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సువార్త లు

నాలుగవ పాఠము
లూకా సువార్త

ఉపో ద్ాాతము
చాలా సంవతిర్ాల కిత
ీ ం, తగులబడుచుని ఆఫ్సు భ్వనములో కొంతమంది చికుుకునాిర్ను

విషయము గూర్శు వార్త లు నివేదించాయి. అప్ుపడు ఒక యువకుడు దడాలున గదిలోకి ప్రవేశించాడు

మర్శయు ర్క్షణ కొర్కు వార్మ అతని సవర్మును అనుసర్శంచార్మ. భ్వనములో నుండి బరదక
ి ి బయటప్డిన

వార్మ చెపిపన కథలు ఆ వయకితని భ్వనములో సవచఛందముగా ప్ని చదస్టత అగశిమాప్క వయకితగా వలో డించాయి.
అతడు తన పారణాలను అగశిలో కోలోపయినప్పటికీ, అకాల మర్ణము నుండి ఆయన చాలామందిని
ర్క్ించాడు.

ఇతర్ సువార్త ర్చయితల కంటే ఎకుువగా, యిేసును ర్క్ించదవాడిగా లూకా వివర్శంచాడు. మనము

దానిని గీహించినా గీహించకపల యినా, మానవాళి నశించిపల యి నిర్ాశకు గుర్ైంది, నిసిహాయంగా మర్శయు
నిర్రక్షణలేనిదిగా ఉంది. మనలను భ్యపటేర దదవుని తీర్మప నుండి తపిపంచుకొనే మార్గ ము మనకు లేదు.

అయితద యిేసు ఆయన జీవితమును వచిుంచి, మనలను ర్క్ించడానికి వచాుడని లూకా సువార్త మనకు
జఞాప్కం చదసత ుంది.

సువార్త లు అను మన పాఠయకీమములో ఇది నాలుగవ పాఠం, మర్శయు దీనికి మనము “లూకా

సువార్త ” అను పతర్మపటారము. ఈ పాఠంలో, కొీతత నిబంధ్నలో మూడవ సువార్త ను మర్శంత అర్ావంతంగా ఎలా
చదవాలో, మర్శయు దాని బో ధ్నను మన జీవితాలకు ఎలా అనువర్శతంచుకోవాలో మనము
విశదీకర్శంచుదము.

లూకా సువార్త ను మూడు దశలుగా మనము చూదాేము. మొదట, లూకా సువార్త యొకు

నేప్థయమును చూదాేము. ర్ండవది, దాని నిర్ాుణము మర్శయు విషయసూచికను అనేవషించుదము.
మర్శయు మూడవది, దానిలోని కొనిి ముఖ్యమన
ై అంశములను చూదాేము. లూకా సువార్త యొకు
నేప్థయముతో ఆర్ంభిచుదము.

నేపథయము
దాని గీంథకర్త ను, వాసత విక శరీతలను మర్శయు ర్చన యొకు సందర్ుము లేదా ప్ర్శస్టా త
ి ులను
ప్ర్శగణలోకి తీసుకుంటూ లూకా సువార్త యొకు నేప్థయమును అనేవషించుదము. మొదటిగా గీంథకర్త ను
గూర్శు చూదాేము.

-1వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు, మర్శయుఅనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్ర్ీలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

నాలుగవ పాఠము: లూకా సువార్త

గరంథకర్త
పారర్ంభ్ము నుండి, లూకా సువార్త ర్ండు సంప్ుటములు కల్వగశన ర్చనలో ఒక సంప్ుటముగా

గుర్శతంచబడిందని మనము ప్రసత ావించాల్వ. అప సత లుల కార్యములు ర్ండవ సంప్ుటము. మర్శయు దీనివలన,
లూకా సువార్త గీంథకర్త ను గూర్శున ప్రశిలు అప సత లుల కార్యములు గీంథకర్త ను గూర్శున ప్రశిలతో
ముడిప్డి ఉనాియి. లూకా 1:1-4లో లూకా సువార్త యొకు ప్ఠక
శ ను వినండి:

ఘనతవహంచిన థెయొఫిలా, ఆర్ంభమునుండష కనుులార్చూచి వాకయస్టేవకుల న
ై వార్ు
మనకు అపపగించిన పరకార్ము మనమధ్యను నెర్వేరన
ి కార్యములను గూరిి

వివర్ముగ వారయుటకు అనేకులు పూనుకొనాుర్ు గనుక నీకు ఉపద్ేశంపబడషన
సంగతులు నిశ్ియముగా జరిగినవని నీవు త్ెలిస్టికొనుటకు వాటిననిుటిని

మొద్టనుండష తర్చి పరిష్ాకర్ముగా త్ెలిస్టికొనియును నేనును నీ పేర్ట వాటిని
గూరిి వర్ుసగా ర్చించుట యుకత మని యెంచితిని (లూకా 1:1-4).

అప సత లుల కార్యములు 1:1-2లోని సార్ూప్య ప్ఠక
శ తో దీనిని పల ల్వు చూడండి:
ఓ థెయొఫిలా, యేసు త్ాను ఏర్పర్చుకొనిన అపొ సత లులకు పరిశుద్ాాతమ ద్ాారా,

ఆజఞాపించిన తర్ువాత ఆయన పర్మునకు చేర్ుికొనబడషన ద్ినము వర్కు ఆయన
చేయుటకును బో ధించుటకును ఆర్ంభంచిన వాటిననిుటిని గూరిి నా మొద్టి
గరంథమును ర్చించితిని (అపొ సత లుల కార్యములు 1:1-2).

థెయొఫిలా అను పతర్మగల వయకితకి గీంథకర్త వారశాడని ఈ ర్ండు ప్ఠక
శ లు సూచిసుతనాియి. అప సత లుల
కార్యముల ప్ఠక
శ మునుప్టి గీంథమును గూర్శు ప్రసత ావిసుతంది. ఆ మునుప్టి గీంథము లూకా సువార్త యని
అనేక మంది ప్ండితులు నిర్ాధర్శంచునటు
ో ఇది చదస్టింది.

ఈ ర్ండు గీంథములను ఒకే వయకిత వారశాడని సూచించు మర్ొక ఆధార్ము కూడా ఉంది. లూకా సువార్త

యొకు గరక
ై అప సత లుల కార్యముల గరక
ై కి సమానంగా ఉంటుంది, కాని ఇతర్ సువార్త ల శల్వ
ై కి చాలా
ీ ు శల్వ
ీ ు శల్వ
భినింగా ఉంటుంది. సువార్త యొకు సార్వజనికత, ప్ర్శశుదాధతు కార్యము, దదవుని చితత ము మర్శయు

వాకయము యొకు అనివార్యమన
ై శకిత, మర్శయు “కీీసత ు కార్యమును ర్క్షణ”గా ప్దదప్దద వివర్శంచుట వంటి ఒకే
విధ్మైన అంశాలను గీంథాలు ఉదాాటిసత ునాియి. కాబటిర, ర్ండు గీంథాలను ఒకే ర్చయిత వారశాడని ఊహిస్టతత,
ఆయన ఎవర్ైయుంటార్మ?

మూడవ సువార్త యొకు గీంథకర్త ను గూర్శు ర్ండు దశలుగా మనము ప్ర్శశీల్వంచుదము. మొదటిగా,

ఈ సువార్త లూకా అను వయకిత దావర్ా వారయబడిందను సాంప్రదాయ అభిపారయమును మనము

ప్ర్శశీల్వంచుదము. మర్శయు ర్ండవదిగా, లూకా యొకు వయకితగత చర్శతన
ర ు అనేవషించుదము. ఈ సువార్త ను
లూకా వారశాడను సాంప్రదాయ అభిపారయమును మొదటిగా చూదాేము.
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సాంపరద్ాయ అభపారయము
లూకా సువార్త లో దాని యొకు ర్చయితను గూర్శు ప్రసత ావించబడలేదు గనుక ఇది సాంకేతికంగా

అనామధదయంగా ఉంది. అయితద ఇది మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. దీనిని ఎవర్మ వారశార్ో థెయొఫిలాకు

తెలుసు, గనుక ర్చయిత తనను గుర్శతంచుకొనవలస్టిన అవసర్త లేదు. అయితద, గీంథకర్త యొకు గుర్శతంప్ును
గూర్శు అనేక విధ్మన
ై సమాచార్ాలునాియి.

మూడవ సువార్త ను లూకా వారశాడను సాంప్రదాయ అభిపారయమును నిర్ాధర్శంచుటకు కనీసం మూడు

విధ్ముల ైన ఆధార్ాలు ఉనాియి. మొదట, కొీతత నిబంధ్న గీంథములోని ఇతర్ భాగములలో గల వాయఖ్యలు
ఆయన గీంథకర్త ృతవమును సూచిసుతనాియి.

మూడవ సువార్త యొకు గీంథకర్త తన ప్ర్శచర్య యొకు చివర్శ సంవతిర్ాలోో పౌలుతో కూడా

ఉనాిడని కొీతత నిబంధ్న సూచిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములలో, గీంథకర్త కొనిిసార్మో “వార్మ”
అను ప్రథమ ప్ుర్మషతో మర్శయు “మనము” అను ఉతత మ ప్ుర్మషతో కథను తెల్వయజపాపడు. అప సత లుల

కార్యములు 27:1-28:16 ఈ ఉతత మ ప్ుర్మష కథనములోోని చివర్శ భాగముగా, మర్శయు ఇది పౌలు ర్ోమా
ప్రయాణమును గూర్శు వివర్శసత ుంది.

దీనికి అదనముగా, ఈ సమయములో ఆయనకు ఉనిటువంటి కొంతమంది సహ-ప్ర్శచార్కులలో

లూకా ఒకడు అని పౌలు ప్తిరకలు సూచిసుతనాియి. ఉదాహర్ణకు, 2 తిమోతి 4:11లో, పౌలు యొకు

మర్ణము సమీపిసత ునిప్ుపడు, “లూకా మాతరమే నా యొదే ఉనాిడు” అని పౌలు తిమోతికి చెపాపడు.

లూకా మూడవ సువార్త మర్శయు అప సత లుల కార్యములను వారశాడని ఈ విధ్మైన సమాచార్ము ర్మజువు
చదయదు, కాని ఒక బలమన
ై అవకాశమును మాతరం ఇసుతంది.

ర్ండవది, లూకాయిే ర్చయిత అని లూకా సువార్త యొకు ఆర్ంభ్ ప్రతులు సూచిసుతనాియి.
ఆర్ంభ పరతులకు కాలమును నిర్ణ యంచుట నిజముగా అధిక సాంకేతిక విజఞానము,

మరియు పండషతులు పారచీన పరతులకు కాలము నిర్ణ యంచడానికి మూడు విధాల ైన

ర్ుజువులను ఉపయోగిసత ార్ు. ఒకటి, మరియు వాసత వానికి అతయంత పారముఖ్యమైనద్ి,
— ఇద్ి కొనిుసార్ుు విద్ాయర్ుాలను ఆశ్ిర్యపర్ుసుతంద్ి — కాని అతయంత పారముఖ్యమైన

పురాలిపి శ్ాసత రం. పురాలిపి శ్ాసత ంర పురాతన చేవరాతలను సూచిసుతంద్ి; “పురా” అనగా

పాత మరియు “లిపి” అనగా వారత; కాబటిర పురాతన ర్చన. పండషతులు, పురాలిపి శ్ాసత ర
నిపుణులు పరతులు వారయబడషన తర్ువాత కొనిసార్ుు కొనిు ద్శ్ాబదాలలో, లేక

ఖ్చిితంగా యాభై సంవతసరాలోు అవి వారయబడషన కాలములను చెపపగలర్ు,

ఎంద్ుకంటే ఒక భదషలో చేవరాత కాలకరమేనా మార్ుతుంట ంద్ి. కొనిుసార్ుు సాయంగా
వర్ణ మాల కూడా ద్ాని ర్చనల ఆధార్ంగా కాలకరమేనా మార్ుతుంద్ి, కాని విషయాలు
వారయబడషన పద్ా తి పరకార్ం మాతరం ఖ్చిితముగా మార్ుతుంట ంద్ి; కాబటిర అద్ి

పురాలిపి శ్ాసత రం. రండవద్ి ఒక విధ్మన
ై ర్సాయన విశ్లుషణ. ఉద్ాహర్ణకు, కార్బన్
ఫో రటరన్ డేటింగ్, లేద్ా ఇతర్ విధ్మైన పరటక్షలు ఉనాుయ, ద్ీనిలో ద్ాని కాలమును
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నిర్ణ యంచేంద్ుకు వార్ు శరాను లేద్ా జంతు చర్మమును లేద్ా వారయబడషన

డాకుయమంట్ ను పరటక్షసత ార్ు. పరతికి కాలమును కేటదయంచు మూడవ విధానము

బదహయపర్ముగా చేయబడషన వాయఖ్ాయలు లేద్ా పరకటనలు. వాటిని కాప్ చేస్టన
ి శ్ాసుతీలు
చాలా అర్ుద్ుగా వాటికి కాలమును నిర్ణ యంచార్ు కాని ఆ పరతు ఎపుపడు కాప్
చేయబడషనద్ో గురితంచుటకు మనకు సహాయము చేయుటలో కొనిుసార్ుు వార్ు

సంజఞామానం లేద్ా వాయఖ్యను చేసత ార్ు. కాబటిర పరతుల కాలమును నిర్ణ యంచుటకు ఇవి
మూడు వేరేార్ు విధానాలు.

డా. మార్డు సారీస్
లూకా సువార్త యొకు అతయంత విశవసనీయ పారర్ంభ్ ప్రతులలో ఒకటి ప్పిర్స్ సంఖ్య 75, మర్శయు

ఇది తర్చుగా “పత-75”గా సూచించబడింది. ఈ వారతప్రతి సుమార్మ కీీ.శ. 180 నాటిది. దీనిలో ఇతర్ పారచీన
వారతప్రతుల కంటే ఎకుువగా మూడవ సువార్త ఉంది, మర్శయు దీనికి “లూకా వారస్టిన సువార్త ” అను శీర్శషక
ఉంది.

అనేక ఇతర్ పారచీన వారతప్రతులు లూకాను సువార్త ర్చయితగా గుర్శతసత ాయి, మర్శయు పారచీన

వారతప్రతులు ఏవియు కూడా దీనిని వేర్వవర్శకి ఆపాదించవు. మూడవదిగా, ఆదిమ సంఘము యొకు
ర్చనలు కూడా లూకాను ర్చయితగా గుర్శతసత ాయి.

