషలేమా, పరవకత లను చెంపుచును నీ యొద్ద కు పెంపబడినవారిని
రాళల తో కొటలరచును ఉెండు ద్ఘనఘ, కోడి త్న పిలలలను రకకలకతరెంద్ి కేలాగ్ు చేర్ుికొనునో
ఆలాగే నేనును నీ పిలలలను ఎనోిమార్ులు చేర్ుి కొనవలచనని యుెంటిని గాని మీర్ు
ఒలల కపో తిరి. ఇద్ిగభ మీ యిలుల మీకు విడువబడియునిద్ి (మత్త యి 23:37-38).

యిేసు ఉప్దదశము యొకు తర్మవాత భాగము చాలాసార్మో ఒలీవ ఉప్దదశము అని పిలువబడుతుంది

మర్శయు ఇది మతత యి 24:1-25:46లో కనబడుతుంది. ఇది తర్చు ఒలీవ ఉప్దదశము అని

పిలువబడుతుంది, ఎందుకంటే యిేసు తన శిషుయలతో ఈ మాటలను ఒలీవల కొండమీద చెపాపడు.
ఒలీవ ఉప్దదశము మూడు పారథమిక భాగాలుగా విభాగశంచబడుతుంది: 24:4-28లో,

ప్ర్లోకర్ాజయము భ్ూలోకముకు వచిునది కాని సంప్ూర్ణముగా ప్రతయక్షప్ర్చబడలేదను ఈ వింత యుగప్ు
ఆవిర్ువ వేదనను యిేసు వివర్శంచాడు.

24:29-31లో, ర్ాజయ సంప్ూర్ణత, మనుషయకుమార్మడు మేఘార్ూఢుడెై వచుుట, మర్శయు

ప్ర్లోకర్ాజయము గొప్ప శకిత మర్శయు మహిమతో వచుుటను గూర్శు అయన మాటాోడాడు.

తదుప్ర్శ 24:32-25:46లో, ర్ానుని మహిమ దినము కొర్కై వేచియుండమని యిేసు ఆయన

ప్రజలను హెచుర్శంచాడు, ఎందుకంటే ఆ దినము ఎప్ుపడు వచుునో ఎవర్ూ ఎర్మగర్మ.

మెంచిద్ి, యిేసు తిరిగి వచుి విషయమును గ్ూరిి, మనము చెపపవలస్టిన ద్ఘనికెంటే
అధికెంగా ఏ సమయమును కూడఘ నొకతక చెపపడఘనికత పరయతిిెంచకూడద్ని ఆయన
ఉద్ేదశపూర్ాకెంగా చెపాపడు. ఏ ద్ినమున ఏ గ్డియన ఆయన వచుినో ఎవరికత

తెలియద్ని ఆయన చెపాపడు. ఆయన మానవ సాభావెంలో ఆయన వచుి ద్ినము
ఆయనకు కూడఘ తెలియద్ు. కాబటిర , మనము ద్ఘనిని అలోచెంచవచుి మరియు
ఊహిెంచవచుి అనుకోవడెం యిేసును తిర్సకరిెంచడమే. అయితే మనము

ఊహిెంచకూడద్ని అద్ి చెపపడెం లేద్ుగాని, ముెంద్ుకు చూడఘలి, ఆయన రాకడ

సమీపముగా ఉని విషయమును తెలియజ్ేయు సూచనల కొర్కు చూడఘలి. కొరత్త

నిబెంధన గ్రెంథములో కీస
ర త ు రెండవ రాకడను గ్ూరిి చెపుపటకు ముఖ్య ఉద్ేదశమేద్నగా

పరరధమెంగా మనలను స్టిథర్బుద్ుధలను చేయుట, పోర త్ీహిెంచుట, నిరీక్షణ కలుగ్జ్ేయుట,
పరిశుద్ధ జీవిత్ములో నడిపిెంచుట, మరియు కీస
ర త ు రాకడను అపతక్షిెంచునటల
ల చేయుట.
మరియు ఖ్చిిత్మెన
ై సమయెం మనకు తెలియనపపటికీ, ఆయన ఏ

సమయములోనైనఘ వసాతడని మనము స్టిద్ధముగా ఉెండఘలి, త్ద్ఘారా మనము
ఆయనను అనెంద్ెంగా మరియు ఆత్తర్త్గా ఎద్ురొకనవచుి.

డా. కే. ఎర్శక్స థో యిన్ి
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ఆయన తిరిగివసాతడని మనకు పూరిత నముకెం ఉెంద్ి. ఆయన మర్లా వసుతనఘిడని

మనకు పూరిత నముకెం ఉెండఘలి, మరియు ఆయన ఆర్ెంభిెంచిన వాటిని ముగిసత ాడు.

ల చుని
మనము నముకముగా ఉెండఘలి. అపొ సత లుల కార్యములు 1లో వలచ యిేసు వళ్
సెంద్ర్భమును చూచి, వార్ు ఆకాశమువప
ై ు తేరి చూచుచునిపుపడు, “మీరెంద్ుకు
నిలిచి ఆకాశమువప
ై ు చూచుచునఘిర్ు? భూద్ిగ్ెంత్ముల వర్కు సువార్త ను

తీసుకువళ్లల పనిలో మీర్ు ఉెండఘలి” అని ద్ూత్ చెపపి నటల
ల గా మాత్రమే మనము ద్ీనిని
చూడకూడద్ు. ఆయన తిరిగివసాతడు, కాని గొపప ఆజ్ు ను పాటిెంచుటలో మనము

నిమగ్ుిలమెై ఉెండఘలి. రాజు వచఘిడను పరకటనను రాజ్ాయలకు పరకటిెంచుచు మన
రాజు పరిచర్యలో మనము నిమగ్ుిలమెై ఉెండఘలి. ఆయన మర్ల వసుతనఘిడు.

మార్ుమనసుీ పొ ెంద్ి సువార్త ను నముుడి. ఆ రాజ్యములో పరవశ్న
ే ెంచి యిేసుకీస
ర త ునెంద్ు
విశ్ాాసముెంచిన వారిని శ్నషతయలనుగా చేస్టి ద్ేవుని మహిమార్థమెై ఆయనకు

అనుగ్ుణెంగా జీవిెంచునటల
ల వారిని పోర త్ీహిెంచఘలి. ఆయన రాకడ కొర్కు వేచి చూసూ
త ,
“పరభువైన యిేసూ, ర్ముు” అని పరతి యుగ్ములో సెంఘముతో పాటల చెపుపచూ
జీవిత్ములోని పరతి కోణములో ద్ేవుని మహిమ కొర్కు జీవిెంచఘలి.

డా. స్ట్రఫన్ వలో ం
ఆయన సువార్త యొకు ఐదవ ప్రధాన భాగములో, యూదు నాయకులు యిేసును తిర్సుర్శంచార్మ
మర్శయు ఆయనను చంప్డానికి ప్రణాళిక కల్వగశయునాిర్ని మతత యి నివేదించాడు. అయితద ప్రప్ంచములోని
ప్రణాళికలనిియు ర్ానుని ర్ాజయ విజయమును ఆప్లేవని యిేసు సపషర ప్ర్చాడు. ఆయన సర్ైనవాడని

చర్శతర ర్మజువు చదసత ుంది. యూదు నాయకులు ఆయనను చంపార్మ. కాని ఆయన ర్ాజయము యుగాల తర్బడి
అభివృదిధ చెందుతూనే ఉంది. మర్శయు మర్ొక దినమున, చివర్శ భాగము కూడా సర్శయిన
ై దని చర్శతర ర్మజువు
చదసత ుంది. యిేసు శకిత మర్శయు గొప్ప మహిమతో ఆయన ర్ాజయమును సంప్ూర్ణముగా తీసుకుర్ావడానికి,
మర్శయు నముకమన
ై వార్శని ర్ాజయప్ు ఆశీర్ావదములతో ఆశీర్వదించడానికి మర్ల వసాతడు.

యిేసు పరిచర్య ముగిెంపు
మతత యి సువార్త ముగశంప్ు కథనము మతత యి 26:1-28:20 వర్కు విసత ర్శంచింది. ఇకుడ, ఆయన

అప్పగశంచబడుట, స్టిలువ, మర్శయు ప్ునర్మతాానములో మస్ట్ియ ర్ాజుగా యిేసు యొకు ప్ర్శచర్య
ముగశంప్ును మతత యి వివర్శంచాడు.

మతత యి సువార్త ముగశంప్ును మనము విశదప్ర్చుచుండగా, మతత యి ర్ాజయ దృషిరని కల్వగశయుని

మూడు అంశాలను మనము దృషిరంచుదము: వివాదము, శిషయర్శకము, మర్శయు విజయమను అంశములు.
మొదటిగా వివాదము అను అంశమును చూదాేము.
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వివాద్ము
వాసత వానికి యిేసు తీసుకువచిున ర్ాజయం యూదులు ఆశించిన విధానానికి చాలా భినింగా ఉంది

మర్శయు ఇది వార్శని యిేసుతో మర్శయు ఆయన ర్ాజయముతో ప్రతయక్ష వివాదములోనికి నడిపించింది.

మనము చూచినటు
ో గా, ఈ వివాదము మతత యి సువార్త అంతటా తీవరంగా ఉంది, కాని కథనము ముగశంప్ులో
ముగశంప్ుకు వసుతంది. ఉదాహర్ణకు, దరనిని మనము 26:3-4లో యిేసును ప్టురకొనే ప్రణాళికలో; 26:14-

16, వచనము 47, వచనములు 57-68లో ఆయనను ప్టురకొనుట మర్శయు తీర్మపలో; మర్శయు 27:20-

25లో స్టిలువవేయుమని వార్మ వేస్టత కేకలలో చూసాతము. మర్శయు యిేసు స్టిలువకు యూదులే బాధ్ుయలుగా
ఉనిప్ుపడు ఇది సపషర ంగా కనిపిసత ుంది. మతత యి 27:25లో మతత యి నివేదనను వినండి:

“అెంద్ుకు పరజ్లెంద్ర్ు వాని ర్కత ము మా మీద్ను మా పిలలలమీద్ను ఉెండుగాకనిరి”
(మత్త యి 27:25).

