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మొదట, మార్ము సువార్త యొకు నేప్థయమును చూదాేము. ర్ండవది, దాని నిర్ాుణము మర్శయు

విష్య సూచకను అనేవషించుదము. మర్శయు మూడవది, దానిలోని కొనిి ముఖ్యమైన అంశములను
చూదాేము. మార్ము సువార్త యొకు నేప్థయముతో ఆర్ంభిచుదము.

నేపథయము
ర్చయిత అయిన మార్మును, ఆయన వాసత విక శరీతలను, మర్శయు ఆయన వారస్టిన సందర్ుము

లేదా ప్ర్శస్టా త
ి యలను ప్ర్శగణలోకన తీసుకుంటూ మార్ము సువార్త యొకు నేప్థయమును మనము
అనేవషించుదము. మార్ము సువార్త యొకు ర్చయితను మొదటిగా చూదాేము.

గ్రంథకర్త
మార్ము సువార్త గీంథకర్త ను గూర్శు ర్ండు భాగాలోో చూదాేము. మొదట, దాని గీంథకర్త ను

గూర్శున సాంప్రదాయ అభిపారయమును చూదాేము. మర్శయు ర్ండవది, గీంథకర్త యొకు వయకనతగత
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చర్శతన
ర ు అనేవషించుదాము. ఈ సువార్త యొకు గీంథకర్త ను గూర్శున సాంప్రదాయ అభిపారయముతో
ఆర్ంభించుదము.

సాంపరద్ఘయ అభిపారయము
మార్కు సువార్త యోహాను అను మార్కపేర్క గ్ల మార్కు చేత వారయబడంద్ి అని
చెపుుటలో ఆద్ిమ సంఘ సాంపరద్ఘయము ఏకగరరవంగా ఉంద్ి. మనము కొరతత

నిబంధన గ్రంథమును చూచినపుుడు, యోహాను అను మార్కపేర్కగ్ల మార్కు

బర్నబా యొకు బంధువుగా వరిణంచబడఘ్డు. అపొ సత లుల కార్యములలోని మొద్టి

మిషనరర యాతరలో ఆయన పౌలు మరియు బర్నబాతో కలస్టి పరయాణము చేశ్ాడు.
ఆయన తల్లి కత యెర్ూషలేములో నివాసము ఉననటల
ి గా వివరించబడంద్ి, ద్ఘనిలో
ఆద్ిమ శిషయయలు కూడుకొనేవార్క మరియు పేతయర్క తఘను వారస్టిన ఒక పతిరకలో
యోహాను అను మార్కపేర్కగ్ల మార్కును ఆయన కుమార్కడుగా చెపాుడు.
యోహాను అను మార్కపేర్కగ్ల మార్కు రోములో పేతయర్కను వంబడంచఘడు
మరియు ఆయన బో ధను ఖ్చిితముగా వారశ్ాడని పపియస్ చెపాుడు.

డా. ర్ాబర్డర ప్ో ముర్డ
ఆదిమ కస
ై త వ ర్చయితలోో మార్ము ర్ండవ సువార్త ను వారశాడని చెపిపన వయకనత ప్పియస్. ప్పియస్
ర్ండవ శతాబే ప్ు ఆర్ంభములో నివస్టించాడు మర్శయు సుమార్మ కరీ.శ. 130లో చని ఆస్టియాలో బిష్ప్
గా ఉండదవాడు.

సుమార్మ కరీ.శ 325లో వారస్టిన ప్రముఖ్ చర్శతరకార్మడెన
ై యుస్టేబియస్ నుండి ప్పియస్

అభిపారయము మనకు తెలుసుతంది. ఆయన ర్చనయిన
ై ఎకరోస్టయ
ి ాస్టిరకల్ హసర ర్ర, ప్ుసత కము 3,

అధాయయము 39, భాగము 15లో, ప్పియస్ నుండి ఈ ఉదాహర్ణను యుస్టేబియస్ ఇచాుడు:
మార్కు, పేతయర్క యొకు అనువాద్కుడుగా, కరరసత ు చేస్టన
ి మరియు కరరసత ును గ్ూరిి
చెపుబడన కార్యములను గ్ూరిి జఞాపకముననంత వర్కు, కరమముగా

వారయకపో యననూ, ఖ్ండతముగా వారశ్ాడు. ఎంద్ుకంటే ఆయన పరభువును

గ్ూరిి విననూలేద్ు ఆయనను వంబడంచనూ లేద్ు, కాని నేను చెపుి నటల
ి గా,
తర్కవాత, ఆయన తన పాఠకుల అవసర్తలకు తగిన బో ధనను పొ ంద్ుకునన
పేతయర్కను వంబడంచఘడు.

ప్పియస్ ప్రకార్ం, మార్ము సువార్త అప సత లుడెైన పేతయర్మ బో ధ్నపై ఎకుువగా ఆధార్ప్డియుంది.

మార్ము యిేసు యొకు ప్ర్శచర్యకు ప్రతయక్ష సాక్షిగా లేడుగాని పేతయర్మ యిేసు నుండి వినిన మర్శయు
చూచన సంగతయలను ఆయన నమోదు చదశాడు.

పరజలు కొంత మంచి సమాచఘర్ం కల్లగియుండఘలంటే మనకునన ఆద్ిమ సంఘ

సాంపరద్ఘయాలు సువార్త లు వారయబడన సమయానికత మరియు సువార్త ల పారర్ంభ
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పరసర్ణ జరిగన
ి సమయానికత తగినంత ద్గ్గ ర్గా ఉనఘనయని నేను భావిసుతనఘనను.
ద్ీనికత ఉతత మమెన
ై ఉద్ఘహర్ణ ఏమనగా రండవ శతఘబద పు ఆర్ంభములో చినన

ఆస్టియాలో హిరాపో ల్లస్ కు చెంద్ిన పపియస్ నుండ మనకు తెల్లస్టినద్ే. పపియస్
ఒక పెద్ద పుసత కము వారశ్ాడు, విచఘర్కర్ంగా, అద్ి మనుగ్డలో లేద్ు, మరియు
ఆయన వారస్టిన ద్ఘనిలో కొనిన తయనకలు మాతరమే మిగిలాయ, అయతే వీటిలో

సువార్త లపెై కొనిన వాయఖ్యలు ఉనఘనయ. మరియు ముఖ్యంగా, మార్కు పేతయర్క

పరసంగ్ముపెై ఆధఘర్పడ తన సువార్త ను వారశ్ాడని పపియస్ మనకు చెపాుడు.
పపియస్ పరకార్ం ఆయన పేతయర్క యొకు అనువాద్ికుడు, పేతయర్క యొకు

అర్మాయక్ భాషను గరక
ర ు లేద్ఘ లాయటిన్ లోకత అనువద్ించఘడని బహుశ్ా ద్ీని

అర్థ ము. పేతయర్క పరసంగ్ము యెడల ఆయనకునన పరిజా ఞనమును బటిర సువార్త ను
ర్చించఘడని పపియస్ మనకు చెపాుడు. బహుశ్ా ఇద్ి సువార్త లను గ్ూరిి

మనకునన అతయంత ఆద్ిమ పారమాణికమెన
ై సాంపరద్ఘయము, మరియు నిజముగా,
ద్ీనిని పరశినంచడఘనికత ఏ కార్ణము నఘకు కనిపించుటలేద్ు.

డా. ర్శచార్డ్ బకాహం
మార్ము ఈ సువార్త ను వారశాడని ఆదిమ సంఘములోని ఇతర్ ర్చయితలు కూడా

ధ్ృవీకర్శంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, సుమార్మ కరీ.శ. 170లో వారయబడిన, ర్ండవ సువార్త యొకు యాంటి-

మార్శియోనట్
ై ప ర లాగ్, ప్రతయక్షంగా మార్ేు గీంథకర్త యని ఉదాాటిసత ుంది. సుమార్మ కరీ.శ. 177లో వారస్టిన

సంఘ పితర్మడెైన ఐర్ేనియస్, ఈ అభిపారయమును ధ్ృవీకర్శంచాడు. దీనికన అదనముగా, ఈ ప్ుసత కముకు
శీర్శషక ఇచుు ఆదిమ గరక
ీ ు ప్రతయలు దీనిని “మార్ము వారస్టిన సువార్త ” అని పిలుసాతయి.

ర్ండవ సువార్త ను మార్ము వారశాడని ధ్ృవీకర్శంచు ఆధార్ము ఆదిమ సంఘములో విసత ృతంగా

వాయపించంది. వాసత వానికన, ఆయన ర్చనపై ఆదిమ సంఘము నుండి ఏ విధ్మైన ముఖ్య వివాదమును
గూర్శున ర్శకార్మ్ మనకు లేదు. ఇటీవల శతాబాేలోో కొంతమంది ప్ండితయలు ఈ సాంప్రదాయ

అభిపారయమును తిర్సుర్శంచుటకు ప్రయతిించననూ, మార్ము ర్చనకు పారచీన సాక్షయమును వార్మ
తిర్సుర్శంచలేదు, లేదా మార్ము దాని ర్చయిత కాదని సూచంచు దదనిని సువార్త లో

సూచంచలేకపల యార్మ. ఈ కార్ణములను బటిర, ఈ సువార్త ను మార్ేు వారశాడని ఆధ్ునిక కస
ై త వులు
నముకంగా ధ్ృవీకర్శంచవచుు.

ఈ సువార్త ను మార్ేు వారశాడను సాంప్రదాయ అభిపారయమును మనము ధ్ృవీకర్శంచాము గనుక,

ఆయన కథనము యిడల మర్శంత అవగాహన కల్వగశయుండునటట
ో ఆయన వయకనతగత చర్శతన
ర ు
అనేవషించుదము.

వయకతతగ్త చరితర
అప సత లుల కార్యములు 12:12 ప్రకార్ం, మార్ము యిర్ూష్లేములో నివస్టించు మర్శయ అను స్ట్త ీ

యొకు కుమార్మడు. పేతయర్మ చెర్సాలలో ఉండగా ఆయన కొర్కు పారర్శాంచుటకు యిర్ూష్లేములోని
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కొంతమంది కస
ై త వులు కూడుకొనినది ఆమ గృహములోనే. కాబటిర, పేతయర్మ మర్శయు ఇతర్ అప సత లులతో
మార్ము యొకు అనుబంధ్ం కనీసం ఇంత తవర్గా ఆర్ంభమయియంది.

కొలస్ట్ి 4:10లో పౌలు ప్రసత ావించనటట
ో గా, మార్ము బర్ిబా యొకు బంధ్ువు కూడా. పౌలు

మర్శయు బర్ిబా యొకు మొదటి మిష్నర్ర యాతరలో ఆయన వార్శకన సహాయం చదశాడు. అయితద

అప సత లుల కార్యములు 13:13లో మనము చదివినటట
ో గా, యాతర మధ్యలో మార్ము వార్శని విడిచపటిర,
యిర్ూష్లేముకు తిర్శగవ
శ ళ్లో పల యాడు.

తతీల్వతముగా, పౌలు తన ర్ండవ మిష్నర్ర యాతరలో మార్మును తనతో కూడా తీసుకువళలోటకు

నిర్ాకర్శంచాడు. అప సత లుల కార్యములు 15:36-41లో మనము చదివినటట
ో గా, ఈ విష్యమును బటిర
పౌలు మర్శయ బర్ిబా విడిపల యార్మ. కాబటిర, బర్ిబా మార్మును వంటబెటర టకొని కుప్రలో ప్ర్శచర్య
చదయుటకు వళాోడు, అయితద పౌలు తన ప్రయాణ సహచర్మనిగా బర్ిబా సాానములో స్ట్లను
ఏర్పర్చుకునాిడు.

అయినప్పటికర, కొలసియులకు 4:10 ప్రకార్ం, తర్మవాత మార్ము పౌలు నముకమును తిర్శగశ

ప ందుకునాిడు, మర్శయు పౌలు నిర్ుంధ్ములో ఉని ఒక సమయములో ఆయనతో కూడా ఉనాిడు.
తర్మవాత, ర్పములో ప్ర్శచర్య చదయుచుండగా మార్ము పేతయర్మకు సహాయము చదశాడు.

వాసత వానికన, పేతయర్మతో ఆయనకుని సనిహత సంబంధ్మును బటిర 1 పేతయర్మ 5:13లో పేతయర్మ

ఆపాయయతతో మార్మును “నా కుమార్మడు” అని పిలచాడు. బహుశా ఈ సమయములోనే మార్ము
సువార్త లో నమోదు చదయబడిన యిేసు భూలోక ప్ర్శచర్యను గూర్శున వివర్ణలను పేతయర్మ మార్ముకు
బో ధించయుంటాడు.

మార్కు లేద్ఘ తన పూరిత పేరన
ై యోహాను అను మార్కపేర్క గ్ల మార్కు, బైబిలులో
ఒక మనోహర్మెైన పాతర. కొనిన ఉద్ఘహర్ణలోి మాతరమే సంకుచితముగా ఆయన
చూపించబడఘ్డు. ఆయన తల్లి మరియగా పేరకునబడంద్ి. ఆయన తల్లి

యెర్ూషలేములో గ్ృహము కల్లగియుంద్ని, మనకు తెలుసు, ఎంద్ుకంటే

కొనినసార్కి సంఘము ఆ గ్ృహములో కూడుకొనేద్ి. ఆయన అపొ సత లుడెన
ై పౌలు
పరిచర్యలో సహచర్కడుగానునన బర్నబా యొకు బంధువు. పౌలు మరియు

బర్నబా యొకు మొద్టి మిషనరర యాతరలో ఆయన వారితో కూడఘ పయనించఘడు.
ఆయన పేతయర్కతో సనినహిత సంబంధము గ్లవాడని సంఘ చరితర కూడఘ మనకు
తెల్లయజేసత ుంద్ి. వాసత వానికత, సంఘ చరితర యేమని చెపత ుంద్ంటే మార్కు, నిజఞనికత
ఆయన సువార్త , ఒక విధముగా, పేతయర్క యొకు సమర్ణములు. కాబటిర

కొంతమంద్ి ఇలా చెపత ార్క, “సరే, ఈ మార్కు ఎవర్క? ఇతడు అపొ సత లుడు కాద్ు.”
ఈయన అపొ సత లుడు కాద్ు అనే విషయం వాసత వం, కాని ఆయన సాధకములను
చూడండ; చఘలా అద్ుభతమెన
ై సాధకములు. బహుశ్ా ఆ సమయములో ఒక

యువకునిగా ద్ఘద్ఘపు ఖ్చిితముగా యేసును చూచఘడు మరియు ఎరిగాడు.
కాబటిర ఆయన యేసుకు పరతయక్ష-సాక్షగా ఉనఘనడు, ద్ఘద్ఘపు ఖ్చిితముగా

పునర్కతఘథనముకు పరతయక్ష-సాక్షగా ఉనఘనడు. ఆయన గ్ుర్కవులు ఎవర్క? ఆయన
యొకు ఇద్ద ర్క పరధఘన గ్ుర్కవులు ఎవర్నగా అనుయలకు అపొ సత లుడెైన పౌలు,
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మరియు నిజముగా పండెరండుగ్ుర్క అపొ సత లులకు పరతినిధిగా ఉనన పేతయర్క.

కాబటిర , యేసుకరస
ర త ు యొకు సువార్త ను వారయుటకు అర్కుడఘ? ఖ్చిితంగా అర్కుడే.
డా. మార్డు సారీస్
ఈ సువార్త ర్చయిత మార్ము అని ఇప్పటివర్కు మనము చూశాము గనుక, మార్ము యొకు
వాసత విక శరీతల గుర్మతంప్ును ఇప్ుపడు ప్ర్శశరధించుదము.

వాసత విక శ్రరతలు
ఆదిమ సంఘ సాక్షయము మర్శయు మార్ము సువార్త లోని అనేక వివర్ాలు ఇటలీలో, ప్రతదయకముగా
ర్పము ప్టర ణములో ఉని సంఘాలను, మార్ము యొకు వాసత విక శరీతలుగా సూచసుతనాియి.

ఆదిమ సంఘ సాక్షయమును మర్శయు మార్ము సువార్త లోని కొనిి వివర్ాలను ప్ర్శగణిసత ూ ఇటలీ

మర్శయు ర్పములో ఉని సంఘాలకు మార్ము వారశాడను ఆలోచనను ప్ర్శశీల్వంచుదము. ఆదిమ సంఘ
సాక్షయమును మొదటిగా చూదాేము.

ఆద్ిమ సంఘ సాక్షయము
మనము మందు ప్రసత ావించన మూడు ఆదిమ సాక్షయములు — ప్పియస్ (సుమార్మ కరీ.శ.

130లో వారశాడు), యాంటి-మార్శియోనట్
ై ప ర లాగ్ (సుమార్మ కరీ.శ. 170లో వారయబడింది), మర్శయు

ఐర్ేనియస్ (సుమార్మ కరీ.శ. 177లో వారశాడు) — అనిియు మార్ము తన సువార్త ను ఇటలీలో వారశాడని
నివేదించాయి, మర్శయు కొనిి ప్రతదయకముగా ర్పము ప్టర ణమును గుర్శతంచాయి. అంతదకాక, మార్ము తన
సువార్త ను వేర్ే ప్టర ణములోని ఏ సంఘముకైనా ప్ంపినటట
ో ఎవర్ూ సూచంచలేదు. మార్ము తాను

నివస్టించన ప్రదశ
ద ములోని సాానిక సంఘాలకు వారస్టినటట
ో ఇది సూచసుతంది. మర్శయు ఈ ముగశంప్ు 1
పేతయర్మ 5:13 దావర్ా బలప్ర్చబడుతయంది, పేతయర్మతో కూడా ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి కాలములో మార్ము
ర్పములో ఉనిటట
ో ఇది సూచసుతంది.

నిజానికన, ఇతర్ సువార్త లవల నే, ప్రతి యుగములోని సంఘాలనిిటిలోను మార్ము సువార్త

ఉప్యోగశంచబడాలని దదవుడు ఉదదేశించనటట
ో చర్శతర ర్మజువుప్ర్మసుతంది. కాని ఆయన కాలములోని

ఇటలీ, ప్రతదయకముగా ర్పము కస
ై త వులకు జర్శగశన దానిని బటిర ఆందో ళన చెందుతూ ఆయన వారశాడను
విష్యానిి మనము అర్ాము చదసుకొనిప్ుపడు మార్ము సువార్త ను ఆయన ఉదదేశించన విధ్ముగా
అనువదించడానికన మనము స్టిదధప్డతాము.

ఆదిమ సంఘ సాక్షయముతో పాటటగా, ఆయన ఇటలీ, మర్శయు ప్రతదయకముగా ర్పములోని

సంఘాలకు వారశాడని మార్ము సువార్త లోని అనేక వివర్ాలు కూడా సూచసుతనాియి. ఆయన ఇటలీ
మర్శయు ర్పము సంఘాలకు వారశాడను అభిపారయమును ఆమోదించు మార్ము సువార్త లోని నాలుగు
వివర్ాలను మనము ప్రసత ావించుదము.
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సువార్త యొకు వివరాలు
మొదట, అనేక సందర్ాులోో, మార్ము తన శరీతలకు పాలస్ట్త నా ఆచార్ాలను వివర్శంచాడు.

ఉదాహర్ణకు, మార్ము 7:3-4లో చదతయలు కడుగుకొను ప్ర్శసయుయల ఆచార్మును గూర్శు మార్ము
వివర్శంచాడు. పాలస్ట్త నా వలుప్ల నివస్టించు అనుయలు చాలామంది మార్ము యొకు శరీతలలో
గణనీయమన
ై సంఖ్యలో ఉనాిర్ని ఈ విధ్మన
ై వివర్ాలు సూచసాతయి.

ఇటలీ మర్శయు ర్పము శరీతలను సూచంచు ర్ండవ వివర్ణ ఏమనగా మార్ము అర్మాయిక్స

వయకరతకర్ణలను వివర్శంచాడు. ఉదాహర్ణకు, మార్ము 3:17లో యాకోబు మర్శయు యోహానులకు
ఇవవబడిన పేర్ోను గూర్శున వివర్ణను వినండి:

జబద్య కుమార్కడగ్ు యాకోబు, అతని సహో ద్ర్కడగ్ు యోహాను (వీరిద్దరికత
ఆయన బో య నేరగ సను పేర్కపెటటరను; బో యనేరగ సు అనగా ఉరిమెడు వార్ని
అర్థ ము) (మార్కు 3:17).

5:41, 7:34, మర్శయు 15:22, 34లో మార్ము ఈ విధ్మైన వివర్ణలనే ఇచాుడు. అర్మాయిక్స

మాటాోడద పాలస్ట్త నా వాసులకు ఈ వివర్ణలు అకుర్లేదు, మర్శయు పాలస్ట్త నా వలుప్ల నివస్టించద

అనేకమంది యూదులకు తమ సమాజమందిర్ాల దావర్ా అర్మాయిక్స మర్శయు హెబ్రర భాషా ప్ర్శజా ానం
ఉంది. కాబటిర, మార్ము పాలస్ట్త నా వలుప్ల ఉని అనుయలకు వారశాడని ఈ వివర్ాలు సూచసుతనాియి.

ఇటలీ మర్శయు ర్పము శరీతలను మర్శంత సపష్ర ముగా సూచంచు మూడవ వివర్ణ ఏమనగా ఏ

ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే కూడా మార్ము లాయటిన్ ప్దాలను ఎకుువ ఉప్యోగశంచాడు, మర్శయు
ఆయన శరీతలోో గణనీయమన
ై ప్రజలకు లాయటిన్ అర్ామౌతయందని ఇది సూచసుతంది.

మొదటి శతాబే ములో, మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో లాయటిన్ భాష్ను ఎకుువగా మాటాోడదవార్మ కాదు.

అది ప్రథమంగా ర్పమా సామాాజయమునకు సవదదశమన
ై ఇటలీకన మాతరమే ప్ర్శమితము చదయబడింది.

కాబటిర, కనీసం 15 సార్మో మార్ము లాయటిన్ ప్దాలను ఉప్యోగశంచాడనడం పారముఖ్యం. ఉదాహర్ణకు,

మార్ము 12:42లో, ర్ండు కాసులను సూచసూ
త ఆయన ల పార అను లాయటిన్ ప్దము ఉప్యోగశంచాడు.

ఆయన గరీకు అక్షర్ాలోో ప్దమును ప్ల్వకననను, ఆ ప్దము వాసత వానికన లాయటిన్ ప్దము మర్శయు లాయటిన్
భాష్ మాటాోడలేనివార్శకన అర్ాముకానిది.

మార్ము ఇటలీ మర్శయు ప్రతయద కముగా ర్పము సంఘాలకు వారశాడను నిర్ాధర్శంచు నాలుగవ వివర్ణ

ఏమనగా మార్ము ర్ూఫు అను పేర్మగల వయకనతని గూర్శు ప్రసత ావించాడు.

మార్ము 15:21లో, యిేసు యొకు స్టిలువను గొలగగతాకు మోస్టిన వయకనత అల కిందురనకును

మర్శయు ర్ూఫునకును తండిర — మార్ము సువార్త లో ఏ పాతరను పల షించని ఇదే ర్మ వయకుతలు. అయితద
మార్ము వార్శని ఎందుకు ప్రసత ావించాడు? ఉతత మమైన ఒక వివర్ణ ఏమనగా వార్మ మార్ము శరీతలకు
తెలుసు, లేదా, వార్శలో ఉనివార్మ కావచుు. మర్శయు వాసత వానికన, ర్పమా 16:13లో ర్ూఫు అని

పేర్ొునబడిన వయకనత ర్పమా సంఘ సభుయడుగా ప్రసత ావించబడా్డు. మార్ము ప్రసత ావించన ర్ూఫు ఇతడదయని
ఊహస్టేత , మార్ము ర్పములో ఉని సంఘానికన వారశాడని భావించవచుు.