ఆదిమ సంఘము యొకు ముఖ్యమన
ై డాకుయమంటు
ో తర్చుగా మూడవ సువార్త ను లూకాకు

ఆపాదిసత ాయి. సుమార్మ కీీ.శ. 170 నుండి 180 మధ్య నిర్ణయించబడిన, ముర్టోర్శయన్ ఫ్ారగుంట్, కొీతత

నిబంధ్న ప్ుసత కాలను పారమాణిక ప్ుసత కాలుగా ప్ర్శగణించిన పారచీన డాకుయమంట్ గా ఉంది, మర్శయు ఇది
సపషర ముగా మూడవ సువార్త ర్చయిత లూకా అని చెప్త ుంది.

లూకా సువార్త కు యాంటి-మార్శియోనట్
ై ప ర లాగ్ గా పిలువబడుతుని మర్ొక పారచీన సాక్షయము

హెర్టిక్స మార్శియన్ ను తిర్సుర్శంచుటకు సుమార్మ కీీ.శ. 160-180లో వారయబడినది. ఇది మూడవ
సువార్త ను ఈ విధ్ముగా ప్ర్శచయము చదసత ుంది.

లూకా, స్టిరియాలోని అంతియొకయకు చెంద్ినవాడు, ఉద్ో యగరటత్ాయ ఒక వెైద్ుయడు,
అపొ సత లుల యొకక శషుయడు. తర్ువాత కాలములో ఆయన పౌలును

అనుసరించాడు ... లూకా, ఆతమ పేరర్ణలో, అకయ పారంతములో తన సువార్త అంతటినీ
ర్చించాడు.

అంతదకాక, ర్ండు మర్శయు మూడవ శతాబే ప్ు అనేక సంఘ నాయకులు లూకాను మూడవ సువార్త

ర్చయితగా గుర్శతంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, కీీ.శ. 130 నుండి 202 వర్కు నివస్టించిన ఐర్ేనియస్; సుమార్మ కీీ.శ
150 నుండి 215 వర్కు నివశించిన అలగజందిరయ వాడెన
ై కో మంతు; మర్శయు కీీ.శ. 155 నుండి 230 వర్కు
నివశించిన తెర్త మళ్ల
ో లూకాను ర్చయితగా ధ్ృవీకర్శంచార్మ.
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లూకా మూడవ సువార్త యొకక ర్చయత అని మనము పరతివిధ్మన
ై నమమకమును
కలిగియుండవచిని నా భదవన. లూకా ఒక వెద్
ై ుయడు అని అపొ సత లుల కార్యములు

ద్ాారా మనకు త్ెలుసు, వాసత వానికి, పౌలు చిను ఆస్టియా పైభదగములో త్రరయ అను
పరద్శ్
ే మునకు వసుతనుపుపడు ఇతనిని కలుసుకునాుడు. ఆయన లూకాను

కలుసుకునాుడు, మరియు వారిద్ార్ూ ఫిలిప్పకి కలస్టి పయనించార్ు మరియు ఒక

వెైద్ుయనిగా లూకా ఫిలిప్పలోనే ఉండెను, తద్ుపరి పౌలు కరర.శ్. 57లో యెర్ూషలేముకు
వెళ్ు ల సమయములో ఫిలిప్పలో అతనిని తిరిగి కలుసాతడు. కాబటిర లూకాకు పౌలు

బదగుగా త్ెలుసు, ఆయనత్ర పయనించాడు అను విషయము కొరతత నిబంధ్న ద్ాారా
మనకు త్ెలుసుతంద్ి, మరియు లూకా సువార్త ను వారస్టినద్ి ఈ లూకాయే అని పరతి
విధ్మన
ై ర్ుజువు ఉంద్ి.

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
మీర్ు పౌలు యొకక సహచర్ులలో ఒకని పేర్ు ఉజఞాయంపుగా చెపేత, బహుశ్ా లూకా

గుర్ుతకురాడు. పౌలు పతిరకలోు అతడు అంత పారముఖ్యమన
ై వయకిత కాద్ు. మీర్ు బహుశ్ా
తీతు లేద్ా వేరొకరి పేర్ు చెపత ార్ు. పౌలు పతిరకలోు అతడంత ముఖ్యమన
ై వయకిత కాద్ు
అను వాసత వము, సువార్త మరియు అపొ సత లుల కార్యములు రండూ లూకాకు

ఆపాద్ించబడుట బహుశ్ా సరైనద్ే అని సూచిసుతంద్ి. అయత్ే సువార్త లు మొద్టిగా
పరసార్ం చేయబడషన ఆర్ంభ ద్శ్లో వాటికి ఆపాద్ించబడషన వయకుతల పేర్ును

ఆలోచించుట మంచి విషయమే అని నేను భదవిసుతనాును. కాబటిర లూకాకు ఈ సువార్త

ఆపాద్ించబడుట మరియు అద్ే ర్చయత అపొ సత లుల కార్యములోు పౌలు సహచర్ుడషగా
కనిపిసత ునాుడను వాసత వము యొకక కలయక, రండు పుసత కాల ర్చయత పౌలు

సహచర్ులోు ఒకడును, పౌలు పరయాణాలు కొనిుటిలో కలస్టి పయనించిన లూకా అని
చెపపడానికి గొపప అవకాశ్మును కలిగిసత ుంద్ి.

డా. ర్శచార్డ్ బకాహం
ఈ సువార్త ను లూకా వారశాడను సాంప్రదాయ అభిపారయమును మనము ధ్ృవీకర్శంచాము గనుక

లూకా యొకు వయకితగత చర్శతన
ర ు చూదాేము.

వయకితగత చరితర
లూకా వయకితగత చర్శతన
ర ు గూర్శు కొీతత నిబంధ్న గీంథము కనీసము నాలుగు విషయాలు

తెల్వయజేసత ుంది. మొదట, ఆయన అప సత లుడు కాడు. వాసత వానికి, లూకా తన సువార్త లో వారస్టిన ఏ
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సంఘటనలకు కూడా ప్రతయక్ష సాక్ిగా లేనటు
ో గా కనిపిసత ుంది. లూకా సువార్త 1:1-2 నుండి ఈ వివర్ాలు
వినండి:

ఆర్ంభము నుండష కనుులార్ చూచి వాకయస్టేవకుల ైనవార్ు మనకు అపపగించిన

పరకార్ము మనమధ్యను నెర్వేరిన కార్యములనుగూరిి వివర్ముగ వారయుటకు
అనేకులు పూనుకొనాుర్ు (లూకా 1:1-2).

చరితర ర్చనను పరిచయం చేయడానికి చరితరకార్ుడు తర్చూ వారస్టే ముంద్ుమాటను
కలిగియునుద్ి నాలుగు సువార్త లు ో లూకా సువార్త ఒకకటే. కాబటిర ఆ కాలములో

చారితిరక పద్ా తిని అనుసరించడమును గూరిి పరత్ేయక అహంకృతి కలిగిన వయకిత లూకా
అని ఇద్ి సూచిసుతంద్ి. మరియు ముంద్ుమాటలోని ఆధార్ములను గూరిి ఆయన

మాటదుడాడు. ఆయన పరతయక్ష సాక్షయముగా ఉనాునని చెపపడము లేద్ు, కాని పరతయక్ష

సాక్షుల సాక్షయమును తీసుకొని నమోద్ు చేసత ునాునని చెపాపడు. కాబటిర పరతయక్ష సాక్ష

సాక్షయమును గూరిిన ఆయన పరకటన మనకు ఉంద్ి. అయత్ే పౌలు యెర్ూషలేముకు
వెళ్లునపుపడు, యెర్ూషలేముకు ఆయన చివరి పరయాణములో లూకా ఆయనత్ర కూడా
ఉనాుడు, పౌలు 2 సంవతసరాల పాట చెర్సాలలో ఉనాుడు. లూకా యెర్ూషలేములో
మరియు పాలస్ట్త నాలోని ఇతర్ పరద్శ్
ే ాలోు ఆ కాలములోనే తిర్ుగినటు కనిపిసత ుంద్ి.
కాబటిర ఆయనకు తగినంత అవకాశ్ం ఉంద్ి, వాసత వానికి 2 సంవతసరాలు, ఆయన
ఇంటర్ూాూ చేస్టియుండవచుి, – ఒక మంచి పారచీన చరితరకార్ుడు

చేయాలనుకునుటు గా – అతడు యెర్ూషలేము సంఘములో సభుయలుగా ఉను,

పరభువు సహో ద్ర్ుడెన
ై యాకోబు వల ఖ్చిితముగా చుటట
ర నును పరతయక్ష సాక్షులను
ఇంటర్ూాూ చేస్టియుండవచుి. పండెరండుగుర్ు అపొ సత లులలో కొంద్ర్ు బహుశ్ా

యెర్ూషలేము చుటట
ర లేద్ా పాలస్ట్త నాలోని ఇతర్ భదగాలలో ఉండషరి. కాబటిర పరతయక్ష

సాక్షులను ఇంటర్ూాూ చేయుటకు లూకా ఒక మంచి సాానములో ఉనాుడు. అంత్ేగాక
పౌలుత్ర కూడా అతడు రోమాకు వెళ్ు లడు, మరియు అకకడ యేసును గూరిి

జఞాపకమును కథలు చెపపే ఇతర్ పరజలు కూడా ఉనాుర్ు. కాబటిర లూకా పరతయక్ష
సాక్షులత్ర చాలా మంచి సంబంధ్ము కలిగియునాుడని మనము చెపపవచుి.

డా. ర్శచార్డ్ బకాహం
ర్ండవదిగా, లూకా కస
ై త వయములోకి వచిున ఒక అనుయడుగా కూడా కనిపిసత ునాిడు. పౌలు చెర్సాలలో

నుండి కొలస్ట్ియులకు వారస్టినప్ుపడు, ఆ సమయములో పౌలుతో కూడా ఉని లూకా నుండి కూడా
వందనములు తెల్వయజేశాడు. కొలస్ట్ి 4:14లో పౌలు ఏమి వారశాడో వినండి,
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లూకా అను పిరయుడెైన వెైద్ుయడును, ద్ేమాయు మీకు వంద్నములు చెపుపచునాుర్ు
(కొలస్ట్స. 4:14).

వచనములు 10-11లో, ఆ సమయములో ఆయనతో ప్ని చదసత ునిఅర్శసత ార్ము, మార్ము మర్శయు

యూసుత అనువార్మ మాతరమే యూదులు అని పౌలు చెపాపడు గనుక ఇది పారముఖ్యమన
ై ది. కాబటిర, లూకా
ఒక అనుయడు అని చెపపి ముగశంచడం యుకత మన
ై ది. అప సత లుల కార్యములు 1:19లో, లూకా అర్మాయిక్స ను
“వార్శ భాష”గా వివర్శంచిన దానిని బటిర ఇది ర్మజువుచదయబడింది. అర్మాయిక్స యూదుల భాష, కాని ఆయన
భాష కాదు.

మూడవది, లూకా విదాయవంతుడుగా కూడా కనిపిసత ునాిడు. కొీతత నిబంధ్న గీంథములో చాలా

ప్ుసత కాలు సాధార్ణంగా సపషర మైన గరక
ై లో వారయబడినవి. అయితద లూకా సువార్త లోని భాషా
ీ ు భాషా శల్వ
ప్రయోగము మర్శంత కుతర్ుమైనదిగా ఉంది.

లూకా విదాయవంతుడు అనే వాసత వము కొలసియులకు 4:14లో పౌలు ఆయనను “వైదుయడు”గా

గుర్శతంచుటలో కూడా ప్రతిబింబించబడింది. కొీతత నిబంధ్న కాలములో వద
ై యము అనేది నేటివల ఒక

కీమబదధ మైన శిక్షణగా లేనప్పటికీ, దీనికి నప్
ై ుణయత, యోగయత మర్శయు నేర్ముకొనే సాాయి అవసర్మై
యుండదవి.

లూకా వయకితగత చర్శతన
ర ు గూర్శు మనకు తెల్వస్టిన నాలుగవ విషయము ఏమనగా అప సత లుల

కార్యములలో ప్ర్శచర్యను గూర్శు నివేదించబడిన అనేక సంఘటనలలో ఆయన పౌలుతో పాల్వవాడుగా
ఉనాిడు.

ఫిలేమోను ప్తిరక వచనము 24లో పౌలు వివర్శంచినటు
ో గా, లూకా అతని “జతప్నివాడు.” అప సత లుల

కార్యములు 16:6-10 ప్రకార్ం, లూకా మొదటిగా పౌలును తోరయలో కల్వశాడు మర్శయు మాస్టిదో నియకు

వళ్లోమని ప్ర్శచర్య పిలుప్ుకు పౌలు సపందించినప్ుపడు అతనితో కూడా వళ్లోడు. అప సత లుల కార్యములు

16:40-20:5లో నమోదు చదయబడిన ఫిల్వప్పలో సుదీర్ా నివాసము మినహా ఆ సమయము నుండి లూకా
ఎలో ప్ుపడు పౌలుతో కూడా ఉనాిడు. లూకా యొకు విశావసయతను గూర్శు ప్రతదయకముగా అప సత లుల

కార్యములు 27:1లో చెప్పబడింది, అకుడ అతడు ర్ోమాకు పౌలు చదస్టన
ి ప్రమాదకర్మన
ై ప్రయాణములో
కలస్టి వళ్లోడు.

కొరతత నిబంధ్న పరజలంద్రిలోకలాు, లూకాను కలవాలని నేను ఆశ్పడుచునాును.
ఒకసారి, నేను వెద్
ై ుయడషు కావాలని ఆశంచాను, గనుక అతడు ఎలు పుపడు ననుు

ఆశ్ిర్యపర్చాడు. సువార్త లు ో ఒకద్ానిు వారయడానికి అతడు అర్హత సాధించినపుపడు,
వాటిపై నా వీక్షణకు సరిపో యే అనేక విషయాలు ఉనాుయని నేను భదవించాను.