యిేసు స్టిలువపై శీమనొందుచునిప్ుపడు, యూదులు ఆయనను అవహేళ్న చదశార్మ, యూదుల

ర్ాజుగా ఆయన ప్రకటనను అప్హాసయం చదశార్మ. మతత యి 27:41-42లో మనము చదివినటు
ో గా:

ఆలాగే శ్ాసుతీలును పద్ద లును పరధఘనయాజ్కులును కూడ ఆయనను అపహస్టిెంచుచు

“వీడు ఇత్ర్ులను ర్క్షిెంచెను,” “త్నుి తఘనే ర్క్షిెంచుకొనలేడు; ఇశ్ారయిేలు రాజుగ్ద్ఘ!!”
(మత్త యి 27:41-42).

హాసాయసపదంగా, యిేసు దెవ
ై దూషకుడు మర్శయు స్టింహాసనానిి ఆశించద మోసగాడు అని యూదులు

వయతిర్ేకించార్మ, అయితద వాసత వానికి వార్శని ర్క్ష్ించు శకితగల ర్ాజును తిర్సుర్శసత ునాిర్మ.

వివాదము అను అంశముతో పాటుగా, మతత యి ముగశంప్ులో శిషయర్శకము అను అంశము కూడా

ర్ాజయప్ు ఉదాాటనను ఎతిత చూప్ుతుంది.

శ్నషయరికము
ప్రతయద కముగా, శీమానుభ్వముగల మస్ట్ియను వంబడించుట ఎంత కషర మో మతత యి ఉదాాటించాడు.

యిేసు ప్ర్శచర్యలోని ఈ సంకిోషర క్షణంలో యిేసు శిషుయల వఫ
ై లాయలను నివేదించుట దావర్ా ఆయన దరనిని నొకిు
చెపాపడు. మతత యి 26:14-16లో మర్శయు 47-50 వచనాలోో యూదా ఆయనకు దోర హం చదశాడు, మర్శయు

మతత యి 27:3-10లో ఈ వఫ
ై లయమును బటిర అతడు ఆతుహతయ చదసుకునాిడు. 26:36-46లో గతదిమనేలో,
పతతుర్మ, యాకకబు, మర్శయు యోహాను ఆయనతో కూడా కనిపటురటలో విఫలమయాయర్మ. 26:69-75లో

యిేసు ఎవర్ో తెల్వయదని పతతుర్మ ప్దద ప్దద బ ంకాడు. చివర్శగా, 26:56లో యిేసు శిషుయలందర్మ ఆయనను
విడచిపటారర్మ.

వాసత వమేమిటంటే యిేసును వంబడించడం చాలా కషర ం. శీమనొందుచుని మర్శయు శీమప ందాలని

మనలను పిలచిన మస్ట్ియ ర్ాజును మనము నముుతాము. మనము ఆయనకు నముకసుతలముగా
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ఉంటె, సంభావయత ఏమనగా మనము కష్ారలను మర్శయు శీమలను కూడా అనుభ్విసాతము, మర్శయు
ప్డిపల వుటకు శరధించబడతాము. ప్ర్లోకర్ాజయము దాని సంప్ూర్ణతతో ఇంకా ర్ాలేదు. కాబటిర, కస
ై తవ
జీవితంలో అనేక అంశాలు ఇప్పటికర ఉండవలస్టిన ర్రతిలో ఉండుట లేదు.

వివాదాలు మర్శయు శిషయర్శకము అను అంశాలను ప్ర్శశీల్వంచాము గనుక, ఇప్ుపడు ర్ాజయప్ు

విజయము అను అంశమును ప్ర్శశీల్వంచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

విజ్యము
మస్ట్ియ ర్ాజు ఆయన ప్రజల శతురవులందర్శని, మర్ణమును స్టత
ై ం జయించాడనుటకు ర్మజువుగా

ఉని యిేసు ప్ునర్మతాానములో విజయము అను అంశము కనిపిసత ుంది. ఆర్ోహణముకు ముందు యిేసు
చివర్శ మాటలోో కూడా విజయము అను అంశమును మనము చూసాతము. మతత యి సువార్త లో

నివేదించబడిన యిేసు చివర్శ మాటలు మతత యి 28:18-20లో కనిపిసత ాయి, మర్శయు అవి సాధార్ణంగా గొప్ప
ఆజా గా పిలువబడతాయి. ఆయన లేనప్ుపడు ప్ర్శచర్య జర్శగశంచుటకు వార్శని అభిషతకించుచు ప్రభ్ువు ఆయన
శిషుయలకు ఇచిున చివర్శ హెచుర్శకలు అవి. ఈ హెచుర్శకలు కరీసత ు సర్వర్ాజయ అధికార్మును ప్రక
ర టించుటతో
ఆర్ంభ్మౌతాయి. మతత యి 28:18లో యిేసు ప్రకటన వినండి.

పర్లోకమెంద్ును భూమిమీద్ను నఘకు సరాాధి కార్ము ఇయయబడియునిద్ి
(మత్త యి 28:18).

సమసత అధికార్మును, సమసత శకతతని నఘయయపర్ెంగా కలిగియునివాడు యిేసు ఒకకడే.
మరియు, ఆయన శకతత విధాెంసకమెైనద్ి కాద్ు ఎెంద్ుకెంటే అద్ి శకతత మరియు

పతరమయిైయునిద్ి. పతమ
ర చేత్ పతరరేపిెంచబడిన శకతత. పతరమ చేత్ నడిపిెంచబడిన శకతత.
చూడెండి, కేవలెం పతరమ ఉెంటే, నీకు మెంచి భావము ఉనిటేల , కాని నీవు

నిసీహాయుడవు, ఎెంద్ుకెంటే ద్ేనినన
ై మార్ిగ్ల శకతత నీకు లేద్ు. పతమ
ర లేకుెండఘ శకతత
ఉెంటే, నీవు నఘశనము చేసత ావు, చెంపుతఘవు, ద్ేాష్ిసత ావు. పతమ
ర ను మరియు శకతతని

ద్గ్ా ర్కు తెచేిద్ి ద్ెవ
ై జ్ాునము. “ద్ేవుడు లోకమును ఎెంతో పతమి
ర ెంచెను గ్నుక ఆయన

కుమార్ుడిని అనుగ్రహిెంచెను.” సర్ా శకతతని చటర బద్ధ ముగా కలిగియునివాడు కేవలము
ఆయనే ఎెంద్ుకెంటే ఈ భూగ్రహముపై నడచి, ఎనిడు పాపము చేయని,

అబద్ధ మాడని, మోసము చేయని వయకతత ఆయన ఒకకడే. చెంపబడి, మర్ణిెంచి, సమాధి
చేయబడి, తిరిగి లేచినవాడు కూడఘ ఆయన ఒకకడే. కాబటిర , ఆయన పునర్ుతఘథనుడెైన
పరభువు. ఇద్ి మానవ చరిత్రలో నూత్న యుగ్ ఆర్ెంభము. ఆయన రాజ్ాయలకు నిరీక్షణ

తెసత ునఘిడు. కాబటిర ద్ేవుని రాజ్యము అత్యధిక శకతతవెంత్మెైన మార్ా ములో పనిచేసత ుెంద్ి,
మరియు “గొపప పునఘద్ి” అని నేను పిలచే ద్ఘని మీద్నే పరపెంచ సువార్త పని మరియు

ద్ేశ పరజ్లను శ్నషతయలనుగా చేయు పని ఆధఘర్పడియుెంద్ి. ఒక గొపప పునఘద్ి లేకుెండఘ
గొపప ఆజ్ు ఉెండద్ు. త్ద్ుపరి ఆయన ద్ఘనిని “ఇద్ిగభ నేను యుగ్సమాపిత వర్కు
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సద్ఘకాలము మీతో కూడ ఉనఘిను” అను గొపప ఆజ్ు తో ముగిెంచఘడు. కాబటిర పరభువన
ై
యిేసు, రాజ్న
ై యిేసు, సరాాధికార్ము కలిగిన పాలకుడు గ్నుక మనము వళ్తతము,
శ్నషతయలను చేసత ాము, బో ధిసత ాము, శకతతతో ఆయన పాలనను మనము పరకటిసత ాము.

డా. ప్టర్డ కుజిుక్స
సర్ావధికార్ము కేవలము జయించిన ర్ాజుకు చెందుతుంది. యూదులు ఆయనను తిర్సుర్శంచార్మ;

ర్ోమీయులు ఆయనను స్టిలువ వేశార్మ; మర్శయు వార్ందర్ూ ఆయనను అవహేళ్న చదశార్మ. సమాధి
ఆయనను ఉంచుకకలేకపల యింది, మర్శయు ప్ునర్మతాానము మస్ట్ియ ర్ాజు యొకు గొప్ప

విజయమయియంది. ఆయన దావర్ా, ప్ర్లోకర్ాజయము భ్ూమిమీదికి వచిుంది. మర్శయు అది మతత యి సువార్త
యొకు సువర్త మానము.

ఇప్ుపడు మనము మతత యి సువార్త యొకు నేప్థయమును అనేవషించాము, మర్శయు అదద విధ్ముగా

దాని ఆకృతి మర్శయు విషయ సూచికను కూడా అనేవషించాము గనుక మతత యి ఉదాాటించిన కొనిి ముఖ్య
అంశాలను గమనించడానికి స్టిదధముగా ఉనాిము.

ముఖ్య అెంశ్ాలు
పాఠములోని ఈ భాగములో, మతత యి తన సువార్త యంతటిలో ఉదాాటించిన పారముఖ్యమన
ై ర్ండు

అంశాలను దృషిరంచుదాము: యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవము,
మర్శయు యిేసు ఎవర్శకొర్కత
ై ద ర్ాజయమును తెచాుడో ఆ దదవుని ప్రజలు.

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవముపై మతత యి ఉదాాటనతో

ఆర్ంభించుదము.