మార్ము సువార్త వారయబడింది ర్పములోనే అని ఈ వివర్ాలలో ఏదియు వయకనతగతంగా

ర్మజువుప్ర్చదు. కాని వాటి యొకు సంచత ప్రభావం ఆదిమ సంఘము యొకు బలమన
ై సాక్షయమును
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ధ్ృవీకర్శసత ుంది. మర్శయు ఈ పాఠములో తర్మవాత మనము చూడబో తయనిటట
ో గా, ర్పమా శరీతలను

దృషిరలో ఉంచుకొని సువార్త ను చదువుట, మార్ము యొకు ప్రతదయక అవధార్ణలను కొనిింటిని తీసుకొని,
మర్శయు వాటిని ఆధ్ునిక సంఘములో మన జీవితాలకు అనువర్శతంచుకోడానికన మనకు
సహాయప్డుతయంది.

ఈ సువార్త ర్చయిత మర్శయు వాసత విక శరీతలను దృషిరలో ఉంచుకొని, మార్ము సువార్త

నేప్థయము యొకు మూడవ కోణమును ప్ర్శశీల్వంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: ర్చన యొకు
సందర్ుము లేదా ప్ర్శస్టా త
ి యలను.

సంద్ర్భము
మార్ము సువార్త సందర్ుము యొకు ర్ండు కోణాలను మనము విశదీకర్శంచుదము. మొదట,

మార్ము వారస్టిన కాలమును ప్ర్శగణించుదము. మర్శయు ర్ండవది, మార్ము వారస్టిన ఉదదేశమును
అనేవషించుదము. మార్ము సువార్త కాలముతో ఆర్ంభించుదము.

కాలము
మార్ము సువార్త కూర్మప చదయబడిన కాలమును గూర్శు సంప్ూర్ణ ఖ్చుతతవమును

నిశుయించలేము. కాని మొతత ములో, మొదటి శతాబే ప్ు 60ల మధ్య నుండి ముగశంప్ులో
వారయబడిందని ఆధార్ాలు చెప్త ునాియి.

ఐర్ేనియస్ మర్శయు మార్ము సువార్త కు యాంటి-మార్శియోనైట్ ప ర లాగ్ అను పారచీన సాక్షయయలు

పేతయర్మ మర్ణము తర్మవాత మార్ము తన సువార్త ను వారశాడని చెబుతాయి. ర్పమా చకీవర్శతయిైన నీర్ప

సంఘమును హంస్టించనప్ుపడు, తదుప్ర్శ ర్పము కరీ.శ. 64లో కాల్వువేయబడినప్ుపడు, పేతయర్మ ర్పములో
హతమార్ుబడి యుండవచుును. బహుశా పేతయర్మ సజీవముగా ఉనిప్ుపడద మార్ము తన ప్నిని

ఆర్ంభించాడు అని ప్పియస్ సూచంచాడు, కాని మార్ము తన సువార్త ను ముగశంచక మునుపే పేతయర్మ
మర్ణించయంటాడు అనే విష్యమును మాతరం అతడు తిర్సుర్శంచలేదు. కాబటిర, మార్ము తన

సువార్త ను ప్ూర్శత చదస్టన
ి ఆర్ంభ కాలము సుమార్మ కరీ.శ. 64లో పేతయర్మ మర్ణించనప్ుపడు కావచుు.
మార్ము వారస్టిన చవర్శ కాలము నిశుయించుటకు కూడా కష్ర మౌతయంది. మునుప్టి పాఠంలో

మనము చూచనటట
ో గా, మార్ము సువార్త మొదట వారయబడినది, తదుప్ర్శ మతత యి మర్శయు లూకా
తమ స ంత సువార్త లను వారస్టినప్ుపడు మార్మును ఉప్యోగశంచార్ని చాలామంది ప్ండితయలు

విశవస్టించార్మ. కరీ.శ. 70లో జర్శగశన యిర్ూష్లేము మర్శయు దదవాలయముల నాశనము గూర్శు ఈ

మూడు సువార్త లు నమోదు చదయలేదు గనుక, మతత యి, మార్ము మర్శయు లూకా ఆ సమయానికన
ముందుగానే వారయబడినవని చాలామంది ప్ండితయలు చెపాపర్మ. మతత యి మర్శయు లూకా తమ స ంత
ర్చనలను ముగశంచక మునుపే మార్ము సువార్త ను ప ందుకొని ఉప్యోగశంచనటెో తద
ల , మార్ము కరీ.శ. 70

కంటే ముందుగానే — ఖ్చుతముగా కరీ.శ. 69లోగా, మర్శయు కరీ.శ. 67 పారర్ంభములోనే వారయబడింది
అని చెప్పడం మంచగా ఉంటటంది. మతత యి మర్శయు లూకా తమ స ంత సువార్త లు వారయక మునుపే
మార్ము సువార్త తో ప్ర్శచయమవవడానికన ఇది మర్శంత సమయమును అందిసత ుంది.
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మార్ము సువార్త వారయబడిన కాలమును మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన వారయుటకు గల

ఉదదేశమును చూదాేము.

ఉద్ేద శము
ఒక విధ్ముగా, మార్ము మర్శయు ఇతర్ సువార్త లనిియు ఒక సాధార్ణ ఉదదేశమును

ప్ంచుకునాియి: యిేసు జీవితము మర్శయు బో ధ్ల యొకు నిజమైన చార్శతిరకతను కాపాడుట. కరీ.శ. 50
నుండి చాలామంది అప సత లులు మర్శయు యిేసు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానమును గూర్శున

ప్రతయక్ష సాక్షయములు అంతర్శంచపల తయనాియి. కాబటిర, వార్శ ప్రతయక్ష సాక్షయమును మర్శయు సాక్షయమును
కాపాడుటకు మర్శంత అవసర్త ఏర్పడింది. యుస్టేబియస్ మర్శయు ఇతర్ ఆదిమ సంఘ ర్చయితలు

ప్రసత ావించనటట
ో గా, మార్ము ఉదదేశములో ఒక భాగమేదనగా యిేసు ప్ర్శచర్యను గూర్శు పేతయర్మ నమోదు
చదస్టన
ి వాటిని భదరము చదయుట.

కాని మార్ము ఉదదేశము ఈ ర్శకార్మ్ను భదరము చదయుట మాతరమే కాదు. ప్రతి సువార్త ర్చయిత

వల నే, ఆయన పాఠకులు కేవలము యిేసును గూర్శు నేర్ముకుంటే సర్శపల తయందని మార్ము భావించలేదు.
వార్మ యిేసు జీవతము నుండి కొనిి పాఠములను తీసుకొని వార్శ జీవితాలకు అనువర్శతంచుకోవాలని
కూడా భావించాడు. అయితద వార్శ జీవితాలు ఎలా ఉనాియి?

కరర.శ. 60లో రోములోని కస
ై త వులకు నిజముగా కఠినమెైన సమయం వచిింద్ి. ఆ

సమయము వర్కు, రోము చటర ములో, నీవు యూద్ుడవత
ై ే నీవు గ్ురితంపుపొ ంద్ిన
మతములో భాగ్మని నీవు జఞాపకం చేసుకోవాల్ల; ఇద్ి రల్లజియో ల్లస్టిట,

అనుమతించబడన మతముగా పిలువబడంద్ని నీవు జఞాపకం చేసుకోవాల్ల.

యూద్ు కస
ై త వులకు హింస అనేద్ి పెద్దగా లేద్ు ఎంద్ుకంటే, “వార్క యూద్ఘ

మతములో భాగ్సుతలు” అని రోమీయులు తలంచఘర్క. “ఓహ్, ఈ కొరతత మతములో

అనుయలు, యూద్ులు-కానివార్క కూడఘ ఉనఘనర్క గ్నుక ఇద్ి యూద్ఘ మతముకు

భిననమెన
ై ద్ి” అని రోమా అధికార్కలు అర్థ ం చేసుకోవడం ఆర్ంభించినపుుడు ఏమి
జరిగింద్ి? ఆకసామతయ
త గా ఇద్ి సుర్క్షతమెైన లేద్ఘ అనుమతించబడన మతముగా
లేద్ు, మరియు ద్ఘని గ్ూరిి రోమా అధికార్కలు మరింత బిగ్బటారర్క. ఇపుుడు,
ఖ్చిితముగా అద్ే జర్గ్డం ఆర్ంభించింద్ి, లేద్ఘ కరర.శ. 60ల ఆర్ంభములో,
రోములో ఇద్ి గ్ురితంచబడంద్ి. 59వ సంవతీర్ములో, నీరో కొంచెం

పిచిివాడెైపో తఘడు, మరియు మొద్టి ఐద్ు సంవతీరాలోి ఆయన పాలన కొంత

మంచిగానే జరిగింద్ి, కాని అద్ి మొద్లుకొని 68లో అతడు చనిపో యేవర్కు కూడఘ,
అతడు మరింత అనూహయమెైనవాడగా మారాడు. తద్ుపరి సుమార్క కరర.శ. 60లో
పౌలు రోములో పరవేశించడం, మరియు ఆయన కరస
ర త ు కొర్కు చనిపో వుటకు

ఇషరపడడం మరియు నూతనమెైన మతము అంద్రి కొర్కు, చకరవరితయన
ెై నీరోకు

కూడఘ అని చూపించుటకు స్టిద్ధపడడం మనకు కనిపిసత ాయ. మరియు నీరో ద్ీనిని
ఎద్ురకునినపుుడు, నేను ఇషరపడని మతము ఇకుడ ఉంద్ి, అని ఆయన

గ్రహించుట మొద్లుపెటిరయుండవచుి. నేను నఘయకునిగా ఉండవలస్టియుననద్ి,
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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కాని ఇకుడ ఈ కస
ై త వులు “యేసు పరభువు” అని పరకటిసత ునఘనర్క. కాబటిర , కరర.శ. 64,
జూల ై 18వ తఘరరఖ్ున రోములో గకపు మంటలు రేగినపుుడు, నీరో

నింద్ించబడతఘడు; అటల తర్కవాత అతడు కస
ై త వులుగా పిలువబడే ఈ నూతన

గ్ుంపు, ఈ నూతన తెగ్పెై ఆ నింద్ను మోపాడు; మరియు ఆ తర్కవాత జరిగన
ి
సంగ్తయలు చఘలా విషాద్కర్మెన
ై వి.
డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
బహుశా మార్ము వారసుతని కాలములో, ర్పమా చకీవర్శతయిన
ై నీర్ప ఆధీనములో ర్పములోని

సంఘము హంస్టించబడుతయంది. కరీ.శ. 54 నుండి 68 వర్కు నీర్ప పాల్వంచాడు. కరీ.శ. 64లో ర్పమును

అగశిపాలు చదస్టినందుకు కస
ై త వులను నిందించ, వార్శని చతరహంసలు పాలు చదస్టిన భయకర్మైన వయకనత
నీర్ప.

నీరో పాలనలో, రోము సంఘమును చితరహింసలు పెటిరంద్ి. ఆర్ంభములో, రోము
పరజఞపరభుతవముగా ఏర్ుడంద్ి. తర్కవాత, జూల్లయస్ స్ట్జర్డ హతమార్ిబడన
తర్కవాత, అగ్సర స్ ఆయన స్టెైనిక ద్ళమును నడపించఘడు, మరియు రోము

నగ్రానిన సావధీనపర్చుకొని స్టెనేట్ ను ర్ద్ుద చేశ్ాడు. కాబటిర , రోమా పరజఞపరభుతవం
రోమా సామాాజయంగా మారింద్ి మరియు అగ్సర స్ ద్ఘని మొద్టి చకరవరిత అయాయడు.

రోమా కూ
ర ర్తవ చరితరలో ఇద్ి ఆర్ంభమును సూచిసుతంద్ి. వాసత వానికత, కైసతవులను
హింస్టించుటలో నీరో అధఘవననం కాద్ు. ఇతర్ చకరవర్కతలు కైసతవయమును మరింత
తీవరంగా ద్ెబబకొటారర్క, మరియు చఘరితిరక ఆధఘరాల పరకార్ంగా చఘలామంద్ి

కైసతవులు స్టిలువకు కొటర బడ లేద్ఘ ద్హించబడ చంపబడఘ్ర్క. తమ మర్ణము
ద్ఘవరా ద్ేవుని కనికర్ము మరియు నీతికత సాక్షులుగా ఆద్ిమ సంఘములో
హతమార్ిబడనవార్క చఘలామంద్ి ఉనఘనర్క.

డా. స్ట్రఫన్ చాన్
ఈ కాలములో ర్పములో మర్శయు ర్పము సమీప్ములో ఉని కస
ై త వుల జీవితాలు అనేక

విధాలుగా కష్ర తర్ంగా మార్ాయి. మర్శయు మనము చూడబో తయనిటట
ో గా, వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి యలకు

అనుగుణంగా మార్ము తన సువార్త ను వారశాడు. మార్ము వారయుటకుగల ఉదదేశమును వివర్శంచుటకు

అనేక మార్ాగలు ఉనాియి, ర్పములో హంస్టించబడిన కస
ై త వులను బలప్ర్చుటకు మార్ము తన సువార్త ను
వారశాడను ఆలోచనను ఈ పాఠంలో మనము ఉదాాటించుదము.

ర్పమా కస
ై త వులు కరస
ీ త ు కొర్కు శీమన ందుచుండగా వార్మ ఎదుర్ొునిన కషారలను మర్శయు

శరధ్నలను మార్ము సువార్త సపష్ర ప్ర్మసుతంది, యిేసు కూడా వాటిని ఎదుర్ొునాిడని వార్మ నిశుయత

కల్వగశయుండవచుు. ఆయన ర్పమీయుల కోర్మరలో అనాయయముగా ఖ్ండించబడా్డు. ర్పమా స్టని
ై కుల చదత
కొటర బడా్డు. మర్శయు ర్పమీయుల స్టిలువపై స్టిలువ వేయబడా్డు. అయితద ఆయన శీమలదావర్ా, యిేసు
జయము ప ందాడు. వార్మ యిేసును నముకముగా వంబడించనటెో తద
ల , వార్మ కూడా
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విజయవంతయలగుదుర్ని తన శరీతలకు నిశుయత కలుగజేయాలని మార్ము ఆశించాడు. అవును, వార్మ
శీమననుభవిసాతర్మ. యిేసుకు జర్శగశనటేో , వార్శ శీమ వార్శ మహమ మార్గ ముగా ఉంటటంది.

మార్ము సువార్త యొకు నేప్థయమును మనము చూచాము గనుక ఇప్ుపడు దాని ఆకృతి

మర్శయు విష్య సూచకను చూదాేము.

ఆకృతి మరియు విషయ సూచిక
విసత ృత సాాయిలో, మార్ము సువార్త ఐదు ప్రధాన భాగాలుగా విభాగశంచబడింది. మొదట, 1:1-13లో

యిేసును మస్ట్ియగా ప్రకటిసత ూ మార్ము తన సువార్త ను ఆర్ంభించాడు. ర్ండవది, 1:14-8:26లో
మస్ట్ియ శకనతని వివర్శసత ూ కథనము యొకు విసత ృత భాగము ఉంది. మూడవది, 8:27-30లో

మస్ట్ియను గూర్శున అప సత లుల ధ్ృవీకర్ణను ప్రసత ుతించు కరలకమైన, ఒక చని కేందర బిందువు ఉంది.
నాలుగవది, కథనములోని మర్ొక విసత ృతమన
ై భాగము 8:31-15:47లో శీమన ందుచుని మస్ట్ియను
గూర్శు చర్శుసుతంది. మర్శయు ఐదవది, 16:1-8లో మస్ట్ియ విజయమును నమోదు చదయు చని

ముగశంప్ు ఉంది. మార్ము సువార్త లోని ఈ ప్రతి భాగమును కొంత లోతయగా చూదాేము, మస్ట్ియను
గూర్శున ప్రకటనతో ఆర్ంభించుదము.

మెస్ట్ీయను గ్ూరిిన పరకటన
మార్ము 1:1లో సువార్త ఏ విధ్ముగా ఆర్ంభమౌతయందో వినండి:
ద్ేవుని కుమార్కడెైన యేసు కరస
ర త ు సువార్త పారర్ంభము (మార్కు 1:1).
మార్ము యిేసును “కరస
ీ త ు”గా సూచంచనప్ుపడు, మస్ట్ియ అను హెబ్రర ప్దము యొకు గరక
ీ ు

అనువాదమును అతడు ఉప్యోగశంచాడు. అదద విధ్ముగా, దదవుని కుమార్మడు అను ప్దము యిేసు
దదవుని యొకు మస్ట్ియ అనుటకు మర్ొక సూచనగా ఉంది.

పాత నిబంధ్న మర్శయు సమకాలీన యూదు వేదాంతములో, ఇశాీయిేలు ర్ాజ స్టింహాసనమును

ప్ునర్మదధ ర్శంచు మర్శయు దదశమును భూమిపై దదవుని ర్ాజయముగా మార్ము మస్ట్ియ ర్ాజన
ై దావీదు
వంశసుాడెై యుండవలస్టియుండెను.

ఈ పారర్ంభ ప్రకటన తర్మవాత మార్ము 1:2-11లో బాపిత సుమిచుు యోహాను దావర్ా యిేసు

యొకు బాపిత సుమును గూర్శున కుోప్త కథనము ఉంది. యిేసు బాపిత సుము ముగశంప్ులో,

ప్ర్శశుదాధతయుడు యిేసు మీదికన దిగను, మర్శయు యిేసు ఆయన పియ
ర
కుమార్మడు అను తండియి
ర న
ై
దదవుని సవర్ము ఆకాశము నుండి వినబడింది. ఈ విధ్ముగా, సుదీర్-ా కాలముగా వేచ చూసుతని
మస్ట్ియ యిేసు అని ఆతు మర్శయు తండిర ధ్ృవీకర్శంచార్మ.

రానునన మెస్ట్ీయను గ్ూరిి యేసు కాలములోని యూద్ులు ఏమి భావించఘరో
ఆలోచించడం చఘలా ఆసకతతకర్ంగా ఉంటలంద్ి. మరియు వాసత వముగా, అకుడ
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అనేకమెైన వివిధ నమమకాలు ఉనఘనయ. ఇద్ద ర్క మెస్ట్ీయల రాకను కొంద్ర్క

నమిమనటల
ి డెడ్ స్టి సో రోల్సీ చూపిసత ునఘనయ, యాజక మెస్ట్ీయ మరియు రాజరిక
మెస్ట్ీయ. అయతే పరధఘన నమమకం ఏమనగా మెస్ట్ీయ ద్ఘవీద్ు కుమార్కడెై

ఉండఘల్ల మరియు ఆయన రోమీయులను పార్ద్రర ల్ల రాజకరయ శ్ాంతిని తెచిే వానిగా
ఉండఘల్ల. ఇశ్ారయేలు ధర్మశ్ాసత మ
ర ును గైకొనినటటి తే
ల రాజయము వసుతంద్ని

మతపర్మెన
ై సాథపన నమిమనద్ని నఘ ఆలోచన. ఆ విషయములో వార్క యేసును
ఒక అవరోధముగా చూచఘర్క, ఎంద్ుకంటే కనీసం వారి ద్ృష్ిరలో, యేసు

ధర్మశ్ాసత మ
ర ును గైకొనినవానిగా అగ్ుపడక, అతికరమించిన వానిగా అగ్ుపడఘ్డు.

కాబటిర వార్క ఆలోచించిన రాజరిక యంతఘరంగ్ము ఆయన యొద్ద లేద్ు, మరియు
ధర్మశ్ాసత ర పర్ముగా, వార్క అనుకుననద్ి ఆయన చేయలేద్ు, గ్నుక వార్క

ఆయనను అసహియంచుకునఘనర్ని నఘ భావన. వాసత వానికత, చివరిక,త యేసును
ద్ివతీయోపద్ేశకాండము 13 పరకార్ంగా చూశ్ార్క, సూచనలు మరియు

అద్ుభతకార్యములు, ఆశిర్యకతయ
ి వయకేత, కాని నిజఞనికత ఒక అబద్ధ పరవకత
ర లు చేస్టన
గ్నుక ఆయన చంపబడఘల్ల అని తలంచఘర్క.

డా. థామస్ శరీయినర్డ
అయితద చాలామంది ఆశించన మస్ట్ియగా యిేసు లేడు. సాధార్ణంగా, మస్ట్ియ ఇశాీయిేలులోకన
ప్రవశి
ే ంచ ప్రభుతావనిి చదజికనుంచుకుంటాడు అని మొదటి శతాబే ప్ు యూదులు తలంచార్మ. కాని మార్ము
1:12-13లో, యిేసు బాపిత సుము వంటనే, సాతాను చదత శరధించబడవల నని ప్ర్శశుదాధతయుడు ఆయనను

అర్ణయములోకన ప్ంపను అని మనము నేర్ముకుంటాము. చవర్కు ఆయన జయం ప ందుతాడు. అయితద
దదవుని ప్రణాళ్లక ప్రకార్ం, విజయముకైన ఆయన మార్గ ము, శీమలతో కూడిన సుదీర్ా మార్గ మును
అనుసర్శసత ుంది.

యిేసు మస్ట్ియ అను ప్రకటన తర్మవాత, మార్ము 1:14-8:26లో మార్ము మస్ట్ియ యొకు

శకనతని గూర్శు వివర్శంచాడు.

మెస్ట్ీయ యొకు శకతత
మార్ము కథనములోని ఈ భాగములో, యిేసు ఒక మస్ట్ియగా ఆయన శకనతని మర్శయు

అధికార్మును ప్రదర్శించుట ఆర్ంభించాడు. ఈ ప్ర్శచర్యను చూచుటకు మర్శయు దీని దావర్ా

లబిే ప ందుటకు అనేక జనసమూహాలు సమకూడాయి, కాని యిేసు యొకు శకనత ఆయనను కరీసత ుగా

ర్మజువుచదసత ునిదని వార్మ గుర్శతంచలేదు. వాసత వానికన, ఈ భాగమంతటిలో ఎవర్మ కూడా యిేసును కరస
ీ త ుగా
సూచంచలేదు. యిేసు కూడా తన గుర్శతంప్ును గూర్శు మౌనముగా ఉనాిడు, మర్శయు మౌనముగా
ఉండుమని ఇతర్మలను కూడా పల ర తిహంచాడు.

వాసత వానికన, మార్ము యొకు ర్పమా శరీతలోో మొదటి పాఠకులు కస
ై త వులు, కాబటిర యిేస్టే మస్ట్ియ

అని వార్శకన అప్పటికే తెలుసు. అయితద కథనము యొకు ఈ భాగములో మార్ము యొకు ప్దధ తి, ఈ
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అధికార్ముగల వయకనత ఎవర్మ మర్శయు ఏమి చదయుటకు వచాుడు అని ఆశుర్యప్డుచుని యిేసు
చుటూ
ర నుని సమూహముల యొకు ఉదిరకతతను చూడడానికన వార్శని అనుమతించంది.

దుర్దృష్ర వశాతూ
త , చాలామంది విమర్ినాతుక ప్ండితయలు యిేసు యొకు మౌనమును యిేసు

తన భూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో తన మస్ట్ియ పాతరను గూర్శు ఆతు-చదతనగా లేడు అని

సూచంచడానికన ఉప్యోగశంచార్మ. అయితద ఆయన బాపిత సుము సమయములో మస్ట్ియగా యిేసు

పాతరను గూర్శు దదవుడద సవయంగా ప్రకటించనటట
ో , మార్ము 1:11లో మనము చూచాము. ఈ వలుగులో,

యిేసు యొకు మౌనమును యుకనతగా అర్ాం చదసుకోవడం ఉతత మం. నర్వేర్ుడానికన యిేసు ఒక ప్రతదయకమన
ై
లక్షయమును కల్వగశయునాిడు, మర్శయు ప్రజలు ఆయన యొదే ఎంత ఎకుువగా గుమిుగూడితద, అంత
ఎకుువగా ఆయన లక్షయమునకు ఆటంకం కలుగుతయందని ఆయన ఎర్శగశయుండెను.

మస్ట్ియ శకనతని గూర్శు వివర్శంచద మార్ము కథనమును నాలుగు భాగాలుగా విభాగశంచవచుు.