మొద్టిద్ి కేవలము వయకితగతమైనద్ి. అపొ సత లుల కార్యములు 16లో లూకా “మనము”
అని మాటదుడాడు. అకసామతు
త గా అతడు చితరములోకి వసాతడు; అతనికి కేవలం ఒక
పరోక్షమన
ై నివేద్ిక మాతరమే అంద్డం లేద్ు. జర్ుగుతును సనిువేశ్ములలో

భదగమైయును వారిత్ర కూడా లూకా కలిశ్ాడు, మరియు ఆద్ిమ కైసతవయమును నేర్ుగా
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అనుభవించుటకు వారికి అవకాశ్ము కలిగింద్ి. మరియు అద్ి ఒక ఆశ్కితకర్మైన

విషయమని నేను భదవిసుతనాును. రండవ విషయము ఆయన వెద్
ై ుయడు అనే ఒక

వాసత వము. నేను కూడా ఒక వెద్
ై ుయని కావల నని ఆశంచాను కాబటిర , చికితసను సరిగా
చేస్టే వయకిత ఈ విధ్ంగానే ఉంటదడు అని నేను గరహంచాను. వారి వాసత వాలు నికకచిిగా
పొ ంద్ాలని వార్ు జఞగరతపడత్ార్ు, మీకు త్ెలుసు కద్ా, వారి వివరాలు చాలా

ఖ్చిితంగా ఉండాలని చూసాతర్ు, ఎంద్ుకంటే వార్ు నిరాారించునద్ి ఆ రోగికి మంచిద్ెై

మాతరమే ఉంట ంద్ి. లూకాను గూరిి నాకు తటేర మూడవ విషయము బహుశ్ గటరకురోమా పరపంచంలో పరయాణంచుటలో తనకుండషన ద్ృకపథం. సువార్త కథనములపై

తనకుండషన ద్ృకపథం కేవలం ఇశ్ారయేలు లేద్ా పాలస్ట్త నాకు మాతరమే పరిమితమన
ై ద్ి

కాద్ు. అద్ి ఒక సార్ాతిరక ద్ృకపథం. కైసతవ సువార్త పరపంచీకర్ణ చెంద్ుతుండడమును
గూరిి మనము ఆలోచించే ఈ ద్ినములో, ఒక వాసత వికమైన అవగాహనత్ర మనము

లూకా సువార్త ను చద్వచుి, ఎంద్ుకనగా గటరసులో మరియు రోమాలో మరియు ఇతర్
గటరకు-రోమా పరపంచంలో తనకు అనేక అవకాశ్ాలు ఉండషనాయ. యేసును గూరిిన

సంద్ేశ్ము అద్ి అంద్ింపబడుతును ఆ సంసకృతిలో ఎలా అనాయంపబడుతుంద్ో అనే
విషయమును పరిశీలించుటకు అతనికి అవకాశ్ము ద్ొ రికింద్ి.

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
ఇప్పటివర్కు మూడవ సువార్త యొకు గీంథకర్త ను గూర్శు మనము విశదీకర్శంచాము గనుక

ఇప్ుపడు లూకా యొకు వాసత విక శరీతలను చూదాేము.

వాసత విక శ్రరతలు
లూకా యొకు వాసత విక శరీతలను గూర్శు ర్ండు దశలోో విశదీకర్శంచుదము. మొదటగా, ప్ుసత కము

ప్రతయద కముగా థెయొఫిలాకు అంకితము చదయబడిన విషయమును చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా,

ప్ుసత కము విసత ృత శరీతలకు కూడా వర్శతసత ుందను సంభావయతను గమనించుదము. లూకా యొకు మొదటి
పాఠకుడిగా థెయొఫిలాతో ఆర్ంభించుదము.

థెయొఫిలా
లూకా 1:1-4లోని థెయొఫిలా ఎవర్ు మరియు అద్ి ఎవరిని సూచిసుతంద్ి అను
విషయముపై శ్త్ాబదాలుగా అనేక వాద్నలు జరిగాయ మరియు అపొ సత లుల
కార్యములు 1:1-2లో కూడా ఆయనను గూరిి చెపపబడషంద్ి. థెయొఫిలా,

“థెయొఫిలా” అను పద్మునకు అర్ా ము “ద్ేవుని పేరమించువాడు”, మరియు

ఇంద్ుమూలముగా, బహుశ్ా థెయొఫిలా నిజమన
ై వయకిత కాద్ుగాని సంఘములో
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

నాలుగవ పాఠము: లూకా సువార్త

ద్ేవుని పేమి
ర ంచు లూకా సువార్త పాఠకులను సూచిసుతంద్ని చాలామంద్ి భదవించార్ు.

వాసత వానికి, మరొక పరధానమన
ై సంభదవయత ఏమనగా థెయొఫిలా ఒక వయకిత కావచుి.
చాలామంద్ి పండషతులు, మరియు ద్ాని విలువను బటిర నేను కూడా ఈ రండవ
అభపారయమును ఆమోద్ిసత ాము, ఎంద్ుకనగా అకకడ లూకా ఆయనను

“ఘనతవహంచిన,” “కరటిసర ా,” అని వరిణంచాడు, మరియు తర్ువాత లూకా ఆ

పద్మును రోమా అధికార్ుల ైన ఫలిక్సస మరియు అగిరపపకు ఉపయోగించాడు. కాబటిర
ఉనుతమైన సాానములో ఉను వయకితని మరియు బహుశ్ా రోమా పరభుతాములో
పరత్యే కముగా ఉనుతమన
ై వయకితని సూచించుటకు లూకా మనసుసలో సాంకేతిక

వయకరతకర్ణం ఉంద్ి. ద్ానికి మించి, లూకా 1:1-4 నిజముగా ఒక అంకితము చేయబడషన
మాటగా కనిపిసత ుంద్ి. ఉపో ద్ాాతపు అంకితముల కోవకు చెంద్ినద్ిగా కూడా ఇద్ి

అగుపడుతుంద్ి. ఒక పారపకునికి, లేద్ా ఆ పనిని ఉతపనుం చేయుటకు ఖ్ర్ుిపటిర న
ఒక వయకితకి ఈ విధ్మైన పరిభదషత్ర కూడషన చారితిరక ర్చనలు అంకితము

చేయబడుతుండేవి. కాబటిర , అంకితపు వాకయములని మనకు ఏవెైత్ే త్ెలుసునో వాటి

కోవలోకే ఇవి చేర్ుత్ాయ మరియు ఆ కార్ణాన, నేను చెపత ునుటు గా, ఖ్చిితముగా ఈ
థెయొఫిలా అనువాడు ఒక వాసత వికమన
ై వయకితయెై ఉండే ఉంటదడు.

డా. డదవిడ్ బౌర్డ
థెయొఫిలా అనువాడు తన పారప్కుడు అని, అనగా తన ర్చనకు ఆజా యిచిు మర్శయు దానికి ఆర్శధక

సహాయము చదస్టన
ి వాడిగా, లూకా యొకు ప్ఠక
శ సూచిసుతంది. లూకా 1:3లో, తన ర్చనను లూకా “ఘనత

వహించిన థెయొఫిలా”కు, లేదా కాీటిస్టర త థెయొఫిల కు అర్శపంచాడు. కాీటిస్టర త అనే మాట ఉనితమైన ఘనతను
సూచించు ప్దము. నిజఞనికి, కొీతత నిబంధ్న మొతత ములో కేవలము మర్శ యిదే ర్మ వయకుతలను గూర్శు

మాతరమే ఈ ప్దము ప్రయోగశంచబడింది: ర్ోమా గవర్ిర్మల ైన ఫల్వకుి మర్శయు ఫతసత ు. ఒకవేళ్ థెయొఫిలా
అనువాడు ఉనితమన
ై ఘనతన ందిన ర్ోమా అధికార్శ కాకపల యినప్పటికీ కూడా, ఆయన ఖ్చిుతముగా
గౌర్వము మర్శయు పారముఖ్యత కల్వగశన వయకితయిై ఉంటాడు.

కాగా, లూకా మర్శయు థెయొఫిలాకు మధ్యగల సంబంధ్ము కేవలము ఒక పారప్కునికి మధ్య ఉండద

సంబంధ్ము కంటే మర్శంత సంకిోషరమైనది. ఒక విధ్ముగా, థెయొఫిలా అనువాడు లూకాకు విదాయర్శా కూడా.
లూకా 1:3-4లో, మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:

గనుక నీకు ఉపద్ేశంపబడషన సంగతులు నిశ్ియముగా జరిగన
ి వని నీవు

త్ెలిస్టికొనుటకు వాటి ననిుటిని మొద్టనుండష తర్చి పరిష్ాకర్ముగా త్ెలిస్టికొనియును
నేనును నీ పేర్ట వాటినిగూరిి వర్ుసగా ర్చించుట యుకతమని యెంచితిని (లూకా
1:3-4).

-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

నాలుగవ పాఠము: లూకా సువార్త

థెయొఫిలాకు అప్పటికే యిేసును గూర్శు తెలుసు. కాని, తాను బో ధింప్బడిన సంగతులను గూర్శు

మర్శంత విశావసమును థెయొఫిలాకు కల్వగశంచు నిమితత ము లూకా యిేసు జీవితము యొకు ఈ
సంప్ూర్ణమన
ై కీమబదధ నివేదిక వారసాడు.

థెయొఫిలాయిే తన మొదటి చదువర్శగా లూకా సపషర ంగా వారయుట చూచిన తర్మవాత, లూకా మర్శంత

విసత ృతమైన శరీతలకు కూడా వారశాడు అని భావించడం కొంత సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.

విసత ృత శ్రరతలు
కేవలము థెయొఫిలాకే కాకుండా లూకా విసత ృత శరీతలకు వారశాడని చెప్పడానికి అనేక కార్ణాలు

ఉనాియి. ఒకటి, ఆదిమ కస
ై త వులు ప్తిరకలను మర్శయు ఇతర్ ర్చనలను ఒకర్శతోన కర్మ ప్ంచుకొనేవార్మ.
ఒక ఉదాహర్ణగా, కొలస్ట్ి 4:16లో పౌలు ఏమి వారశాడో వినండి:

ఈ పతిరక మీర్ు చద్ివించుకొనిన తర్ువాత లవొద్ికయ వారి సంఘములోను

చద్ివించుడష; లవొద్ికయకు వారస్టి పంపిన పతిరకను మీర్ును చద్ివించుకొనుడష (కొలస్ట్స.
4:16).

ఆదిమ కస
ై త వులు తమ ర్చనలను ప్ంచుకొనేవార్మ గనుక, థెయొఫిలా లూకా యొకు ప్ుసత కాలను
ప్ంచడానికి చాలా ఆతుర్తతో ఉనాిడని చెప్పవచుు.

అంతకంటే, లూకా మనసుిలో విసత ృత శరీతలు ఉనాిర్ని సువార్త యొకు ఉనిత సాహితయ లక్షణము

సపషర ము చదసత ుంది. ఈ శల్వ
ై కేవలము ఒక వయకితకి మాతరమే ఉదదేశించబడిన ఒక వయకితగత నోటు అయితద కాదు.
లూకా 1:3లో లూకా సంప్రదించిన విసత ృత చార్శతిక
ర ప్ర్శశరధ్న మర్శంత విసత ృత శరీతలను సూచించదదిగా ఉంది.
మర్శయు దీనిని మించి, ఈ సువార్త యొకు అధిక వశ
ై ాలయము మర్శయు అప సత లుల కార్ీయముల ప్ుసత కము

మర్శంత విసత ృత శరీతలకు ఉదదేశించబడిన పదే ర్చనను లూకా ఉతపనిం చదయుచునాిడని సూచిసుతనాియి.
ఈ విసత ృత శరీతలు ఎవర్మ?

లూకా అనయ కస
ై త వులకు వారసాడనడం సాధ్యమే. ఉదాహర్ణకు, ఆయన గరక
ై అనుయలది. దదవుని
ీ ు శల్వ

ర్ాజయ సువార్త అందర్శకీ అను ఆయన ఉదాాటన ర్క్షణ అనిి ర్ాజఞయలకు అని న కిు చెప్త ుంది. వాసత వానికి,

లూకా సువార్త యూదు కైసతవులకు కూడా విలువైనది. కాని మతత యి సువార్త వార్శకి నేర్మగా వర్శతంచినటు
ో గా
ఇది వర్శతంచదు.

సాధ్ర్ణ కోణములో, బెైబిలు మొతత ము చర్శతర అంతటిలో గల ప్రజలందర్శచద చదువబడి అర్ాము

చదస్టక
ి ొనబడాలని దదవుడు ఎప్ుపడు ఉదదేశిసుతనాిడు. కొంతమంది ర్చయితలు కొనిి కొనిి ప్ుసత కములను
వారయునటు
ో గా ప్ర్శశుదాధతుుడు పతరర్ప
ే ించినప్ుపడు, ఆయన వార్శవార్శ వయకితగత వయకితతవము మర్శయు

ఆసకుతలకనుగుణంగా ప్నిచదసాడు అని గుర్శతంచడం పారముఖ్యం. ఈ ప్రధానమన
ై అర్ాములో, థెయొఫిలా

మర్శయు ఇతర్ మొదటి-శతాబే ప్ు అనయజన కైసతవుల అవసర్తలతో నేర్మగా ఈ సువార్త మాటాోడునటు
ో గానే
లూకా ర్ూపించాడు. దీనికి విర్మదధ ముగా, లూకా వార్శకి వారస్టిన దానిని ఆధ్ునిక శరీతలు ఎకుువగా

వింటునాిర్మ. కానీ ఈ సువార్త ను చదువుతుండగా లూకాను మర్శయు ఆయన యొకు మూల శరీతలను
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మనసుిలో ఉంచుకొని గనుక మనము చదివితద, ఆయన ఏమి వారసాడో అనేది అర్ాం చదసుకొనుటకు మనము

మర్శంత సంస్టిదధత కల్వగశ ఉంటాము, మర్శయు మన స ంత జీవితములకు కూడా అనవయించుకోగలుగుతాము.
ఈ సువార్త యొకు ర్చయిత మర్శయు శరీతలు ఎవర్ో తెల్వస్టికొనిన పిముట, దీని సందర్ుమును

ప్ర్శశీల్వంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

సంద్ర్భము
లూకా సువార్త యొకు సందర్ుమును ర్ండు దశలోో విశదీకర్శంచుదము. మొదట, అది వారయబడిన

కాలమును చూదాేము. మర్శయు ర్ండవది, లూకా వారయడానికి గల ఉదదేశము ఏమిటో చూదాేము. లూకా
సువార్త యొకు కాలముతో ఆర్ంభించుదము.

కాలము
కనీసము ర్ండు విషయాలు కీీ.శ. 65 మర్శయు 67 మధ్యగల కాలమును సూచిసాతయి. మొదట,

లూకా సువార్త ను మర్శయు మార్ము సువార్త ను సర్శపల లుడము వలన అనేకమంది కొీతత నిబంధ్న ప్ండితులు
లూకా తన ప్ర్శశరధ్నలో మార్ము సువార్త ను ఉప్యోగశంచాడని చెపాపర్మ. మార్ముపై మన మునుప్టి
పాఠములో, మార్ము సువార్త వారయబడిన కాలము, కీీ.శ. 64 అని చెపపి ముగశంచవచుును. లూకా

మార్మును తన వనర్మగా ఉప్యోగశంచుకుంటే, అప్ుపడు తన సువార్త కు అనుకూలమగు మూల తార్రఖ్ు
దీనికి కొంత సమయము తర్మవాత, అనగా షుమార్మ కీీ.శ. 65 తర్మవాత అయి ఉండవచుు.