పాత్ నిబెంధన వార్సత్ాము
మత్త యి సువార్త వాసత వానికత పాత్ నిబెంధన యిేసు రాకడను నిరీక్షిెంచుట ఎెంత్
పారముఖ్యమో తెలియజ్ేయు మనోహర్మెైన కథనముగా ఉెంద్ి. యిేసు తెర్పైకత
వసుతనఘిడు, మరియు ఆయన ఇశ్ారయిేలు అవతఘర్ము. ఆయన ఐగ్ుపుతకు

వళ్తనఘిడు. ఆయన అర్ణయములోకత బలవెంత్ముగా పెంపిెంచబడి, శ్రధిెంచబడఘ్డు.
ఆయన కొెండమీద్ికత వళిల ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ునివాడెం ఆర్ెంభిెంచఘడు. రెండవ మోష్త, లేద్ఘ

ఇశ్ారయిేలు అవతఘర్ెం వెంటి ఈ చితఘరలనీి, పాత్ నిబెంధన గ్రెంథములో వాటి మూల

ఆధఘర్ము కలిగియునఘియి. ఎెంద్ుకెంటే ఇశ్ారయిేలు పిలువబడినపుపడు, ద్ేవునిచే
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ఇశ్ారయిేలు ఎనుికొనబడినపుపడు, ద్ఘని ఎనిికపొ ెంద్ిన విధఘనెం, కేవలము
ఆనెంద్ిెంచవలస్టిన విషయెం మాత్రమే కాద్ు. అద్ి నర్వేర్ివలస్టిన బాధయత్,

రాజ్యములకు ఆశీరాాద్ముగా ఉెండుట. అయినను, ఇశ్ారయిేలు యొకక సుద్ీర్ా

మరియు నఘటకీయ పాప చరిత్రవలన, ద్ేని కొర్కైతే త్నకు తఘనుగా లేద్ఘ రాజ్ాయల

కొర్కు అద్ి పిలువబడిెంద్ో ద్ఘనిని నర్వేర్ిలేకపో యిెంద్ి. కాబటిర , ఇకకడ యిేసు ద్ేవుని
కుమార్ునిగా, ఇశ్ారయిేలు అవతఘర్ముగా, తెర్పై కనిపిసత ునఘిడు, మరియు ఇశ్ారయిేలు
త్నకుతఘనుగా లేద్ఘ రాజ్ాయల కొర్కు ఏమి కాలేకపో యిెంద్ో ఆయన ద్ఘని చేశ్ాడు.

మరియు యిేసును గ్ూరిి ఈ వచనము లేద్ఘ ఆ వచనములో చద్ివేద్ఘనికెంటే పాత్
నిబెంధన ఆయనను ఏ విధముగా నిరీక్షిెంచినద్ో నఘణయమెన
ై మరియు లోతెన
ై

వివర్ణను ఇద్ి మనకతసత ుెంద్ని నఘ ఆలోచన. ఇద్ి ఇశ్ారయిేలు సెంపూర్ణ చరిత్ర. ఇద్ి
ఇశ్ారయిేలు నియామకెం. ఇద్ి యిేసు రాకడను నిరీక్షిెంచుటలో ఇశ్ారయిేలు అెంతఘ

చవిచూస్టిన వఫ
ై లయెం, మరియు మత్త యి ద్ీనిని పరతేయకముగా మొద్టి ఐద్ు లేద్ఘ ఆర్ు
అధఘయయములలో ఎతిత చూపాడు.

డా. మార్డు గశగశిల్వో యట్
అనిిటికంటే పైగా, బెైబిలు కథ ఏమిటంటే దదవుడు తన ప్రజలతో అపార్మన
ై పతరమతో బంధ్ము

ఏర్పర్చుకొనుట. ఆశీర్ావదములతో వార్శతో కూడా ఉంటానను ఆయన వాగాేనము నిలబెటర ుకొనుటను

గూర్శున కథ ఇది. అందుచదతనే మతత యి తన తర్మువార్న
ై దదవుని ప్రజలతో పారచీన వాగాేనములను ఇంకను
నమువచుునని మర్శయు తమ కాలములోనే యిేసులో దదవుడు ప్నిచదసత ునాిడని ఇంకను నమువచుునని
చెపాపడు. మర్శయు అందువలననే మస్ట్ియ ర్ాజన
ై , యిేసు కరీసత ు మాటలను మర్శయు ప్ర్శచర్యను
సమర్శధంచడానికి మతత యి కీమంగా పాత నిబంధ్నపై ఆధార్ప్డా్డు.

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును మతత యి కనుప్ర్చు

ఐదు మార్ాగలను మనము కుోప్త ంగా అవలోకనము చదదే ాము. మతత యి యొకు పాత నిబంధ్న ఉలేోఖ్నాలు
మర్శయు సూచనలు, ప్ర్లోకర్ాజయము పై ఆయన అవధార్ణ, మస్ట్ియ ర్ాజుగా యిేసును గూర్శు ఆయన
వివర్ణ, అవిశావసుల ైన యూదు నాయకులతో యిేసు వివాదము, మర్శయు యిేసు విధదయత మర్శయు
సాతివకము. మతత యి ఇచిున పాత నిబంధ్న ఉలేోఖ్నాలు మర్శయు సూచనలతో ఆర్ంభించుదము.

ఉలేల ఖ్నఘలు మరియు సూచనలు
ఏ ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే కూడా మతత యి పాత నిబంధ్నను ఎకుువగా ఉలేోఖంచాడు. పాత

నిబంధ్నను మతత యి ఎనిిసార్మో ఉలేో ఖంచాడో అను విషయముపై ప్ండితులు వాదించార్మ, కాని ఖ్చిుతంగా
కనీసం ఆయన 40 మార్మో చదశాడు, మర్శయు ఇతర్ చోటో చాలసార్మో దానిని సూచించాడు.
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మతత యి సాధార్ణంగా ఉప్యోగశంచిన ప్దసమూహము ఏమిటంటే, “చెపిపనమాట నర్వేర్మనటు
ో .”

పాత నిబంధ్నకు మర్శయు యిేసు జీవితములోని సంఘటనలకు మధ్య సపషర మన
ై సంబంధాలను
చూపించుటకు మతత యి ఈ ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచాడు.

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 8:17లో మతత యి ఏమి వారశాడో వినండి:
ఆయన మాటవలన ద్యయములను వళళ గొటిర రభగ్ులనలల ను సాసథ పర్చెను.

అెంద్ువలన ఆయనే మన బలహీనత్లను వహిెంచుకొని మన రభగ్ములను భరిెంచెనని
పరవకతయిన
ై యిషయాద్ఘార్ చెపపబడినద్ి నర్వేరను (మత్త యి 8:17).
ఈ పాత నిబంధ్న ఉలేో ఖ్నముకు ముందు, యిేసు చదస్టన
ి అనేక సవసా తలను గూర్శు మతత యి

నివేదించాడు. కాని యిేసును కేవలము సవసా ప్ర్చదవాడుగా తన పాఠకులు చూడాలని ఆయన ఆశించలేదు.

బదులుగా, పాత నిబంధ్న వాగాేనముల ప్రకార్ం యిేసు ప్రజలను సవసా ప్ర్చినటు
ో గా వార్మ తెలుసుకకవాలని
ఆయన ఆశించాడు.

మత్త యి యొకక ద్ృష్ిరకోణెంలో ముఖ్యమెైనద్ి ఏమిటెంటే, మరియు మన ద్ృష్ిరకోణెంలో
కూడఘ ముఖ్యమెన
ై ద్ిగా ఉెండలిీనద్ి ఏమిటెంటే, పరజ్లు వేచిచూసుతని ద్ేవుని
రాజ్యము యిేసులో వచిినద్ి. కాబటిర , చఘరితిరక పటములో ఖ్చిిత్ముగా

ఊహిెంచబడిన కలపనను నర్వేరేి మెస్ట్ీయ కొర్కు వార్ు చూచుటలేద్ు గాని

సాాత్ెంత్రాెం, విమోచన, పునర్ుద్ధ ర్ణ, ర్క్షణ కొర్కు వార్ు ఎద్ుర్ు చూసుతనఘిర్ు.

ద్ేవుని రాజ్యము వచిినపుపడు, మెస్ట్ీయయను ఒక పరతేయకమెైన వయకతత ద్ఘార్ అద్ి

పరకటిెంచబడుత్తెంద్ి, ఆ పరకటన జ్రిగినపుపడు, ద్ేవుని పాలన ఆర్ెంభమౌత్తెంద్ి, పాత్
నిబెంధన వాగాదనెం చేస్టన
ి పునర్ుద్ధ ర్ణ, ర్క్షణ మరియు ఆశీరాాద్ఘలు ఫలిెంచడెం

ఆర్ెంభమౌతఘయి అని పాత్ నిబెంధన వారికత బో ధిెంచిెంద్ి. కాబటిర , అపొ సత లులెంద్ర్ూ,

మరియు పరతయే కముగా మత్త యి, పటమును ఒడిలో పటలరకొని ఈ వాగాదనములనిియు
ఎవర్ు నర్వేరాిర్ని చూడలేద్ు గాని, ఎవరి ర్చనలో, బో ధనలో, వయకతతత్ాములో,

మరియు పరతి విషయములో, ద్ేవుని రాజ్యము పరత్యక్షపర్చబడిెంద్ో ఆ వయకతతని వార్ు
చూచఘర్ు. వాసత వానికత, యిేసులో ద్ేవుని రాజ్యము ఉెంద్ి, ఆయన ద్ఘారా

పరకటిెంచబడుట మాత్రమే కాద్ుగానీ, ఆయన ఆ రాజ్యము తెచఘిడు. కాబటిర , ఆ శకతత

అనుభవము, బో ధన మరియు యిేసు కార్యములు ద్ఘారా, అపొ సత లులు — మత్త యి —
పాత్ నిబెంధన యిేసును ఏ విధముగా నిరీక్షిెంచినద్ో చూచుటకు పాత్ నిబెంధనను
పరీక్షిెంచఘర్ు. వార్ు యిేసును అనుభవిెంచుచుని ద్ృకపథెం నుెండి పాత్ నిబెంధన
గ్రెంథము చద్ివినపుపడు, పాత్ నిబెంధన ఆయనకు మరియు ఆయనకు మాత్రమే
పరతయే క సాక్షయెంగా ఉనిటల
ల వార్ు కనుగొనఘిర్ు. కాబటిర , పాత్ నిబెంధన గ్రెంథము
మనము చద్ువుచునిపుపడు, మన కెంటిపై సార్ణ కార్ుని భూత్ద్ద ెంతో ద్ఘనిని
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చద్వముగాని, ద్ేవుని రాజ్ాయవతఘర్ సాక్షిగా సువార్త లల ో పరధఘన పాత్రగానుని కీస
ర త ును
ఎద్ురొకవాలను ఆశతో చూసాతము.