మొదట, కథనమంతటికన ఒక వేదక
ి ను స్టిదధప్ర్చు ఉపల దాాతమును మార్ము ఇచాుడు. ర్ండవది,

కపర్ిహూము సమీప్మున యిేసు యొకు సాానిక ప్ర్శచర్యను ఆయన ఉదాాటించాడు. మూడవది,
యిేసు యొకు ప్ర్శచర్య గల్వలయయందంతట వాయపించనదని ఆయన వివర్శంచాడు. మర్శయు

నాలుగవది, యిేసు తయదకు గల్వలయ ఆవలకు వళాోడని, ఎకుువగా అనుయలుని ప్రదదశాలోోకన కూడా

వళాాడని ఆయన నమోదుచదశాడు. ఈ ప్రతి భాగమును మర్శంత దగగ ర్గా ప్ర్శశీలన చదదే ాము, మార్ము
1:14-15లో ఉపల దాాతముతో పారర్ంభించుదాము.

ఉపో ద్ఘాతము
మార్ము 1:15లో యిేసు యొకు ప్రసంగమును మార్ము సంగీహంచన విధ్మును చూడండి.
“కాలము సంపూర్ణ మెైయుననద్ి,” “ద్ేవునిరాజయము సమీపించియుననద్ి;

మార్కమనసుీ పొ ంద్ి సువార్త నముమడని [యేసు] చెపెును!” (మార్కు 1:15)
గల్వలయలో యిేసు యొకు ముఖ్యమన
ై ఉదదేశము ఏమనగా దదవుని ర్ాజయము

సమీపించయునిది, మర్శయు మార్మమనసుి ప ంది నమిునవార్శకన దాని ఆశీర్ావదాలు దకుుతాయి
అను సువార్త ను లేదా సువర్త మానమును ప్రకటించుట అని మార్ము సూచంచాడు.

మస్ట్ియ శకనతని గూర్శున తన నివేదికయంతటిలో, గల్వలయలో మర్శయు ఆ ప్ర్శసర్ పారంతాలోో,

కపర్ిహూముతో ఆర్ంభించ అకుడ, నుండి విసత ర్శంచబడిన యిేసు యొకు ప్ర్శచర్యను మార్ము

ఉదాాటించాడు. ఇతర్ సువార్త లతో మార్ము కథనమును పల ల్వుచూస్టేత , యిేసు ఇతర్ ప్రదదశాలోో చదస్టన
ి
ప్ర్శచర్యను మార్ము విడిచపటిరనటట
ో కనిపిసత ుంది. యిేసు ప్రయాణములను గూర్శు వివర్ములను

అందించుటకంటే, గల్వలయ పారంతములో యిేసు యొకు ప్ర్శచర్యను మర్శయు వూయహమును నమోదు
చదయడమే మార్ము యొకు లక్షయము అని ఈ సాాల్వతయములు సూచసుతనాియి.

ఉపల దాాతము తర్మవాత, మార్ము 1:16-3:6లో గల్వలయ పారంతములో కపర్ిహూము

సమీప్మున యిేసు చదస్టిన ప్ర్శచర్యను గూర్శు మార్ము వివర్శంచాడు.
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కపెర్నహూము సమీపమున
మార్ము 1:16-20లో యిేసు ఆయన మొదటి శిష్యయలను పిలచుటను గూర్శు నమోదు చదసత ూ

మార్ము ఆర్ంభించాడు. ఈ భాగములో, ప్రజలు యిేసుకు సపందించన ఒక విధానము సంప్ూర్ణమన
ై

విధదయత అని మనము చూసాతము. ఆయనను వంబడించుమని యిేసు వార్శకన చెపాపడు, గనుక వార్మ
చదయుచుని ప్నిని విడిచపటిర వార్ాయన శిష్యయల ైయాయర్మ.

తదుప్ర్శ, మార్ము 1:21-34లో కపర్ిహూములో బో ధించుచు, అదుుతకార్యములు చదయుట

దావర్ా యిేసు సువార్త ను ప్రకటించాడు.

ఈ సమయములో యిేసు యొకు కరర్త శ గల్వలయయందంతట వాయపించుట మొదల ైంది, ఆయన

ప్ర్శచర్యయందంతటా అదలా కొనసాగుతూనే ఉంది. పర్మగుతయని ఆయన కరర్త వ
శ లన, యిేసు చుటూ
ర

సమూహాలు సమకూడుట ఆర్ంభించాయి, చాలాసార్మో సువార్త ను ప్రకటించద మర్శయు ప్రదర్శించద ఆయన
సామర్ాయమును అవర్పధించాయి. గనుక, మస్ట్ియగా తనను ప గడవదే ని ఇతర్మలను ఆయన
ఆజాాపించాడు.

మార్ము 1:35-45లో మనము చూసుతనిటట
ో గా, తదుప్ర్శ యిేసు కపర్ిహూమును విడచ ఇతర్

సమీప్ గాీమములలో బో ధించుట మర్శయు అదుుతకార్యములు చదయుట ఆర్ంభించాడు. కొంతమటటరకు

ఆయన బో ధ్న మర్శయు అదుుతకార్యముల దావర్ా సువార్త ప్రకటించాలని యిేసు సమీప్ గాీమములకు
తర్ల్వ వళాోడు. అయితద స్టేవచఛగా ప్ర్శచర్య చదయుటకు ఆటంకము కల్వగశంచుచుని కపర్ిహూములోని
సమూహాల నుండి తపిపంచుకొనుటకు కూడా ఆయన ఇలా చదశాడు. ఆయన ఇంతకు ముందు

చదస్టన
ి టట
ో గా, తనను గూర్శున సంగతయలను చెప్పవదే ని ఆయనను ఎదుర్ొునిన వార్శని పల ర తిహంచాడు.
తర్మవాత, మార్ము 2:1-3:6లో మనము చదువినటట
ో గా, యిేసు కపర్ిహూముకు వచు

యూదు నాయకులతో వివాదించనటట
ో గా మార్ము నివేదించాడు.

మార్ము సువార్త యొకు ఈ భాగము పాప్ములను క్షమించు యిేసు అధికార్మును, పాప్ులకు

ప్ర్శచర్య చదయు ఆయన నీతిని, మర్శయు విశాీంతి దినమును గూర్శున ఆయన బో ధ్న వంటి

విష్యాలను చర్శుసుతంది. అయితద వృదిధచెందుతయని ఆయన కరర్త శ యొకు మర్ొక ప్ర్యవసానమును
కూడా ఇది ప్ర్శచయం చదసత ుంది. యిేసు యొకు విమర్ికులు మర్శయు ఆయనను మర్శంత బలముగా
వయకనతర్ేకనంచద వార్శ సంఖ్య పర్గడం ఆర్ంభమయియంది. వాసత వానికన, యిేసు యొకు మర్ణ ఛాయను

చూపిసత ూ ఈ భాగము ముగుసుతంది. మార్ము 3:6లో, యిేసును వయతిర్ేకనంచువార్మ చాలా ఆగీహముతో

ఉనాిర్మ గనుక వార్శలో చాలామంది ఆయనను హతము చదయడానికన ప్రణాళ్లకను వేసత ునిటట
ో మార్ము
నివేదించాడు.

ఆయన పరసంగ్ము మరియు ఆయన అద్ుభతకార్యముల వలన యేసు

అంగరకరించబడలేద్ు. కొరతత నిబంధనను మనము చద్ివినపుుడు, పరజల ంద్ుకు
ఆయనను అంగరకరించకూడద్ు? ఆయన శకతతని వారంద్ుకు చూడకూడద్ు?

ఆయన బో ధను వారంద్ుకు వినకూడద్ు? అని మనము ఆలోచిసాతము. అయతే
కరరసత ు బో ధన ... అనేక విషయాలు పరజలు ద్ఘనిని తిర్సురించడఘనికత

కార్ణమయాయయ. వాటిలో ఒకటి ఏమనగా ఆయన సంద్ేశము వారికత కావలస్టినద్ి
కాద్ు. వార్క రాజయమును ఈ భూమిపెై ఆశించఘర్క. హృద్యములోకత పరవేశించి,
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పరజల జీవితఘలను మారేి రాజయము గ్ూరిి, అనగా పరజల హృద్యాలోి ద్ేవుని

పాలన మరియు ఏలుబడని గ్ూరిి ఆయన మాటాిడుతయనఘనడు. ఆయన బో ధన
హృద్యాలోికత చకచుికుపో యంద్ి కాబటిర కూడఘ ఇలా జరిగింద్ి. మరియు

వాసత వానికత ఆయన అద్ుభతఘలను కూడఘ వార్క అసహియంచుకునఘనర్క, ఎంద్ుకంటే
ఆయన బో ధను అనంగరకరించని కరరసత ు శతయరవులకు ఆయన అద్ుభతఘలు ఒక

విధముగా ఆయన పరకటిసత ుననవాటిని ధృవీకరిసత ునఘనయని తెలుసు. కాబటిర

పడపో యన హృద్యం సాధఘర్ణంగా లేద్ఘ స్టిద్ధంగా ద్ేవుని బో ధను అంగరకరించద్ు,
మరియు కరస
ెై ఉద్ఘహర్ణ, ఏలయనగా ఇకుడ
ర త ు పరిచర్య ద్ీనికత ఒక సుషరమన
మనుషయయల మధయలో ద్ేవుడునఘనడు, అయనను మనుషయయలు ఆయనున
తిర్సురించఘర్క.

డా. జఫ్ లోమాన్
చఘలాసార్కి మనము మన అజండఘలతో ద్ేవుని చెంతకు వసాతము. ఆయన ఎలా
ఉంటాడర లేద్ఘ ఎలా పనిచేసత ాడర అను విషయాలపెై మనకు మన సొ ంత భావాలు
ఉంటాయ. మరియు ఆయన మన అజండఘలను, మన ఊహలను తిర్సురిస్టేత,
చఘలాసార్కి మనం సహించము. గ్నుక, యేసు వార్క ఆశించిన రాజఞయనికత

తగినటల
ి గా లేని రాజయమును గ్ూరిి పరకటిసత ూ వచిినపుుడు పరజలు ఆయనను
ద్ేవష్ిసత ార్క. మెస్ట్ీయ ఇలా ఉండఘలనే వారి యొకు ముంద్సుత అంచనఘలకు
సరిపో ని మెస్ట్ీయగా ఆయన వసుతనఘనడు. గ్నుక, అయన వారి ఊహలను
కలవర్పర్చఘడు. మరియు అద్ి మనకు ఇషరముండద్ు. కొనినసార్కి యేసు

ద్ేవష్ించబడఘ్డు ఎంద్ుకంటే మతఘధికార్కలకు చఘలా భిననమెైన పరణఘళికతో ఆయన
వచఘిడు. మతపర్మెన
ై పాతరలి ో వార్క కల్లగియునన అధికార్మును, ఘనతను

మరియు పరతిషఠను తొలగించే రాజయమును పరకటిసత ూ వచఘిడు, మరియు వాటిని
ఏమి చేయకూడద్ు అని వార్క ఆశించఘర్క. కాబటిర మన అజండఘలతో ద్ేవునిని
సమీపించిన పరతి సారి, ఆయన యొద్ద కు ద్ీన మనసుీ, బో ధను అంగరకరించు

హృద్యము, మన మార్గ ములో ఆయన ఏమి చేస్టన
ి ను ఆయనపెై ఆధఘర్పడు
విధముగా ఆయనను సమీపించుటకు బద్ులుగా మనము ఆయనకు
వయతిరేకముగా ఉంటలనఘనము.

డా. కే. ఎర్శక్స థో యిన్ి
కపర్ిహూము సమీప్మున యిేసు యొకు ప్నిని గూర్శు మనము అవలోకనము చదశాము

గనుక మార్ము 3:7-6:13లో ఆయన ప్ర్శచర్యను గల్వలయ పారంతమందంతటా ఏ విధ్ముగా
విసత ర్శంప్జేశాడో చూదాేము.
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గ్ల్లలయ పారంతము
ఈ దశలో, కపర్ిహూము ఆవల మిగశల్వయుని పారంతములోకన వళలోచూ, కొీతత పారంతాలోో దదవుని

ర్ాజయము యొకు సమీప్తను గూర్శు యిేసు ప్రకటించాడు మర్శయు ప్రదర్శించాడు. ఆయన ఈ ప్రదశ
ద ాలోో
మార్మమనసుి మర్శయు విశావసములను గూర్శు ప్రకటించాడు, సమూహాలను ఆకర్శషంచుట
కొనసాగశంచాడు, మర్శయు బలమైన వయకనతర్క
ే తను ఎదుర్ొునాిడు.

ఈ భాగము మార్ము 3:7-12లో సమూహము నుండి యిేసు యొకు ఉప్సంహర్ణతో

ఆర్ంభమౌతయంది. యిేసు తన యొకు కరర్త ని
శ అదుప్ుచెయాయలని ప్రయతిించనప్పటికర కూడా ప్రతిచపటా
వాయపించందని ఉదాాటించుట దావర్ా ఈ పేర్ా ఈ భాగమంతటికర వేదికను ఏర్ాపటట చదసత ుంది. మర్శయు

తతీల్వతముగా ఆయన చుటూ
ర చదర్శన జనసందరము ఆయన ప్ర్శచర్యను ఆటంకప్ర్శచంది. యిేసు తన
ప్ర్శచర్యను గల్వలయలోని ఇతర్ పారంతములోకన విసత ర్శంచుటకు ఈ ఆటంకం ఒక కార్ణంగా
అగుప్డుతయంది.

మార్ము 3:13-19లో మనము చదువునటట
ో గా, ఈ కథనము యొకు తర్మవాత భాగము

ఆయనకు ప్రతదయకమైన శిష్యయలుగా ఉండునటట
ో యిేసు ప్ండెరండుగుర్మ అనుచర్మలను నియమించుటను
నివేదిసత ుంది. సువార్త ప్రకటించుటలో మర్శయు అదుుత కార్యములు చదయుటలో ఆయనకు

సహాయముగా ఉండునటట
ో యిేసు ఈ ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను నియమించాడు. కాని తయదకు ఈ

శిష్యయలోో ఒకడు యిేసును మోసము చదసత ాడని కూడా మార్ము ఆయన పాఠకులకు జాాప్కం చదశాడు.
యిేసు యిడల వయతిర్ేకత కేవలము ఆయన శతయరవుల నుండియిే ర్ాదు, కాని ఆయన సనిిహత
అనుచర్మల నుండి కూడా వసుతంది.

దీని తర్మవాత, మార్ము 3:20-35లో మనము చూసుతనిటట
ో గా, ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకులు మర్శయు

తన స ంత కుటటంబ్రకుల నుండి యిేసు ఎదుర్ొునిన వయతిర్ేకతను గూర్శు మార్ము నివేదించాడు.

అదుుతమైన శకనతతో యిేసు ర్ాజయమును గూర్శున సువార్త ను ప్రకటించుచుండగా, ఆయన అనిి వైప్ులా
వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాిడని ఈ కథనము చూపిసత ుంది. ఆయనను మస్ట్ియగా అంగరకర్శంచుటకు
బదులు, అయనకు దయయము ప్టిరందని ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకులు నమాుర్మ, మర్శయు ఆయనకు
మతిభరమించందని తన స ంత కుటటంబ్రకులు నమాుర్మ.

దీని తర్మవాత, మార్ము 4:1-34లో దదవుని ర్ాజయ సువార్త ను యిేసు ఉప్మానముల దావర్ా

ప్రకటించాడు. యిేసు అవిశావసులతో ఉనిప్ుపడు, సాధ్ర్ణంగా ఉప్మానముల దావర్ా ఉప్దదశించాడు.
నమిునవార్శకన దదవుని ర్ాజయమును ప్రతయక్షప్ర్చుటకు, నమునివార్శకన మర్ుముగా ఉంచుటకు ఆయన
ఇలా చదశాడు. మార్ము 4:11-12లో ఆయన తన శిష్యయలకు చెపిపనటట
ో గా:

అంద్ుకాయన ద్ేవుని రాజయ మర్మము (తెల్లస్టికొనుట) మీకు

అనుగ్రహింపబడయుననద్ి గాని వలుపలనుండువార్క ఒకవేళ ద్ేవునివైపు తిరిగి
పాప క్షమాపణ పొ ంద్ుద్ుర్ని, “వార్క చూచుటకైతే చూచియు కనుగకనకను,

వినుటకత
ై ే వినియు గ్రహింపకయు నుండుట కును అనినయు ఉపమానరరతిగా
వారికత బో ధింపబడుచుననవని వారితో చెపుె ను!” (మార్కు 4:11-12).
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విచార్కర్ంగా, కొనిిసార్మో యిేసు యొకు ఉప్మానాలు ఆయన శిష్యయలకు కూడా సందదహము

కల్వగశంచాయి. కాని ఈ విధ్ముగా జర్శగన
శ ప్ుపడు, వార్మ అర్ాము చదసుకునాిర్ను నిర్ాధర్ణ కొర్కు యిేసు
ఏకాంతములో తన అర్ామును తెల్వయజేశాడు.

మార్ము కథనము యొకు ఈ భాగములోని ఉప్మానాలోో ప్రధాన బిందువు ఏమనగా సువార్త

ప్రకటించుట దావర్ా నముదిగా వృదిధ చెందుతయని సుదీర్ా ప్రకయ
నీ
తర్మవాతద దదవుడు తన ర్ాజయమును

సంప్ూర్ణముగా తీసుకువసాతడు. దదవుని ర్ాజయమును యిేసు భువికన తెసత ునాిడు. అయితద అయన వల నే
ఆయన అనుచర్మలు కూడా శీమను మర్శయు వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాలని ఆశించద విసత ృత మార్గ ములో
ఆయన దీనిని చదసత ునాిడు.

యిేసు ఉప్మానములపై మార్ము కథనము తర్మవాత మార్ము 4:35-5:43లో శకనతని గూర్శున

అనేక ప్రదర్ినలు ఉనాియి. ఇకుడ, యిేసు వాతావర్ణమును నియంతిరంచాడని, దయాయలను

వళో గొటారడని, ర్పగులను సవసా ప్ర్చాడని, మర్శయు మృతయలను లేపాడని మార్ము నివేదించాడు. ఈ

కథలనిిటిలో, ప్రమాద నేప్థయంలో ప్రజలు భయభారంతయలయాయర్మ. అయితద యిేసు వార్శని అదుుతముగా
ర్క్షించన పిముట, వార్శ భయము మర్శంత పర్శగశంది ఎందుకంటే ఈ అధికార్ముగల వయకనత నిజముగా
ఎవర్ప వార్శకన అర్ాము కాలేదు.

శిషయయలు, యేసు యొకు అనుచర్కలు, సువార్త లో కొనినసార్కి యేసు విచితర
పనులు చేయుటను, అద్ుభతఘలు చేయుటను చూచినపుుడు భయమును

వలి డపర్చఘర్క. ద్ేవుడు కార్యము చేసత ుననపుుడు వార్క భయము వయకతపర్చఘర్క.
ఉద్ఘహర్ణకు మార్కు 4లో, సముద్రములో గకపు తయఫాను మధయలో శిషయయలు

ఉనఘనర్క. అలలు ద్ర నను కొటిర నపుుడు, ద్ర నే మునిగిపో తయననటల
ి గా కనిపిసత ుంద్ి,

మరియు యేసు తలగ్డమీద్ నిద్ిరసత ునఘనడు. కావున ఆయన ద్ర నను వలుపలకు
తెచుిటలో వారికత సహాయపడతఘడను నిరరక్షణతో వార్క యేసును మేలకుల్లు,

“బో ధకుడఘ, మేము నశించిపో వుచునఘనము; నీకు చింతలేద్ఘ?” అని అనఘనర్క.

యేసు లేచి మౌనముగా ఉండుమని గాల్లని మరియు అలలను గ్ద్ిదంచఘడు. గ్నుక
వార్క ర్క్షంచబడఘ్ర్క మరియు తయఫానును చూచి వార్క మరింత భయపడఘ్ర్క,

అయతే వార్క మికతుల్ల భయపడరి అని మార్కు ఇపుుడు చెపత ునఘనడు. మంచిద్ి,
వారంద్ుకు భయపడఘ్ర్క? తయఫాను ఇక లేద్ు; నీర్క మౌనముగా ఉంద్ి. వార్క

ఎంద్ుకు భయపడఘ్ర్క అంటే గాల్లని మరియు అలలను నిమమళించు ఒకే ఒక వయకతత
గాల్లని మరియు అలలను సృష్ిరంచిన వయకతత, ద్ేవుడే అని వారికత తెలుసు. గాల్ల

మరియు అలలను నిమమళించిన ద్ేవునితో పాటల వార్క ద్ర నలో ఉనఘనమని వార్క
గ్రహించఘర్క. అద్ి వారిలో భయము కల్లగించింద్ి ఎంద్ుకంటే ఈయన ఏ విధమెన
ై

ద్ేవుడర వారికత తెలుసని నేను అనుకోవడము లేద్ు. వార్క ఉచుిలో పడపో యన
విధముగా ఉనఘనర్క, మరియు యేసు వయకతతతవము వారికత తెల్లస్టియుండలేద్ు.

డా. ఫారంక్స థెయో ాాన్
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శకనతని గూర్శున ఈ ప్రదర్ినల తర్మవాత, మార్ము 6:1-6లో సవసా లమైన నజర్ేతయలో యిేసు

ఎదుర్ొునిన వయతిర్కతను గూర్శు మార్ము వారశాడు. ఆయన ప్ర్శచర్యలోని ఈ దశలో అనేకమంది ప్రజలు
యిేసును బలంగా వయతిర్ేకనంచార్ని ఈ కథనము ప్ునర్మదాాటిసత ుంది. ఆయన సువార్త శకనతతో

ప్రబలుతయండగా, మర్శయు ఆయనను అనుసర్శసత ుని జనసందరము వృదిధచెందుతయండగా, ఆయన
సవసా లములోని ప్రజలే ఆయనను మర్శయు ఆయన సువార్త ను తిర్సుర్శంచార్మ.

చవర్శగా, మార్ము 6:7-13లో గల్వలయ పారంతములోని యిేసు ప్ర్శచర్యను గూర్శున కథనము

ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను ప్ంప్ుటతో ముగశయబడుతయంది. పాలస్ట్త న దదశమంతటా ర్ాజయ సువార్త

ప్రకటించుటకును మర్శయు అదుుతాలను చదయుటకును యిేసు 12 మంది శిష్యయలను ప్ంపాడు.

శిష్యయలు మార్మమనసుి మర్శయు విశావసమును గూర్శున సువార్త ను ప్రకటించుచుండగా, ప్రజలు

ఆయనకు సపందించన విధ్ముగానే వార్శకన కూడా సపందిసత ార్ని యిేసు సపష్ర ము చదశాడు. కొంతమంది
వార్శని అంగరకర్శసత ార్మ, కాని కొందర్మ వార్శని తిర్సుర్శసత ార్మ. వయతిర్ేకత మధ్యలో కూడా దదవుని ర్ాజయము
విసత ర్స
శ త ుందని యిేసు తర్చు బో ధించాడు.

గల్వలయ ప్ర్శసర్ పారంతాలోో మర్శయు కపర్ిహూము సమీప్మున యిేసు యొకు సువార్త

ప్ర్శచర్యను నివేదించన తర్మవాత, మార్ము 6:14-8:26లో గల్వలయ ఆవల యిేసు ప్ర్శచర్యలో మస్ట్ియ
యొకు శకనత వైప్ు మార్ము తన దృషిరని మలచాడు.

గ్ల్లలయ ఆవల
గల్వలయ ఆవల యిేసు యొకు ప్ర్శచర్యను నమోదు చదయుటలో, మనము చూచన కొనిి
అంశాలను ఉదాాటించుట మార్ము కొనసాగశంచాడు. ర్ాజయ ప్రకటన ప్రబలమును, ఔతాిహక జనసందర

ప్రతిసపందనను, మర్శయు యిేసు వయతిర్ేకసుతల వృదిధచెందుతయని సంఖ్యను గూర్శు ఆయన నివేదించాడు.
కాని శిష్యయలను నూతన విధానాలోో దృషిరంచుట కూడా మార్ము మొదలుప్టారడు. ముందుని కష్ర

దినాల కొర్కు యిేసు వార్శకన శిక్షణ ఇచున మార్ాగలను ఆయన ఉదాాటించాడు. వార్మ ఆయన బో ధ్ను
అపార్ాము చదసుకుని విధానాలను మర్శయు ఆయన యిడల వార్మ చదసుకుని ఒప్పందాలలో
విఫలమన
ై మార్ాగలను ఆయన జాాప్కం చదశాడు.