ర్ండవదిగా, అప సత లుల కార్యములు ప్ుసత కము ఖ్చిుతముగా కీీ.శ. 69కు మించకుండా, మర్శయు

బహుశ కీీ.శ. 67 మించకుండా కూడా వారయబడి ఉంటుంది అని అంచనా వేయవచుు. అప సత లుల

కార్యములు ప్ుసత కము పారముఖ్య సంఘటనలనిిటినీ నమోదు చదయలేదు, ఉదాహర్ణకు కీీ.శ. 65లో జర్శగశన
పౌలు యొకు హతయను గాని, కీీ.శ. 68లో ముగశస్టిన నీర్ో యొకు హింసాకాండను గానీ, లేదా కీీ.శ. 70లో

జర్శగశన యిర్ూషలేము యొకు ప్తనమును గానీ నమోదు చదయలేదు. పారముఖ్యమైన ఈ సంఘటనలను
వారయకపల వడమును బటిర చూస్టతత లూకా అప సత లుల కార్యములు ప్ుసత కమును ఈ సంఘటనల

సంభ్వమునకు ముందు, లేదా ఆయనకు వీటిని గూర్శు తెల్వయడానికి ముందు అయినా వారస్టి ఉంటాడు అని
మనకు తెలుసుతంది. మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 1:1 ప్రకార్ం, లూకా అప సత లుల కార్యములు

ప్ుసత కమును వారయుటకు మునుపత లూకా యొకు సువార్త ముగశస్టిందని తెలుసుతంది. కాబటిర లూకా తన
సువార్త ను దర్శదాప్ుగా కీీ.శ. 67 లోపత ముగశంచాడని 67 మించకుండా కూడా వారయబడి ఉంటుంది అని

అంచనా వేయవచుు. మర్శయు ఆయన ఖ్చిుతంగా ఈ సువార్త ను యిర్ూషలేము ప్తనము చదయబడిన
కీీ.శ. 69లోపత ముగశంచి ఉంటాడు.

లూకా ఎప్ుపడు ఈ ప్తిరకను వారశాడు అనే విషయమును మనము చూచాము గనుక, ఇప్ుపడు దాని

ఉదదేశమునకు మనము తిర్మగుదాము.
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ఉద్ేా శ్ము
లూకా 1:3-4లో, ప్ర్ోశరధ్నకు మర్శయు ఈ సువార్త ను వారయుటకు లూకా ఈ ఉదదేశాలను ఇచాుడు:
గనుక నీకు ఉపద్ేశంపబడషన సంగతులు నిశ్ియముగా జరిగన
ి వని నీవు

త్ెలిస్టికొనుటకు వాటి ననిుటిని మొద్టనుండష తర్చి పరిష్ాకర్ముగా త్ెలిస్టికొనియును
నేనును నీ పేర్ట వాటినిగూరిి వర్ుసగా ర్చించుట యుకతమని యెంచితిని (లూకా
1:3-4).

లూకా థెయొఫిలాకు, మర్శయు ఆయనవంటి ఇతర్ అనయజన కస
ై త వులకు యూదుల మస్ట్ియయిన
ై
యిేసునందు తమకుని యౌవన విశావసమును బలప్ర్చు నిమితత ము వారసాడు.

లూకా వారస్టినప్ుపడు, థెయొఫిలా వంటి అనయజన కస
ై త వులు తమ విశావసమునకు పారముఖ్యమన
ై

సవాళ్ో ను ఎదుర్ొునాిర్మ. ఈ సవాళ్ల
ో కనీసం ర్ండు వనర్మలనుండెన
ై ా వచిు ఉంటాయి. మొదటిది, ర్ోమాలో
నీర్ో కైసతవులను హింస్టించడం దావర్ా ఆ సామాాజయమంతటిలో ఈ హింసాకాండ వాయపిసత ుందదమోననే భ్యం

సృషిరంప్బడింది. యిేసు దదవుని యొకు ర్ాజయమును తెచాుడు అనే కస
ై త వుల వాదనను అనుమానించునటు
ో
కొంత మంది ప్రజలను ఈ భ్యము చదస్టింది.

ర్ండవది, అధికశాతము యూదులచద నిండిన సంఘములో అనయజనుల కుండిన సాానమును గూర్శు

కైసతవులు వాదించుకొంటూ ఉనాిర్మ. మానవాళిలోని సమసత కుటుంబములకు యిేసు ర్క్షణను అందించాడు
అనే వాదనను అనుమానించునటు
ో గా ఈ ప్క్షపాతం మర్శయు విభ్జన చదసాయి.

ఈ సవాళ్ో కు మర్శయు అనుమానాలకు సపందనగా, యిేసును వంబడించడంలో అనయజన విశావసులు

సర్శయిైన నిర్ణయానేి తీసుకునాిర్మ అని చెప్ుపటకు లూకా ఈ సువార్త ను వారసాడు. యిేసు నిజముగానే

దదవుని ర్ాజయమును ఆవిషుర్శంచాడు. మర్శయు అనయజన కస
ై త వులు నిజంగానే దదవుని యింటిలో సంప్ూర్ణ
సభ్ుయలుగా ఉనాిర్మ. వార్మ యిేసు ప్టో నముకముగా ఉంటే, వార్మ ర్క్షణ యొకు ఆశీర్ావదములనిిటినీ
స్ట్వకర్శసత ార్ని వార్మ నిశుయత కల్వగశ ఉండవచుు.

ఇప్పటికి మనము లూకా సువార్త యొకు నేప్ధాయనిి చూచాము గనుక, మన ర్ండవ ప్రధాన

అంశమునకు మనము తిర్మగుదాము: దాని ఆకృతి మర్శయు విషయసూచిక.

ఆకృతి మరియు విషయసూచిక
ఈ శీర్శషకలోని మునుప్టి పాఠముల నుండి మీకు జఞాప్కం ఉండి ఉండవచుు, ఒక విశాల కోణంలో

నాలుగు సువార్త లు అనీి కూడా యిేసు జీవితమును కాలానుకీమంగా ప్ర్శగణిసత ునాియి. కాని చిని

తర్హాలో చూస్టతత , కొనిిసార్మో యిేసును గూర్శున కథనములను అవి వివిధ్ నియమములకనుగుణంగా

అమర్ముతాయి. ఉదాహర్ణకు, మతత యి మర్శయు మార్ము అనువార్మ కొనిి కొనిి అంశముల ఆధార్ంగా
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తమ తమ ర్చనలను కొనిిసార్మో అమర్శునటు
ో గా మనము చూచాము. పల ల్వకతో చూస్టతత , లూకా మాతరము
తన ర్చనలోని ఎకుువ భాగమును భౌగోళికశాసత మ
ర ుకనుగుణంగానే అమర్ాుడు.

ఈ పాఠములోని మన ఉదదేశముల కొర్కు, లూకా సువార్త ను మనము మూడు భాగాలుగా

విభ్జంచుదాము: 1:1-4లో ఒక చిని ప్ఠశక, ఆ తర్మవాత అయిదు ప్రధాన కథనముల భాగములు:
•

సువార్త యొకు మొదటి ప్రధాన భాగము యిేసు యొకు ఆర్ంభ్ములను గూర్శు వివర్మసూ
త
యూదయ మర్శయు యోర్ాేను నదీ పారంతములపై దృషిరసత ుంది. ఈ భాగము 1:5-4:13

•
•
•
•

వర్కు ఉంది.

ర్ండవ ప్రధాన భాగము గల్వలయలోని యిేసు ప్ర్శచర్యను గూర్శున కథనము, ఇది 4:149:50 వర్కు ఉంటుంది.

మూడవ ప్రధాన భాగము 9:51-19:27లో యిర్ూషలేమునకు యిేసు ప్రయాణమును
గూర్శు నివేదస
ి త ుంది.

నాలగ వ ప్రధాన భాగము 19:28-21:38లో యిర్ూషలేములో మర్శయు చుటురప్రకుల యిేసు
చదస్టన
ి ప్ర్శచర్యను వివర్శసత ుంది.

ఆఖ్ర్మగా, అయిదవ మర్శయు ఆఖ్ర్మ ప్రధాన భాగము మాతరము యిర్ూషలేములో యిేసు
యొకు స్టిలువ మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానములను గూర్శున కథనము, ఇది 22:124:53లో కనిపిసత ుంది.

లూకా యొకు ప్ఠశకను ఇప్పటికే మనము చూచియునాిము గనుక, తన కథనము యొకు

అయిదు ప్రధాన భాగములపై మనము దృషిరంచుదాము, లూకా 1:5-4:13లో గల యిేసు ఆర్ంభ్ములతో
మొదలుపటురదాము.

యేసు యొకక ఆర్ంభములు
యిేసు ఆర్ంభ్ములను గూర్శున లూకా యొకు నివేదక
ి యిేసు ప్ుటురకకు కొంచెం ముందు

ఆర్ంభ్మై, బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యకు ముందు వర్కు గల తన జీవితమంతటినీ గూర్శు మాటాోడుతుంది.

ఈ అధాయయములలో లూకా యొకు ఉదదేశము యిేసు దదవుని కుమార్మడు మర్శయు దావీదు

కుమార్మడు కూడా అని చూపించుట, తదావర్ా ఆయనను సంప్ూర్ణ దెవ
ై తవం మర్శయు సంప్ూర్ణ

మానవతవంగల వానిగా చూప్ుటయియ
ై ునిది. కాగా, దావీదు కుమార్మనిలా, యిేసు మస్ట్ియ లేదా కీస
ీ తు
కూడా అయుయనాిడు, అనగా ఈ భ్ూమి మీదికి దదవుని ర్ాజయమును తెచుుట దావర్ా ఈ లోకమునకు
ర్క్షణను కలుగజేయువాడు కూడా ఆయనే.

ఈ కథనము ఆదయంతం, పాత నిబంధ్నలోని దదవుని వాగాేనములను లూకా తర్చూ ప్రసత ావిసూ
త

ఉనాిడు, యిేసు దావర్ా దదవుడు ఈ వాగాేనములను నేర్వేర్ముతునాిడు అని చూప్డమే దీని ఉదదేశం.
కాబటిర, దదవుని ప్టో నముకముగా ఉండుటకు మర్శయు తన ర్ాజయప్ు ఆశీర్ావదములను

సవతంతిరంచుకొనుటకు గల ఏకక
ై మార్గ ం యిేసును ర్ాజుగా మర్శయు ర్క్షకునిగా స్ట్వకర్శంచడమే.
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ఈ అధాయయములు నాలుగు ప్రధాన భాగములుగా విభ్జంప్బడగలవు: బాపిత సుమిచుు యోహాను

మర్శయు యిేసుల జననములను గూర్శున ప్రకటనలు; వార్శ జననములు మర్శయు బాలయములు; యోహాను
యిేసును గుర్శతంచుట; మర్శయు యిేసు దదవుని కుమార్మడు అని చెప్ుపటకు గల మూడు ర్మజువులు. లూకా
1:5-56లో ఉని జను ప్రకటనలతో మనము మొదల డదాము.

జనమ పరకటనలు
గబిరయిల
ే ు దూత యొకు ప్రతయక్షతతో లూకా తన సువార్త ను ఆర్ంభించడం అనేది చాలా

పారముఖ్యమయ
ై ునిది. ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ వందల సంవతిర్ములు ఉంటుంది అని దానియిేలు 9లో

గబిరయిల
ే ు దూత ప్రకటించినటు
ో గా వందల సంవతిర్ములు ప్ూర్వము చెప్పబడింది. వార్మ దదవుని తీర్మపలో

నిల్వచియునింత స్టతప్ు, ఇశాీయిేలు వార్మ బంధ్కములోనే ఉనాిర్మ. కానీ లూకా సువార్త లో, తీర్మప కాలము
ముగశయబో తుందని గబిరయిల
ే ు ప్రకటించాడు.

లూకా 1:5-25లో, బాపిత సుమిచుు యోహాను యొకు ప్ుటురకను గూర్శు ప్రకటించాడు. గబిరయిేలు

దూత యూదయలో ఉని జకర్ాయ అనే యాజకుని దర్శించి, గొడారల ైన తన భార్య అదుుతకర్ంగా ఒక

కుమార్మని కంటుంది అని ఆయనతో చెపాపడు. ఆ బాలునికి వార్మ యోహాను అని నామకర్ణం చదయాల్వ.
ప్ుటురక నుండద అతడు ప్ర్శశుదాధతుతో నిండుకొని ఉంటాడు, మర్శయు దదవుని ర్క్షణార్ధమన
ై మార్గ మును

స్టిదధప్ర్చులాగున అతడు గొప్ప ప్రవకత యిన
ై ఏల్వయా యొకు ఆతుతో స్టతవ చదసత ాడు. మొదటిలో, గబిరయిేలు

యొకు సందదశమును జకర్ాయ సందదహించాడు, కాబటిర తనకు కుమార్మడు ప్ుటురనంతవర్కు కూడా అతడు
మూగవాడుగా చదయబడా్డు.

లూకా 1:26-38లో యోహాను జనును గూర్శున ప్రకటనను యిేసు జనును గూర్శున గబిరయిేలు

యొకు గొప్ప ప్రకటనను లూకా జతప్ర్చి చూప్ుతునాిడు. తన గర్ుములో దదవుడు అదుుతర్రతిలో ఒక

కుమార్మని కల్వగశసత ాడని, ఆ బాలునికి దదవుడద తండిగ
ర ా వయవహర్శసత ాడని గబిరయిల
ే ు మర్శయతో చెపాపడు. దదవుని
కుమార్మనికి “ర్క్షకుడు” అని అర్ామునిచుు యిేసు అనే నామము పటర బడాల్వ. ఇంకా చూస్టతత , తన పితర్మడెన
ై
దావీదు యొకు స్టింహాసనమును అతడు సవతంతిరంచుకొంటాడు, అనగా ఆయనే మస్ట్ియ, ఈ భ్ూమికి
దదవుని నితయర్ాజయము అనే ర్క్షణను తెచుద దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడు అవుతాడు.

మర్శయ మర్శయు ఎలీసబెతు ఇదే ర్మ సహో దర్రలు గనుక, గర్ుములో దదవుని కుమార్మని కల్వగశ ఉని

విషయమును తన సహో దర్శయిైన ఎలీసబెతుకు చెప్ుపటకు మర్శయ యూదయ పారంతమునకు వళిళంది.