ర్వ. మైఖ్ల్
ే గోోడో
యిేసు యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును గూర్శు మతత యి ఉదాాటించిన ర్ండవ ప్దధ తి
ప్ర్లోకర్ాజయముపై ఆయన ఉదాాటనలో కనిపిసత ుంది.

పర్లోకరాజ్యము
పాత నిబంధ్న గీంథములో, దదవుడు తన ప్రజలను ఆశీర్వదిసత ానని వాగాేనం చదశాడు; మర్శయు

ఆయన ఆశీర్ావదము ర్ాజైన దావీదు కుమార్మని దావర్ా వసుతంది. యిేసులో దదవుని ర్ాజయప్ు ఆశీర్ావదాలు
పారచీన వాగాేనముల నర్వేర్మపగా ఉనాియని మతత యి ప్రకటించాడు.

మర్శయు మతత యి సువార్త లో, ఈ సతయమును గూర్శు యిేసు సవయంగా ప్రజలకు జఞాప్కం

చదసత ునాిడు. దదవుడు తన పాత నిబంధ్న ర్ాజయ వాగాేనములకు నముకముగా ఉనాిడని ఆయన తర్చు
బో ధించాడు. అది బాధ్ను కల్వగశసత ునిప్పటికర, మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవచించిన ప్రవచనాలనిిటినీ ఆయన
నర్వేర్ునప్పటికర కూడా ఈ విధ్ముగా యిేసు ఆయన ర్ాజయమును సువర్త మానముగా ప్రసత ుతించాడు. యిేసు

ఆర్ంభించిన దానిని ముగశంచుటకు తిర్శగవ
శ సాతడని — దదవుడు వాగాేనము చదస్టన
ి దానిని నర్వేర్ుడానికి

ఆయన తిర్శగశ వసాతడని విశవస్టించుటకు పాత నిబంధ్నలోని దదవుని వాకయమును ఆయన ప్రజలు నమిుతద
సర్శపల తుంది అని యిేసు నొకిు చెపాపడు.

వాసత వానికి, ప్ర్లోకర్ాజయప్ు పాత నిబంధ్న చితరణయందు ఈ నిశుయత పాత నిబంధ్నను నమిు

విధదయత చూపించాలని యిేసు పిలచిన ఆయన అనుచర్మలకు ఆధార్ముగా ఉంది. దదవుని ర్ాజయ పౌర్మలుగా

ఒకర్శనొకర్మ పతరమించమని మర్శయు ప్ర్శచర్య చదసుకొనుమనిన ఆయన హెచుర్శకలకు ఇది ఆధార్ముగా ఉంది.
భ్ూమాయకాశములను సృజించిన దదవుడు సమసత ముపై నియంతరణ కల్వగశ ఆయన వాగాేనములకు

నముకముగా ఉనాిడను జఞానము ప్రతి యుగములో ఆయన ప్రజలను — మనతో సహా —కరస
ీ త ులో ఆయన
వాగాేనాలు మంచివియని నముునటు
ో పల ర తిహించాల్వ. ఒకానొక దినమందు దదవుడు ప్రతిదానిని సర్న
ై దిగా

మర్శయు నూతనముగా చదసత ాడను విశావసము కల్వగశంచుటకు అవి మనలను పతర్
ర ేపించాల్వ. దదవుడు ఆయన
ర్ాజయమును సంప్ూర్ణముగా తెసత ాడని మనము సహనముతో కనిపటురచుండగా అవి మనలను బలప్ర్చాల్వ
మర్శయు మనలో ఓర్మపను ప్ుటిరంచాల్వ.

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును మతత యి ఉదాాటించు

మూడవ మార్గ మద
ే నగా నిర్రక్ష్ంి చబడిన మస్ట్ియ యిేస్టత అని నొకిు చెప్ుపట.
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మెస్ట్ీయ రాజు
ఈ పాఠంలో యిేసు వంశావళిని చర్శుంచుకొనిప్ుపడు ఈ ఆలోచనను మనము చూచాము. ఏ ఇతర్

సువార్త ర్చయిత కంటే కూడా మతత యి యిేసును “దావీదు కుమార్మడు”గా పిలచాడనిన సతయములో కూడా
దరనిని మనము చూడవచుు. యూదుల ర్ాజు, ఇశాీయిేలు ర్ాజు, నీ ర్ాజు మర్శయు ర్ాజు అను శీర్శషకలతో
పాటుగా అనేక ఇతర్ ర్ాజర్శక శీర్శషకలను మతత యి యిేసుకు ఆపాదించాడు. అంతదకాక, యిేసుకు ర్ాజర్శక
శీర్శషకలను మతత యి ఆపాదించిన కొనిి వచనాలు ఇతర్ ఏ సువార్త లో కూడా కనిపించవు.

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 2:2లో, మతత యి జఞానుల అడిగన
శ ఈ ప్రశిను నివేదించాడు:
యూద్ుల రాజుగా పుటిర నవాడెకకడనునఘిడు? (మత్త యి 2:2)
ఏ ఇతర్ సువార్త కూడా ఈ వచనమును నివేదించదు, లేదా మస్ట్ియ ర్ాజతవముపై ఇంత గొప్ప

అవధార్ణ కల్వగశయుండదు.

మనము చెపతప యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును గూర్శున

నాలగ వ అవధార్ణ ఏమనగా అవిశావసుల ైన యూదు నాయకులతో యిేసు యొకు సంఘర్షణ.

అవిశ్ాాసులచైన యూద్ు నఘయకులు
ఇశాీయిేలులోని అనేకమంది నాయకులతో యిేసు చదస్టన
ి సంఘర్షణ యిేసు మస్ట్ియ కాదని
ర్మజువుప్ర్చింది అని ఆలోచించుటకు మతత యి యొకు మునుప్ు పాఠకులు శరధించబడియుండ చుు. వార్శకి
ఈ ఆలోచన ర్ాలేదని నిశుయత ఉండుటకు, యూదు నాయకుల యొకు అవిశావసములో కూడా దదవుడు
ఆయన వాగాేనములను యిేసుయందు నర్వేర్ముచునాిడు అని మతత యి సపషర ప్ర్చాడు.

కాలకీమణ
ే ా, యిేసు ప్ర్శసయుయల మర్శయు ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకుల బో ధ్లను తిర్సుర్శంచాడు. మతత యి

9:14-17లో ఉప్వాసముపై, 12:1-13లో విశాీంతి దినముపై, మర్శయు 15:1-20లో శుదరధకర్ణముపై వార్శ

ఆలోచనలను ఆయన సవర్శంచాడు. కొండమీద ప్రసంగములో ఎకుువ శాతం – ప్రతదయకముగా 5:17-48 –
దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ై ును గూర్శు యూదులు కల్వగశయుండిన దృకకుణమును యిేసు ధ్ర్ుశాసత మ
ై ును నర్వేర్ుశ న
విధానమును వయతాయసముగా చూప్ుతుంది.

మెంచిద్ి, కొెండమీద్ పరసెంగ్ములో “చెపపబడిన మాట మీర్ు వినఘిర్ుగ్ద్ఘ, నేను మీతో
చెపుపనద్ేమనగా...” అని యిేసు పలికతనపుపడు, పాత్ నిబెంధన గ్రెంథములో

చెపపబడిన ద్ఘనికత యిేసు విర్ుద్ధ ెంగా మాటాలడుత్తనఘిడని కొెంద్ర్ు ఆశిర్యపో యార్ు.
అయితే నేను చద్ివే అత్యెంత్ సపషరమన
ెై మార్ా ెం ఏమిటెంటే పాత్ నిబెంధన

ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ును – ద్ేవుని మాటలను – త్ర్త్రాలోల శ్ాసుతీలు మరియు ఉపద్ేశకులు
అనువద్ిెంచు విధఘనములు కొనిిెంటిని యిేసు తిర్సకరిసత ునఘిడు. యిేసు

చేసత ునిద్ేమిటెంటే ద్ేవుని ధర్ుశ్ాసత ీమును సరిగా అనువద్ిెంచువానిగాను మరియు
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ద్ేవుని ధర్ుశ్ాసత ీములో వారయబడినద్ఘనిని తీసుకొని త్న పతక్ష
ర కులకు వాటిని
అనువరితెంచువానిగాను ఆయనను కనుపర్చుకుెంటలనఘిడు.

డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
కొెండమీద్ పరసెంగ్ములో “చెపపబడిన మాట మీర్ు వినఘిర్ుగ్ద్ఘ, నేను మీతో
చెపుపనద్ేమనగా...” అను పద్సమూహమును యిేసు ఉపయోగిెంచినపుపడు పాత్
నిబెంధన ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ు ఇపుపడు ర్ద్ుద చేయబడిెంద్ని చెపపడెం లేద్ు. నిజ్ానికత,

“ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ును నర్వేర్ుిటకు వచఘిను” అని సపషరముగా ద్ఘనికత వయతిరేకముగా

చెపత ునఘిడు. అయితే యిేసు చేసత ునిద్ేమిటెంటే త్మ బో ధనఘ అధికార్మును గ్ూరిి

మాటాలడుటకు ధర్ుశ్ాసోత ీ పద్ేశకులు ఉపయోగిెంచే ఒక పరస్టద్
ి ధ ర్బ్రీల పద్ధ తిని ఆయన

ఉపయోగిెంచుచునఘిడు. “సెంపరద్ఘయములో వివిధ పరజ్లు వివిధ ర్కాలుగా చెపపడెం
మీర్ు వినఘిర్ు గ్ద్ఘ, నేను మీతో చెపుపనద్ేమనగా...” మరియు అద్ి పరసత ుత్

అధికార్ముతో పాటల అద్నపు అధికార్ముతో వసుతెంద్ి. కాబటిర , ఈ విధమెైన పరముఖ్
బో ధనఘ పద్ధ తితో యిేసు ఆయన బో ధనఘ అధికార్మును నిరిుెంచుకునఘిడు. పాత్
నిబెంధన ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ును చినిచూపుచూచుటకు గాక, చఘలా ముఖ్యముగా