గల్వలయ ఆవల్వ యిేసు యొకు ప్ర్శచర్యను గూర్శున మార్ము నివేదన మార్ము 6:14-29లో

యిేసు యొకు వృదిధచెందుతయని కరర్త ని
శ ఉదాాటించుటతో ఆర్ంభమౌతయంది.

గతములో, యిేసు తన ప్ర్శచర్యను కపర్ిహూము ప్ర్శసర్ాలకు మాతరమే ప్ర్శమితం

చదస్టన
ి ప్ుపడు, ఆయన కరర్త శ గల్వలయ పారంతమంతటనూ వాయపించంది. మర్శయు ఇప్ుపడు ఆయన కరర్త శ
ఆయనకు ముందద కొనసాగుతయంది. యిేసు గల్వలయ శివార్ో లో ఉండగా, ఆయన కరర్త శ

పాలస్ట్త నాయందంతట మర్శయు ర్ాజన
ై హేర్పదుకు కూడా వాయపించంది. యిేసు గుర్శతంప్ును గూర్శున
ప్రశిను చర్శుంచుటకు మార్ము ఈ అవకాశమును కూడా ఉప్యోగశంచాడు. ప్రతదయకముగా, ర్ాజైన హేర్పదు
యోహానును హతమార్ాుడు గనుక యిేసు బాపిత సుమిచుు యోహాను కాలేడు అని మార్ము
వివర్శంచాడు.

తర్మవాత, మార్ము 6:30-56లో అనేక అదుుతాలను మార్ము నివేదించాడు. ఈ భాగము యిేసు

సమూహము నుండి తనుితాను ఉప్సంహర్శంచుకొనుటతో ఆర్ంభమౌతయంది, కాని తర్మవాత
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సమూహములు అసలు ఎందుకు కూడుకునాిర్ప తెల్వయజేయు అనేక శకనత కార్ాయలను అది వివర్శసత ుంది.
5,000 మందికన ఆహార్ము ప్ంచుట దావర్ా, 4000 మందికన ఆహార్ము పటటరట దావర్ా, గల్వలయ

సముదరములో నీటిపై నడచుట దావర్ా, మర్శయు చెవిటి మూగవాడిని సవసా ప్ర్చుట దావర్ా యిేసు

ఆయన శకనతని కనుప్ర్చాడు. ఆయన అదుుతాలు సృషిరయంతటిపై నిశుయమైన ఆయన నియంతరణను
చూపిసత ునాియి. ఈ శకనతవంతమైన అదుుతాల కార్ణముగా, యిేసు వళ్లో న ప్రతిచపట జనసందరము
ఆయనను అనుసర్శంచంది. కొనిిసార్మో వార్ాయనకు ముందుగానే నడచార్మ.

యిేసు అదుుతాల తర్మవాత, మార్ము 7:1-23లో ప్ర్శసయుయల నుండి కొనసాగుతయని

వయతిర్ేకతను మార్ము నివేదించాడు. పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ై ప్దధ తిపై,
ీ ును పాటించు సర్న

సంప్రదాయాల విలువపై, మర్శయు ప్ర్శశుదధ త యొకు సవభావముపై యిేసుకు మర్శయు ప్ర్శసయుయలకు
మధ్య సంఘర్షణ జర్శగశంది. తతీల్వతముగా, యిేసుకు మర్శయు ప్రభావవంతమైన యూదు పార్రరలకు
మధ్య ఈ ఉదిరకతత కొనసాగశంది.

చవర్శగా, మార్ము 7:24-8:26లో మార్ము మర్ొక అదుుతాల భాగమును నివేదించాడు. యిేసు

సమూహముల నుండి తపిపంచుకొనుట లేదా నిర్పధించుటను గూర్శున ప్రకటనలతో ఈ భాగము

ఆర్ంభమౌతయంది మర్శయు ముగుసుతంది. ఈ ప్రకటనలకు మధ్య, యిేసు యూదులకు మర్శయు

అనుయలకు మధ్య అనేక అదుుతాలు చదస్టను అని అది నివేదస
ి త ుంది. కొంతమంది అనుయలు ఆయన
యిడల విశావసము చూపించార్ని కూడా అది నివేదస
ి త ుంది.

ఈ అదుుతాల జాబితా మధ్యలో, యిేసు శిష్యయల యొకు తప్ుపలపై మార్ము ప్రతదయక దృషిర

పటారడు. మునుప్ు ఆయన ప్ర్శచర్యలో, మార్ము 4:13లో మనము చూచనటట
ో గా, వితయ
త వాని

ఉప్మానమును అర్ాము చదసుకొనుటలో శిష్యయలు విఫలమయాయర్మ. మర్శయు ఈ సమయములో,

ఆయన బో ధ్నలలో కొనిింటిని వార్శంకను అర్ాము చదసుకొనే ప్ర్శస్టా తి
ి లో లేర్మ. కాబటిర, యిేసు వార్శని
ప్రతయక్షంగా ప్రతిఘటించాడు. మార్ము 8:14-17లో మార్ము యొకు నివేదనను వినండి:

వార్క తినుటకు రకటటర లు తెచుిటకు మర్చిరి; ద్ర నలో వారియొద్ద ఒకు రకటటర తపు

మరేమియు లేకపో యెను. ఆయన చూచుకొనుడ; పరిసయుయల పుల్లస్టిన పిండని
గ్ూరిియు హేరోద్ు పుల్లస్టిన పిండనిగ్ూరిియు జఞగ్రతతపడుడని వారిని

హెచిరింపగా వార్కతమయొద్ద రకటటర లు లేవేయని తమలోతఘము ఆలోచించుకొనిరి.
యేసు అద్ి యెరిగి మనయొద్ద రకటటర లు లేవేయని మీరంద్ుకు

ఆలోచించుకొనుచునఘనర్క? మీరింకను గ్రహింపలేద్ఘ? వివేచింపలేద్ఘ? మీర్క
కఠినహృద్యము గ్లవారై యునఘనరా?” (మార్కు 8:14-17).

యిేసు ఆతీుయ దుర్ాుర్గ మును గూర్శు మాటాోడుచునాిడు, కాని ఆయన శిష్యయలు తమ కడుప్ు

కొర్కన
ై ర్ొటెరను గూర్శు ఆయన మాటాోడుచునాిడని తలంచార్మ. యిేసు వార్శని గూర్శు
నిర్మతాిహప్డినటట
ో సులభంగా గమనించవచుు.

మస్ట్ియగా యిేసు శకనతని గూర్శు మార్ము నివేదించన వాటనిిటిలో, ఆయన నిజముగా కరీసత ు అని

యిేసు యొకు అదుుతాలు మర్శయు బో ధ్న ర్మజువుచదశాయి. అయితద, చాలామంది ఆయనుి ఎందుకు
వయతిర్ేకనంచార్మ? ఆయనుి ఎందుకు తిర్సుర్శంచార్మ? ఆయనుి అనుసర్శంచుటలో మర్శయు అర్ాము
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చదసుకొనుటలో ఆయన శిష్యయలకు ఎందుకు కష్ర మైంది? ఎందుకంటే, ప్రజలు ఆశించన మస్ట్ియగా

యిేసు లేడు. వార్మ ఆశించనటట
ో గా ఆయన ర్ాజకరయ ఆధిప్తయం చదయుటకు బదులుగా, సువార్త ను
ప్రకటించ ఇతర్మల అవసర్ాలను తీర్ముటకు తన శకనతని ఉప్యోగశంచాడు.

మొద్టి శతఘబద పు ఆధఘరాలు యేమని చెపత ునఘనయంటే యూద్ులు, పరతేయకముగా,
ద్ేవుని రాజయమును సాథపించి, రోమీయులను వళి గకటిర , రోమీయులను ఓడంచి,
మరియు యెర్ూషలేమును కేంద్రముగా చేసుకొని అకుడ ద్ేవుని రాజయమును

సాథపించు ఒక రాజరిక, స్టెైనిక మెస్ట్ీయ కొర్కు ఎద్ుర్కచూసుతనఘనర్క. గ్నుక ఆ
ద్ృష్ిరలో ఇద్ి చఘలా జఞతీయవాద్ముగా ఉంద్ి. జఞతీయవాద్మును

నర్వేర్కిచునఘనను అను సూచనలను యేసు చూపించలేద్ుగాని, వాసత వానికత

ఆయన మరింత విసత ృత ద్ృష్ిరని కల్లగియునఘనడు. ఇద్ి రోమీయులను గ్ూరిినద్ి
కాద్ు; వాసత వానికత ఇద్ి సృష్ిరని గ్ూరిినద్ి. సృష్ిర పడపో యన స్టిథతిలో ఉంద్ి,
మరియు యేసు ద్ఘనిని తిర్గ్వేయడఘనికత, ద్ేవుని రాజయమును భూమిపెై

సాథపించుటకు — మరకకుసారి సాథపించుటకు —వచఘిడు. ఆ రాజయము యొకు

అర్థ ము ఏమనగా పాపమును, సాతనును, మరియు మర్ణమును ఓడంచడం.
కాబటిర యేసు కేవలము ఒక రాజకరయ, స్టెని
ై క విజయము కంటే మరింత గకపు
విషయానిన చూసుతనఘనడు.

డా. మార్డు సారీస్
ఇశ్ారయేలుకు రాజయమును పునర్కద్ధ రించడఘనికత ఎవరో వసాతర్ని యూద్ులు ఐద్ు
లేద్ఘ ఆర్క వంద్ల సంవతీరాలుగా వేచి చూసుతనఘనర్క. వారికత రాజు లేడు, వారికత
సావతంతరయమూ లేద్ు. కావున, మొద్టి శతఘబద ము పాలస్ట్త నఘలో గకపు ఉద్ిరకతత
ఏర్ుడంద్ి, గ్నుక యేసు వచిి రాజయమును పరకటిసత ూ తఘనే మెస్ట్ీయనని

సూచనల్లసుతనపుుడు, ఆయన ఏమి చెపత ునఘనడర వినుటకు వేగర్
ి ముగా ఉనఘనర్క.
వారేమి ఆశిసుతనఘనర్క? మంచిద్ి, బహుశ్ా ద్ేవాలయమును పునర్కద్ధ రించు

వానికొర్కు వార్క ఆశిసుతనఘనర్క; ఇపుుడు ద్ేవాలయము అనయమత రాజన
ై మహా
హేరోద్ు ద్ఘవరా పునరినరిమంచబడంద్ి – అద్ి నిజముగా ద్ేవుడు ఆశించిన

ద్ేవాలయమేనఘ – అను సంద్ేహాలు కల్లగాయ. ద్ఘనికత మించి, ఇశ్ారయేలును
ద్ేవుడు విడపించఘలని, పాత నిబంధనలో ఆయన చేస్టన
ి వాగాదనఘలను

నర్వేరాిలని వార్క ఆశిసుతనఘనర్క. ద్ేవుడు ఆయన వాగాదనములను ఎకుడ

నర్వేర్కితఘడు? వార్క పరతేయకముగా ఆశిసుతననద్ి ఇద్ే, కాని ద్ఘని ద్ఘవరా బహుశ్ా
వారి అర్థ మేమిటంటే, సరే మనమికుడ, రోమీయుల ఆకరమణలో ఉనఘనము,

ఖ్చిితముగా ద్ేవుడు ఆయన వాగాదనములను నర్వేరిి తే, రోమీయుల నుండ
విడపిసత ాడు. మరియు బహుశ్ా వార్క రాజకరయ సావతంతరయం ఆశిసుతనఘనర్క.

అపుుడు, యేసు తఘనే మెస్ట్ీయగా, ద్ేవాలయమును తఘనే పునరినరిమంచువానిగా
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— ఆయనే నిజమెైన ద్ేవాలయముగా — మరియు రాజయమును తెచుివానిగా

తనునతఘను పరకటించుకొనుట కొరతత నిబంధన గ్రంథములో మనకు కనిపిసత ుంద్ి,

కాని వాసత వానికత అద్ి రాజకరయ సావతంతరయ యూద్ు రాజయము కాద్ు. వాసత వానికత,
రాజన
ై యేసుకరస
ర త ు సమసత పరపంచము మీద్ పరభువు అను సమాచఘర్ముగా అద్ి

ఉంటలంద్ి. కాబటిర , వార్క ఊహించిన ద్ఘనికంటే అద్ి కొంచెము భిననముగా ఉంద్ి,
కాని అద్ి వాగాదనము చేయబడన ద్ఘనియొకు నర్వేర్కుగా ఉంద్ి.

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
యిేసు ఎటటవంటి మస్ట్ియ అను విష్యముపై ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలు ఎదుర్ొునిన ఉదిక
ర త తనే

మార్ము యొకు వాసత విక శరీతలు కూడా అనుభవించయుంటార్మ. కస
ై త వయము మంచగా అంగరకర్శంచబడిన
కాలములోనే ర్పములోని సంఘము సాాపించబడింది. ఆదిమ సంఘము వల నే, యిేసు భూమిపై తన
ర్ాజయమును సంప్ూర్ణము చదయుటకు తవర్గా వసాతడని వార్మ కూడా భావించయుంటార్మ. అయితద
బదులుగా, గడుసుతని సంవతిర్ాలోో నీర్ప ఆధ్వర్యంలో భయంకర్మన
ై శీమ మర్శయు హంస

ఎదుర్యాయయి. కాబటిర, ఆయన అనుచర్మలు ఆశించన ర్రతిలో ఆయన కార్యములు చదయనప్పటికర

యిేసు ఎలో ప్ుపడు శకనతవంతమన
ై మస్ట్ియగా ఉంటాడని మార్ము సపష్ర ము చదశాడు. మర్శయు ఆయన

శకనతవంతమైన మస్ట్ియ గనుక, సర్న
ై సమయములో ఆయన వాగాేనము చదస్టన
ి ర్రతిగానే ర్ాజయమును
జయముతో సంప్ూర్ణము చదసత ాడని విశావసులు నమువచుు. అయితద ఈ సమయంలో, ఆయన

ప్రభువుగా ఉనాిడు మర్శయు మనము ఎటటవంటి శీమలను ఎదుర్ొునినప్పటికర వాటిలో ఆయన
మనలను కాపాడతాడు.

మస్ట్ియ శకనతని వివర్శసత ూ మార్ము ఇచున సుదీర్ా కథనము తర్మవాత, ఈ సువార్త యొకు

మూడవ ప్రధాన భాగముకు మనము వచాుము: 8:27-30లో అప సత లులు మస్ట్ియను
ధ్ృవీకర్శంచుటను నివేదించు చని భాగము.

మెస్ట్ీయను గ్ూరిి అపొ సత లుల యొకు ధృవీకర్ణ
కైసర్శయ ఫిల్వప్ప మార్గ ములో జర్శగశన గొప్ప దృషారంతము ఇది, అకుడ ఆయన కరస
ీ త ు అను

ఒప్ుపకోలును శిష్యయల నోటి నుండి యిేసు చెపిపంచాడు. ఇది మార్ము సువార్త కు కేందర బిందువుగా
ఉందని దాదాప్ు ప్రతి మార్ము సువార్త ప్ండితయడు అంగరకర్శసత ాడు.

సువార్త యొకు మొదటి వచనములో, మార్ము ఇలా వారశాడు, “దదవుని కుమార్మడెన
ై యిేసు కరీసత ు

సువార్త పారర్ంభము.” యిేసు “కరీసత ు,” మస్ట్ియ. కాని ఆ వచనము తర్మవాత, “కరస
ీ త ు” అను ప్దము

మార్ము సువార్త లో మర్కుడనూ కనిపించదు. కాబటిర మార్ము యిేసును కరస
ీ త ుగా మాటాోడలేదు. శిష్యయలు

ఆయనను కరస
ీ త ుగా పిలచన విష్యమును, లేదా ఆయనకు సాక్ష్యయలుగా ఉని ప్రజలు ఆయనుి కరస
ీ త ుగా
ఊహంచన విష్యమును, లేదా దయాయలు కరస
ీ త ు అను ప్దమును ఉప్యోగశంచన విష్యమును కూడా
ఆయన నివేదించలేదు.
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వాసత వానికన, యిేసును గుర్శతంచుటకు ప్రయతిించన ప్రతియొకుర్ూ తప్ుపచదశార్మ. అయన

కేవలము అదుుతాలు చదయువాడని, లేదా ప్రవకత యని, లేదా బాపిత సుమిచుు యోహాను అని, లేదా
వర్శవ
ీ ాడని, లేదా బయలె బూలు అను దయయము ప్టిరనవాడు అని వార్మ తలంచార్మ. కాని ఈ

సమయములో, ఆయన నిజముగా ఎవర్ప అను విష్యానిి తన శిష్యయలు గుర్శతంచునటట
ో గా చదయుటకు
ఇది సర్న
ై సమయం అని యిేసు నిర్ణయించుకునాిడు. మార్ము 8:27-29లో వార్శ సంభాష్ణ వినండి:
“నేను ఎవడనని జనులు చెపుుచునఘనర్ని” తన శిషయయల నడగను. అంద్ుకు

వార్క, “కొంద్ర్క బాపిత సమమిచుి యోహాను అనియు, కొంద్ర్క ఏలీయా అనియు,
మరి కొంద్ర్క పరవకత లలో ఒకడనియు చెపుు కొనుచునఘనర్నిరి.” అంద్ుకాయన

“మీరైతే నేను ఎవడని చెపుుచునఘనర్ని” వారినడుగ్గా పేతయర్క, “నీవు కరరసత ువని”
ఆయనతో చెపెును (మార్కు 8:27-29).

8 అధాయయముల ర్మజువు తర్మవాత, చవర్కు యిేస్టే కరీసత ు అని, దదవుని ర్ాజయమును భువికన

తెచుు మస్ట్ియ అని అప సత లులు తమ విశావసమును ర్ూఢీప్ర్చార్మ.

మస్ట్ియను గూర్శున అప సత లుల ధ్ృవకర్ణ తర్మవాత, మార్ము సువార్త యొకు నాలగ వ ప్రధాన

భాగము మస్ట్ియ శీమను గూర్శు చర్శుసుతంది. ఈ భాగము మార్ము 8:31-15:47 వర్కు విసత ర్శంచంది.

ఆయన సువార్త యొకు మొదటి సగభాగములో, ఆయనే కరీసత ు అను మహమగల ధ్ృవీకర్ణకు

నడిపించు యిేసు యొకు ప్రభావవంతమైన ప్ర్శచర్యపై మార్ము దృషిర పటారడు. కాని ఈ సమయములో,
యిేసు యొకు మస్ట్ియ కార్యముల యొకు వేర్ొక కోణానిి మార్ము ఉదాాటించుట ఆర్ంభించాడు:
యిర్ూష్లేములో ఆయన శీమ మర్శయు మర్ణము.

శరమన ంద్ుచునన మెస్ట్ీయ
మస్ట్ియ శీమను గూర్శున మార్ము నివేదన మూడు ప్రధాన భాగాలుగా విభజించబడుతయంది:

ఆయన శీమ మర్శయు మర్ణము కొర్కు యిేసు తన శిష్యయలను స్టిదధప్ర్చుట, ఆయన శీమను మర్శయు
మర్ణమును ర్ేపిన యిర్ూష్లేములోని యూదు నాయకులతో ఆయన ఘర్షణ, మర్శయు చవర్శగా

ఆయన శీమ మర్శయు మర్ణానుభము. ఈ భాగములలో ఒకొుకుదానిని మనము ప్ర్శశీల్వంచుదము,
మార్ము 8:31-10:52లోని ఆయన స్టిదధపాటటతో ఆర్ంభంచుదము.

స్టిద్ధపర్చుట
యిేసు ఆయన శిష్యయలను స్టిదధప్ర్చుటను గూర్శు వివర్శంచు వాకయభాగమును మూడు ప్రధాన

భాగాలుగా విభజించవచుు, ప్రతిదీ కూడా ఆయన శీమ, మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానమును
తెల్వయజేయు మాటలతో ఆర్ంభమౌతయంది. మొదటి భాగము మార్ము 8:31-9:29లో యిేసును
ర్ాజయనకు ప్రభువుగా ఉదాాటిసత ుంది.

దదవుని మహమకర్మైన ర్ాజయమును భువికన తెచదు యిేసు యొకు ఆకస్టిుక ప్దధ తిని నివేదిసత ూ

మార్ము ఆర్ంభించాడు, అదదదనగా 8:31-9:1లో మార్ము వివర్శంచన — యిేసు యొకు శీమ, మర్ణము
మర్శయు ప్ునర్మతాానము. ఈ భాగములోని ఆయన బో ధ్నయంతటిలోనూ, యిేసు తన స ంత శీమను
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గూర్శు మాటాోడాడు, మర్శయు సువార్త ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచుచుండగా వార్మ కూడా శీమ
అనుభవిసాతర్ని ఆయన శిష్యయలను హెచుర్శంచాడు.

దీని తర్మవాత, మార్ము 9:2-13లో సాధార్ణంగా ర్ూపాంతర్మని పిలువబడద సంఘటనను

నివేదిసత ూ యిేసు యొకు ప్రతదయక అధికార్మును మార్ము దృషిరంచాడు. ఈ సంఘటనలో, యిేసు యొకు
మహమ పేతయర్మ, యాకోబు మర్శయు యోహానులకు ప్రతయక్షప్ర్చబడింది. మోషే మర్శయు ఏల్వయాలు
కూడా యిేసుతో కనిపించార్మ, యిేసు పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు మర్శయు ప్రవకత ల బో ధ్లను

ధ్ృవీకర్శంచాడు మర్శయ కొనసాగశంచాడని ఇది సూచసుతంది. మోషే మర్శయు ఏల్వయా కంటెను యిేసును
గౌర్వించ, ఆయనకు విధదయత చూపించాలని దదవుడు శిష్యయలకు ఆజాాపించాడు. ఈ సంఘటన ఇతర్
వాటనిికంటే యిేసు ప్టో నిజాయితీగా ఉండాలని వార్శకన జాాప్కము చదసత ూ మర్శయు యిేసు యిడల
చూపించు ఆ నిజాయితీ దదవుని యిడల చూపించు నిజాయితీకన మర్శయు ఆయన పాత నిబంధ్న
ప్రతయక్షతకు సవచఛమన
ై ప్రతిర్ూప్మని వార్శని పల ర తిహసూ
త యిేసు శిష్యయలను స్టిదధప్ర్చంది.

చవర్శగా, మార్ము 9:14-29లో దయయములను నియంతిరంచగల యిేసు యొకు ప్రతదయక

సామర్ాయమును మార్ము ఉదాాటించాడు. యిేసు శిష్యయలు ఒక విశేష్మన
ై కఠశనమన
ై దయయమును

వళో గొటర లేకపల యార్మ, మర్శయు ఆ విధ్మన
ై దయాయలు పారర్ాన దావర్ా మాతరమే వళో గొటర బడతాయని
యిేసు బో ధించాడు. అయితద యిేసు ఒక సులభమన
ై ఆజా దావర్ా దయయమును వళో గొటారడు. ఈ
విధ్ముగా, సమసత ముపై ఆయన తన ఆధిప్తాయనిి ప్రదర్శించాడు, మర్శయు తన చతత మును

జర్శగశంచగల అప్ర్శమితమన
ై శకనత ఆయనకునిదని శిష్యయలకు వలో డిప్ర్చాడు. ఆయన చంప్బడినప్ుపడు
వార్మ అనుభవించబో యిే సందదహాలు, భయాలలో కూడా, వార్మ విశావసములో నిలకడగా ఉండుటకు
ఆయన శకనత వార్శని పల ర తాిహప్ర్మసుతంది.

శీమ, మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానము కొర్కన
ై యిేసు స్టిదధపాటటను గూర్శున మార్ము

కథనములోని ర్ండవ భాగము దదవుని ర్ాజయ విలువలను గూర్శు మాటాోడుతయంది, మర్శయు ఇది మార్ము
9:30-10:31లో కనిపిసత ుంది.