లూకా 1:39-56లో మనము ఈ సందర్ినను గూర్శు చదువుతాము. మర్శయ ఎలీసబెతుకు శుభ్వచనము
తెల్వపినప్ుపడు, తన తల్వో గర్ుములో ఉండి యోహాను ఆనందముతో గంతులు వేసాడు, మర్శయు వంటనే

ఎలీసబెతు ఆతుతో నిండుకొని తన కడుప్ులోని బిడ్ యొకు సపందన యొకు ప్రతదయకతను అర్ాం చదస్టికొంది.

ఎలీసబెతు మర్శయను దీవించి, మర్శయ యొకు కుమార్మని తన ప్రభ్ువుగా పిల్వచింది. మర్శయు సపందనలో,
మర్శయ చాలా సుప్రస్టద
ి ధ మైన తన కీర్తనను ఆలపించింది, దీనినే మనము మాగశిఫికాట్ అని పిలుసాతము, ఇది
లూకా 1:46-55లో ఉంది, తన కుమార్మని దావర్ా ర్ాబో వుతుని ర్క్షణను గూర్శు తన గొప్ప సంతోషమును
వయకత ప్ర్శచింది.
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జనును గూర్శున ఈ ప్రకటనల తర్మవాత, లూకా 1:57-2:52లో లూకా యోహాను మర్శయు యిేసు

యొకు జననము మర్శయు బాలయములను పల లుుతునాిడు.

జననము మరియు బదలయము
యోహాను యొకు జననము మర్శయు బాలయమును గూర్శున లూకా కథనమును మనము లూకా

1:57-80లో చూడగలము. యోహాను వృదుధల న
ై తల్వో దండురలకు జనిుంచాడు. మర్శయు సునితి నిమితత ము
వార్మ ఎనిమిదవ దినమున ఆ బిడ్ ను దదవాలయములో సమర్శపంచినప్ుపడు, తన తండిర యొకు సవర్ము
తిర్శగశ ఆయనకు వచిుంది. ఆ సమయములో, జకర్ాయ ప్ర్శశుదాేతుతో నిండుకొని దావీదు యొకు గొప్ప
కుమార్మడెన
ై మస్ట్ియ కొర్కు తన కుమార్మడు మార్గ ము స్టిదధప్ర్చుతాడని ప్రవచించాడు.
లూకా 1:69-76లో మస్ట్ియ యొకు పాతరను జకర్ాయ ఎలా వివర్శంచాడో వినండి:

[ద్ేవుడు] తన పరజలకు ద్ర్శనమిచిి, వారికి విమోచన కలుగజేస్టను తన స్టేవకుడెన
ై
ద్ావీద్ు వంశ్మునంద్ు మనకొర్కు ర్క్షణశ్ృంగమును, అనగా మన

శ్తురవులనుండషయు మనలను ద్ేాషించు వార్ంద్రి చేతినుండషయు తపిపంచి ర్క్షణ
కలుగజేస్టను. ద్ీనినిగూరిి (ఆయన ఆద్ినుండష తన పరిశుద్ా పరవకత ల నోట

పలికించెను). ఆయన మన పితర్ులను కర్ుణంచుటకును తన పరిశుద్ా నిబంధ్నను,
అనగా మన తండషరయన
ెై అబదరహాముత్ర త్ాను చేస్టన
ి పరమాణమును జఞాపకము
చేస్టక
ి ొనుటకును మనము శ్తురవుల చేతినుండష విడషపింపబడష, మన జీవిత

కాలమంతయు నిర్భయులమై, ఆయన సనిుధిని పరిశుద్ా ముగాను నీతిగాను

ఆయనను స్టేవింపను అనుగరహంచుటకును ఈ ర్క్షణ కలుగజేస్టను (లూకా 1:69-76).
పాత నిబంధ్నలో, అబారహాము మర్శయు దావీదుతో దదవుడు నిబంధ్న వాగాేనములను చదసాడు. ఈ
వాగాేనములను దదవుడు నర్వేర్ుబో తునాిడు, మర్శయు తన కుమార్మడెన
ై యోహాను ఆ మార్గ మును
స్టిదధప్ర్చు ప్రవకత యిై ఉంటాడు అని జకర్ాయ ప్రవచించాడు.

తర్మవాత, లూకా 1:1-52లో, యిేసు యొకు జననము మర్శయు బాలయమును గూర్శు లూకా

నివేదించాడు. ఈ కథనము మర్శయు బాపిత సుమిచుు యోహానును గూర్శున తన మునుప్టి కథనమునకు
మధ్య అనేకమన
ై సమాంతర్ాలు ఉనాియి, కానీ యిేసు జననము మర్శయు బాలయమును గూర్శున లూకా
యొకు కథనము మర్శంత వివర్ముగాను మర్శయు విప్ులంగాను ఉంది. దావీదు ప్టర ణము, యూదయ

ప్ుర్మైన బెతహే
ెో ములో యిేసు ప్ుటురకతో తన కథనము మొదలౌతుంది, ఇది లూకా 2:1-20లో నమోదు
చదయబడింది.

యిేసు యొకు జననము చాలా దీనమన
ై ది. ఆయన ఒక ప్శుశాలలో ప్ుటిర ప్శువుల తొటిరలో

ప్ర్మండబెటరబడా్డు. కానీ సమీప్ంలో ఉండిన కాప్ర్మలకు తన ప్ుటురకను గూర్శు దూత చదస్టన
ి ప్రకటన

మాతరము ఏ మాతరము తీస్టిపల యినదిగా లేకుండా గంభీర్ంగా ఉంది. లూకా 2:10-11లో దూత ఆ కాప్ర్మలకు
ఏమి ప్రకటించాడో వినండి:
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భయపడకుడష; ఇద్ిగో పరజలంద్రికిని కలుగబో వు మహా సంత్రషకర్మైన

సువర్త మానము నేను మీకు త్ెలియజేయుచునాును; ద్ావీద్ు పటర ణమంద్ు నేడు

ర్క్షకుడు మీ కొర్కు పుటిర యునాుడు, ఈయన పరభువెన
ై కరస
ర త ు (లూకా 2:10-11).
దదవుని తీర్మప నుండి దదవుని ప్రజలను మస్ట్ియ యొకు ర్ాజు ర్క్ిసత ాడు అనే శుభ్వార్త లేదా
“సువార్త ”ను దూత ప్రకటించింది.

తర్మవాత ఈ దదవదూతతో ప్ర్లోక స్టన
ై యము చదర్శ యిేసు యొకు జననమును బటిర దదవునికి

సలత తరములు చదసార్మ. యిేసు దీనంగా ప్ుటిరనప్పటికీ, మర్శయ యొకు కుమార్మడు నిజముగానే దదవుడు
ఏర్పర్చుకుని మస్ట్ియ మర్శయు ర్ాజు అని లూకా సపషర ప్ర్చాడు.

తర్మవాత, యిేసు సునితిని మర్శయు యిర్ూషలేములోని దదవలయములో ఆయన

ప్రతిషిరంచబడుటను గూర్శు లూకా 2:21-40లో లూకా వివర్శంచాడు. దదవాలయములో, షిమోయను మర్శయు
ప్ర్శశుదధ ప్రవకత నియిన
ై అనాిను ప్ర్శశుదాధతుుడు పతర్
ర ేపించి ఈ లోకమునకు ర్క్షణను తెచుద మస్ట్ియ

యిేస్టయ
త ని ప్రకటింప్జేశాడు. లూకా 2:30-32లో షిమోయను దదవుని సుతతిసుతని విధానమును వినండి:
అనయజనులకు నినుు బయలుపర్చుటకు వెలుగుగాను నీ పరజల ైన ఇశ్ారయేలుకు
మహమగాను నీవు సకల పరజలయెద్ుట స్టిద్ాపర్చిన నీ ర్క్షణ నేను కనుులార్
చూచితిని (లూకా 2:30-32).

ఇది యిషయా 49:6 యొకు నర్వేర్మప, ఆ వాకయములో మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము:
నీవు యాకోబు గోతరపువారిని ఉద్ా రించునటు ను ఇశ్ారయేలులో తపిపంపబడషనవారిని
ర్పిపంచునటు ను నా స్టేవకుడవెై యుండుట ఎంత్ర సాలప విషయము;

భూద్ిగంతములవర్కు నీవు నేను కలుగజేయు ర్క్షణకు సాధ్నమగుటకై అనయజనులకు
వెలుగై యుండునటు నినుు నియమించియునాును (యెషయా 49:6).

షిమోయను దావర్ా, ఇశాీయిేలునకు ర్క్షణ మర్శయు మహిమను తెచద మస్ట్ియ యిేస్టయ
త ని దదవుడు

ప్రతయక్షప్ర్చాడు. అంతదగాక, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున సువార్త ను ఆయన అనయదదశములకు కూడా
అందిసత ాడు, తదావర్ా వార్మ కూడా ర్క్ింప్బడతార్మ.

ఆఖ్ర్మగా, దదవాలయములో యిేసు అను కుోప్త కథనముతో యిేసు యొకు కుమార్తవము అనే

అంశమునకు లూకా 2:41-52లో లూకా మర్లా తిర్శగాడు. యిేసు ప్ండెరండు సంవతిర్ముల

వయసుగలవాడప్ుపడు, యిర్ూషలేములో జర్మగుతుని ప్సాు ప్ండుగకు తన తల్వో దండురలతో కూడా
వళ్లళడు, కానీ వార్మ తిర్శగశ వసుతనిప్ుపడు వార్శ నుండి తపిపపల యాడు. కొనిి దినముల తర్మవాత తన
తల్వో దండురలు ఆయనను దదవాలయ ప్ర్శసర్ములలో, బో ధ్కులతో మాటాోడుతుండగా చూశార్మ. యిేసు

యొకు జఞానము మర్శయు అవగాహనను చూచి దదవాలయము వదే నుని అందర్ూ ఆశుర్యపల యార్మ.
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మర్శయ యిేసును అడిగన
శ ప్ుపడు, ఆయన ఎంతటి ప్రతదయకత గలవాడో ఆయన ఇచిున సపందన తెల్వపింది.
లూకా 2:49లో యిేసు మర్శయతో ఏమి చెపాపడో వినండి:

నేను నా తండషర పనులమీద్ నుండవల నని మీరర్ుగరా అని వారిత్ర చెపపను (లూకా
2:49).

యిేసు దదవుని కుమార్మడు గనుక దదవాలయము ఆయన తండిర యొకు ఇలుో.

యోహాను మర్శయు యిేసుల జననములు మర్శయు బాలయములను గూర్శు చెపిపన తర్మవాత,
యోహాను యిేసును గుర్శతంచడమును గూర్శు లూకా 3:1-20లో నివేదించాడు.

యోహాను యేసును గురితంచడం
ఈ కథనములో, యిేసును మస్ట్ియగా అధికార్శకంగా గుర్శతంచడం దావర్ా దదవుని ర్క్షణ కొర్కైన

మార్గ మును యోహాను స్టిదధప్ర్చాడు. యోర్ాేను నదీ పారంతములలో తన ప్రకటన ప్ర్శచర్యలో, ర్ాబో వుతుని
దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు యోహాను ప్రకటిసత ూ, తమ పాప్ములను ఒప్ుపకోవాలని ప్రజలను హెచుర్శసత ూ,
ప్శాుతాతప్ ప్డిన వార్శకి బాపిత సుమిచాుడు. కాని బాపిత సుమున ందుటకు యిేసు తనవదే కు వచిునప్ుపడు,
యోహాను ఆయనను మస్ట్ియగా గుర్శతంచి, మస్ట్ియ యొకు చెప్ుపల వార్మను కూడా విప్ుపటకు తాను

అర్మహడు కాదు అనే విషయానిి సూటిగా తెల్వపాడు. యిషయా 44:3 మర్శయు యిహెజేులు 39:29 వంటి

పాత నిబంధ్న వాకయభాగములలో ప్రవచింప్బడినటు
ో గా యిేసు ప్ర్శశుదాధతుతో బాపిత సుమిసాతడని యోహాను
యిేసును గూర్శు చెపాపడు. చర్శతర యొకు ఆఖ్ర్శ యుగము, అనగా దదవుని ర్క్షణ ప్ర్శప్ూర్ణంగా
గుర్శతంప్బడగల ఆ కాలము, వచిుంది అని దీని అర్ాము.

పాత నిబంధ్నలో, నిర్గ మకాండము 19లో, ఇశ్ారయేలీయులు ద్ేవుని మాటలను

వినబో తునుపుపడు, లేద్ా ద్ేవుడు స్ట్నాయ పర్ాతముపై ద్ిగుతునుపుపడు, పరజలు
తమ వసత రములను ఉద్ుగుకొని తముమత్ాము పరిశుద్ా పర్చుకొనవల నని వారికి

త్ెలియజేయబడుటను గమనిస్టేత ఆశ్ిర్యం వేసత ుంద్ి. కాబటి, ద్ేవుని రాకకు, లేద్ా
ద్ేవుని పరతయక్షతకు స్టిద్ాపాట లో భదగంగా పరజలు నిజముగా చేయు ఒక కార్యము
శుద్ీాకర్ణ. కాగా మనము బదపిత సమమిచుి యోహాను యొకక పరకటనను చూస్టేత ,

ద్ేవుడు తీర్ుపలో వసుతనాుడనియు, పశ్ాిత్ాపము ద్ాారా మరియు బదపిత సమము
ద్ాారా కూడా పరజలు తముమత్ాము స్టిద్ాపర్చుకొనవల ననియు యోహాను
చెపత ునాుడని మనకు త్ెలుసుతంద్ి.

డా. డదవిడ్ ర్డెల్వంగ్ి
సువార్త లు ో, పరజలకు బదపిత సమమిసుతను యోహాను ఉనాుడు. తద్ుపరి యేసు

బదపిత సమము పొ ంద్ుటకు యోహాను వద్ా కు వచెిను. ఆయన ఎంద్ుకు ఇలా చేశ్ాడు?
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మార్ుమనసుస పొ ంద్ి రాజయము కొర్కు స్టిద్ాపడమని యోహాను చెపుపచునాుడని నా
ఆలోచన. యేసు మార్ుమనసుస పొ ంద్ాలా? సపషరముగా, అవసర్ము లేద్ు. ఆయన
పాపములేని ద్ేవుని కుమార్ుడు. అయత్ే యోహాను ద్గగ ర్ ఆయన బదపిత సమము
ఎంద్ుకు పొ ంద్ాడు? మంచిద్ి, రాజయము యొకక ఆగమనము కొర్కు యోహాను

ఇసుతను బదపిత సమము స్టిద్ాపాట లో భదగంగా ఉనుద్ి అని గమనించడం పారముఖ్యం.