వేద్ఘెంత్పర్ముగా మరియు కీస
ై విషయమును ఇలా
ర త ు శ్ాసత ీ పర్ెంగా ఒక ముఖ్యమెన
చెపపవచుి, “నఘకు మరియు ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ును గ్ూరిి నేను చేయు బో ధనకు
అనుగ్ుణెంగా పాత్ నిబెంధన ధర్ుశ్ాసత ీమును అనువద్ిెంచడెం పారముఖ్యెం.”
డా. గీగ్ పర్రీ
లేద్ు, యిేసు పాత్ నిబెంధనకు విర్ుద్ధ ెంగా లేడు. మత్త యి సువార్త లో మనము చూచే

ఒక అెంశమేమిటెంటే యిేసు నూత్న మోష్త, మరియు ఆయన మోష్త కెంటే గొపపవాడు.
కాబటిర , మోష్త ద్ఘారా ఇవాబడిన పాత్ నిబెంధన పరత్యక్షత్ మనకు ఉెంద్ి, అద్ి
అధికార్ముగ్ల ద్ేవుని వాకయము, అయితే యిేసు ధర్ుశ్ాసత ప
ీ ు సార్ాభౌమ

అనువాద్ికుడుగా ఉనఘిడు. కొెండమీద్ పరసెంగ్ములో మనము చూచే అధిక భాగ్ము
మోష్త యొకక అర్థ ెం ఏమిటో ఖ్చిిత్మెన
ై అరాథనిి సూచిసుతెంద్ి. కాబటిర , “నర్హత్య

చేయవద్ుద” అను ఆజ్ు ను యిేసు ర్ద్ుద చేయలేద్ు. నర్హత్య మొద్టిగా హృద్యెంలో
కోపముతో ఆర్ెంభమౌత్తెంద్ని ఆయన మనకు వివరిెంచఘడు. ఆ భాగ్ము ఎలా

మొద్లౌత్తెంద్ో ఆలోచిెంచెండి. “ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ును నర్వేర్ుిటకే గాని కొటిర వేయుటకు
నేను రాలేద్ు” అని యిేసు చెపాపడు, అనగా ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ును సరిగా అనువద్ిెంచడెం

అని ద్ీని అర్థ ెం. అకకడ యిేసు వాద్ిసత ునిద్ేమిటెంటే, ధర్ుశ్ాసత ీము యొకక నిజ్మెన
ై
ఉద్ేదశమును ఆయన నర్వేర్ుిచునఘిడు. యిేసుకీరసత ు రాకడ, మర్ణము,
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పునర్ుతఘథనము మరియు ఆయన పరిచర్య వలుగ్ులో ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ు

అనువద్ిెంచబడఘలి. అయితే మనము ఆయనను ఆ విధముగా అర్థ ెం

చేసుకునిపుపడు, యిేసు పాత్ నిబెంధన ధర్ుశ్ాసత మ
ీ ును కొటిర వేయలేద్ుగాని
నర్వేరాిడు.

డా. థామస్ శీయినర్డ
యిేసు నిజముగా పాత నిబంధ్న మస్ట్ియ నిర్రక్షణను నర్వేర్ాుడు. అయితద చాలామంది యూదులు

ఆయనుి తిర్సుర్శంచార్మ ఎందుకంటే వార్శ ఆలోచనలు పాత నిబంధ్న ప్రకార్ంగా లేవు. మర్శయు వార్శ
అపార్ాాలు యిేసును వంబడించు ప్రతియొకుర్శకి హెచుర్శకగా ఉనాియి. దదవుని ప్ని ఏ విధ్ముగా

ఉంటుందో నను మన ఆలోచనలు మన దర్ినమును కపతపసాతయని అవి మనలను హెచుర్శసత ాయి. దదవుడు
చదయగల వాటిపై కృతిరమ ప్ర్శమితులను ఉంచకుండా, మన నిర్రక్షణలను మర్శయు ఊహలను ఆయన
వివర్శంచుటకు వీలు కల్వపంచాలని అవి మనకు హెచుర్శసత ాయి.

యిేసు యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును మతత యి ఉదాాటించు ఐదవ మార్గ ము యిేసు యొకు

విధదయత మర్శయు సాతివకముపై ఆయన వివర్ణలో సపషర మౌతుంది.

విధేయత్ మరియు సౌమయత్
దదవుడు ఆయన ప్రజలను విమోచించడానికి ఒక యోధ్ుని పాత నిబంధ్న ప్రకార్ంగానే ప్ంప్ుతాడని

యిేసు దినములలో యూదులు సర్శగానే అర్ాం చదసుకునాిర్మ. దదవుని గొప్ప విమోచన ఆయన ప్రజల కొర్కన
ై
ఆయన కనికర్ముపై ఆధార్ప్డియునిదని మతత యి ఉదాాటించాడు. మర్శయు ఆయన దరనిని పాత
నిబంధ్నను ఆధార్ము చదస్టికొని చదశాడు.

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 11:29లో, యిేసు భార్ము మోయుచుని వార్శని ఈ ప్దాలతో

ఆహావనించాడు:

నేను సాతిాకుడను ద్ీనమనసుీ గ్లవాడను గ్నుక మీమీద్ నఘ కాడి ఎతిత కొని

నఘయొద్ద నేర్ుికొనుడి; అపుపడు మీ పారణములకు విశ్ారెంతి ద్ొ ర్కును (మత్త యి
11:29).

ఇకుడ, మస్ట్ియ ఆయన ప్రజలకు విశాీంతి కలుగజేయునని ర్మజువు చదయుటకు యిేసు యిర్రుయ

6:16ను ఉలేో ఖంచాడు.

అదద విధ్ంగా, మతత యి 12:15-21లో, యిేసు కనికర్ సవసా త ప్ర్శచర్యను మతత యి నివేదించాడు,

మర్శయు యిేసు చదయు కార్యములను వివర్శంచుటకు యిషయా 42:1-4ను ఉలేోఖంచాడు.
మతత యి 12:19-20లో యిేసు వివర్ణను వినండి:
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ఈయన జ్గ్డమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబద మెవనికతని వినబడద్ు.
విజ్యమొెంద్ుటకు నఘయయవిధిని పరబలము చేయువర్కు ఈయన నలిగిన రలులను
విర్ువడు మకమకలాడుచుని అవిస్టనఘర్ను ఆర్పడు (మత్త యి 12:19-20).

ర్ోముకు వయతిర్ేకముగా యుదధ ము చదయునటు
ో అనేకమంది యూదులను నడిపించుటకు యిేసు
కఠశనమన
ై స్టైనిక ర్ాజు కాదు. బదులుగా, ఆయన సాతివకుడు మర్శయు కనికర్ముగలవాడు.

పాత నిబంధ్న ప్రకార్ముగా, యిేసును విజయవంతమన
ై ర్ాజుగా మర్శయు దదవుని ప్రజల యొకు

అధికార్ముగల బో ధ్కునిగా మతత యి చితిరంచాడు. అదద సమయములో, యిేసు సాతివకుడు, కనికర్ముగల

ర్ాజు అని మతత యి నొకిు చెపాపడు. మన జీవితాలోో మర్శయు ప్ర్శచర్యలో యిేసును వంబడించుమను పిలుప్ు
యిేసు మాదిర్శగానే కనికర్ముతో సతయము మాటాోడుటకు మనలను సవాలు చదసత ుంది.

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును అనేక మార్ాగలోో మతత యి

ఉదాాటించాడు. అదద సమయములో, సాధార్ణ అంచనాలను అధిగమించద విధ్ముగా పారచీన నిర్రక్షణలనిిటిని

యిేసు నర్వేర్ాుడు. అయితద సువార్త మానము — సువార్త — ఏమనగా ఆయన వాటిని నర్వేర్ాుడు. యిేసు
ప్ర్లోకర్ాజయమును భ్ూలోకముకు తెచుునప్ుపడు ర్ాజయము, ధ్ర్ుశాసత మ
ై ు, మర్శయు ప్రతయద కముగా
సవయంగా ర్ాజు కూడా అనిియు నర్వేర్ుబడా్యి.

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును ప్ర్శశీల్వంచాము గనుక,

ఇప్ుపడు దదవుని ప్రజలు అను అంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

ద్ేవుని పరజ్లు
మిగతా బెైబిలు అంతటివల నే, మతత యి సువార్త లో, దదవుని ప్రజలు అనగా దదవునికి చెందినవార్మ,

ఆయన స తు
త గా ఉంచబడినవార్మ, మర్శయు ఆయన ర్ాజుగా పాల్వంచు ప్రతయద క ర్ాజయమయ
ై ునాిర్మ. మర్శయు
వార్మ కేవలము దదవునితో ప్రతయక్ష సంబంధ్ము మాతరమే కల్వగశలేర్మ; వార్శకి చెందిన ప్రతివార్శతో సనిిహిత
సంబంధ్ము కల్వగశయునాిర్మ.

దదవుని ప్రజలు అను అంశమును మనము మూడు భాగాలలో విశదరకర్శంచుదాము. మొదట, దదవుని

ప్రజలను మతత యి సంఘముగా గుర్శతంచాడు అను విషయానిి చూదాేము. ర్ండవది, ఆయన వార్శని “దదవుని
కుటుంబము”గా చూచు విధ్మును ప్ర్శశీల్వంచుదము. మర్శయు మూడవది, దదవుని ప్రజలు యిేసు నుండి
ప ందుకుని పిలుప్ును చూదాేము. సంఘము దదవుని ప్రజలు అను ఆలోచనతో ఆర్ంభించుదాము.

సెంఘము
పాత నిబంధ్న గీంథములో, ఇశాీయిేలీయులు దదవుని ప్రజల ైయుండిర్శ. అయితద కొీతత నిబంధ్న
గీంథములో, దదవుని ప్రజలు అతి సాధార్ణంగా “సంఘము”గా పిలువబడా్ర్మ. “సంఘము” అను మాటకు

మనము ఉప్యోగశంచు ఆధ్ునిక ప్దము మతత యిలో గరక
ై ఎకిోషయ
ి ను అనువదిసత ుంది. స్టప్ురజంట్
ీ ు ప్దమన
లో, అనగా పాత నిబంధ్న యొకు గరక
ీ ు అనువాదములో, ఎకరోషియ అనునది కహాల్ అను హెబ్రర ప్దము
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యొకు అనువాదము, మర్శయు హెబ్రర పాత నిబంధ్న సాధార్ణంగా సమాజమును లేదా ఇశాీయిేలు

సమాజమును సూచించుటకు దరనిని ఉప్యోగశసత ుంది. శబాేవళిలో ఈ మార్మపకు కార్ణము — ఇశాీయిేలు
“సమాజము” నుండి కస
ై త వ “సంఘము” — యిేసు మర్శయు మతత యి ఇదే ర్ూ కూడా కైసతవ సంఘమును
ఇశాీయిేలు సమాజము యొకు కొనసాగశంప్ుగా చూచార్మ.