యిర్ూష్లేము కొర్కన
ై యిేసు స్టిదధపాటటను గూర్శున మార్ము కథనములోని ప్రతి భాగమువల నే,

ఇది కూడా యిేసు తన శీమ, మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానము గూర్శు తెల్వయజేయుటతో
ఆర్ంభమౌతయంది. ఆ సంఘటనల కొర్కు శిష్యయల యొకు స్టిదధపాటటను మార్ము ఇంకనూ

ఉదాాటించుచునాిడను విష్యానిి చూచుటలో ఇది మనకు సహాయప్డుతయంది. ఈ ప్రవచనము

తర్మవాత, మానవులు విష్యాలకు తీర్మపతీర్శున విధ్ముగా దదవుడు తీర్మపతీర్ుడు అని వివర్శంచుచూ
యిేసు తన శిష్యయలను స్టిదధప్ర్చుట కొనసాగశంచాడు. కావున, వార్మ ఏ శీమబ ందినను, మర్శయు వార్శ
జీవితాలలో ఏ వింత విష్యాలు జర్శగశనను, ప్రప్ంచము తీర్మపతీర్ము విధ్ముగా వార్మ తీర్మప

తీర్ుకూడదు. బదులుగా, దదవుడు తన ర్ాజయమును తెచుుటకు మర్శయు యిేసును మహమప్ర్చుటకు
ఈ సంఘటనలను ఉప్యోగశసత ునాిడని ఎర్శగశ వార్మ ఒక నిశుయత కల్వగశ ఉండాల్వ.

మార్ము 9:30-31లో యిేసు ప్రవచనము తర్మవాత, దదవుని ర్ాజయ విలువలను గూర్శున యిేసు

బో ధ్ను మార్ము నివేదించాడు. ఈ భాగములో, జీవితములోని ఐదు భాగాలలో పారప్ంచక వయవసా లు
దదవుని సతయముతో ఏ విధ్ముగా సంఘర్షణ కల్వగశ ఉంటాయో యిేసు చూపించాడు.
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మొదట, మార్ము 9:32-42లో యిేసు గౌర్వమును గూర్శు మాటాోడాడు, మర్శయు దదవుని

ర్ాజయములో అధికముగా గౌర్వించబడిన వార్మ జీవితములో తకుువగా గౌర్వించబడతార్ని సూచంచాడు.
ర్ండవది, మార్ము 9:43-50లో యిేసు విలువను గూర్శు మాటాోడాడు. ప్రతదయకముగా, దదవుని

ర్ాజయ లక్షయయలను ప ందుకొనుటలో అవర్పధించునది ఏదెన
ై ా, ఈ జీవితములో అవి ఎంత అమూలయమన
ై విగా
కనిపించననూ వాటి నుండి తపిపంచుకొనుమని ఆయన తన శిష్యయలను హెచుర్శంచాడు.

మూడవది, మార్ము 10:1-12లో యిేసు వివాహము గూర్శు మాటాోడాడు. ఆయన చెపేపదదమిటంటే

వివాహము మర్శయు ప్ర్శతాయగము అనునవి మానవ నియమ ప్రకార్ం కాకుండా దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు
ప్రకార్ం ఉండాల్వ — మానవ నియమము చూడగానే నాయయముగా కనుపించనప్పటికర కూడా.

నాలగ వది, మార్ము 10:13-16లో యిేసు పిలోలను గూర్శు మర్లా మాటాోడాడు. యిేసు మనుప్ు

చెపపి నప్పటికర కూడా, పిలోలను ఆయన యొదే కు ర్ాకుండా ఆయన శిష్యయలు వార్శని అభయంతర్

పడుతయనాిర్మ. ప్రతిసపందనగా, దదవుడు ఈ పిలోలకు ర్ాజయమును ఇచాుడని యిేసు వార్శకన జాాప్కం
చదశాడు, పిలోలను అభయంతర్పటటరట దావర్ా శిష్యయలు దదవునిని వయతిర్ేకస
న త ునాిర్మ.

మర్శయు ఐదవదిగా, మార్ము 10:17-31లో యిేసు ధ్నమును గూర్శు మాటాోడాడు. ధ్నము

యిడల తనకుని అనుబంధ్మే దదవుని ర్ాజయ విలువలను ఆల్వంగనం చదసుకోకుండా అవర్పధిసత ుందని
యిేసు చెపపి నప్ుపడు దిగాలుచెందిన ధ్నవంతయని గూర్శున ప్రస్టద
ి ధచ
ి ెందిన కథ ఇది.

బో ధ్నను గూర్శున ఈ ప్రతి భాగములలో, యిేసు దదవుని ర్ాజయ విలువలను గూర్శు వివర్శంచాడు

తదావర్ా ఆయన శీమానుభవముగల మర్ణమును అంగరకర్శంచుటకు, అదద విధ్ముగా ఆయన

శిష్యయలుగా వార్మ ఎదుర్ొునవలస్టిన కషారలను వార్మ ఎదుర్ొునుటకు వార్మ మర్శంత స్టిదధప్డతార్మ.

యిర్ూష్లేము కొర్కన
ై యిేసు స్టిదధపాటటను గూర్శున మార్ము కథనములోని మూడవ భాగము

మార్ము 10:32-52లో దదవుని ర్ాజయములో నాయకతవమును గూర్శు చర్శుసుతంది.

మార్ము 10:32-34లో తన శీమ, మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానమును గూర్శు ప్రవచంచన

తర్మవాత, ర్ాజయములో నాయకతవప్ు ప్రశిను గూర్శు మూడు భాగాలుగా యిేసు వివర్శంచాడు.
మొదట, మార్ము 10:35-40లో తన శీమలో యాకోబు మర్శయు యోహానులు కూడా

పాలుప ందాలని ఆయన చెపాపడు. వార్మ అదద గశనిను తారగశ, అదద బాపిత సుము ప ందాల్వ. యిేసు

అనుచర్మలు ఆయన కొర్కు వార్మ చదయు ప్ర్శచర్య దావర్ా ఆయన శీమలలో పాల్వభాగసుతలు కావాలని ఈ
అలంకార్ాలు సూచసుతనాియి.

ర్ండవది, మార్ము 10:40-45లో ర్ాజయములో నాయకతవమును ప్ర్శచార్ముగా యిేసు

వివర్శంచాడు. ర్ాజయప్ు విలువలను గూర్శు మాటాోడుటకు ముందు ఈ ఆలోచనను ఆయన ర్ండు మార్మో
చెపాపడు. కాని దాని వనుక ఉని కార్ణమును వివర్శంచుట ఇది మొదటి సార్శ: కస
ై త వ నాయకులు

ప్ర్శచార్కులుగా ఉండాల్వ ఎందుకంటే స్టేవకునిగా ఉండి పాప్ము కొర్కు శీమప ంది మర్ణించన కరీసత ు
యొకు మాదిర్శని వార్మ అనుసర్శంచువార్శగా ఉనాిర్మ.

మూడవది, బర్శతమయియను గుీడి్ భిక్షకుడి యిడల కనికర్ము చూప్ుట దావర్ా యిేసు స్టేవా

దృకపథముగల నాయకతవము కొర్కన
ై పేర్
ర ేప్ణను కలుగజేశాడు. ర్ాజయములో గొప్ప బహుమానం
ప ందాలను ఆశతో మాతరమే ప్ర్శచర్య చదయు స్టేవకులు తాయగాలు చదయకూడదు, కానీ వార్మ
స్టేవచదయుచుని వార్శ యిడల నిజమన
ై కనికర్ము కల్వగశయుండి తాయగము చెయాయల్వ.
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కైసతవ నఘయకులు భిననముగా ఉండఘలని, వార్క పరజలకు పరిచఘర్కులుగా

ఉండఘలని యేసు పిలచఘడు. మార్కు 10:45లో, ఈ అద్ుభతమెైన వాకయభాగ్ములో,
గరరకో-రోమన్ సంసుృతిలో తన శిషయయలకు నిజముగా ఉండవలస్టిన నఘయకతవపు

విధఘనమును యేసు విశద్పర్చఘడు. మార్కు ద్ినములలో నఘయకతవము యొకు
పరధఘన నిద్ర్శనము ఏమనగా తమ పరజలపెై రోమీయులు అధికార్మును మరియు
ఆధిపతయమును చూపించుట. మరియు యేసు ఇలా చెపాుడు, “నేను పరిచఘర్ము
చేయంచుకొనుటకు రాలేద్ు గాని, పరిచఘర్ము చేయుటకును, అనేకులకు పరతిగా

విమోచన కరయధనముగా తన పారణము ఇచుిటకును వచెిను.” కాబటిర మార్కు
ద్ినములలో పరబల్లతముగా ఉనన రోమీయుల ఆధిపతయ లక్షణమును
అనుసరించక, ఆయన నఘయకతవపు విధమును అనుసరించుమని,

పరిచఘర్కునివల నడచుకొనుమని యేసు ఆయన శిషయయలకు ఆజఞాపించఘడు.
డా. గీగ్ పర్రీ
దదవుని ర్ాజయములో నాయకతవము లోక నాయకతవ ప్దధ తి ప్రకార్ంగా యిేర్పర్చబడలేదని యిేసు

న కను చెపాపడు. బదులుగా, ఆయన యొకు శీమానుభవ ఉదాహర్ణను అది అనుసర్శంచాల్విన అవసర్త
ఉంది.

కొనిి విధాలుగా, ఇది ర్పములో ఉని మార్ము యొకు పాఠకులకు నిర్మతాిహప్ర్చద వార్త గా

ఉండొ చుు. వార్శ శీమ బాధాకర్మైనది మర్శయు తవర్గానే దాటిపల తయంది అని వార్శని పల ర తిహంచుటకు
బదులుగా, కరస
ీ త ును అనుసర్శంచువార్శకన శీమ అనేది పారమాణికముగా ఉనిదని మార్ము సువార్త వార్శకన

హామీ ఇచుంది. కాని అదద సమయములో, ఈ వార్త కు పల ర తాిహకర్మన
ై కోణము కూడా ఉంది. సంఘము
యొకు శీమ విజయము కొర్కు కరస
ీ త ు ప్రణాళ్లకలో ఒక భాగముగా ఉంది. ర్పమా 8:18లో పౌలు
వారస్టినటట
ో గా:

మనయెడల పరతయక్షము కాబో వు మహిమయెద్ుట ఇపుటి కాలపు శరమలు
ఎననతగినవి కావని యెంచుచునఘనను (రోమా 8:18).

యిేసు తన శిష్యయలను స్టిదధప్ర్చన విధ్మును నివేదించన తర్మవాత, మార్ము 11:1-13:37లో
యూదు నాయకులను యిేసు ప్రతిఘటించన సందర్ుములను మార్ము దృషిరంచాడు.

పరతిఘటన
ప్రతిఘటనను గూర్శున మార్ము నివేదన ర్ండు ప్రధాన భాగాలుగా విభాగశంచబడింది: మొదట,

11:1 –12:44 వయతిర్ేకతను గూర్శున కథనాలు. ర్ండవది, 13:1-37లో ఒలీవ వృతాతంతము.

ఆయన సువార్త లోని ఈ భాగామంతటిలోనూ, యిేసు యూదు నాయకుల చదతయలను ఎలా

బలవంతము చదశాడో మార్ము నివేదించాడు. మార్ము సువార్త యొకు ఆర్ంభ భాగాలోో, యూదు

నాయకులతో ప్రతిఘటించుట కొర్కు యిేసు చూడలేడు; ప్రధానంగా ప్రజలు ఆయన కననికర్ ప్ర్శచర్యను
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వయతిర్ేకనంచనప్ుపడు ఆయన వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాడు. ఈ భాగములో, ఆయన స్టిలువ యొదే కు
చదర్మకోవడానికన యిేసు కనీయాతుకంగా వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునిటట
ో మార్ము నివేదించాడు.

మొదట, మార్ము 11:1-11లో యిర్ూష్లేములోనికన యిేసు యొకు విజయవంతమన
ై ప్రవశ
ే ము,

ఆయనను మస్ట్ియ అని మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు నిజమైన ర్ాజు అని బహర్ంగముగా
ప్రకటించంది.

తర్మవాత, మార్ము 11:12-14, 20-25లో వాడిపల యిన అంజూర్ప్ు చెటర టగా ఇశాీయిేలును

ఖ్ండించుట, మర్శయు వచనములు 15-19లో దదవాలయమును శుదిధచయ
ద ుట, యూదు నాయకుల

యొకు నతి
ై క స్టిాతిపై దాడిచస్ట
ద ి, ప్రజలపై వార్శ ప్రభావమును మర్శయు అధికార్మును బలహీనప్ర్చాయి.
మార్ము 11:27-12:12లో యిేసు ప్రధాన యజకులతో, ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకులతో, మర్శయు పదే లతో

కూడా వాదించాడు. తన అధికార్ముపై వార్శ సవాలును జయించన తర్మవాత, దదవునికన వయతిర్ేకముగా
తిర్మగుబాటట చదస్టిర్ని యూదు నాయకతవముపై ఆర్పప్ణ చదయు దారక్షతోట కార్శుకుల ఉప్మానమును
ఆయన చెపాపడు. ఈ సమయములో, ఆయనను ప్టటరకోడానికన వార్మ స్టిదధప్డా్ర్మ, కాని
జనసమూహముల భయము వార్శని నిర్మతాిహప్ర్చంది.

తర్మవాత, మార్ము 12:13-17లో ర్పమా ప్నుి విష్యమై యిేసు ప్ర్శసయుయలతో మర్శయు

హేర్పదీయులతో వాదించ వార్శని ఖ్ండించాడు.

దీని తర్మవాత, మార్ము 12:18-27లో, ప్ునర్మతాానమును గూర్శు లేఖ్నము బో ధించు

విష్యానిి సదూ
ే కయుయలు అపార్ాం చదసుకునాిర్ని యిేసు ర్మజువు చదశాడు.

మర్శయు చవర్శగా, మార్ము 12:28-44లో ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకులను ఆయన ఎదుర్శంచాడు. వార్శలో

కొందర్శకన ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ు తెల్వసునని ఆయన ఒప్ుపకొనిప్పటికర, మొతత ముగా వార్మ దుర్ాశ మర్శయు
లోకాశలతో నియంతిరంచబడుతయనాిర్ని ఆయన న కను చెపాపడు.

ఒక విధ్ముగా లేదా వేర్ొక విధ్ముగా, ప్రతి పార్రరకన చెందిన ప్రభావవంతమన
ై యూదులతో యిేసు

బహర్ంగ ప్రతిఘటన చదశాడు: యాజకులు, ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకులు, ప్ర్శసయుయలు, హేర్పదీయులు,

మర్శయు సదూ
ే కయుయలు. ఆయనను చంప్వల నని వార్శని ప్ుర్శకొలుపటకు, ఆయనను దదవషించడానికన
మర్శయు ఆయన మర్ణమును ఎదుర్మచూచుటకు ప్రతి సమూహముకు ఆయన ఒక కార్ణము
ఇచాుడు.

యూదు నాయకతవముతో యిేసు యొకు ప్రతిఘటనను గూర్శున ర్ండవ ప్రధాన భాగము

ఏమనగా యిేసు మర్శయు ఆయన శిష్యయలకు మధ్య సంభాష్ణ. ఈ సంభాష్ణ సాధార్ణంగా ఒలీవ

సంభాష్ణగా పిలువబడింది ఎందుకంటే ఇది ఒలీవల కొండపై చపటట చదసుకుంది. విసత ృతంగా మాటాోడితద,
ఇది మార్ము 13:1-37 వర్కు ఉంది. ఈ భాగములో, భవిష్యతయ
త లో వార్మ ఎదుర్ొునే కషారలను గూర్శు
యిేసు తన శిష్యయలను హెచుర్శంచాడు, తదావర్ా వార్మ జాగీతతగా ఉంటార్మ. ఆయనను గూర్శు

సాక్షయమిచుుటకు వార్మ అధికార్మల ముందుకు తీసుకుర్ాబడతార్ని ఆయన వార్శకన బో ధించెను. వార్మ
కొటర బడతార్మ. వార్మ దదవషించబడతార్మ. వార్శ కుటటంబాలు విడిపల తాయి. వార్మ ప్రకృతి వైప్ర్రతాయలను

మర్శయు గొప్ప శీమను అనుభవిసాతర్మ. వాసత వానికన, ఆయన తిర్శగవ
శ చుు వర్కు హంస మర్శయు శీమ
సంఘమును ఆవర్శసత ుంది.
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దదవుని ర్ాజయము యొకు చవర్శ విజయానిి ఆయన శిష్యయలకు నిశుయప్ర్చ యిేసు వార్శకన

గొప్ప నిర్రక్షణను ఇచాుడు. ఉదాహర్ణకు, మార్ము 13:26-27లో, వార్మ ఆయనకు నముకముగా

ఉనింతవర్కు, ఆయన తన ర్ాజయమును శకనత మర్శయు మహమతో సంప్ూర్ణముగా తెచునప్ుపడు గొప్ప
విజయము వార్శ స ంతమౌతయందని ఆయన వార్శకన జాాప్కం చదశాడు.

ఊహంచనటట
ో గా, యిేసు తన శిష్యయలకు చెపిపన మాటలు యూదు నాయకులను ఆయనకు

వయతిర్ేకముగా పేర్
ర ేపించుట కొనసాగశంచాయి. ఉదాహర్ణకు, మార్ము 13:1-2లో, దదవాలయము నాశనము
చదయబడుతయందని యిేసు తన శిష్యయలకు బో ధించాడు. అయితద మార్ము 14:58లో మనము

చూచనటట
ో గా, ఆయన మాటలు యాదృచుకంగా వినబడి అపార్ాము చదసుకొనబడా్యి, కాబటిర ఆయనపై
నేర్ార్పప్ణ చదస్టన
ి సమయములో దదవాలయమును నాశనము చదయుటకు ప్రణాళ్లక వేసత ునాిడని
ఆయనపై తప్ుపగా నేర్ము మోప్బడింది.

యిేసు తన శిష్యయలను స్టిదేప్ర్చుట మర్శయు యిర్ూష్లేములో యూదు నాయుకులతో

ప్రతిఘటనకు సంబంధించ మస్ట్ియ శీమను గూర్శున మార్ము కథనము మనము చూచాము గనుక,
మార్ము 14:1-15:47లో యిేసు యొకు శీమ మర్శయు మర్ణానుభవమును చూచుటకు స్టిదధముగా
ఉనాిము.

అనుభవము
శీమ మర్శయు మర్ణమును యిేసు నిజముగా అనుభవించన విధానమును గూర్శు చెప్పబడిన

వృతాతంతము ముఖ్యమన
ై సంఘటనలతో నిండినది: యూదా అప్పగశంచుట, పేతయర్మ తిర్సుర్ణ గూర్శు

ముందుగా చెప్ుపట, గతెిమనే తోటలో యిేసుతో మలకువగా ఉండి పారర్శాంచుటలో విఫలమగుట, యిేసు
ప్టర బడుట, ర్ండు శరధ్నలు మర్శయు పేతయర్మ తిర్సుర్ణ, మర్శయు చవర్శగా యిేసు స్టిలువ మర్శయు
సమాధి.

ఇవి అంధ్కార్, భయంకర్మైన అధాయయాలు. మానస్టిక స్టిాతి దుశికునంగా ఉంది. వార్మ

వైఫలయముతో నిండార్మ: యూదు నాయకులు వఫ
ై లయం, జనసమూహాల వఫ
ై లయం, యూదుల మర్శయు
ర్పమీయుల నాయయ వయవసా ల వైఫలయం, మర్శయు శిష్యయల వఫ
ై లయం. హంస్టించబడుతయని ర్పము

సంఘానికన వారసూ
త , యిర్ూష్లేములో కస
ై త వయము యొకు ప్రసవ వేదన ర్పములోని వేదన అంతటి కంటే
కూడా తీవరముగా ఉందని మార్ము సపష్ర ము చదశాడు.

యిేసు అనుభవించన శీమ మర్శయు మర్ణమును గూర్శున మార్ము నివేదన నాలుగు ప్రధాన

భాగాలుగా విభాగశంచబడుతయంది, మర్శయు మార్ము14:1-11లో భూసాాప్న కొర్కన
ై ఆయన అభిషేకముతో

ఆర్ంభమౌతయంది. ఈ భాగములో, మార్ము కొనిి పారముఖ్య వివర్ాలను నివేదించాడు. మొదట, యిేసును
ప్టటరకొని చంపాలని ప్రధాన యాజకులు మర్శయు ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకులు మార్ాగలను వదకుచునాిర్ని
ఆయన చెపాపడు. ర్ండవది, విలువన
ై అతత ర్మతో ఒక స్ట్త ీ యిేసును అభిషేకనంచంది, మర్శయు ఆమ

ఆయనను భుసాాప్న నిమితత ము అభిషేకనంచనదని చెప్త ూ ఆయన సపందించాడు. ఈ విధ్ముగా, ఆయన
తవర్గా చంప్బడతాడని యిేసు సూచంచాడు. మూడవది, ఇసుర్శయోతయ యూదా యిేసును ప్రధాన

యాజకులకును మర్శయు శాసుతీలకును అప్పగశంచుటకు ప్రణాళ్లక వేయుట ఆర్ంభించాడు. యిేసు శీమ
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మర్శయు మర్ణమును గూర్శున కథనములో దీనిని ఒక మలుప్ుగా మనము చూడవచుు. ఆయన
మర్ణము అనిశుయమన
ై ది కాదు కాని తటసా మన
ై వాసత వం.

తర్మవాత, మార్ము 14:12-42లో శిష్యయలతో యిేసు యొకు చవర్శ గడియలను మార్ము

నివేదించాడు. మార్ము కథనములోని ఈ భాగము మార్ము 14:12-31లో యిేసు మర్శయు ఆయన
శిష్యయలు ప్రభుర్ాతిర భోజనము కొర్కు స్టిదధప్డుట మర్శయు తినుటతో ఆర్ంభమౌతయంది. ఈ భోజన

సమయములోనే యిేసు కస
ై త వ ప్రభుర్ాతిర భోజన నియమమును సాాపించాడు. ఆయన శీమ మర్శయు
మర్ణము దావర్ా తన శిష్యయలకు సహాయముగా కొనిి చవర్శ సనాిహాలను ఇచుుటకు ఈ

సమయమును ఆయన ఉప్యోగశంచుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన నుండి వార్ందర్ూ

దూర్మవుతార్ని ఆయన హెచుర్శంచాడు మర్శయు పేతయర్మ ఆయనను తిర్సుర్శసత ాడని ముందద చెపాపడు.
ప్రభుర్ాతిర భోజనము తర్మవాత, మార్ము 14:32-42లో మనము చూచనటట
ో గా, ఆ సమూహము

గతెిమనే తోటకు వళాోర్మ. ఈ వాకయభాగము ప్రకార్ం, యిేసు చంతాకాీంతయడయాయడు మర్శయు పారణము
మర్ణమగునంతగా దుఃఖ్ములో మునిగాడు. ఆయన తన స్టిలువను ఊహంచ సపష్ర ముగా బహుగా
బాధ్ప్డా్డు.

యిేసు శీమ మర్శయు మర్ణానుభవమును గూర్శున మార్ము నివేదన యొకు మూడవ భాగము

ఏమనగా మార్ము 14:43-15:15లో యిేసు అప్పగశంచబడుట మర్శయు తీర్మప తీర్ుబడుటను గూర్శున
కథనము. ఈ భాగము మార్ము 14:43-52లో ఆయన శిష్యయడెైన ఇసుర్శయోతయ యూదా యిేసును

అప్పగశంచుటతో ఆర్ంభమౌతయంది. ఇది మార్ము 14:53-65లో యూదు నాయకతవము యిదుట ఆయన
తీర్మపతో కొనసాగుతయంది. తర్మవాత, మార్ము 14:66-72లో పేతయర్మ యిేసును ఎర్శగన
శ మర్శయు

అనుసర్శంచన విష్యానిి తిర్సుర్శంచుటను గూర్శున నివేదనను మనము చదువుతాము. మర్శయు

చవర్శగా, మార్ము 15:1-15లో ర్పమా శతాధిప్తియిైన పిలాతయ యిదుట ఆయన నిలువబడుటను గూర్శు
మనము చదువుతాము. ఈ అవమానకర్మన
ై అనుభవాల చవర్పో, యిేసు దెబబలుతినాిడు, మర్శయు
తదుప్ర్శ స్టిలువవేయబడుటకు ర్పమా బంటరరతయలకు అప్పగశంచబడా్డు.