ఆయన పరజలను పశ్ాిత్ాతపపడుటకు, నముమటకు పిలుసుతండగా, రాజయము వసుతనుద్ి
అని ఆయన పరకటించుచునాుడు గనుక ఆయన ఇచిినద్ి కస
ై త వ బదపిత సమము వంటిద్ి
కాద్ు; రాజు రాబో వుతునాుడు. వార్ు ద్ానికొర్కు స్టిద్ాపడష ఉండాలి. యోహానుచే
బదపిత సమమున ంద్ుటకు యేసు వచుిటలో, యేసు తన పరిచర్య ఆర్ంభమునకు

వచాిడు. సువార్త లలో ఈ బదపిత సమము అనునద్ి యేసు యొకక పరిచర్య ఆర్ంభంలో
సంభవిసుతంద్ి. మతత య మాటల పరకార్ం – నీతి యావతు
త ను జరిగించుటకు ఆయన
మనత్ర గురితంచుకొనుచునాుడు. ఆయన పశ్ాిత్ాతప పడవలస్టియునుద్ి గనుక

ఆయన బదపిత సమముపొ ంద్లేద్ు. ఆయన పాపియయ
ెై ునాుడు కాబటిర పొ ంద్లేద్ు.
ఆయన తన పరజలత్ర గురితంచుకుంట నాుడు గనుకనే పొ ంద్ాడు. ఆయన తన
బహర్ంగ పరిచర్యను ఆర్ంభసుతనాుడు. తన జీవితములో మనకు పరతినిధిగా

వయవహరిసత ునాుడు, మరియు ఇద్ి చివరికి ఆయన మర్ణము, పునర్ుత్ాానము

మరియు ఆరోహనములకు ద్ారితీస్టింద్ి. కాబటిర , యోహానుచే బదపిత సమమున ంద్ుటకు
ఆయన వచుిటకు గల కార్ణము ఇద్ియే, ఒక విధ్ముగా తన పరిచర్యను

ఆర్ంభంచడానికి, ఆయన చేయుచునుద్ానిని పారర్ంభంచడానికి, యోహాను

ఎద్ుర్ుచూచినద్ి ఇపుపడు ఆయనలో వచిింద్ి అని చెపపడానికి ఆయన బదపిత సమము

న ంద్ాడు. ఆ రాజయమును పరసత ుతము మనుగడలోనికి వచుినటు చేసత ునుద్ి ఆయనే.
డా. స్ట్రఫన్ వలుోం
యోహాను యిేసును గుర్శతంచడమును గూర్శు మనము ఇప్పటికే చూచాము గనుక, ఈ కథనములోని

నాలగ వ మర్శయు అంతిమ భాగమునకు మనము తిర్మగుదాము: లూకా 3:21-4:13లో యిేసును దదవుని
కుమార్మనిగా ధ్ృవీకర్శంచడం.

ద్ేవుని కుమార్ుని యొకక ధ్ృవీకర్ణలు
యిేసు దదవుని కుమార్మడు అని చెప్ుపటకు లూకా అందిసత ుని మూడు ధ్ృవీకర్ణలను లూకా 3:21-

22లో గల ఒక దెవి
ై క ధ్ృవీకర్ణతో పారర్ంభిసుతనాిడు. లూకా 3:22 నుండి యిేసు బాపిత సుమును గూర్శున
వివర్ణను వినండి:
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పరిశుద్ాాతమ శ్రటరాకార్ముత్ర పావుర్మువల ఆయనమీద్ికి ద్ిగి వచెిను.

అపుపడునీవు నా పిరయ కుమార్ుడవు, నీయంద్ు నేనానంద్ించుచునాునని యొక
శ్బా ము ఆకాశ్మునుండష వచెిను (లూకా 3:22).

యిేసు బాపిత సుము ప ందినప్ుపడు, ఆతు యొకు దృశయ ప్రతయక్షత దావర్ా మర్శయు ప్ర్లోకము
నుండి వచిున ఆయన సవర్ము దావర్ా యిేసు తన కుమార్మడు అని దదవుడు బహిర్ంగంగా ధ్ృవీకర్శంచాడు.

తర్మవాత, యిేసు దదవుని కుమార్మడు అని చెప్ుపటకు లూకా వంశావళి ఆధార్శత ధ్ృవీకర్ణను లూకా

3:23-38లో ఇసుతనాిడు.

మతత యి వల నే, దావీదు మర్శయు అబారహాము అనువార్శ నీతిగల వంశములో నుండి లూకా యిేసు

యొకు వంశావళిని జఞడతీసాడు. కానీ మతత యి వల కాకుండా, లూకా తన నివేదక
ి లో మానవాళి యొకు

నీతిగల వంశమును ఆదాము వర్కు జఞడతీసాడు. ఈ వంశావళి యొకు పారముఖ్యతను అర్ాం చదసుకోవాలంటే,
లూకా 3:38లో ఇది ముగుసుతని విధానమును ఒకసార్శ వినండి:
కేయనాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆద్ాముకు, ఆద్ాము ద్ేవునికి
కుమార్ుడు (లూకా 3:38).

లూకా ఆదామును “దదవుని కుమార్మడు” అని పిల్వచాడు – ఈ అధాయయములనిిటిలో యిేసుకు

ఇచిున బిర్మదు కూడా ఇదద. ఈ విధ్ంగా, ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న భాగములు చాలా సాధార్ణంగా బో ధించద

విషయానిి లూకా ఎతిత చూపాడు. దదవుని కుమార్మనివల , దదవుని మొదటి కుమార్మడెన
ై ఆదాము యొకు

ఉదదేశమును నర్వేర్మునటు
ో యిేసు ఉదదేశించబడా్డు. లేదా అప సత లుడెైన పౌలు 1 కొర్శంథీయులకు 15:45లో
చెపపి నటు
ో గా, యిేసు “కడప్టి ఆదాము.” ఆదాము ఈ భ్ూమిపై దదవుని యొకు స్టతవకుడెన
ై ర్ాజు, ఆయన
దదవుని చితత మును చదయవలస్టినవానిగా ఉనాిడు. కాని ఆయన సమూలంగా విఫలమయాయడు. కానీ
ఆదాము విఫలమైన విషయములో జయించిన గొప్ప దదవుని కుమార్మడు యిేసు భ్ూమిపైని సమసత
దదశములకు ర్క్షణను అందించాడు.

దదవుని కుమార్మనిగా యిేసును గూర్శున చివర్శ ధ్ృవీకర్ణ తానే సవయంగా చదస్టన
ి వయకితగత ధ్ృవీకర్ణ,

మర్శయు ఇది లూకా 4:1-13లో ఉంది.

ఇది అర్ణయములో యిేసు అనుభ్వించిన శరధ్న కథనము. లూకా 4:1లో లూకా వారస్టినటు
ో ,

ప్ర్శశుదాధతుుడు యిేసును అర్ణయములోనికి నడిపించాడు, మర్శయు అకుడ ఆయన సాతానుచద
శరధించబడా్డు. ర్ాయిని ర్ొటెరగా చదస్టక
ి ొనునటు
ో ను, అప్వాది నుండి దదశములపై అధికార్మును

స్ట్వకర్శంచునటు
ో ను, మర్శయు దదవాలయము పైనుండి తనుితాను కిీందికి ప్డవేస్టికొనునటు
ో ను ఆయన

శరధింప్బడా్డు. మర్శయు అప్వాది ఈ శరధ్నలలో ర్ంటిని “నీవు దదవుని కుమార్మడవత
ై ద” అనే వకిుర్శంత
మాటలతో మొదల టిరంది. దీనికి సపందిసత ూ, సాతాను యొకు మూడు శరధ్నలను యిేసు బలంగా

తిర్సుర్శంచాడు, మర్శయు ఒక నముకమన
ై దదవుని కుమార్మడు ఎలా ఉండాలో అని చెప్ుపటకు పాత
నిబంధ్న వాకయములను కూడా ప్రయోగశంచాడు.
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అర్ణయములో ఆయన అపవాద్ిచే ఎద్ురొకనబడషనపుపడు అనేక కార్ణముల వలన
యేసు బైబిలును ఉలేుఖ్పర్చాడు. మొద్టిగా, యేసును నిజమైన ద్ేవుని

కుమార్ునిలా చితీరకరించడం మరియు చూపించడం సువార్త ర్చయతలు చేసత ును

ద్ానిలో ఒక భదగమయ
ై ునుద్ి. కాబటిర , ద్ేవునిత్ర తనకును నిబంధ్న సహవాసము
అనునద్ి లేఖ్నములను ఆయన ఉలేుఖ్నపర్చుటకు గల ఒక కార్ణము. ఆయన

లేఖ్నముల వద్ా కు వెళుతూ సంగతులను కరమములో పటర టకు, తండషరయన
ెై ద్ేవునిత్ర
తన అనుబంధ్ంలో మరియు అపవాద్ి యొకక పరిమిత అధికార్ముత్ర తన

అనుబంధ్ంలో కూడా తన సొ ంత అధికార్మును సరియన
ెై ద్ృకపథంలో ఉంచుటకు తన
నిబంధ్న సహవాసములోని వయకరతకర్ణములలో నుండష ఉలేుఖ్నపర్ుసుతనాుడు. కాబటిర
ఆ నిబంధ్న సహవాసము యొకక పారధానయతను జఞాపకము చేయడానికి, మరియు
అపవాద్ి నుండష వసుతను ఈ శ్రధ్నలను ఎద్ిరించుటకు తనకు సహాయపడేంద్ుకు

గాను మనుషుయడు రొటటర వలన మాతరమే గాక ద్ేవుని నోట నుండష వచుి పరతి మాట
వలన జీవించును అని చెపత ునాుడు. కాగా లేఖ్నములలోని ఒక భదగము నుండష,

పరత్యే కంగా ద్ిాతీయోపద్ేశ్కాండము 6 నుండష 8 అధాయయములలో నుండష ఆయన

ఉలేుఖ్నపర్చడం మనం చూసుతనాుం, ఎంద్ుకనగా ద్ేవుని పరజల యొకక అర్ణయయాతర
అనుభవాలను గూరిి, మరియు వారి హృద్యములలో ఉనుద్ానిని చూచుటకుగాను
నిర్గ మకాండములోని సమాజము యొకక అర్ణయ అనుభవము వారి హృద్యములలో

ఉనుద్ానిని ఎలా పరటక్షంచింద్ో మోషే త్ెలియజేశ్ాడు. మరియు చాలా సాధార్ణమన
ై ద్ే
జర్గడం మనం చూసాతం, యేసు శ్రధ్న ఉద్ంతంలో ఆయన కుమార్తామునకు గల
పరటక్షలో, ఇశ్ారయేలు వార్ు విఫలమైయుండగా, యేసు మాతరము సఫలమయాయడు.

కాబటిర ఈ శ్రధ్న కథనములో సువార్త ర్చయతలు మరియు యేసు పాత నిబంధ్నను
ఉపయోగించిన విధానములో కూడా ఈ పో లికను మనం చూసాతం.

డా. గీగ్ పర్రీ
ఆదామును దదవుని కుమార్మడని చెపతప యిేసు వంశావళి తర్మవాతనే ఇది వసుతంది గనుక,

ఆదికాండము 3వ అధాయయములోని ఆదాము శరధ్న కథనమునకు వయతాయసముగా యిేసు శరధ్నను గూర్శు
లూకా కథనమును చూడాల్వ. ఆ కథనములో, ఏదెను తోటలో అప్వాది ఆదామును శరధించగా ఆదాము
పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు, దదవుడు సృషిరని శపించి మానవాళియంతటిని అర్ణయములో ప్డవేసాడు. దీనికి
భినింగా, అర్ణయములో యిేసు శరధ్నను ఎదిర్శంచాడు, కాబటిర నముకమన
ై దదవుని ప్రజలను తిర్శగశ
ప్ర్దెస
ై ునకు తెచుద నముకమన
ై దదవుని కుమార్మడు యిేస్టయ
త ని ఇది ధ్ృవీకర్శసత ుంది.
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యూదయ మర్శయు యొర్ాేను పారంతములలో యిేసు యొకు ఆర్ంభ్ముల తర్మవాత, లూకా

సువార్త యొకు తర్మవాతి ప్రధాన భాగము గల్వలయలో యిేసు చదస్టిన సువార్త ను గూర్శు నివేదిసత ుంది. ఈ
భాగము మార్ము 4:14-9:50 వర్కు విసత ర్శంచింది.

గలిలయలో యేసు పరిచర్య
తన సువార్త లోని ఈ భాగములో, యిేసు యొకు అదుుతమన
ై శకిత మర్శయు సువార్త ప్రకటనను

గూర్శున అనేక ఉదాహర్ణలను లూకా నివేదించాడు, మర్శయు దీని దావర్ా పాత నిబంధ్నలో వాగాేనము
చదయబడిన ఆతుప్ూర్మణడెైన ర్క్షకుడు యిేస్టతయని నిర్ూపించాడు.

గల్వలయలో యిేసు ప్ర్శచర్యను వివర్శంచు లూకా యొకు కథనమును అయిదు భాగములుగా

విభ్జంచవచుు: మొదటిది, నజర్ేతులోని యిేసు ప్రసంగం; ర్ండవది, ఆయన బో ధ్ మర్శయు

అదుుతకార్యములు; మూడవది, యిేసు మర్శయు బాపిత సుమిచుు యోహానుల పాతరలలో గల వయతాయసాలు;
నాలగ వది, అదనప్ు బో ధ్ మర్శయు యిేసు చదస్టన
ి అదుుతకార్యములు; మర్శయు ఐదవది, ప్ర్శచర్య కొర్కు

యిేసు ప్ండెరండు మంది శిషుయలను స్టిదధప్ర్చుట. ఈ భాగములనిిటిని మనము చూదాేము, మర్శయు లూకా
4:14-30లో నజర్ేతులో యిేసు చదస్టన
ి మొదటి ప్రసంగంతో మొదలుపటురదాము.