పాత నిబంధ్నలో హెబ్రర ప్దమన
ై కహాల్, లేదా “సమాజము” యొకు ఉప్యోగమును

గమనించుదము. లేవీయకాండము 16:33; సంఖ్ాయకాండము 16:47; నాయయాధిప్తులు 20:2; మర్శయు
కరర్తనలు 22:22లో ఇశాీయిేలు ప్రజలు “సమాజము”గా గుర్శతంచబడా్ర్మ. వాసత వానికి, పాత నిబంధ్న
గీంథములో దదవుని ప్రజల సమాజము చాలా ముఖ్యమన
ై ది గనుక అంతయదినాలోో దదవుని ప్రజలు
ప్ునర్మదధ ర్శంచబడతార్ని ప్రవచిసుతనిప్ుపడు ప్రవకత యిన
ై యోవేలు ఇశాీయిేలును గుర్శతంచడానికి
ఉప్యోగశంచిన పతర్ోలో ఇద కటి. యోవేలు 2:16లో, ఆయన ఇలా ప్రకటించాడు:

జ్నులను సమకూర్ుిడి, సమాజ్కూటము పరతిష్ిఠ ెంచుడి (యోవేలు 2:16).
ఈ వచనము యొకు హెబ్రర అనువాదములో, “సమాజము” అని అనువదించబడిన ప్దము కహాల్.

అయితద స్టప్ురజంట్ యొకు గరక
ీ ు అనువాదములో, దరనికి ఉప్యోగశంచిన ఎకరోషియ — కొీతత నిబంధ్న
గీంథములో సాధ్ర్ణంగా “సంఘము” అని అనువదించబడిన ప్దము.

మతత యి 16:18లో యిేసు యొకు ఈ మాటలను ఆయన నివేదించినప్ుపడు మతత యి ఇదద భాషను

ఉప్యోగశంచాడు.

నఘ సెంఘమును కటలరద్ును (మత్త యి 16:18).
ఆయన సంఘమును, అనగా ఆయన కహల్ లేదా అంతయదినములలో ఆయన మస్ట్ియ

సమాజమును కటురదునని చెపిపనప్ుపడు యిేసు యోవేలు ప్రవచనమును ప్రతిధ్వనిసుతనాిడు
మత్త యి సువార్త లో యిేసు ఆయన సెంఘము కటలరద్ునని చెపాపడు. గీరకు కొరత్త
నిబెంధనలో సెంఘముకు ఉపయోగిెంచబడిన ఎకీలష్ియ అను పద్ము, పాత్

నిబెంధనలో ద్ేవుని సమాజ్ము, కహల్ అను ఆలోచనను తెలియజ్ేయుటకు

ఉపయోగిెంచబడిెంద్ి, కాబటిర కొరత్త నిబెంధన సెంఘము పాత్ నిబెంధన సమాజ్ము,
అనగా ద్ేవుని పరజ్ల సమాజ్ము యొకక కొనసాగిెంపుగా ఉెంద్ి.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే గోోడో
మతత యి 16లోని సంఘటనలు మస్ట్ియ ర్ాజుగా ఉనాినను యిేసు వాదనకు పర్మగుతుని

ప్రతిఘటన సమయములో జర్శగాయి అని ఇప్పటికే మనము చూచాము. ఇశాీయిేలు సమాజమును గూర్శు
ఆయన శిషుయలను యిేసు పల ర తిహించుటకు ఈ తిర్సుర్ణ ఒక కార్ణంగా ఉంది – ఆయన మస్ట్ియ
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సమాజము లేదా సంఘమును కటారలను ఆయన ప్రణాళిక యిడల వార్మ నిశుయత కల్వగశయుండాలని
ఆయన ఆశించాడు.

సంఘము ఆయనకు చెందినదని యిేసు మాటలు కూడా సపషర ప్ర్చాయి. అది పతతుర్మకు చెందినది

కాదు. అది ఇశాీయిేలుకు చెందినది కాదు. అది దాని సభ్ుయలు కల్వగశయుని ప్రజఞసావమయ సంసా కాదు. అది
మస్ట్ియ సంఘము – దదవదూత మాటలు యోస్టతప్ుకు తెల్వయజేస్టన
ి ప్ుపడు సువార్త ఉపల దాాతములో
మతత యి ఈ విషయానిి సపషర ప్ర్చాడు.

1:21లో మతత యి నివేదన వినండి:
త్న పరజ్లను వారి పాపములనుెండి ఆయనే ర్క్షిెంచును గ్నుక ఆయనకు యిేసు అను
పతర్ు పటలరద్ువనను (మత్త యి 1:21).

ఈ వచనములో, యిేసు జనిుంచక ముందు, సమసత దదవుని ప్రజలకు అధికార్శయిైన మస్ట్ియ

మర్శయ గర్ుములో ఉనాిడని దూత యోస్టతప్ుకు నిశుయత ఇచిుంది. ఆయన వార్శ ర్ాజు మర్శయు వార్మ
ఆయన ప్రజలు.

కాబటిర మనము కేవలము యిేసు అనుచర్ులము మాత్రమే కాద్ుగాని మర్ణ

పునర్ుతఘథనము మరియు ఆయన నూత్న ద్ేవాలయముగా మనకు ఆయన ఆత్ు

నిచుిట ద్ఘారా యిేసు తెచిిన నూత్న సృష్ిర అవతఘర్ము గ్నుక పరజ్లు కనికర్ము,
క్షమాపణ, కోలోపయినద్ఘనిని పొ ెంద్ుకునే, ఒెంటరిత్నములో తోడు పొ ెంద్ుకునే

సెంఘములో ద్ేవుని రాజ్య ఉనికతగా మనము ఉనఘిము. కాబటిర , సెంఘము నూత్న
ఆకాశము మరియు భూమి యొకక ఛఘయ, సృష్ిరయెంద్ెంత్ట ఒక ద్ినమెంద్ు అద్ి
కనిపిసత ుెంద్ి.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే గోోడో
దదవుని ప్రజలు ఒతిత డిలో ఉనిప్ుపడు, జీవిత ప్ర్శస్టా త
ి ులు వార్శని కృంగదరసత ునిప్ుపడు, అంధ్కార్ం

వార్శని చుటురముటిరనప్ుపడు, “నా సంఘమును కటురదును, నా మస్ట్ియ సమాజమును నేను కటురదును”
అని యిేసు చెపాపడు. అయన మన ర్ాజని, ఆయన మనసుిలో మనకు ఉతత మమైన ఆసకుతలను

కల్వగశయునాిడని, మర్శయు చివర్శలో ఆయన మనలను విడిపించి ఆశీర్వదించునని మనకు హామీ

ఇసుతనాిడు. అది ఈ జీవితములో జర్మగకపల వచుు. కాని ఖ్చిుతంగా జర్మగుతుంది. దానిని గూర్శు మనం
నిశుయత కల్వగశయుండవచుు.

దదవుని ప్రజలను దదవుని సంఘముగా వివర్శంచుటకు అదనముగా, మతత యి వార్శని దదవుని

కుటుంబముగా గుర్శతంచాడు.
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ద్ేవుని కుటలెంబము
దదవుని ప్రజలను మర్శయు ఆయనకు మర్శయు ఒకర్శకొకర్కు మధ్య ఉని సంబంధ్మును

సూచించుటకు మతత యి సువార్త “తండిర,” “కుమార్మడు,” మర్శయు “సహో దర్మలు” వంటి కుటుంబ సంబంధిత

భాషను దాదాప్ు 150 మార్మో ఉప్యోగశసత ుంది. కుటుంబ సంబంధిత ప్దాలను తర్చు ఉప్యోగశంచు మర్ొక
సువార్త ర్చయత ఎవర్నగా యోహాను. అయితద యోహాను దరనిని ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, అతడు యిేసు
మర్శయు ప్ర్లోకప్ు తండిరకి మధ్య సంబంధ్ము గూర్శు ప్రతయద కముగా మాటాోడుచునాిడు.

విర్మదధ ంగా, మతత యి దరనిని ఉప్యోగశంచినప్ుపడు ఆయన దదవునికి మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య

సంబంధ్మును గూర్శు మాటాోడుచునాిడు — ఆయన దదవుని కుటుంబమును గూర్శు మాటాోడుచునాిడు.
మర్శయు ప్రధ్మంగా, దదవుడు ఆయన పిలోల ప్టో చూపించు శీదధ మర్శయు భ్దరతను ఉదాాటించుటకు
మతత యి ఈ శబాేవళి ఉప్యోగశంచాడు.

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 6:4లో, ఆయన ప్రజల ప్టో దదవుని శీదధను గూర్శు యిేసు ఈ విధ్ముగా

మాటాోడాడు:
అటల యితే ర్హసయమెంద్ు చూచు నీ త్ెండిర నీకు పరతి ఫలమిచుిను (మత్త యి 6:4).
ఇదద విధ్మన
ై భాషను మర్ల వచనము 6లో మర్శయు వచనము 18లో ఉప్యోగశంచాడు. ఆయన

చెపపత దదమిటంటే దదవుడు తన ప్రజల ప్టో శీదధ కల్వగశయునాిడు మర్శయు వార్శని పల ర తిహించి మదే తిచద
ఉదదేశము కల్వగశయునాిడు.

ఏ విధ్ముగా పారర్ాన చదయాలో యిేసు తన శిషుయలకు బో ధించినప్ుపడు, మతత యి 6:8లో వార్శకి ఈ

విధ్ముగా చెప్ుపచూ ఆయన తన హెచుర్శకలను ముందుంచాడు:

మీర్ు మీ త్ెండిరని అడుగ్క మునుపత మీకు అకకర్గా నునివేవో ఆయనకు తెలియును
(మత్త యి 6:8).