యిేసు శీమ మర్శయు మర్ణానుభవమును గూర్శున మార్ము నివేదన యొకు నాలగ వ భాగము

మార్ము 15:16-47లో యిేసు స్టిలువవేయడుటను గూర్శు వర్శణసత ుంది. కొటర బడుటకు,

అవమానప్ర్చబడుటకు, మర్శయు ఒక సాధార్ణ నేర్సుతనిగా స్టిలువవేయబడుటకు యిేసును ర్పమా
స్టైనికులకు అప్పగశంచుటతో ఇది ఆర్ంభమౌతయంది. మానవ దృషిరలో, ఆయన శీమ అఘోర్మైనది.

యిేసు ర్పమీయుల చదతయలోో ఈ కషారలను అనుభవించన వాసత వము ఈ సంఘటనలను ర్పమా

కైసతవుల ైన మార్ము వాసత విక శరీతలతో అనుసంధానం చదసత ుంది. వంటనే వార్మ తమ ప్రభువు శీమలకు

మర్శయు తమ స ంత శీమలకు మధ్య సార్మప్యతలను చూస్టి ఉంటార్మ, మర్శయు తమ స ంత కషారలను
ఎదుర్ొునుటలో ఆయన ధెర్
ై యమును మాదిర్గ
శ ా తీసుకొని ఉంటార్మ.

అయితద యిేసు శీమలలో అతయంత విషాదకర్మన
ై భాగము ఏమనగా లోక పాప్ము ఆయనపై

మోప్బడింది, మర్శయు ఆయన తండియి
ర న
ై దదవుని ఉగీతకు పాతయరడయాయడు. చవర్శగా, ఆయన

మర్ణించన పిదప్, సమాధిలో పటర బడా్డు, మర్శయు విశాీంతి దినముకు ముందు సమయము లేదు
కాబటిర ఆయన శర్రర్ము భుసాాప్నకు స్టిదధప్ర్చబడలేదు.
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మస్ట్ియ ప్రకటనను, మస్ట్ియ శకనతని, మస్ట్ియను గూర్శు అప సత లుల యొకు ధ్ృవీకర్ణను,

మస్ట్ియ శీమను ఇప్పటివర్కు మనము చూశాము గనుక చవర్శగా మార్ము 16:1-8లో మస్ట్ియ
విజయము వైప్ు మళల
ో టకు స్టిదధముగా ఉనాిము, అకుడ మార్ము మన ప్రభువు యొకు
ప్ునర్మతాానమును గూర్శు వివర్శంచాడు.

మెస్ట్ీయ యొకు విజయము
ఈ భాగములోని విష్యాలను చర్శుంచుటకు ముందు, 16:8లో మార్ము సువార్త

ముగశంచబడుతయంది అని ఎందుకు చెప్ుపచునాిమో వివర్శంచుటకు కొంత విర్ామం తీసుకోవాల్వ.
మటటరకు, మన బెైబిళాలో ఎకుువగా ఈ అధాయయములో ఇర్వై వచనాలు ఉనాియి. అయితద ఈ
బెైబిళాలో వచనములు 9-20 మార్ము సువార్త యొకు అతయంత విశవసనీయ పారచీన ప్రతయలలో
కనిపించవు అనే గమనిక కూడా ఉంది.

మార్ము సువార్త యొకు పారచీన గరీకు ప్రతయలలో, మూడు విభిని ముగశంప్ులు ఉనాియి. ఒక

ప్రతయల సమూహము వచనము 8తో ముగుసుతంది. ర్ండవది వచనము 20తో ముగుసుతంది. మర్శయు
మూడవ సమూహములో వచనము 8 తర్మవాత దివవాకయముల ముగశంప్ు ఉంది.

ఈ ఆధార్ాలనిిటి యొకు జాగీతత అనేవష్ణ అనేకమంది ప్ండితయలను మార్ము తన సువార్త ను

8వ వచనముతో ముగశంచాడను ముగశంప్ును ఇచుుటకు నడిపించంది. అతయంత పారచీన మర్శయు

ముఖ్యమైన ప్రతయల సాంప్రదాయాలు అతి చని ముగశంప్ు ఉనివాటిని వాసత వికమన
ై విగా భావించాయి.
మార్ము “వార్మ మికనుల్వ భయప్డిర్శ” అను వాకయముతో ముగశంచాడను భావనతో ల్వఖంచనవాడు

సౌఖ్యముగా లేనందున మిగతా ర్ండు ముగశంప్ులు అదనముగా చదర్ాుడు అని అనేకమంది ప్ండితయలు
నమాుర్మ. కాని ఈ శాస్ట్త య
అసౌఖ్యము నిర్ర్ాకమైనది. వాసత వానికన, భయము, భీతి మర్శయు
ీ

విసుయము అను అంశము ఈ సువార్త అంతటనూ వాయపించంది. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, ఈ

ప్రతయద కమైన సువార్త ను ముగశంచడానికన భయమును ఉదాాటించుట సర్న
ై విధానమే. వాసత వానికన, మార్ము
యొకు వాసత విక శరీతల అనుభూతయలతో కూడా ఇది సర్శపల తయంది. యిేసు ప్ునర్మతాానము తర్మవాత
వార్మ హంసను ఎదుర్ొునిప్ుపడు, యిేసు యొకు ఆర్ంభ శిష్యయలు కూడా భయమును
అనుభవించార్ని తెలుసుకొని వార్మ ఖ్చుతముగా ఒదార్ుబడి ఉంటార్మ.

ఇప్ుపడు మార్ము 16:1-8లో యిేసు ప్ునర్మతాానమును గూర్శున కథనమును చూదాేము.

మార్ము ప్ునర్మతాాన కథనము ఇతర్ సువార్త లో ోని ప్ునర్మతాాన కథనాలు కంటే చనిది, కానీ ఈ
సంక్షిప్తత ఈ సువార్త ఆకృతితో ప్ర్శప్ూర్ణ పాతరగా ఉంది. మీర్మ జాాప్కము చదసుకోబో తయనిటట
ో గా,

సువార్త ను ఆర్ంభించన మస్ట్ియ ప్రకటన చనిదద, మర్శయు సువార్త కేందరబిందువుగా ఏర్ాపటట
చదయబడిన మస్ట్ియను గూర్శున అప సత లుల యొకు ధ్ృవీకర్ణ కూడా చనిదద.

మస్ట్ియ విజయమును గూర్శున ఈ భాగము ఆయన మర్ణము మర్శయు సమాధి తర్మవాత

మూడవ దినమున ఆయన శర్రర్ముకు సుగంధ్ దరవయములు ప్ూయుటకు వచున స్ట్త ల
ీ తో

ఆర్ంభమౌతయంది. వార్మ దదవదూతను కల్వశార్మ, వాని సందదశం సపష్ర ంగా మర్శయు సూటిగా ఉంది.
ఆయన ప్ర్శచర్యయంతటా ఆయన చెపిపన ర్రతిగానే యిేసు మర్ణము జయించ జయముతో తిర్శగశ
లేచాడు. మార్ము 16:6-8లో సువార్త ముగశంప్ును వినండి:
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[ద్ూత] “కలవర్పడకుడ,”. . . ఆయన లేచియునఘనడు! ఇకుడ లేడు. వార్క

ఆయనను ఉంచిన సథ లము చూడుడ.” వార్క బయటకు వచిి, విసమయము న ంద్ి
వణకుచు సమాధియొద్ద నుండ పారిపో యరి; వార్క భయపడనంద్ున ఎవనితో
ఏమియు చెపులేద్ు (మార్కు 16:6-8).

మార్ము కథన సందర్ుములో స్ట్త ల
ై ది:
ీ యొకు సపందన సంప్ూర్ణముగా ప్ూర్ావనుమేయమన

వార్మ భయప్డిర్శ. ఈ సువార్త లో దాదాప్ు ప్రతియొకుర్మ కూడా దదవుని యొకు శకనతవంతమన
ై
ప్రసనితకు భయముతో, విసుముతో మర్శయు విభారంతితో సపందించార్మ.

ఇద్ి మార్కు యొకు సభయయకతత. ఆయన పునర్కతఘథనమును గ్ూరిి పరకటించుమని
ఇకుడ స్ట్త రలు ఆజఞాపించబడఘ్ర్క బద్ులుగా వార్క భయపడ ఎవరితో ఏమియు

చెపులేద్ు. అయనను, ఇకుడ మనము రండు వేల సంవతీరాల తర్కవాత ద్ీనిని
చద్ువుతయనఘనము మరియు ఇద్ి కథ ముగింపు కాద్ని మనకు తెలుసు; ద్ేవుని
సతయము గలచింద్ని మనకు తెలుసు, కాబటిర ద్ేవుని ఉద్ేదశ్ాలకు మరియు

నమమకతవముకు భిననముగా మానవ వఫ
ై లయమును తెల్లయజేయు లేఖ్నఘలోి
తర్చు మనము కనుగకనే పరాజయం ఇద్ి.

డా. ప్ో ముర్డ
దదవుని ప్రజలు ఈ జీవితములో బలహీనతను మర్శయు అవసర్తను అనుభవిసాతర్మ. ర్పములోని

మార్ము వాసత వానిక శరీతల విష్యములో కూడా ఇది వాసత వం, మర్శయు యుగాలనిిటిలోని

సంఘములో కూడా ఇది వాసత వముగా ఉంటూనే ఉంది. కాని సువార్త యొకు సువర్త మానము ఏమనగా
దదవుని ర్ాజయము వచుంది. దదవుని ప్రజల శతయరవులను మస్ట్ియ ఓడించాడు — చవర్శ శతయరవైన

మర్ణమును కూడా. మర్శయు ఈ కార్ణముచద, దదవుని ప్రజలు ర్ాజయ సువార్త యొకు శతయరవులను
ధెైర్యముగా ఎదుర్ొుంటార్మ. జయము మనదద.

మార్ము సువార్త యొకు నేప్థయము, ఆకృతి మర్శయు విష్యసూచకను ప్ర్శగణించాము గనుక,

కొనిి ముఖ్య అంశాలను చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

ముఖ్య అంశ్ాలు
మస్ట్ియ లేదా కరీసత ుగా యిేసు యొకు గుర్శతంప్ు నిసిందదహముగా మార్ము తన సువార్త లో
సంభాషించన అతయంత పారముఖ్యమన
ై అంశము. యిేసు వార్శ పాప్ముల నుండి వార్శని ర్క్షించుటకై

వచాుడను విష్యమును తన పాఠకులు తెలుసుకునాిర్ను నిశుయతను కల్వగశయుండాలని మార్ము
ఆశించాడు. యిేసు మర్ణమును జయించన ర్ాజు. ఆయన శకనతవంతయడు, భయంకర్మడు,

అనిర్పధ్నీయమన
ై వాడు, మర్శయు మహమానివతయడు. దదవుని ర్ాజయమును భువికన తెచుుట దావర్ా
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వార్శని విడిపించుటకు వచున విమోచకుడు ఆయన. వార్మ ఆయనను ఇక చూడలేర్ను

వాసత వమునినూ, ఆయన ఇంకను నియంతిరసత ునాిడు, మర్శయు ఆయన ఆర్ంభించన ర్క్షణను
సంప్ూర్ణము చదయడానికన తిర్శగవ
శ సాతనని వాగాేనం చదశాడు.

ఈ పాఠములో మన ఉదదేశాల కొర్కు, యిేసు మస్ట్ియతవము అను అంశమును ర్ండు

భాగాలుగా విభజించుదాము. మొదట, యిేసును శీమన ందిన మస్ట్ియ స్టేవకునిగా మనము

ప్ర్శగణించుదము. మర్శయు ర్ండవది, జయించుచుని మస్ట్ియ ర్ాజుగా ఆయన గుర్శతంప్ును మనము
చూదాేము. శీమన ందుచుని స్టేవకునిగా యిేసు పాతరతో ఆర్ంభించుదము.

శరమన ంద్ుచునన స్టేవకుడు
యిేసు శీమన ందుచుని స్టేవకుడు అను విష్యముపై మన చర్ు మూడు భాగాలుగా

విభజించబడింది. మొదట, మస్ట్ియను గూర్శున కొనిి యూదుల అంచనాలను మనము

ప్రసత ావించుదము. ర్ండవది, శీమన ందుచుని స్టేవకునిగా యిేసు యొకు ప్ర్శచర్యను సంకుచతముగా
ఎతిత చూప్ుదాము. మర్శయు మూడవది, యిేసు మస్ట్ియతతవమును గూర్శున ఈ అంశము యిడల
తన పాఠకుల నుండి మార్ము ఆశించుచుని సర్న
ై సపందనను గూర్శు మనము మాటాోడుదాము.
మస్ట్ియను గూర్శు యిేసు దినములలో సహజముగా ఉని యూదుల అంచనాలను మొదటిగా
చూదాేము.

యూద్ు అంచనఘలు
కరీసత ు కాలముకు కొనిి వందల సంవతిర్ాల కనత
ీ ం, ఇశాీయిేలీయులోో చాలామంది వాగాేన దదశము

వలుప్ల నివస్టించార్మ. దదశములో మిగశల్వయుని వార్మ అనయ పాలకుల దౌర్ెనయములో బాధ్ప్డా్ర్మ.

మొదట బబులోనీయులు, మాదీయులు మర్శయు పార్స్ట్కులు, తదుప్ర్శ గేక
ీ ులు, మర్శయు చవర్శగా

ర్పమీయులు. దదవుడు తయదకు ర్ాజయమును ప్ునర్మదధ ర్శంచు మస్ట్ియ విమోచకుని ప్ంప్ుతాడని పాత
నిబంధ్న ప్రవచనాలను ఉదాాటించునటట
ో ఈ సుదీర్ా శీమ చర్శతర యూదు వేదాంతయలను నడిపించంది.
యూదు మస్ట్ియతతవ ఆశలు వివిధ్ ర్ూప్ములను దాలాుయి. ఉదాహర్ణకు, ర్పమా

అధికార్మలకు వయతిర్ేకముగా తిర్మగుబాటట చదయుట దావర్ా మస్ట్ియ యుగములోనికన ప్రవ
ర ేశించాలని
దదవుడు కోర్ాడని జిలేతయలు విశవస్టించార్మ. దదవుడు ఆయన శతయరవులను నాశనము చదస్టి మర్శయు
ప్రజలను విడిపించుటకు అతీందిరయంగా జోకయం చదసుకుంటాడని వివిధ్ అప కల్వపిరక్స సమూహాలు

నమాుర్మ. ఇశాీయిేలు ధ్ర్ుశాసత మ
ై ొననంతవర్కు కూడా దదవుడు జోకయం చదసుకోడను విశవస్టించు
ీ ును గక
ప్ర్శసయుయల వంటి నామిసులు కూడా ఉనాిర్మ. కాబటిర, యిేసు దినాలోో, చాలామంది ప్రజలు తమ
మస్ట్ియ ర్ాకకై వేచచూశార్మ.

ఆయన దీనమన
ై , శీమన ందుచుని స్టేవకునిగా వచాుడు. యూదు మస్ట్ియ నిర్రక్షణ శతాబాేల

కనీతం దావీదు పాల్వంచన ర్ాజయముకు సార్ూప్యముగా ఉండు మస్ట్ియ ప్ర్శపాలన ఆధ్వర్యంలో భూమిపై
ర్ాజకరయ ర్ాజయము కొర్కు ఎదుర్మ చూస్టింది. కాని యిేసు భూమిపై ఆయన ప్ర్శచర్య కాలములో

ఇవివధ్మన
ై ర్ాజయమును సాాపించుటకు ప్రయతిించ లేదు. ఇందునుబటిర చాలామంది ఆయనను
మస్ట్ియగా అంగరకర్శంచలేదు.
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ఆసకనతకర్ంగా, శీమ న ందుచుని స్టేవకునిగా మస్ట్ియను గూర్శున ఆలోచన కొీతత దదమి కాదు.

పాత నిబంధ్న ప్రవకత యిన
ై యిష్యా, ప్రతదయకముగా యిష్యా 53లో, మస్ట్ియకు ఈ పాతరను

సూచంచాడు, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న తర్చూ దీనిని యిేసుకు అనువర్శతసత ుంది. యిేసు శీమన ందకపల తద
మర్శయు ప్ర్శచార్ము చదయకపల తద, మస్ట్ియగా పాత నిబంధ్న కోర్శన వాటిని నర్వేర్ేువాడు కాదని

కూడా మనము చెప్పవచుు. గనుక, ఆయనను కరస
ీ త ుగా అనర్మహనిగా చదయక, యిేసు శీమానుభవ ప్ర్శచర్య
ఆయనే నిజముగా కరస
ీ త ు అని ర్మజువు చదస్టింది. అయితద యిేసు జీవితకాలములో కేవలము కొదిేమంది
మాతరమే పాత నిబంధ్న అంశమును గీహంచార్మ. మస్ట్ియను గూర్శున సమకాలీన యూదు

అంచనాలకు చాలామంది కటటరబడియునిందున ఆయన వచునప్ుపడు వార్ాయనను గుర్శతంచలేదు.
సుషరముగా పాత నిబంధన గ్రంథములో మెస్ట్ీయ అను అంశము చఘలా

పారముఖ్యమెన
ై ద్ి. మెస్ట్ీయ అభిష్ేకతంచబడనవాడు, అభిష్ేకతంచబడన రాజు.
వాసత వానికత ఇశ్ారయేలు విధేయత చూపి మానవ రాజును ఆశించకుండఘ

ఉండనటటి తే
ల , కరరసత ు ఎలా వచేివాడని ఆశిర్యపడడం ఆసకతతకర్ం? కాని వార్క ఆ

విధముగా చేశ్ార్క. కాబటిర తమ పరజలను పటిర ంచుకొనని, పరపంచములో ద్ేవుని
నఘయయమును సాథపించని, సావర్థ పర్కల ైన ఈ “అభిష్ేకతంచబడనవారి” పర్ంపర్

ఉంద్ి. కాబటిర పాత నిబంధన గ్రంథములో ఇలాంటి ఆశ ఒకటి ఆవిర్భవించినద్ి.
“ఓహ్, మెస్ట్ీయ ఉండవలస్టిన తీర్కలో ఉననటలవంటి మెస్ట్ీయను మనము

కల్లగియుండలేమా?” మరియు రాబో యే మెస్ట్ీయ యొకు ఈ చితరము ఉననద్ి,
కాని పరతేయకముగా యెషయా గ్రంథములో రానునన మెస్ట్ీయకు మరియు

పరిశుద్ఘధతమకు మధయ ఒక మనోహర్మెైన సంబంధము ఉంద్ి. కావున పాత

నిబంధన పరజలు కేవలము మెస్ట్ీయ కొర్కు మాతరమే ఎద్ుర్కచూచుట లేద్ుగాని,
ధర్మశ్ాసత మ
ర ుకు విధేయత చూపుటలో తమకు సహాయము చేయు పరిశుద్ఘధతమ
రాకకై వార్క ఎద్ుర్కచూసుతనఘనర్క. కాబటిర యెషయా, పరతేయకముగా, మెస్ట్ీయ
మరియు ఆతమకు మధయ సంబంధము చితీరకరించిన విధఘనములను చూడడం
ఆసకతతకర్ం. ఆయన ఆతమతో నింపబడతఘడు; ఆయన ఆతమ చేత

అభిష్ేకతంచబడతఘడు. ఆయన ఆతమ ద్ఘవరా మాటాిడువాడు. కాబటిర ,

“యెర్ూషలేమునుండ వళి క, నఘవలన వినిన తండరయొకు వాగాదనముకొర్కు

కనిపెటర లడ” అని పునర్కతఘథనుడెైన యేసు అపొ సత లులతో పల్లకతన మాటలకు వార్క
ఆశిర్యపడలేద్ు. ఇద్ి ఈ విధంగా ఉంద్ి, “ఓహ్, చివరిగా మెస్టీ్ య చెబుతఘడని
మనము ఆశించిన మాటలను మెస్ట్ీయ చెపాుడు: ‘నేను’ పరిశుద్ఘధతయమని

అంద్ుబాటలలో ఉంచుతఘను.” వార్క చేయలేనిద్ి ఏమిటంటే ద్ేవుని నఘయయ
యుగ్ము మరియు ఆతమ యుగ్ములో మెస్ట్ీయగా ఉండుటకు చెల్లించవలస్టిన
మూలయమును గ్రహించలేకపో యార్క. యెషయా 53ను యెషయా 11తో వార్క

కలపలేద్ు. నఘయయము మరియు సమాధఘనమను రాజయమును మరియు ఆతమ
జీవితమును తీసుకురావాలంటే మెస్ట్ీయ మర్ణించఘలను వాసత వమును వార్క
అనుసంధఘనం చేయలేద్ు.
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డా. జాన్ ఆసావల్ర
ఈ యూదు అంచనాలను దృషిరలో ఉంచుకొని, శీమన ందుచుని స్టేవకునిగా యిేసు ప్ర్శచర్యను

దృషిరంచుదము.

యేసు పరిచర్య
యిేసు మర్ణించుట దావర్ా జయించాడు కాబటిర ఆయన ఆశుర్యకర్మడెైన మస్ట్ియ. సువార్త
ఆర్ంభములో, తయదకు ఆయనను స్టిలువకు నడిపించన వివాదములను మార్ము నివేదించాడు. మర్శయు
సువార్త లోని ర్ండవ సగభాగములో మొదటగా యిేసు యొకు ర్ాబో యిే శీమ మర్శయు మర్ణమును

గూర్శున అంశము ఎకుువగా కనిపిసత ుంది, మర్శయు తదుప్ర్శ ఆయన యొకు శీమ మర్శయు మర్ణము
ఉంటటంది.

యిేసు శీమను గూర్శున ఉదాాటనకు సమాంతర్ముగా ఆయన ప్ర్శచర్యను గూర్శున ఉదాాటన

ఉంది. అనేక మంది ప్రజలను ఆయన సవసా ప్ర్చాడు మర్శయు వార్శకన ప్ర్శచర్య చదశాడు. పాప్ులను

విమోచంచుటకు ఆయన తన జీవితమును కీమధ్నముగా చెల్వోంచాడు. దదవుని ప్రజల ప్రయోజనము
కొర్కై ప్రతి మలుప్ులోనూ దదవుని చతత మునకు తలవంచాడు.

శీమ మర్శయు ప్ర్శచర్య అను ఈ అంశాలను మార్ము శకనతవంతముగా కల్వపిన ఒక వాకయభాగము

ఏదనగా మార్ము 10:35-45. ఈ వాకయభాగములో, యిేసు ర్ాజయములో యాకోబు మర్శయు యోహాను

అనువార్మ ఘనమన
ై సాానముల కొర్కు యిేసును అడిగార్మ. మహమను ప ందుకోవాలనిన అభిలాష్ను
బటిర ఇతర్ ప్దిమంది శిష్యయలు కోప్ప్డిర్శ. కాని యిేసు ప్ండెరండుగుర్శని గదిేంచాడు. ప్ర్శచర్య చదయు
జీవితమును కోర్ాడు, మర్శయు ఆయన స ంత జీవితమును మాదిర్గ
శ ా ఇచాుడు.
స్టేవా ద్ృకుథము గ్ల నఘయకతవము నఘయకుడు పరిచర్యలో చుర్కకుగా
పాలుపొ ంద్ఘలని మరియు పౌలు చెపుి నటల
ి గా, ఇతర్కలకు సహాయము

చేయుటలో, ఇతయర్కలకు మద్ద తిచుిటలో, ఇతర్కలను స్టిద్ధపర్చుటలో తమను

తఘము ద్ఘర్పో యాలని కోర్కతయంద్ి. కాబటిర నఘయకుడు కేవలము వళి ండ మరియు
చెయయండ అను ఆజా ను మాతరమే ఇవవడు -- అవును, ఆజా ఇవవబడంద్ి, కాని

లక్షయయలను మరియు ఉద్ేదశ్ాలను నర్వేర్కి మార్గ ములో నఘయకుడు నడుసాతడు.
పని చేయుటను గ్ూరిి పౌలు చెపుి న విషయములను ఇద్ి నఘకు జఞాపకం
చేసత ుంద్ి. ఆ విషయములో ఆయన తన సహచర్కలంద్రి కంటే ఎకుువగా

శరమించఘడని అతడు చెపాుడు. కాబటిర స్టేవా ద్ృకుథము కల్లగిన స్టేవకునిగా

ఉండుట, పరజల ద్గ్గ ర్కత ద్ిగి వచుిట మరియు భార్ము మోయుట మరియు
ద్ఘనిని విమోచనఘ ద్ృకుథముతో మోయుట అనగా ఏమిటో అద్ి మనకు
తెల్లయజేసత ుంద్ి.