నజరేతులో పరసంగము
సమాంతర్ సువార్త లు మూడు కూడా యిేసు అదుుతకర్మన
ై శకితని మర్శయు గల్వలయలోని తన
ప్ర్శచర్య కాలములో చదస్టన
ి సువార్త ప్రకటనను ఉదాాటిసత ునాియి. కానీ యిేసు ప్ర్శచర్యలోని ఈ దశను యిేసు
సవగాీమమన
ై నజర్ేతులో ఆయన చదస్టన
ి మొదటి ప్రసంగంతో కల్వపి చూప్ుతూ లూకా కొంచెం ప్రతయద కముగా
చెపాపడు. విశాీంతి దినమందు యిేసు సమాజ మందిర్ములో ఉనాిడని మర్శయు యిషయా గీంథము

ఆయన చదతికి ఇవవబడినటు
ో లూకా నివేదించాడు. కాబటిర, ఆయన యిషయా 61:1-2 చదివి ఆశుర్యకర్మన
ై
ప్రకటన చదశాడు. లూకా 4:18-21లో యిేసు ఏమి చదివి చెపాపడో వినండి:

పరభువు ఆతమ నామీద్ ఉనుద్ి బీద్లకు సువార్త పరకటించుటకై ఆయన ననుు

అభషేకించెను. చెర్లోనును వారికి విడుద్లను, గురడష్వారికి చూపును, (కలుగునని)
పరకటించుటకును నలిగిన వారిని విడషపించుటకును పరభువు హతవతసర్ము

పరకటించుటకును ఆయన ననుు పంపియునాుడు. . . ఆయన నేడు మీ వినికిడషలో ఈ
లేఖ్నము నెర్వేరన
ి ద్ని వారిత్ర చెపపసాగను (లూకా 4:18-21).

“నేడు మీ వినికిడషలో ఈ లేఖ్నము నెర్వేరన
ి ద్ని” ఆయన వారిత్ర చెపపి నపుపడు

ఆయన యొకక అర్ా ము ఏమిటంటే పాత నిబంధ్న అంద్ించినద్ి ఊహంచినద్ి ఇపుపడు
నేర్వేర్ిబడషంద్ి. అద్ి హతవతసర్ము యొకక సంపూర్ణ అర్ా ము, 49వ సంవతసర్ము
లేద్ా 50వ సంవతసర్ములో, మీర్ు ల కికంచేద్ానిని బటిర , పాత నిబంధ్న ఇశ్ారయేలు,
-21వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

నాలుగవ పాఠము: లూకా సువార్త

పరజలను తమ అపుపల నుండష విడషపించి తమ పితర్ుల మాతృభూమి, వారి గోతర

కేటదయంపులు, వారి కుట ంబీకులు ఇచిిన భూమిని మోషే మరియు యెహో షువ

ద్ినాలోు వారికి తిరిగి ఇచిింద్ి. విమోచన కొర్కు పాత నిబంధ్నలోని పారముఖ్యమైన,

పద్ా సంఘటనగా నిర్గ మమును గూరిి మనము ఆలోచన చేస్ట,ేత పునర్ుద్ా ర్ణ కొర్కు
హతవతసర్ము ద్ేవుని యొకక ముఖ్యమన
ై నిబంధ్న అని కూడా మనము అర్ా ం
చేసుకోవాలి. ఏలయనగా, మనము పతనమన
ై లోకములో నివాసము చేస్టన
ి ంత

కాలము, విమోచన మనలను ర్క్షసత ుంద్ి, కాని పునర్ుద్ా ర్ణ ద్ేవుని విమోచనలో

భదగము. కాబటిర యేసు ఈ హతవతసర్ సంకేత్ాలను చూపించబో తునాుడు. ఆయన
పరజలను ద్యయముల నుండష విడషపస
ి త ునాుడు, సామాజిక కళంకము, లేద్ా సాంఘక
వరటగకర్ణ నుండష వారిని విడషపస
ి త ునాుడు మరియు ఆయన వారిని వారి సృషిరకర్త
మరియు వారి తండషరయన
ెై ద్ేవుని కొర్కు పునర్ుద్ా రిసత ునాుడు.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే గోోడో
దదవుని ర్ాజయము వచుుట దావర్ా దదవుని నముకమన
ై ప్రజలందర్శకీ ఆయన ర్క్షణ లభిసుతందని

యిషయా ప్రవచించాడు. మర్శయు ఆ దినము వచిునదని యిేసు ప్రకటించాడు. ఈ ఉలేోఖ్నము యిేసు

యొకు సంప్ూర్ణ ప్ర్శచర్యను వివర్శంచడానికి లూకా యొకు మౌల్వక మాదిర్గ
శ ా ఉనిది: యిేస్టత మస్ట్ియ లేదా
కీీసత ు, ఆయన ప్రజలకు ర్క్షణ తెచుుట దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును ప్రకటిసత ాడని పాత నిబంధ్న ప్రవచించిన
ర్క్షకుడు.

నజర్ేతులో యిేసు ప్రసంగమును అనుబంధ్ప్ర్చిన తర్మవాత, లూకా 4:31-7:17లో యిేసు యొకు

శకితవంతమైన బో ధ్న మర్శయు అదుుతాలను గూర్శు అనేక ఉదాహర్ణలను లూకా నివేదించాడు.

బో ధ్న మరియు అద్ుభత్ాలు
ఈ భాగములో, యిషయా 61:1-2 యొకు ప్రవచనమును నర్వేర్ాుడు గనుక యిేసు నిజముగా

మస్ట్ియ అని లూకా విశదప్ర్చాడు. లూకా 4:31-36లో యిేసు అప్వితారతు నుండి విమోచన కల్వగశంచాడు.
4:38-42లో ఆయన మర్శంత మందిని సవసా ప్ర్చాడు. మర్శయు లూకా 5:1-11లో ఆయన శిషుయల న
ై
పతతుర్మ, యాకోబు మర్శయు యోహానులను పిలచాడు.

మర్శయు తర్మవాత వచనములలో అదద ప్దధ తిని మనము చూసాతము, 5:12-15లో కుషు
ు ర్ోగశని,

మర్శయు 5:17-26లో ప్క్షవాయువు గలవానిని సవసా ప్ర్చుట మర్శయు తర్మవాత 5:27-32లో శిషుయడెన
ై
లేవి లేదా మతత యిని పిలచుట.

తర్మవాత వచనాలలో కూడా ఇదద విధ్మైన ప్దధ తి ప్ునర్ావృతం చదయబడుతుంది. అయితద

సవసా తలకు బదులుగా, లూకా యిేసు బో ధ్నలను నమోదు చదశాడు. 5:33-39లో, ఆయన శార్రర్క ఉనికి
ఉప్వాసమును ముగశంచి ఆనందమును తెసత ుందని యిేసు బో ధించాడు. 6:11లో, విశాీంతి దినము
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సవసా ప్ర్చుటకు మర్శయు పారణాలను ర్క్ించుటకు అని యిేసు బో ధించాడు. మర్శయు 6:12-16లో, ఆయన

అనేకమంది శిషుయలలో ప్ండెరండుగుర్శని ప్రతదయక అప సత లులుగా ఎనుికునాిడు, మర్శయు ఇశాీయిేలు కొర్కు
ఒక కొీతత కీమమును ఏర్ాపటు చదస్టత బాధ్యత వార్శకి అప్పగశంచబడింది.

ఈ అదుుతాలు మర్శయు బో ధ్నల దావర్ా, తాను యిషయా ప్రవచించిన నిజమైన మస్ట్ియయని

యిేసు నిర్ూపించాడు, ఎందుకంటే విమోచన, సవసా త, బాధ్ నుండి విడుదల ర్ూప్ములో దదవుని దయను
యిేసు తీసుకొచాుడు.

తర్మవాత, లూకా 6:17-49లో యిేసు ఇచిున ఒక సుదీర్ా ఉప్నాయసమును లూకా నివేదించాడు. ఈ

ఉప్నాయసము చాలాసార్మో యిేసు యొకు మద
ై ాన ఉప్నాయసము అని సూచించబడుతుంది, మర్శయు దీనికి
మతత యి సువార్త 5-7లోని ఆయన యొకు కొండ మీద ఉప్నాయసముకు చాలా సార్ూప్యతలు ఉనాియి.
మతత య మరియు లూకాకు మధ్యనును ఒక ఆసకితకర్మన
ై వయత్ాయసము ఏమిటంటే,
మతత య 5-7లో కొండమీద్ ఉపనాయసము ఉంద్ి మరియు లూకా 6లో అద్ే మైద్ాన

ఉపనాయసముగా పిలువబడుతుంద్ి. ఇద్ి అంతములేని చర్ిలు మరియు వాద్ములకు
ద్ారితీసుతంద్ి. ఇవి ఒకటేనా, లేద్ా వేరా? రండు విషయాలు చెపపవలస్టిన అవసర్త
ఉంద్ి. మొద్ట, ఆ సంద్ర్భములో యేసు చెపపి నద్ానిలో ఒక చిను విషయమును

గూరిి మనము చరిిసుతనాుమని మనకు త్ెలుసు. అంటే, మతత య 5-7 చద్వండష
మరియు అద్ి గటిర గా చద్వడానికి నలభై నిమిష్ాలు పడుతుంద్ి. యేసు గంటలు

గంటలు మాటదుడుతునాుడు మరియు ఆయన బో ధ్నను సంగరహంచలేము. కాబటిర ,
మనము సార్ంశ్మును చరిిసుతనాుము. కాబటిర , మనము అద్ే సార్ంశ్ము గూరిి
మాటదుడుతునాుమా? అవును, బహుశ్ా మనము అద్ే మాటదుడుతునాుము.

చెపపవలస్టిన మరొక విషయము ఏమిటంటే ఆ పరద్ేశ్ము యొకక భూగోళము నీకు
త్ెలిస్టేత , అద్ి మనోహార్ంగా ఉంట ంద్ి – కపర్ుహూము వెనుక పర్ాతము ఉంద్ి

మరియు నీవు ఆ పర్ాతములను చూచి, యేసు కూర్ుినాుడు మరియు పరజలు

కొండమీద్ ఉనాుర్ు అని చెపపవచుి. అయత్ే వేరొక కోణములో నీవు ద్ానిని చూస్టేత ,

అద్ి అగిు పర్ాతము మీద్ నుండష నెమమద్ిగా మూడు వేల అడుగుల సముద్ర మటర ం
వర్కు కిరంద్ికి పడు జఞాలాముఖి బండ వల ఉనుద్ి. నీవు ద్ానిని ద్ూర్ం నుండష

చూస్టేత , వాసత వముగా నీవు మరియు నేను మైద్ానము అని సూచించే పారంతముగా

ఉంట ంద్ి. వార్ు వాలుగా ఉనాుర్ు మరియు వార్ు కొండ మీద్ ఉనాుర్ు. మరియు
నేను నా కేకును తింటదను. కొండ మీద్ ఉపనాయసములో, యేసు కొండపై

కూర్ుినాుడు, మరియు మైద్ాన ఉపమానములో, అద్ే విధ్ము ఉంట ంద్ి, అద్ి

సమభూమి అని నేను చెబుత్ాను. ఇకకడ అబుబర్పర్చే ఒక చివరి విషయము ఉంద్ని
నా భదవన – లూకా యేసుకు అంద్ుబదట లో ఉను అభపారయమును

ఇవాాలనుకునాుడు, గనుక యేసు మైద్ానములో, మనత్ర ఉనుటు వివరించాడు.
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యేసు అధికార్ము గలవాడని మతత య మనకు చూపించాలనుకునాుడు, స్ట్నాయ
పర్ాతముపై మోషే ఉండషనటు యేసు కొండపై ఉనాుడు. మరియు మనము రండు
సమాధానములు కలిగియుండవచిని నా ఆలోచన.

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
మైదానప్ు ఉప్నాయసములో, యిషయా ప్రవచించిన అదద విధ్మన
ై తిర్ోగమనమును యిేసు న కిు

చెపాపడు. బీదలు ఆశీర్వదించబడతార్మ. ఆకల్వగొనిన వార్మ తృపిత ప్ర్చబడతార్మ. దుఃఖ్ప్డువార్మ నవువతార్మ.
నిసిహాయులకు దదవుడు సహాయము చదసత ాడు. అయితద సువార్త మర్ొకు అడుగు ముందుకు వళిో ంది.

ఆశీర్వదించబడిన వార్మ ఆయనను వంబడించాలని మర్శయు భ్ూలోక ప్రమాణాలకు భినింగా ఉని దదవుని

ర్ాజయ విలువలకు మర్శయు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీవించాలని యిేసు వార్శని పిలచాడు. ఉదాహర్ణకు,
అప్ర్శచితుల ప్టో జఞగీతతగా ఉండుమని, మర్శయు మన శతురవులను దదవషించుమని చెపతప పారప్ంచిక

విలువలకు విర్మదధ ంగా, ప్ర్దదశీయులను మర్శయు తమ శతురవులను కూడా పతరమించుమని ఆయన వార్శని
పిలచాడు. కాబటిర, ర్ాజయ సందదశము కేవలము ఒక ఆశీర్ావదము మాతరమే కాదుగాని ఒక నతి
ై క బాధ్యత
కూడా.

మైదానప్ు ఉప్నాయసము తర్మవాత, యిేసు యిషయా ప్రవచనమును నర్వేర్ముచునాిడనుటకు

మర్శనిి ర్మజువులతో లూకా ఈ విభాగానిి ముగశంచాడు. లూకా 7:1-10లో యిేసు శతాధిప్తి యొకు

దాసుని సవసా ప్ర్చాడు. మర్శయు 7:11-16లో, నాయిలను విధ్వర్ాల్వ యొకు చనిపల యిన కుమార్మణిణ తిర్శగశ
లేపాడు.

గల్వలయలోని యిేసు ప్ర్శచర్యను గూర్శున లూకా యొకు తదుప్ర్శ కథనము, లూకా 7:18-50లో

బాపిత సుమిచుు యోహానును కేందరముగా కల్వగశయుని కథల సమూహమయ
ై ునిది.