దదవుడు మనలను ఆశీర్వదిసత ాడని, ఆయన మన పారర్ానలను వింటాడని మనము నిశుయత
కల్వగశయుండాల్వ, ఎందుకంటే అయన మన పతరమగల తండిర అని మనకు తెల్వయును.
నేను బో ధిెంచేద్ి అధఘయతిుక నిరాుణెం, మరియు పర్లోక పారర్థనను గ్ూరిి నేను చెపపత

ఒక విషయెం ఏమిటెంటే ఏ సమయెంలోనన
ై ఒకే సమయెంలో పారరిథసత ుని లక్షలమెంద్ి
పరజ్లు ఉెండవచిని గ్ురితెంచుచు పారర్థ న ఆర్ెంభిసాతము. ద్ేవునిని మనము “ద్ేవుడు”
అని పిలచుటకు ఒక కార్ణెం ఏమిటెంటే ద్ేవుడు పరతియొకకరి పారర్థ నను ఆలకతెంచి ఆ
సమయములో ఆయన ద్ృష్ిరని కోర్ుకునేద్ి ఒకటే అనిటల
ల గా ఆయన వాటితో

వయవహరిసత ాడు. అయితే ఆ పరిశుద్ధ సహవాసములోకత అద్ి మనలిి నడిపిసత ుెంద్ి, ఆ
పర్లోకరాజ్యపు ఒక భాగ్ెంలోకత మనలిి తీసుకువసుతెంద్ి. త్ద్ుపరి వెంటనే, “త్ెండిర”

అను పద్ము వసుతెంద్ి. కాబటిర ఆ పారర్థ నలో నేను ఎవర్ు లేద్ఘ ఎకకడ ఉనఘిను అనేద్ి
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నిమిత్త ెం కాద్ు, అబాీగా ద్ేవుని వైపు నేను తిర్ుగ్ుచునఘిను, త్ెండిరగా ద్ేవుని వైపు
నేను తిర్ుగ్ుచునఘిను. పో లాెండ్ లో ఉని వయకతత ద్ేవునిని “త్ెండిర” అని పిలిస్టతత ,
యునైటడ్
్ స్టతరట్సీ లో నేను ద్ేవునిని “త్ెండిర” అని పిలిస్టతత , మేము సహో ద్రి

సహో ద్ర్ులము అని ద్ీని అర్థ ెం. మనము ఒకే త్ెండిరని కలిగియుెంటే, మనము ఒకే
కుటలెంబ సభుయలము. కాబటిర , మత్త యి పర్లోకరాజ్యము అను అెంశమును పద్ే పద్ే
ఉపయోగిసత ూ శకతతవెంత్మెైన రీతిలో ద్ీనిని ఈ విధముగా చెపాపడు. అయితే నేను

పారరిథెంచునపుపడు, నేను చేసత ునిద్ే ఇత్ర్ులు కూడఘ చేసత ునఘిర్ు, నేను చేసత ునిద్ే

ఇత్ర్ులు కూడఘ చేసత ునిపుపడు మేము ఒకే కుటలెంబమునకు చెెంద్ినవార్ము అని
గ్రహిెంచునటల
ల చేయునద్ి పారర్థనఘ జీవిత్మే.

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
ద్ేవుడు మనలను ఆయన కుటలెంబములో చేర్ుికొనఘిడను సత్యమును గ్ూరిి

ఆలోచన చేయుటకెంటే మిెంచి పోర తఘీహకర్మెైనద్ి మరొకటి లేద్ు. క్షమిెంచబడడెం

గొపప విషయెం, కానీ జ్ే. ఐ. పాయకర్డ ఆయన ర్చనయిైన నోయిెంగ్ గాడ్ లో, నఘయయము
తీర్ిబడుట కూడఘ గొపప విషయమే, కాని ద్ేవుని కుటలెంబములో చేర్ుికొనబడుట
మరిెంత్ గొపప విషయెం అని చెపాపడు. ద్ేవునిని మన త్ెండిరగా కలిగియుెండడెం,
నిజ్ముగా, మన జీవితఘలోల ద్ేవుడు చేస్టిన ఉనిత్ కార్యెం. మనము కేవలెం

నఘయయాధిపతి ద్ఘారా మాత్రమే క్షమిెంచబడలేద్ుగాని, మనము ద్ేవుని కుటలెంబములో
చేర్ిబడఘ్ము, ఆయన మన త్ెండిర, మనము ఆయన పిలలలము. కాబటిర , మనము

కీరసత ుతో కూడఘ తోటి వార్సులము. యిేసు నొద్దకు వచుి పరతిద్ీ, మనద్ి అవుత్తెంద్ి.
అద్ి మన సాాసథ ామవుత్తెంద్ి. మనము ద్ేవుని ఉగ్రత్కు పాత్తరలమెైన పిలలలము,
ద్ేవుని ఉగ్రత్ మన సాాసథ ాముగా కలిగిన ఒక సమయము ఉెండినద్ి. ఉగ్రత్కు

బద్ులుగా, ఇపుపడు మనము కీరసత ుతో కూడఘ తోటి వార్సులము. ద్ెవి
ై క సాభావములో
పాలిభాగ్సుతలము మరియు వాసత వానికత మనము కీస
ర త ు సహో ద్ర్ులముగా

పిలువబడితిమి ఎెంద్ుకెంటే మనము ఆయన కుమార్ులము. కీరసత ు నీతి కొర్కు
ద్ురాుగ్పు ద్ురీితిలో మనము ఉనఘిము. అయితే ద్ఘనిలో మనము ద్ేవుని

పిలలలమెైతిమి, ఆయన కుటలెంబములోకత ఆహాానిెంచబడితిమి. మరియు ఇద్ి మనము
ఊహిెంచలేనెంత్ గొపప ఆశీరాాద్ెం.

డా. కే. ఎర్శక్స థో యిన్ి
మతత యి 6:25-34లో, దదవుని పిలోలను విషయమును గూర్శు భ్ర్ోసా ఇచుు ర్ండు ఉదాహర్ణలను

యిేసు ఉప్యోగశంచాడు. ఆయన “ఆకాశప్క్షులను” గూర్శు మర్శయు “అడవి ప్ువువలను” గూర్శు మాటాోడి,
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ఆయన సృషిరలో అతి చినివాటి అవసర్తలను కూడా దదవుడు ఏ విధ్ముగా తీర్ముతునాిడో సూచించాడు.
దదవుడు ఈ చినివాటి యిడల శీదధ కల్వగశయుంటే ఆయన ఖ్చిుతంగా ఆయన ప్రజల యిడల మర్శంత శీదధ
కల్వగశయుంటాడని ఆయన సూచిసుతనాిడు. మన ప్ర్లోకప్ు తండిర ఉతత మమన
ై ఆహార్ము, వసత మ
ై ులు
మర్శయు ర్క్షణ మనకు అనుగీహిసత ాడు.

ప్ర్శచర్యలోని కష్ారలను గూర్శు శిషుయలను హెచుర్శసత ునిప్ుపడు తండిగ
ర ా దదవుని శీదధను గూర్శు యిేసు

నొకిు చెపాపడు. ఉదాహర్ణకు, 10:19-20లో, వార్మ ప్టర బడతార్ని యిేసు వార్శకి చెపాపడు. తండిర ఆతు
వార్శతో ఉంటుందని కూడా ఆయన వార్శకి చెపాపడు. వార్శ ప్ర్శచర్య వలన వార్శ జీవితాలు ప్రమాదంలో
ఉనిప్ుపడు, వార్శ తండిర వార్శని ర్క్ష్ిసత ాడని కూడా ఆయన వార్శకి జఞాప్కం చదశాడు.

మతత యి 10:29-31లో యిేసు యొకు పల ర తాిహకర్మన
ై మాటలు వినండి:
రెండు పిచుికలు కాసుకు అముబడును గ్ద్ఘ? అయినను మీ త్ెండిర స్టలవులేక
వాటిలో ఒకట్న
ై ను నేలను పడద్ు... గ్నుక మీర్ు భయపడకుడి; మీర్నేకమెైన
పిచుికలకెంట్ శ్రష
ర ఠ తలు (మత్త యి 10:29-31).

అనేక విశ్ాాసులకు, కస
ై త వునిగా జీవిెంచడెం చఘలా కషరెం. పరపెంచములో చఘలా భాగాలు

హిెంసతో నిెండఘయి. వారి జీవితఘలోల గొపప ఆనెంద్ెం ఏమిటెంటే వార్ు శరీర్ెంలో భాగ్ెంగా
ఉనఘిర్ు, మరియు ద్ేవుని పరజ్లుగా వార్ు గ్ురితెంచబడుత్తనఘిర్ు. ద్ేవుడు మన

త్ెండిరయని లేఖ్నము చెపత ుెంద్ి. రభమా 8 మనకు చెపత ునిటల
ల గా, ద్ేవునిని త్ెండిర అని
పిలచే బరహాుెండమెన
ై యోగ్యత్ మనకు ఉెంద్ి. ద్ేవుడు మన పటల ఎలల పుపడు శరద్ధ

కలిగియునఘిడను సత్యము కూడఘ మనకుెంద్ి. ద్ేవుడు ఆయన కుటలెంబ సభుయలకు
పతరమను ఇచుిచునఘిడని మనము చూసాతము. కాబటిర , విశ్ాాస్టికత, ద్ేవుడు ఇపుపడు
మన త్ెండిర గ్నుక కీస
ర త ు ద్ఘారా వచుి ఈ పోర తఘీహము ఆయన హృద్యానికత
కేెంద్రముగా ఉెంద్ి.