ర్వ. లాయర్ర కాకల్
ీ
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మార్ము 10:45లో ఈ విధ్మన
ై నాయకతవమును గూర్శు యిేసు వివర్ణను వినండి:
మనుషయ కుమార్కడు పరిచఘర్ము చేయంచుకొనుటకు రాలేద్ు గాని పరిచఘర్ము
చేయుటకును, అనేకులకు పరతిగా విమోచన కరయధనముగా తన పారణము
ఇచుిటకును వచెిననను (మార్కు 10:45).

నాయకతవము అనునది దదవునికన మర్శయు నడిపించబడు వార్శకన స్టేవ చదస్టే ర్ూప్ము అని యిేసు

సపష్ర ము చదశాడు. నాయకతవము ఖ్ాయతిని ప ందుకొనుటకు ఒక అవకాశం కాదు. కాని విర్మదధ ంగా, ఇది
చాలా సార్మో నాయకులు శీమన ందుటకు దార్శతీసుతంది. వాసత వానికన, ఇతర్మలకు స్టేవచదయు ఆయన

ప్ర్శచర్య చవర్కు మర్ణానికన నడిపస
ి త ుందని యిేసుకు తెలుసు. కాని ఇది ఆయన హతయ
త కొనిన ప్ర్శచర్య.
ఆయన శిష్యయలను కూడా దీనిని హతయ
త కొనమని ఆయన ఆజాాపించాడు.

మంచిద్ి, మార్కు సువార్త లో, పాత నిబంధనలో పరవచించబడన శరమన ంద్ు

స్టేవకుడు యేసు అను సంద్ేశము మనకు చేరన
ి ద్ఘ లేద్ఘ అని తెలుసుకొనుటలో
మార్కు పరతేయక శరద్ధ కల్లగియునఘనడు. సువార్త మొద్టి సగ్భాగ్ములో రాజుగా

యేసు పాతర ఎకుువగా ఉద్ఘాటించబడంద్ి, మరియు రండవ సగ్భాగ్ములో యేసు
యొకు శరమ మరియు మర్ణమును గ్ూరిి చెపుబడంద్ి. మరియు ఇకుడ

బహుశ్ా ముఖ్య వచనము ఏమనగా మార్కు 10:45, “మనుషయ కుమార్కడు
పరిచఘర్ము చేయంచుకొనుటకు రాలేద్ు గాని పరిచఘర్ము చేయుటకును,
అనేకులకు పరతిగా విమోచన కరయధనముగా తన పారణము ఇచుిటకును

వచెిననను.” ఆ విధమెైన స్టేవకులుగా ఉండఘలని శిషయయలను పోర తీహించిన ఆ

పరతయే క వచనము, మన సొ ంత హకుులను అభయస్టించక సువార్త పురోభివృద్ిధ కొర్కు
మరియు రాజయ విసత ర్ణ కొర్కు నిజముగా వాటిని పరకున పెటర లనటల
ి యేసును
మనకు మాద్ిరిగా చూపించిన సంద్ర్భములో వసుతంద్ి. మరియు శిషయయలు
ఆశించిన రరతిగా పర్లోకములో మనము ఉతత మ సాథనముల కొర్కు ఎలా

చూడకుండఘ ఉండఘలో, అద్ి మనపెై పరభుతవము చేయునటల
ి గా మనము ఎలా

అనుమతించకుండఘ ఉండఘలో ముఖ్యముగా మార్కు మనకు ఒక మాద్ిరి ఇచఘిడు.
కానీ బద్ులుగా, ఇతర్కల కొర్కు తనునతఘను అపుగించుకొనిన కరరసత ు మాద్ిరని
ి
మనము అనుసరిసత ాము, మరియు మనము అనుసరించే మాద్ిరి అద్ే.

డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
యేసు ఆజఞాపించిన ఇవివధమెన
ై స్టేవా ద్ృకుథము గ్ల నఘయకతవము ఎలా

ఉంటలంద్ర అని మనము ఆలోచన చేస్టన
ి టటి తే
ల , ఆ విధమెన
ై నఘయకతవమును

యేసు ఎలా పరద్రిశంచఘడర సువార్త లి ో మనము చూడవచుిను. యేసు అనేకమంద్ి
పరజలను మరియు వారి అవసర్తలను ఎద్ురకుననపుుడు, ఆయన

మొటర మొద్టిగా చఘలా చఘలా జఞగ్రతగా ఆలకతంచఘడు. వారకుడ ఉనఘనరో అకుడే
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వారిని కల్లశ్ాడు. వారి జీవితపు భౌతిక, భావోద్ేవగ్ అవసరాలపెై శరద్ధ చూపాడు;

వారి మాటలోినే కాక వారి మౌనములో కూడఘ ఏమి ద్ఘగి ఉంద్ర ఆలకతంచడఘనికత
జఞగ్రతతగా వినఘనడు. మరియు ఉద్ఘహర్ణకు యేండి తర్బడ ద్యయములు పటిర
తనునతఘను గాయపర్చుకొనుచునన కుమార్కని కల్లగిన ఇక నిరాశ మాతరమే
మిగిల్లయుననద్ని భావించిన తండరని గ్ూరిి మార్కు సువార్త లో మనము

చూడవచుి. “నఘకు అపనమమకముండకుండ సహాయము చేయుమని” ఆయన
చెపాుడు. ఆయనను గ్ద్ిదంచక, యేసు ఆయనకు సుంద్ించి, తన కుమార్కని
సవసథ పర్చఘడు. తర్కవాత సువార్త యొకు విక్షేపమార్గ ం మనము చూసాతము,

యేసు ఎకుడకత వళతతనఘనడు? యేసు తన అనుచర్కల పాపముల కొర్కు వల
ి చునఘనడు. ఆ
చెల్లించునటల
ి గా తన పారణము పెటర లటకై యెర్ూషలేము వళత

ద్ినములలోని సంసుృతి పరకార్ంగా తనకు ఏ విధమెన
ై మహిమనైనఘ పరకునపెటర ల
తఘయగ్ పూరితమెన
ై పేమ
ర ను గ్ూరిిన ఈ వయకరతకర్ణ మరియు తద్ుపరి తన

అనుచర్కల కొర్కు పారణమును పెటర లటకు పురికొలుుతయంద్ి. కాబటిర సువార్త లో

యేసు పరద్రిశంచిన పద్ధ తి ఇద్ే, ఆయన శరద్ధ చూపిన విధఘనము మరియు ఆయన
ఎద్ురకునన పరజలకు చెవి యొగ్ుగ విధఘనము ఇద్ే, మరియు తర్కవాత ఆయన

ఎకుడకత వళ్లిడు, తన పారణమును పెటరడఘనికత యెర్ూషలేము వళ్లిడు. ఇద్ి స్టేవా
ద్ృకుథము కల్లగిన నఘయకతవము.

డా. గగ్
ీ పర్రీ
యూదు అంచనాలను మర్శయు యిేసు ప్ర్శచర్యను మనసుిలో ఉంచుకొని, కరస
ీ త ుగా యిేసు

గుర్శతంప్ు యొకు ఈ కోణము యిడల మార్ము తన పాఠకుల నుండి ఆశించన ప్రతిసపందనను చూదాేము.

సరైన సుంద్న
తన అనుచర్మలు శీమన ందుతార్మ అని యిేసు బో ధించాడు. సమాజములో వార్మ వయతిర్ేకతను

ఎదుర్ొుంటార్మ. వార్మ తమ కుటటంబాలతో విభేదాలు కల్వగశయుంటార్మ. దయయప్ు శకుతల దావర్ా వార్మ

శరధించబడతార్మ మర్శయు వేధంి చబడతార్మ. వార్మ హంస్టించబడతార్మ, మర్శయు కొందర్మ చంప్బడతార్మ
కూడా. అయినను ఆయన వార్శ నుండి నిజాయితీ మర్శయు స్టిార్తవమును కోర్మతయనాిడు. మార్ము
12:30లో యిేసు ఈ ఆలోచనను ఎలా సంగీహంచాడో చూడండి:

నీవు నీ పూర్ణహృద్యముతోను, నీ పూరాణతమతోను, నీ పూర్ణవివేకముతోను, నీ
పూర్ణ బలముతోను, నీ ద్ేవుడెన
ై పరభువును పేరమింపవల ను (మార్కు 12:30).

ఇకుడ, దదవుడు తన ప్రజల జీవితాలపై కల్వగశయుని సంప్ూర్ణ ఉదదేశాలను న కను చెప్పడానికన

యిేసు దివతీయోప్దదశకాండము 6:5ని ఉలేోఖంచాడు. మన మనుగడ మర్శయు జీవితము యొకు ప్రతి
విష్యములోనూ ప్ర్శప్ూర్ణముగా దదవునికన సమర్శపంచుకోవాల్వ.
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యిేసును అనుసర్శంచుటలో తాయగము మర్శయు శీమ ఉంటాయి. అయినను ప్ర్శప్ూర్ణముగా

ఆయనకు సమర్శపంచుకోవాలని, మర్శయు ఆయన ర్ాజయము కొర్కు లోకము తృణీకర్శంచన మార్ాగలోో
జీవించదందుకు స్టిదధంగా ఉండాలని ఆయన కోర్మతయనాిడు.

ఒక ఉదాహర్ణగా, మార్ము 10:17-31లో ధ్నికుడెన
ై యౌవనసుతడి కథను గమనించండి.

నితయజీవము ప ందుటకు తానేమి చదయవల నని అతడు యిేసును అడిగాడు, మర్శయు తాను

కల్వగశనవాటనిిటిని అమిు బ్రదలకనముని యిేసు అతనికన చెపాపడు. అయితద యిేసు కోర్శనవి ధ్నవంతయడెన
ై
యౌవనసుతడు చదయగల్వగశన దానికంటే గొప్పవి, గనుక అతడు వయసనప్డుచు వళ్లో పల యాడు. ఇది వార్శని
ఆశుర్యప్ర్చకూడదని యిేసు తన శిష్యయలకు చెపాపడు ఎందుకంటే “ధ్నవంతయడు దదవుని ర్ాజయములో

ప్రవశి
ే ంచుటకంటె ఒంటె సూదిబజ
ె ె ములో దూర్మట సులభము.” తన శిష్యయల కుటటంబమును, గృహాలను
మర్శయు కల్వగశనవాటిని విడిచపటారలని ఆయన వార్శకన బో ధించుట కొనసాగశంచాడు. వార్మ

హంస్టించబడుటకు ఇష్ర ప్డాల్వ. వార్ాయన కొర్కు బలవవడానికన కూడా ఇష్ర ప్డాల్వ. మార్ము 8:34-35లో
యిేసు చెపపి నటట
ో గా:

ననున వంబడంపగోర్కవాడు తనున తఘను ఉపేక్షంచుకొని తన స్టిలువయెతితి కొని
ననున వంబడంపవల ను. తన పారణమును ర్క్షంచుకొనగోర్కవాడు ద్ఘని

పో గకటలరకొనును; నఘ నిమితత మును సువార్త నిమితత మును తన పారణమును
పో గకటలరకొనువాడు ద్ఘని ర్క్షంచుకొనును (మార్కు 8:34-35).

ఒక విధ్ముగా లేదా మర్ొక విధ్ముగా, ప్రతి కైసతవునికన స్టిలువ అనేది ఉంది. ర్క్షణ యొకు

ఆశీర్ావదము మర్శయు మహమ కొర్కు తాయగము చదయుట యోగయమన
ై ప్నే.

ఒక పరకు, స్టిలువనతయ
త కొనుమని యేసు చెపాుడు, కాని పేతయర్క తన చేతయలను
గ్మనించి ఒక ఖ్డగ మును చూచిన క్షణఘలు పేతయర్క జీవితములో ఉనఘనయ.

ఆయన పరధఘన యాజకుని చెవి తెగ్నరికాడు. చూడండ, శతఘబాదలుగా సంఘములో
ఇద్ొ క సంద్ేహముగా మిగిల్లపో యంద్ి, ఖ్డగ మా లేక స్టిలువా? మనము మానవ
చఘతయర్యం లేక మానవ పద్ధ తయలు లేక మానవ జఞానము అనుసరించఘలా? లేక
మనలను మనము ఉపేక్షంచుకొని యేసును వంబడసూ
త సవయమును-

చంపుకోవాలా? ఆ మహిమ, ఆయన కుమార్కని ద్ఘవరా ద్ేవుడు అనుగ్రహించు
మహిమ, యేసు మార్గ మును అనుసరించుట ద్ఘవరా, స్టిలువ ద్ఘవరానే

కనుగకనబడుతయంద్ి అని యేసు సుషరపర్చఘడు. కాబటిర మనము ఎలా, ఎకుడ

రాజీపడఘలనేద్ి కాద్ు పరశన, కాని వాసత వానికత, మనము యేసును అనుసరిసత ామా?
అనునద్ి పరశన. మరియు పరజలు ఆ ఉద్ేదశముకు కటలరబడనపుుడు, యేసు

మార్గ ము స్టిలువ మార్గ ము అని వార్క అర్థ ము చేసుకుననపుుడు, మరియు

ఆయనను అనుసరించుట అనగా తనునతఘను ఉపేక్షంచుకొని ఆయన కొర్కు
జీవించుట అని అర్థ ము చేసుకుననపుుడు, రాజీపడుట మరియు

రాజీపడకపో వుట, ఐకయత మరియు అనైకయత అను ఈ పరశనలు, కైసతవ జీవితము
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యొకు స్టిలువ-ఆకృతి సవభావముపెై మనము ద్ృష్ిర పెటన
ిర ంతవర్కు కూడఘ ఈ
విషయాలు ద్ఘనంతట అవే పరిషురించబడతఘయ.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే గపోడో
శిష్యర్శకమనేది కష్ర మన
ై మార్గ ము. వాసత వానికన, యిేసు ఆలోచన ప్రకార్ంగా, దదవుని ర్ాజయములో
ప్రవశి
ే ంచుటకు మన స ంత శకనతపై ఆధార్ప్డినప్ుపడు నిజానికన అది అసాధ్యమౌతయంది. మార్ము 10:27లో
యిేసు తన శిష్యయలను పల ర తిహంచన విధానమును వినండి:

ఇద్ి మనుషయయలకు అసాధయమే గాని, ద్ేవునికత అసాధయము కాద్ు; ద్ేవునికత
సమసత మును సాధయమే అనను (మార్కు 10:27).

యిేసు కోర్శన ర్రతిగా ఆయనకు తీవరమన
ై విధదయత చూప్ు శకనత మనకు లేదు. కాని దదవునికన

సాధ్యమే. మనము ఆయన ర్ాజయములో ప్రవేశించుటకు మనలో ఉని ఆ శకనతని ఆయన ఉప్యోగశసత ాడు.
ఆతమ శకతత లేకుండఘ కరస
ర త ులో ఎద్ుగ్ుటకు పరయతినంచుట, పవితరపర్చబడుట,

పరిశుద్ధ త మరియు నీతిలో ఎద్ుగ్ట అనునద్ి మనము చేయు ఒక చెడ్

పనియెైయుననద్ి. అద్ి ద్ేవునికత ఇషరము కాద్ు, మరియు అద్ి మనలను

పవితరపర్చడఘనికత మనలను ర్క్షంచిన ద్ేవునిపెై ఆధఘర్పడుటగా లేద్ు. కాబటిర

ఆతమ కార్యము, ఆతమ శకతత, మన జీవితఘలోి నుండ వచుి ఏ సతిియకైనఘ, మన
జీవితఘలోి ఏ అభివృద్ిధకైనఘ ఖ్చిితముగా అవసర్ం. అద్ుభతమెైన విషయం

ఏమిటంటే, యేసు తన మానవతవంలో మనకు మాద్ిరిగా ఉననటల
ి , ఖ్చిితముగా
ఆయన జీవితములో మనము చూస్టేద్ి అద్ే. పరిశుద్ఘధతయమడు వచిి కరరసత ు

జీవితములో పనిచేశ్ాడు, శకతతనిచఘిడు, అధికార్మిచఘిడు మరియు నడపించఘడు,
ఆయన పరిచర్య ఆర్ంభములో బాపిత సమము సమయములో ఆయనను

అభిష్ేకతంచఘడు, ద్ఘనికంటే ముంద్ు, కనయక గ్ర్భం తెర్కవగా ద్ేవుడు మానవునిగా
జనిమంచఘడు. శ్రధించబడునటల
ి ఆతమ ఆయనను అర్ణయములోకత నడపించుటను
మనము చూసాతము. ఆతమ వచిి ఆయనకు పరిచఘర్ము చేస్టన
ె ు. ఆతమ కరరసత ు
జీవితములో బలపర్చు పని చేసత ాడు. కాబటిర , కరరసత ు అనుచర్కలోి కూడఘ అద్ి
ఖ్చిితముగా సాధికారిక పనియే.

డా. కే. ఎర్శక్స థో యిన్ి
ర్పములోని తన వాసత విక శరీతలు తమ శీమ మర్శయు హంసను నిజమైన కరస
ీ తు

అనుచర్మలనుటకు సూచనగా భావించాలని మార్ము ఆశించాడు. ఆయన ర్ాజయము కొర్కైన యిేసు

ప్రణాళ్లకలో ఇది ఒక భాగము. మర్శయు ఈ వాసత వము దావర్ా తన పాఠకులు పల ర తిహంచబడాలని
మార్ము ఆశించాడు. యిేసును బలప్ర్చనటేో దదవుడు వార్శ కషారలోో కూడా వార్శని బలప్ర్మసాతడను
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నిశుయతను వార్మ కల్వగశయుండాలని ఆయన ఆశించాడు, తదావర్ా వార్మ తమ శీమలను ధెైర్యముతో
మర్శయు నిర్రక్షణతో ఎదుర్ొుంటార్మ.

యిేసు ఇంకను తన ర్ాజయమును నిదానముగా తెసత ునాిడు; ఆ ముగశంప్ుకై తన ప్రజల యొకు

శీమను ఆయన ఇంకను ఉప్యోగశసత ునాిడు; మర్శయు సహంచుటకు ఆయన ఇంకను మనలను
బలప్ర్మసుతనాిడు. యిేసు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము కొర్కు శీమప ందుట మనలను

నిర్మతాిహప్ర్చకూడదు; అది మనలను ఆదర్శంచాల్వ మర్శయు పేరర్ప
ే ించాల్వ. మనము ఆయన

స్టేవకులము గనుక శీమప్డుతయనాిము. మర్శయు ఒక దినమున మన శీమలు మనము ఊహంచనంత
ఆశీర్ావదములు — మనము ఎదుర్ొునిన కషారల కంటే ఎకుువ ఆశీర్ావదాలు — మనకు
ఇవవబడతాయను నిశుయత మనకుంది.

యిేసు యొకు గుర్శతంప్ును గూర్శు మనము ప్ర్శగణించు ర్ండవ విష్యముగా దదవుని

ర్ాజయమును భువికన తెచుద జయించు ర్ాజుగా ఆయన పాతర గమనించుదము.

జయంచుచునన రాజు
మస్ట్ియ దావీదు వంశప్ువాడని, దావీదు స్టింహాసనమును ప్ునర్మదధ ర్శంచ, చర్కాలము
ఇశాీయిేలును పాల్వంచుట ఆయన బాధ్యతయని పాత నిబంధ్న సపష్ర ము చదస్టింది. కరర్తనలు 89, 110
మర్శయు 132లో ఇవి ప్రవచంచబడుట మర్శయు మార్ము 12:35లో ధ్ృవీకర్శంచబడుట మనము

చూసాతము. కాబటిర, యిేసు కరస
ీ త ుగా లేదా మస్ట్ియగా గుర్శతంచబడిన ప్రతిచపట, ఆయన ర్ాజర్శక సాాయి
ధ్ృవీకర్శంచబడింది. ఉదాహర్ణకు, ఇందుమూలముగానే మార్ము 10:47-48లో ఆయన “దావీదు
కుమార్మడు”గా పిలువబడా్డు. మార్ము 14:61-62లో ఆయన మహాసభ యిదుట విచార్ణ

చదయబడినప్ుపడు, మర్శయు మార్ము 15:2లో ఆయనను పేతయర్మ విచార్ణ చదస్టన
ి ప్ుపడు యిేసు తానే
మస్ట్ియ ర్ాజని ప్రకటించాడు.

మార్ము ఉదాాటించన జయించుచుని ర్ాజుగా యిేసు పాతరను మూడు కోణాలోో చూదాేము.

యిేసు తన ర్ాజయమును ప్రకటించన వాసత వమును మనము ప్ర్శశీల్వంచుదము. ఆయన తన శకనత

మర్శయు అధికార్మును చూపించన విధ్మును చూదాేము. మర్శయు ఆయన తన శతయరవులను
జయించన విష్యానిి గమనిదాేము. యిేసు తన ర్ాజయమును ప్రకటించన సతయముతో
ఆర్ంభించుదము.

పరకటించబడన రాజయము
మార్ము 1:14-15లో యిేసు సువార్త ప్ర్శచర్యను మార్ము సంగీహంచన విధ్మును జాాప్కం
చదసుకొనండి, అకుడ అయన ఈ సమాచార్ం ఇచాుడు:
యోహాను చెర్పటర బడన తర్కవాత “యేసు కాలము సంపూర్ణమెైయుననద్ి,”

“ద్ేవునిరాజయము సమీపించి యుననద్ి; మార్కమనసుీ పొ ంద్ి సువార్త నముమడని
చెపుుచు ద్ేవుని సువార్త పరకటించుచు, గ్ల్లలయకు వచెిను!” (మార్కు 1:1415).
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యిేసు ప్రకటించు ప్ర్శచర్య యొకు ముఖ్య ఉదదేశం ఏమనగా దదవుని ర్ాజయము

సమీపించయునిది, మర్శయు మార్మమనసుి ప ంది నమిునవార్శకన దాని యొకు ఆశీర్ావదాలు
ఇవవబడతాయి అను సువార్త ను లేదా సువార్త మానమును ప్రకటించుట.

దాని యొకు ర్హసయములను తన శిష్యయలకు బో ధించుట దావర్ కూడా యిేసు ర్ాజయమును

ప్రకటించాడు. వాసత వానికన, ఇందుమూలముగానే ఆయన తర్చు ఉప్మానములలో – నియమించబడని
వార్శకన అవి మర్ుముగా ఉంచబడియుండగా నియమించబడిన వార్శకన ర్ాజయ ర్హసయములను –

ప్రతయక్షప్ర్చుటకు బో ధించాడు. మార్ము 4:11-12లో యిేసు తన శిష్యయలకు ఏమి చెపాపడో వినండి:
అంద్ుకాయన ద్ేవుని రాజయ మర్మము (తెల్లస్టికొనుట) మీకు

అనుగ్రహింపబడయుననద్ి గాని వలుపలనుండువార్క ఒకవేళ ద్ేవునివైపు తిరిగి
పాప క్షమాపణ పొ ంద్ుద్ుర్ని, “వార్క చూచుటకైతే చూచియు కనుగకనకను,

వినుటకత
ై ే వినియు గ్రహింపకయు నుండుట కును అనినయు ఉపమానరరతిగా
వారికత బో ధింపబడుచునన వని వారితో చెపుె ను!” (మార్కు 4:11-12).