డా. జఫ్ లోమాన్
దదవుని ప్రజలు సంఘము మర్శయు దదవుని కుటుంబము అని గమించాము గనుక, దదవుని ప్రజల

పిలుప్ును గమనించడానికి మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

పిలుపు
దదవుని ప్రజలు ఆయన యొకు సంఘముగా మర్శయు ఆయన కుటుంబముగా ఉండుట వార్శకి గొప్ప

భాగయము. ఆయన ప్రజలుగా మన పిలుప్ు కష్ారలను, ప్రమాదాలను మర్శయు శీమను కల్వగశయుంది. యిేసు

తానే మన శీమానుభ్వముగల మస్ట్ియ ర్ాజు. మనము ఆయనను అనుసర్శంచుచుండగా, మనము కూడా
శీమప ందుతాము.
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ఉదాహర్ణకు, మతత యి 10:34-36లో, మన పిలుప్ు కలహము దావర్ా వర్శణంచబడినదని యిేసు

చెపాపడు. అకుడ ఆయన చెపపి నది వినండి:

నేను భూమిమీద్ికత సమాధఘనమును పెంపవచిితినని త్లెంచకుడి. ఖ్డా మునే గాని
సమాధఘనమును పెంపుటకు నేను రాలేద్ు. “ఒక మనుషతయనికతని వాని త్ెండిరకతని,

కుమారత కును ఆమె త్లిల కతని, కోడలికతని ఆమె అత్త కును విరభధము పటర వచిితిని — ఒక
మనుషతయని యిెంటివారే అత్నికత శత్తరవులగ్ుద్ుర్ు” (మత్త యి 10:34-36).
మర్శయు మతత యి 16:24-25లో, ఆయన ఇలా చెపాపడు:
ననుి వెంబడిెంప గభర్ువాడు త్నుి తఘను ఉపతక్షిెంచుకొని త్న స్టిలువయితిత ి కొని ననుి
వెంబడిెంపవలచను. త్న పారణమును ర్క్షిెంచుకొనగభర్ువాడు ద్ఘని పో గొటలరకొనును; నఘ
నిమిత్త ము త్న పారణమును పో గొటలరకొనువాడు ద్ఘని ద్కతకెంచుకొనును (మత్త యి
16:24-25) .

ఆయన తిర్సుర్శంచబడిన ర్రతిగానే ఆయన ప్రజలు తిర్సుర్శంచబడతార్ని యిేసుకు తెలుసు. మన

ర్ాజుకు, శీమ అనేది మహిమకు మార్గ ముగా ఉనిది. మన విషయంలో కూడా అది వాసత వం.
స్టిలువలో ఆయన యుద్ధ ము ఓడిపో త్తనఘిడని పరజ్లు భావిెంచఘర్ు, మరియు
సమాధిలో కూడఘ లచకతకెంచబడఘ్డని భావిెంచఘర్ు, కాని మూడవ ద్ినము

తెలలవార్ుజ్ామును గ్ూరిి వార్ు మర్చిపో యార్ు. “ఈ ద్ేవాలయమును పడగొటలరడి,
మూడు ద్ినములలో ద్ఘని లేపుద్ునని” యిేసు చెపాపడు. అెంద్ువలల , పరతి

మూలములోను సెంఘము బహిషకరిెంచబడిన, విమరిశెంచబడిన, ద్ూష్ిెంచబడిన
విధమును గ్ూరిి మనము ఆలోచన చేస్టన
ి పుపడు, యిేసు చర్యతీసుకొని అద్ే

సెంఘము నేడు పనిచేసత ుెంద్ి అని మనెం అర్థ ెం చేసుకుెంటాము. అద్ి ఎెంత్ ద్ృఢముగా
ఉెంద్ో మరియు ఎెంత్ ద్ఘటి పో యిెంద్ో చూడెండి, అయినను అద్ి ఉనికతలో ఉెంద్ి.

మరిెంత్ ముెంద్ుకు వళల నీయెండి. యిేసుకీస
ర త ు సువార్త , శరీర్ధఘరిగా వచిిన వాకయము —
అపుపడు వార్ు ఆయనను చెంపవచుి, ఇపుపడు వార్ు చెంపలేర్ు. కాబటిర , మనము
ఆయన సెంఘము... భాగ్సుతలము, మరియు ఆయన పరిచర్యను ఆపుట ఎవరికత

సాధయము కాద్ు, పాతఘళలోక ద్ఘార్ములకు కూడఘ సాధయెం కాద్ు. ఈ సెంఘానికత ఒక
పరిచర్య ఉెంద్ి, అద్ేమనగా సర్ాలోకముకు వళిల నశ్నెంచినవారిని వద్కత వారిని
శ్నషతయలనుగా చేయడెం. మరియు అద్ెెంత్ ఆనెంద్మో, సెంఘము ద్ృఢముగా

ఉెంటలెంద్ని తెలుసుకొని, ఇపుపడు కూడఘ నీవు మరియు నేను గొపప భద్రత్ను
మరియు పునర్ుతఘథన బలమును కలిగియుెంటాము.
డా. విల్వో వల్ో ్
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ప్రజల శీమలను అంతము చదయాలని, మన కష్ారల నుండి మనకు విశాీంతి కలుగజేయడానికి, మన

కొర్కు సమాధానము సాాపించడానికి, మర్శయు మనల్వి అమితముగా ఆశీర్వదించాలని వాగాేనం చదశాడు –
కాని ఇప్ుపడద కాదు. సమసత మును నూతనముగా చదయుటకు ఆయన తిర్శగవ
శ చుునంతవర్కు, మన
శీమానుభ్వముగల ర్ాజు అడుగుజఞడలోో నడవడం మన పిలుపయ
ై ునిది.

మనకు జీవమును మరియు సమృద్ిధ జీవమును ఇచుిటకు ఆయన వచఘినని యిేసు
చెపాపడు. కాని, ఈ జీవిత్ములో, మనము పరభువైన యిేసుకీస
ర త ును తెలుసుకుని
త్ర్ువాత్ కూడఘ, మనము బాధలు, నొపపి , అనఘరభగ్యెం అనుభవిసూ
త నే ఉెంటాము;

మనము చనిపో తఘము అని మీకు తెలుసా. మనకు ఓటమి మరియు లక్షయయలు ఇెంకా
ఉెంటాయి. మనము ఇెంకను ఆగ్రహాలు అనుభవిసాతము, త్ద్ఘారా ద్ుుఃఖ్ములు

అనుభవిసాతము. మీకు తెలుసా, ఈ సమృద్ిధ జీవము పొ ెంద్ుకొనుటకు అర్థ ము, ఈ

విషయాల మధయలో కూడఘ కీరసత ును కలిగియుెండుటయిే అనునద్ి ఇకకడ మనము
గ్ురితెంచవలస్టిన ఒక విషయెం. మనము చిరాకును లేద్ఘ నిరాశను ఎనిడును
అనుభవిెంచకపో తేగాని ఎద్ురొకనలేని విషయములను మనము మన కైసతవ

జీవిత్ములో ఎద్ురొకెంటాము. ద్ుుఃఖ్ము, ఆనెంద్ము, ఉలాలసము అనుభవిెంచకుెండఘ
అవేమియు మనకు తెలియద్ు. ఇకకడ నిజ్ానికత ముఖ్యమెన
ై ద్ి ఏద్ో ఉెంద్ని నఘ

ఆలోచన. “జీవము కలుగ్ుటకును అద్ి సమృధ్ిధగా కలుగ్ుటకును నేను వచిితినని”
యిేసు చెపాపడు. కాని, మీకు తెలుసా, మనము ఏద్ో కోర్ుకుెంటలనఘిము. “కీరసత ు”లో
ఉెంటలనఘిము అనుటకు అర్థ మేమనగా ఆయన తీసుకురానుని సెంపూర్ణ త్

కోర్ుకొనుటయిే. కీస
ర త ు ఆయన సెంఘము కొర్కు వచుి ఒకానొక ద్ినము వసుతెంద్ి. కీస
ర తు
సమసత మును పాలిెంచు ద్ినము వసుతెంద్ి అద్ి అెంద్రికీ కనిపిసత ుెంద్ి. పరతివాని

మోకాలును యిేసు నఘమమున వెంగ్ు, పరతివాని నఘలుకయు త్ెండిరయిన
ై ద్ేవుని

మహిమార్థ మెై యిేసుకీస
ర త ు పరభువని ఒపుపకొను ద్ినము రాబో త్తెంద్ి. పరతి నేత్రము

ఆరిపో యిే మరియు పరతి కనీిటి బొ టలర త్తడువబడే ద్ినము రాబో త్తెంద్ి. మనము
ఇపుపడు కీస
ర త ులో సమృద్ిధ జీవము కలిగియునఘిమనుటకు అర్థ మేమిటెంటే,

రాబో వుత్తనిద్ని మనకు తెలిస్టిన ద్ఘనికొర్కు వేచిచూసూ
త జీవిత్ములో మరియు

పడిపో యిన ఈ పరపెంచములో ఎద్ుర్యిేయ ఆనెంద్ము మరియు వేద్నను అనుభవిసూ
త
కీరసత ునెంద్ు విశరమిెంచడెం. సమృద్ిధ జీవము అనగా కీస
ర త ు వచుినెంత్వర్కు ఆయనను
నముడెం.

డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ.
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ముగిెంపు
మతత యి సువార్త యొకు ఈ అధ్యయనములో, దాని యొకు నేప్థయమును ర్చయిత, వాసత విక

శరీతలు మర్శయు సందర్ుము ఆధార్ముగా ప్ర్శశీలన చదశాము; దాని ఆకృతి మర్శయు విషయసూచికను

అవలోకనము చదశాము, మర్శయు దాని పాత నిబంధ్న వార్సతవ అధిక అంశాలను మర్శయు దదవుని ప్రజలపై
దాని యొకు అవధార్ణమును గమనించాము.

ప్ర్లోకర్ాజయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న వాగాేనములు మస్ట్ియ ర్ాజన
ై యిేసు వయకితతవము

మర్శయు కార్యములలో నర్వేర్ాయనిన సువర్త మానమును మతత యి సువార్త ప్రకటిసత ుంది. మర్శయు యిేసు
మన కొర్కు మర్శయు మన దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును సాాపించి దానిని కొనసాగశసత ునాిడనేదద

సువర్త మానము. ఈ సువర్త మానము ఎలో ప్ుపడు అంత సులభ్మన
ై ది కాదు. మనము చూచినటు
ో గా,

శీమానుభ్వముగల మస్ట్ియ ర్ాజును వంబడించు మన పిలుప్ును తీవరమన
ై ప్దాలోో మతత యి వివర్శంచాడు.
అయితద ఆయన ప్ర్లోకప్ు తండిర ఆశీర్ావదములను కూడా తీవరమన
ై ప్దాలోో వివర్శంచాడు —

ప్ర్లోకర్ాజయము దాని సంప్ూర్ణ మహిమతో వచుునంతవర్కు ర్ాజును విశావసంతో అనుసర్శంచు సామర్ాయము
కల్వగశంచు, మర్శయు మన శీమలో సహనము కల్వగశంచు ఆశీర్ావదములు.
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