మర్శయు వాసత వానికన, యిేసు తర్చు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు వివర్శంచాడు. ఉదాహర్ణకు,

మార్ము 10లో పిలోలువల , సులభముగా దదవుని ర్ాజయములో ప్రవేశించువార్శని ఆయన గుర్శతంచాడు,
మర్శయు ధ్నవంతయనివల , గొప్ప కష్ర ముతో ప్రవశి
ే ంచువార్శని గుర్శతంచాడు.

జయించుచుని ర్ాజుగా యిేసు పాతరలో మనము గమనించు ర్ండవ కోణము ఏమనగా దదవుని

యొకు భూర్ాజయ అధిప్తిగా ఆయన శకనత మర్శయు అధికార్మును చూపించుట.

పరద్రిశంచబడన శకతత మరియు అధికార్ము
యిేసు తన యొకు ర్ాజయ శకనత మర్శయు అధికార్మును ప్రధ్మంగా అదుుతకార్ాయల దావర్ా
ప్రదర్శించాడు. ఉదాహర్ణకు, సృషిర ఆయన ఆజా లను గైకొనినటట
ో మార్ము 4:41 చెప్త ుంది. మర్శయు

మార్ము 1:24, 3:11, మర్శయు 5:7లో మనము చూచనటట
ో గా దయయములు తర్చు ఆయనను దదవుని
కుమార్మనిగా గుర్శతంచాయి. ప్రకృతి మర్శయు దయయములపై ఆయన చతత మును నర్వేర్ముటలో యిేసు
సామర్ాయము దదవుని ర్ాజయమును భువికన తెచుుటకు ఆయన వచాుడని బలముగా ర్మజువు చదసత ుంది.

సవసా త కార్యముల విష్యములో కూడా ఇది వాసత వము. ర్ాజయ ఆశీర్ావదములలో జీవము మర్శయు

మర్ణము కూడా ఉనాియి. కాబటిర, యిేసు ప్రజలను సవసా ప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన ఆధికయత ప్రకార్ం,
ఆయన వార్శకన ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను ప్ంచపడుతయనాిడు.
బహుశ్ా కనీసం మూడు కార్ణములను బటిర యేసు అద్ుభతకార్యములు చేశ్ాడు:
ఒకటి ఆయన తన కనికర్మును చూపించడఘనికత, అనగా బాధపడుతయనన పరజల
యెడల ద్ేవుని కనికర్ము. కాబటిర ఆయన పరజలను సవసథ పర్కసుతనఘనడు,

ఎంద్ుకంటే ఆయన వారి యెడల కనికర్పడెను, వారిపెై జఞల్లపడెను. ఆయన వారి
అవసరాలను తీరాిలనుకుంటలనఘనడు, కాని అలా చేయుటలో, ఆయన

ఎవరోననన సతయమును కూడఘ ఆయన చూపిసత ునఘనడు, ఆయనే మెస్ట్ీయ

మరియు రాజయ ర్క్షణ తెచుివాడని చూపిసత ునఘనడు. కాబటిర అద్ుభతఘలు కేవలము
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ఆయన ద్ేవుడు అని మాతరమే సూచించుటలేద్ు గాని ఆయన గ్ురితంపుకు

సంకేతఘలుగా ఉనఘనయ, కాబటిర తఘనే మెస్ట్ీయయని సూచిసూ
త ఆయన వీటిని
చేయగ్లడు. మరియు మూడవ లక్షణము ఏమనగా మెస్ట్ీయతతవ ర్క్షణ

వచిింద్ని అద్ుభతఘలు సూచిసుతనఘనయ. ద్ేవుడు వాగాదనము చేస్టిన యుగ్ము
చరితరగా మారింద్ి మరియు రోగ్ములకు ద్ఘరితీస్టే శ్ాపముతిరిగి వచిింద్ి గ్నుక
ఆయన పరజలను సవసథ పర్కసుతనఘనడు. ఆహార్ము మరియు పానీయముపెై
పరిమితయలు ఉనఘనయ, గ్నుక ఆయన ఆహార్ము మరియు సమృద్ిధ

ద్ఘరక్షయర్సమును ఇసుతనఘనడు మరియు ఆయన మెస్ట్ీయ కాబటిర , ద్ీనిని మన

జీవితఘలలోనికత తీసుకురావడం ఆయన పనియెై ఉంద్ి కాబటిర అద్ుభతఘలు చరితరలో
ద్ేవుని యొకు మార్కులను తెసత ునఘనయ.

డా. జాన్ మకనునేో
అదుుతాలను చదయుటయిేగాక, యిేసు తన యొకు శకనతని మర్శయు తన ర్ాజాయధికార్మును

ఇతర్ మార్ాగలోో కూడా చూపించాడు. ఉదాహర్ణకు మార్ము 1:16-20లో, ఆయనను అనుసర్శంచుటకు

తమ ఇండో ను, కుటటంబాలను, మర్శయు వాయపార్మును విడిచపటటరమని యిేసు శిష్యయలను ధెర్
ై యముగా
పిలచాడు. ఆయన యుకత మైన సలహాలను మాతరమే ఇవవలేదు; ఆయన జీవితమును-మార్ము

సపందనను కోర్ాడు. వాసత వానికన, సువార్త వినేవార్ందర్శకర ఇచున ఒకే విధ్మైన ఆజా ఇది, మర్శయు ఒకే
విధ్మైన సపందనను ఆయన ఆశించుట కొనసాగశంచాడు. ప్రతి మానవుడు యిేసుకు విధదయుడెై, తమ
జీవితాలను ఆయనకు సమర్శపంచుకొని ఆయన నడిపించన చపటక
ి న ఆయనను అనుసర్శంచాల్వ.

బహుశా యిేసు యొకు అధికార్మును గూర్శు ఎకుువగా జాాప్కముంచుకొనవలస్టిన ఉదాహర్ణ

ఏమనగా మార్ము 2:3-12లో ప్క్షవాయువు గల వయకనత యొకు పాప్ములను యిేసు క్షమించుట.

కేవలము దదవుడు మాతరమే పాప్ములు క్షమించగలడని యిేసుకు మర్శయు ప్రతియొకుర్శకన తెలుసు.
అయితద అదుుతముగా, దదవుని యొదే నుండి క్షమాప్ణ కోర్మమని మానవునికన యిేసు చెప్పలేదు;

ఆయన అధికార్ముతో ఆ వయకనత పాప్ములు క్షమించాడు. ఫల్వతముగా, ఈ ప్రకటన మానవుని వినిప్ము
యొకు ధ్ృవీకర్ణ మాతరమే కాదు, కాని యిేసు యొకు ర్ాజాయధికార్మును కూడా ధ్ృవీకర్శసత ుంది.
మానవుని యొకు పాప్ములను క్షమించుట దావర్ా, దదవుని ర్ాజయములో నాయయము తీర్ుడానికన

ఆయనకు దెైవిక అధికార్ము ఉనిదని యిేసు చూపించాడు. క్షమించన వంటనే ఆ వయకనతని సవసా ప్ర్చన
పిముట, ఆయన సందదశము నిజముగా నేర్మగా దదవుని నుండి వచునదని యిేసు ర్మజువు చదశాడు.
మర్శయు వాసత వానికన, పాప్ములను క్షమించగల యిేసు అధికార్ము ఆయనను మనము

వంబడించుటకు ఒక కార్ణమయ
ై ునిది. ఆయన దావర్ా, మన పాప్ములు క్షమించబడతాయి, తదావర్ా

మనము దదవునితో సమాధానప్ర్చబడతాము. ఆయన శతయరవులుగా ఉండుటకంటే, ఆయన ర్ాజయములో
దాని దావర్ా వచుు నితయ ఆశీర్ావదములనిిటితో పాటటగా నిజాయితీగల పౌర్మలుగా ఉండవచుు,

విజయవంతయడెైన ర్ాజుగా యిేసు యొకు పాతరను గూర్శు మనము చెప్పబో యిే మూడవ

విష్యం ఏమనగా, ఆయన తన శతయరవులను జయించాడు.
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జయంచబడన శతయరవులు
యిేసు యొకు జీవితకాలములో అనేకమంది శతయరవులు ఉండిర్శ: ఆయనను వయతిర్ేకనంచన

యూదు నాయకులు, ఆయనను తిర్సుర్శంచన అవిశావసులు, ఆయన వళో గొటిరన దయయములు,

మర్శయు ఇతర్ శతయరవులు కూడా. మర్శయు ఆయన తన శతయరవులతో వివాదించన ప్రతి సంఘటనలోను,
ఆయనే గల్వచాడు. ఆయన వార్శ వాదములను ఓడించాడు; వార్శ ప్నాిగాల నుండి తపిపంచుకునాిడు;
ప్రజలను తమ బాధ్లోో నుండి విడిపించాడు. తన స ంత ఉదదేశాలను నర్వేర్ముటకై ఆయన వార్శ

ప్నాిగాలను కూడా ఉప్యోగశంచుకునాిడు, పాప్ము కొర్కు పారయశిుతత ము చదయుటకై తనను స్టిలువ
వేయుటకై ఆయన వార్శని అనుమతించెను. యిేసు నిజముగా మస్ట్ియ అని, దదవుని ర్ాజయమును
భూమిమీదికన తెచుు దావీదు ర్ాజని ఈ విజయాలనిియు ర్మజువు చదశాయి.

మార్ము తర్చుగా నమోదు చదస్టిన ఒక శతయర సమూహము ఏమనగా దయయములు. వాసత వానికన,

ఏ ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే కూడా దయయములపై మర్శయు సాతాను తంతరములపై యిేసు

అధికార్మును అధికముగా ఉదాాటించనది మార్ము సువార్త యిే. దయయములపై యిేసు యొకు నియంతరణ
వైప్ుకు తన శరీతల దృషిరని మార్ము మళ్లో ంచాడు.

యిేసు మర్శయు దయయముల మధ్యగల ఈ వివాదము యిేసు దదవుని ర్ాజయమును

తదచాుడనుటకు ర్మజువుగా ఉనిదని మార్ము యొకు అభిపారయము. ర్ాజయము యొకు ఉనికన శీమలు

లేని సమాధాన జీవితమును సూచంచదు. భినిముగా, యిేసు యొకు ర్ాజయము యుదధ ము చదయుటకు
మర్శయు తయదకు దుష్ర ర్ాజయ దయయప్ు శకుతలను ఓడించడానికన వచెునని ఇది సూచసుతంది. ర్పములో

ఉని కైసతవులకు, దీని అర్ామమి
ే టంటే వార్శ శీమ సుదీర్ా ఆతీుయ యుదధ ములో ఒక భాగముగా ఉంది.
కొంతకాలము వార్మ శీమబ ందినను మర్శయు హంస్టించబడిననూ, వార్మ జయించబడుతయని ప్రకు

ఉనాిర్మ మర్శయు ఒక దినమందు వార్శకన సంప్ూర్ణ విజయము ఉంటటంది. నేడు మన విష్యంలో కూడా
ఇదద నిజం.

దయయములపై యిేసు అధికార్ము ఎంత అదుుతముగా ఉందో , మర్ణముపై ఆయన గొప్ప

విజయము కూడా అంతద అదుుతముగా ఉంది, 1 కొర్శంథీ. 15:26లో పౌలు దీనిని “కడప్టి శతయరవు” అని
పిల్వచాడు. మనము చూచనటట
ో గా, యిేసు మర్ణించక ముందు తన మర్ణము తన విజయానికన

మార్గ మని ప్దద ప్దద ఆయన తన శిష్యయలకు వివర్శంచాడు. మర్ణము ఒక శతయరవు. అయితద యిేసు ఈ

శతయరవును ఓడించ తన స ంత ఉదదేశాల కొర్కు దీనిని ఉప్యోగశంచుకుంటాడు. ఒక ఉదాహర్ణగా, మార్ము
14:24-25లో ప్రభుర్ాతిర భోజన సమయములో యిేసు తన శిష్యయలకు ఎలా హామి ఇచాుడో వినండి:
అపుుడఘయన “ఇద్ి నిబంధన విషయమెై అనేకుల కొర్కు చింద్ింపబడుచునన నఘ
ర్కత ము.” “నేను ద్ేవుని రాజయములో ద్ఘరక్షయ ర్సము కొరతత ద్ిగా తఘరగ్ుద్ినమువర్కు
ఇకను ద్ఘనిని తఘరగ్నని మీతో నిశియముగా చెపుుచునఘనననను” (మార్కు
14:24-25).

సాధ్ువైన గొర్ల
ీ కాప్ర్శగా, నిర్మతాిహముకు కార్ణము కాకుండా, ఆయన మర్ణము పాప్ము

మర్శయు దాని ప్ర్శణామాలపై దదవుని నిబంధ్నా విజయముగా ఉంటటందని యిేసు వాగాేనము చదశాడు.
ఇది తన శిష్యయలతో ప్ంచుకునే చవర్శ భోజనము కాదని కూడా యిేసు వాగాేనం చదశాడు. జర్మగవలస్టిన
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భయంకర్మైన విష్యాలు జర్శగశన తర్మవాత – ఆయన ప్టర బడుట, తీర్మపలు, శీమ మర్శయు మర్ణము

– ఆయన ర్ాజయము మహమతో వచునప్ుపడు ఆయన మర్ల వార్శతో తారగుతాడు. పారచీన ప్రప్ంచములో
మార్ము వాసత విక శరీతలు మొదలుకొని ప్లు యుగములలో సంఘము వర్కు కూడా, మనము

పాలుప ందు ప్రభుర్ాతిర భోజన వేడుకలు కరస
ీ త ు విజయము మన శీమలనిిటిని తయదకు అధిగమిసుతందని
మనకు జాాప్కం చదసత ుంది. ఒక దినమున, యిేసుతో కూడా జయముగల భోజన వేడుకను జర్మప్ుకొను
బహుమానం మనకు ఇవవబడుతయంది.

ఆయన స్టిలువ, మర్ణము, మర్శయు సమాధిలో ఆయన మనలను పాప్ము నుండి

విడిపించుటకు కొంతకాలం మర్ణముకు ఆయనపై అధికార్మును యిేసు అనుమతించాడు. అయితద
యిేసు ఆ అధికార్ము యొకు ఆధీనములో ఉండలేదు. ఆయన ప్ునర్మతాానములో, సందదహము

లేకుండా తానే కరీసతని, దదవుడు తన ర్ాజాయనిి ప్ునర్శిర్శుంచడానికన ప్ంపిన మస్ట్ియ ర్ాజు తానేనని
ర్మజువు చదసత ూ మర్ణమును కూడా ఓడించాడు.

యిేసు ర్ాజుగా ఉండుటకు వచునటెో తద
ల , ఆయన విఫలమయాయడని దాని అర్ామా? ప్రతి

యుగములోనూ అనేక కస
ై త వులను కలవర్పటిరనటట
ో గానే ఈ ప్రశి హంస్టించబడుతయని మార్ము శరీతలను

కలవర్పటిర యుండవచుు. యిేసు భూమిపై ప్రసత ుతము పాల్వంచుటను మనము చూచుటలేదు. మస్ట్ియ
ర్ాజు నర్వేర్ువలస్టిన వాటనిిటిని ఆయన నర్వేర్శునటట
ో ఇకుడ కనిపించదు.

మార్కు సువార్త లో, మొద్టి సగ్భాగ్ములో, యేసు రాజతవము గ్ూరిి బలముగా

ఉద్ఘాటించబడంద్ి, కావున బలహీనతపెై యేసు తన అధికార్మును పరద్రిశంచఘడు.
పరకృతిపెై తనకు అధికార్ము కలద్ని కూడఘ ఆయన చూపించఘడు. తన చుటట
ర
అనుచర్కల సమూహమును ఏరాుటల చేయగ్లనని ఆయన చూపించఘడు.

ద్ెైవికమెన
ై -రాజు మన మధయ చేయగ్లడని నీవు ఆశించిన పరతి విషయమును

కూడఘ ఆయన చేసత ాడు. పరతేయకముగా మార్కు సువార్త లో, శిషయయలు గ్రహించుటకు

కషరముగా భావించిన ఆశిర్యము ఏమనగా, యేసు వారి మనసుీలోి నిద్ఘనముగా
ఉద్యంచుచుండగా, తఘనే రాజని న కతు చెపుడం ద్ఘవరా, తఘను

తిర్సురించబడుద్ునని, శరమపడుద్ునని మరియు మర్ణించుద్ునని చెపుుట
కొనసాగించడం. మరియు ఆర్ంభములో రాజు ఒక పరిచఘర్కునిగా వారి మధయకు

వచిిన ఆలోచనను వార్క గ్రహంి చుటకు కషరముగా భావించఘర్ని నఘ ఆలోచన, కాని
వాసత వానికత, రానునన మెస్ట్ీయను గ్ూరిిన పరవచనఘలను చూచి వార్క

గ్రహించగ్ల్లగార్క, రానునన మెస్ట్ీయను గ్ూరిి మాటాిడు యెషయా 53 వంటి

వాకయభాగాలను నీవు ఒక చోట పెటరవచుి, కాని అవి ఆయన శరమపొ ంద్ుతఘడు

మరియు మర్ణిసత ాడు అని కూడఘ మాటాిడుతయనఘనయ. మానవ పాపము కొర్కు
కరయధనము చెల్లించడఘనికత మరియు మానవాళి పాపముల కొర్కు

పారయశిితత ముగా తన ఘనతను పరకునపెటిర స్టిలువలో వల చెల్లించడఘనికత వాటిని

చేశ్ానని యేసు నమామడు. కాని వాసత వానికత, అద్ి కథ ముగింపు కాద్ు ఎంద్ుకంటే
తర్కవాత కరరసత ు మర్ణము నుండ తిరిగి లేచి పర్లోకములో మహిమపర్చబడ,
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సమసత సృష్ిరపెై రాజుగా ఉండు సాథనమును అధిరోహించి, సజీవులకును మరియు
మృతయలకును తీర్కి తీర్కిటకు నఘయయాధిపతిగా ఆయన వసాతడు.

డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
మొదటి శతాబే ములో అనేకమంది ఊహంచన విధ్మన
ై మస్ట్ియ కాదు యిేసు, మర్శయు నేడు
అనేకమంది ప్రజలు ఆశించుచుని మస్ట్ియ కూడా కాదు ఆయన. ఆయన శీమన ందుచుని

ప్ర్శచార్కునిగా జీవించాడు, మర్శయు ఈ విధ్ముగానే చదయుమని ఆయన తన ర్ాజయ ప్రజలను పిలచాడు.
మార్ము 4లోని వితయ
త వాని ఉప్మానము మర్శయు ఆవగశంజ ఉప్మానములో, హంస దావర్ా తన

అనుచర్మలు శీమప్డతార్ని, మర్శయు తన ర్ాజయము ఓడించబడుతయనిటట
ో గా కనిపిసత ుందని యిేసు
బో ధించాడు.

కొందర్శలో ర్ాజయ వాకయము వేర్మపార్శ ఫల్వసుతందని కూడా ఆయన బో ధించాడు. విధదయతతో వార్మ

దదవుని ర్ాజయమును హతయ
త కుంటార్మ. వార్మ యిేసును వంబడిసత ార్మ, మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును
అభివృదిధ చదసత ార్మ.

ర్ాజయము తాతాుల్వకముగా ముసుకు వేయబడింది; అది నిదానముగా అభివృదిధ చెందుతయంది;

అది శమాను అనుభవిసుతంది కూడా. అయితద తయదకు, దదవుని ర్ాజయము దాని సంప్ూర్ణతతో వసుతంది.
మార్ము 4:22లో యిేసు చెపపి నటట
ో గా:

ర్హసయమేద్న
ెై ను తేటపర్చబడకపో ద్ు; బయలుపర్చ బడుటకే గాని యేద్య
ి ు
మర్కగ్ుచేయబడలేద్ు (మార్కు 4:22).

తన వాసత విక శరీతలకు మర్శయు మనకు మార్ము ఇచుు సందదశం సపష్ర ముగా ఉంది. దదవుని
ర్ాజయము మర్ుముగా అభివృదిధ చెందుతయంది, హంస, శీమ మర్శయు శతయరవులకు వయతిర్ేకముగా

పల ర్ాడుతయంది. అయితద దదవుని కాలకీమ ప్టిరక ప్రకార్ంగా అది నిశుయముగా పర్మగుతయంది. దదవుని
ర్ాజయము మర్శయు యిేసు ప్ర్శచర్య ఆపివేయబడవు. ఒక దినమున, యిేసు ఆర్ంభించన దానిని

ముగశంచడానికన తిర్శగశ వసాతడు. ఆయన చవర్శగా మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఆయన శతయరవులనందర్శనీ
ఓడిసత ాడు మర్శయు అంతములేని నితయజీవప్ు చవర్శ దశలోకన ప్వేశిసూ
త మనము

మహమప్ర్చబడతాము, ఆ సమయములో, నేర్వేర్ుబడని పాత నిబంధ్న ప్రవచనమంటూ ఏమి
ఉండదు. ఆయన సమసత మును నేర్వేర్మును.

ముగింపు
ఈ పాఠములో, మార్ము గీంథకర్త ృతవము, ఆయన వాసత విక శరీతలు మర్శయు వారయుటకు గల

ఉదదేశమును ప్ర్శగణిసత ూ మార్ము యొకు నేప్థయమును మనము చూశాము. ఆయన సువార్త యొకు
ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను మనము అనేవషించాము. మర్శయు దాని యొకు ర్ండు ప్రధాన
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సువార్త లు

మూడవ పాఠము : మార్ము సువార్త

అంశాలను దృషిరంచాము: శీమన ందుచుని దాసునిగా మర్శయు జయశాల్వయిన
ై ర్ాజుగా యిేసు యొకు
గుర్శతంప్ు. మనసుిలో ఈ ఆలోచనలతో మనము ఈ సువార్త ను చదివినటెో తద
ల , మార్మును మనము

మర్శంత అర్ాము చదసుకొని ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములోని మన జీవితాలకు మర్శంత ఉతత మముగా దానిని
అనువర్శతంచుకోవడం మనం కనుగొంటాము.

ఎలో ప్ుపడు ఇతర్ సువార్త లో ో ఉదాాటించబడని యిేసు వయకనతతవము మర్శయు ప్ర్శచర్యను గూర్శు

మార్ము సువార్త ఎతిత చూప్ుతయంది. యిేసును శకనతవంతయనిగా, బలవంతయనిగా, ఆయన ప్ర్శసర్ాలోో
చుర్మకన
ై యజమానునిగా అది చూపిసత ుంది. అయితద, ఆయన శకనతవంతయడెైయుండి

శీమననుభవించుచుని స్టేవకుని పాతరను ఇష్ర ప్ుర్వకముగా అంగరకర్శంచాడని కూడా అది చూపిసత ుంది.

మన ప్రభువు యొకు మాదిర్క
శ న వివిధ్ ప్రతిసపందనలను మార్ము మనకు జాాప్కం చదసత ునాిడు. యిేసు

పాదముల యొదే ఆశుర్యముతో సాగశలప్డాల్వ, మౌనముగా ఆయన మాటను వినాల్వ, మర్శయు తీవరమన
ై
విధదయత దావర్ా ఆయన మాటలకు సపందించాలని మార్ము కోర్మతయనాిడు. యిేసు చదస్టిన ర్రతిగానే,

మనము కూడా దదవుని ర్ాజయము కొర్కు ఇష్ర ముతో బాధ్లను అనుభవించాలని ఆయన కోర్మచునాిడు.
యిేసు స్టిలువ దావర్ా ఆయన శతయరవులను గల్వచనప్ుపడు, ఆయన మనకొర్కు విజయమును

భదరప్ర్చాడని తెలుసుకొని మనము పల ర తిహంచబడాలని ఆయన కోర్మచునాిడు. మర్శయు ఆయన

ర్ాజయము సంప్ూర్ణతలో ఆ విజయమును మనకనచుుటకై యిేసు మహమతో వచుు దినము వర్కు ఆ
నిర్రక్షణలోనే మనము కొనసాగుతాము.
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