బదపిత సమమిచుి యోహాను
బాపిత సుమిచుు యోహాను చెర్ప్టర బడిన తర్మవాత, ఆయన నిజముగా మస్ట్ియా కాదా అని

యిేసును అడగడానికి ఆయన తన శిషుయలలో కొంతమందిని ప్ంపాడు. ఆయన తాను చదస్టన
ి వాటిని వార్శకి
జఞాప్కము చదసత ూ జవాబిచాుడు. యిేసు అదుుతాలు మర్శయు ప్రసంగము సపషర ముగా యిషయా 61:1-2

యొకు ప్రవచనాలను నర్వేర్ాుయి, గనుక యిేసు నిజముగా మస్ట్ియ అని అవి ర్మజువుప్ర్చాయి. లూకా
7:22లో యోహాను శిషుయలకు యిేసు ఏమి చెపాపడో వినండి:

మీర్ు వెళ్లు, కనువాటిని విను వాటిని యోహానుకు త్ెలుపుడష: గురడష్వార్ు చూపు పొ ంద్ు
చునాుర్ు, కుంటివార్ు నడుచుచునాుర్ు, కుషఠ రోగులు శుద్ుాలగుచునాుర్ు, చెవిటి
వార్ు వినుచునాుర్ు, చనిపో యనవార్ు లేపబడుచునాుర్ు, బీద్లకు సువార్త
పరకటింపబడుచునుద్ి (లూకా 7:22).
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యోహాను ప్రవకత లలో గొప్పవాడు అని ధ్ృవీకర్శంచడం దావర్ా యిేసు కొనసాగశంచాడు. అయితద

యోహాను కూడా దదవుని ర్ాజయములోని అతి తకుువ వయకితని సర్శపల లలేదు. ఆయన పాదాలు కడిగశన అనతి
ై క
స్ట్త ర యొకు పాప్మును యిేసు క్షమించాడని వివర్శంచుట దావర్ా ఈ విషయానిి లూకా 7:47-50లో

ధ్ృవీకర్శంచాడు. క్షమాప్ణ కొర్కు దదవుని ఎదుట చదస్టన
ి విజఞాప్నగా యోహాను ప్రజలకు మార్మమనసుి
బాపిత సుమిచాుడు, కాని యిేసు పాప్ులను క్షమించుట దావర్ా, ర్ోగులను సవసా ప్ర్చుట దావర్ా, బీదలకు
సువార్త ప్రకటించుట దావర్ా ప్రజల యొకు ప్రసత ుత అనుభ్వములోకి దదవుని ర్ాజఞయనిి తెచాుడు.

బాపిత సుమిచుు యోహానును గూర్శున కథనముల తర్మవాత, లూకా 8:1-56లో లూకా యిేసు బో ధ్న

మర్శయు అదుుతాలను మర్శ ఎకుువగా నివేదించాడు.

బో ధ్నలు మరియు అద్ుభత్ాలు
ఈ అదనప్ు బో ధ్నలలో మర్శయు అదుుతాలలో, యిేసు దదవుని ర్ాజయ సువార్త పై దృషిరపటారడు. లూకా

8:1-15లో వితు
త వాని ఉప్మానము, మర్శయు లూకా 8:16-18లో దీప్ సత ంభ్ప్ు ఉప్మానము, విశావసము
మర్శయు విధదయతతో ర్ాజయ సువార్త కు సపందించు పారముఖ్యతను వివర్శసత ుంది. లూకా 8:19-21లో ఈ

అంశాలనే ఆయన ప్ునర్ావృతం చదశాడు, ఆయన అలా చెపపి నప్ుపడు దదవుని వాకయమును విని విధదయత
చూపినవార్ే అయన యొకు నిజమన
ై కుటుంబ సభ్ుయలు.

తదుప్ర్శ, లూకా 8:22-56లో, యిేసు తెచుద ర్క్షణను తెల్వయప్ర్చు మర్శయు ధ్ృవీకర్శంచు అనేక

అదుుతాలను లూకా నివేదించాడు. యిేసు తుఫ్ానును గదిేంచాడు, దయయమును వళ్ో గొటారడు, అనార్ోగయ స్ట్త ని
ర
సవసా ప్ర్చాడు, మర్శయు చనిపల యిన చినిదానిని లేపాడు.

చివర్శగా, లూకా 9:1-50లో ప్ండెరండుగుర్మ శిషుయలను యిేసు స్టిదధప్ర్చు విధానమును నివేదించుట

దావర్ా గల్వలయలోని యిేసు ప్ర్శచర్య కథనమును లూకా ముగశంచాడు.

పండెరండుగుర్ు అపొ సత లుల స్టిద్ాపాట
మొదట, లూకా 9:1-9లో, సవసా ప్ర్చుటకు గాను మర్శయు సువార్త ప్రకటించుటకుగాను యిేసు

ప్ండెరండుగుర్మ శిషుయలను ప్ంపించాడు. లూకా 6లో ప్రతదయకముగా ప్ంపించబడిన వార్మ వీర్ే. 9:10-17లో

5000 మందికి ఆహార్ము పటురట దావర్ా ఆయన తన శకితని కనుప్ర్చుకునాిడు, ఆయన శకిత మర్శయు
మదే తులో నముకముంచుమని ఆయన అప సత లులకు బో ధించాడు. ఈ స్టిదధపాటు
ో లూకా 9:18-27లో
ముగశశాయి, సుదీర్ాకాలముగా వేచి చూసుతని మస్ట్ియ లేదా కీస
ీ త ు యిేస్టత అని అప సత లులు అకుడ
ధ్ృవీకర్శంచర్మ.

ప్ర్శచర్య కొర్కు, ప్రతయద కముగా ఆయన ప్ర్లోకమునకు వళిో పల యిన తర్మవాత వార్మ జర్శగశంచు

ప్ర్శచర్య కొర్కు ఆయన అప సత లులను యిేసు స్టిదధప్ర్చుట కొనసాగశంచు విషయమును గూర్శు అనేక

కథలను చెప్త ూ లూకా ఈ భాగమును ముగశంచాడు. లూకా 9:28-36లో పతతుర్మ, యాకోబు మర్శయు

యోహానుల యిదుట యిేసు ర్ూపాంతర్ము చెందాడు, అకుడ యిేసు యిడల తమకుని నిబదధ తను
ధ్ృవీకర్శంచడానికి తండిర ప్ర్లోకము నుండి మాటాోడాడు. తర్మవాత 9:37-45లో, యిేసు ఒక కషర తర్మైన
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ఆశుర్య కార్యమును చదశాడు, మర్శయు 9:46-50లో ర్ాజయములో గొప్పతనమును గూర్శు బో ధించాడు. ఈ

కథనములనిిటిలో, ఆయన అధికార్మును గుర్శతంచునటు
ో , ఆయన శకితపై ఆధార్ప్డునటు
ో , మర్శయు ఆయన
నామమున విధదయుల ైన స్టతవకులుగా ప్ర్శచర్య చదయునటు
ో యిేసు వార్శని స్టిదధప్ర్చాడు, తదావర్ా
భ్ూలోకములో ఆయన ర్ాజయము యొకు ప్రభావవంతమైన నాయకులుగా వార్మ ఉంటార్మ.

గల్వలయలో యిేసు ప్ర్శచర్య తర్మవాత, లూకా సువార్త యొకు తదుప్ర్శ విసత ృత భాగము

యిర్ూషలేముకు యిేసు ప్రయాణమును వివర్శసత ుంది. ఈ భాగము లూకా 9:51-19:27 వర్కు వాయపించింది.

యెర్ూషలేముకు యేసు పరయాణము
ఈ విభాగములో ఐదుమార్మో యిర్ూషలేముకు వళ్లోలను యిేసు సంకలపమును లూకా

ప్రసత ావించాడు: 9:51, 13:22, 17:11, 18:31, మర్శయు 19:28. ఒక ఉదాహర్ణగా, లూకా 18:31-32 వినండి:
ఆయన తన పండెరండుమంద్ి శషుయలను పిలిచి, “ఇద్ిగో యెర్ూషలేమునకు

వెళు ుచునాుము; మనుషయకుమార్ుని గూరిి పరవకత లచేత వారయబడషన మాటలనిుయు
నెర్ వేర్ిబడును. ఆయన అనయజనుల కపపగింపబడును; వార్ు ఆయనను

అపహస్టించి, అవమానపర్చి, ఆయనమీద్ ఉమిమ వేస్టి, ఆయనను కొర్డాలత్ర కొటిర
చంపుద్ుర్ు” (లూకా 18:31-32).

ఈ విధ్మన
ై వాకయభాగాల దావర్ా, యిర్ూషలేములో చనిపల వలస్టిన అవసర్త ఉనిప్పటికీ కూడా
ఆయన ప్రజలను ర్క్ించాలనే దదవుని ప్రణాళికకు యిేసు కటురబడి ఉనిటు
ో లూకా సపషర ం చదశాడు.

యిర్ూషలేముకు యిేసు ప్రయాణమును గూర్శున లూకా చర్ును నాలుగు ప్రధాన భాగాలుగా

విభ్జంచుదము: మొదట, శిషయర్శక సవభావముపై యిేసు బో ధ్న; ర్ండవది, యిేసుకు మర్శయు ఆయన

ప్రతిప్క్షమువార్శకి మధ్య పర్మగుతుని విభేదాలను గూర్శున లూకా నివేదన; మూడవది, శిషయర్శకప్ు వలను
గూర్శున యిేసు బో ధ్న; మర్శయు నాలుగవది, ఆయన ప్రజలను ర్క్ించాలనే దదవుని ప్రణాళికకు యిేసు
కటురబడి ఉండుట. లూకా 9:51-11:13లో ఉని శిషయర్శకప్ు సవభావముతో మొదలుపడదాము.

శషయరికపు సాభదవము
దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచాలని మర్శయు ఆయన ప్రజలను ర్క్ించాలని యిేసు కల్వగశయుండిన
నిబదధ త స్టతవాదృకపథముగల నాయకతవము కొర్కు ప్రతదయకమన
ై అప సత లులను ఎనుికొని వార్శకి శిక్షణ

ఇచుునటు
ో ఆయనను ప్ుర్శకొల్వపంది. లూకా 9:51-10:24లో, సువార్త చదయుటను ఆయన వార్శకి నేర్శపంచాడు
మర్శయు జీవితము కషర ముగా ఉంటుందని వార్శని హెచుర్శంచాడు. అయితద వార్శని ప్ర్శశుదాధతు శకిత దావర్ా
బలప్ర్చాడు. ఈ స్టిదధపాటు తర్మవాత, ఆయన దర్శించాలనుకొనిన ప్టర ణాలకు సువార్త ప్రకటించుటకు
ఆయన వార్శని ప్ంపించాడు.
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దీని తర్మవాత, లూకా 10:25-11:13లో, శిషయర్శకముకు సంబంధించిన మూడు అంశాలపై బో ధించుట

దావర్ా యిేసు వార్శకి విసత ృత ప్రప్ంచ దృషిరకోణమును అందించాడు: ప ర్మగువార్శని పతమి
ర ంచుట, దదవుణిణ
పతరమించుట, మర్శయు పారర్ాన.

లూకా 10:27లో పతమ
ర ను గూర్శు తన బో ధ్ను ఈ విధ్ముగా సంగీహించుట దావర్ా యిేసు

పారర్ంభించాడు.
“నీ ద్ేవుడెన
ై పరభువును నీ పూర్ణ హృద్యముత్రను, నీ పూర్ణమనసుసత్రను, నీ పూర్ణ
శ్కితత్రను, నీ పూర్ణవివేకము త్రను పేమి
ర ంపవల ననియు, నినుువల నీ పొ ర్ుగువాని
పేరమింపవల ను” (లూకా 10:27).

ఇకుడ, దదవునిని మర్శయు మన ప ర్మగు వార్శని ఏ విధ్ముగా పతమి
ర ంచాలని పాత నిబంధ్న

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మొతత ము బో ధిసత ుందో వివర్శంచుటకు యిేసు దివతీయోప్దదశకాండము 6:5 మర్శయు
లేవీయకాండము 19:18ని ఉలేో ఖంచాడు.

తర్మవాత ర్ండు పతర్ాలు ఈ పతమ
ర నియమము యొకు ర్ండు భాగాలను వివర్శసత ాయి. లూకా 10:29-

37లో “మంచి సమర్యుడు” అను ఉప్మానము ఒకర్శ ప ర్మగువార్శని ఏ విధ్ంగా పతమి
ర ంచాలో

ఉదహర్శసత ుంది. ఆ ర్ండు ప్రజల సమూహముల మధ్య ఉదిక
ర త త ఉనిప్పటికీ, గాయప్డిన ఇశాీయిేలీయుడి
యిడల తన ప ర్మగు పతరమను చూపించిన సమర్యుని గూర్శు ప్రస్టద
ి ధ ి చెందిన కథ ఇది. తర్మవాత, లూకా

10:38-42లో, యిేసు మర్శయను ఎదుర్ొునిన విషయము దదవుణిణ ఎలా పతరమించాలో ఉదహర్శసత ుంది. యిేసు

పాదాల చెంత కూర్ొుని ఆయన బో ధ్న ఆలకించుట దావర్ా, మన జీవితాలోో ప్రథమ సాానము ఇచుుట దావర్ా
మర్శయు విధదయతగా ఆయనను ఆలకించుట దావర్ా మనము దదవుణిణ పతమి
ర ంచాలని మర్శయ చూపించింది.
చివర్శగా, లూకా 11:1-13లో పారర్ానను గూర్శున యిేసు బో ధ్న దదవుని ర్ాజయ ఆశీర్ావదముల కొర్కు

మర్శయు బహుమానముల కొర్కు నిజముగా పారర్శాంచుమని అప సత లులకు బో ధించుట దావర్ా ఆయన
హెచుర్శకలు ముగుసాతయి.

కైసతవునికి పారర్ాన అనేద్ి చాలా పారముఖ్యం. అద్ి యేసు జీవితములో పారముఖ్యమైన
భదగము, మరియు ఆయన జీవిత మాద్ిరి ద్ాారా ద్ాని యొకక పారముఖ్యతను

మనము చూడగలము. ఆయన పని – భదర్ము ఎంత ఎకుకవగా ఉనుద్ో , ఆయన

అంత ఎకుకవ పారర్ా న చేశ్ాడు మరియు ఆయన విశ్ారంతి తీసుకొనునపుపడు ద్ేవుని
శ్కితని చూశ్ాడు. ఆతీమయంగా పునర్ుద్ా రించబడుటకు ఎలు పుపడు తండషరత్ర

సంభదషించవలస్టిన అవసర్తను ఆయన గరహంచాడు. వారిలో ఒకర్ు తనకు ద్ోర హం

చేసత ార్ని త్ెలిస్టి కూడా ఆయన తన పండెరండుగుర్ు శషుయలను ఎనుుకొనుటకు ముంద్ు
రాతరంతయు పారరిాంచాడు. వాసత వానికి, ఆయన తన శషుయలను ఎనుుకొనినపుపడు,
ఆయన ముంద్ును స్టిలువను చూసుతనాుడు. యేసు ఈ అతి పారముఖ్యమన
ై

పరిచర్యను జరిగించుటకు ముంద్ు రాతరంతయు పారరిాంచుటకు గల కార్ణములో ఇద్ి
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ఒక భదగము. యేసు పారర్ానా జీవితము మనకు ఒక మాద్ిరి. తద్ుపరి, ఆయన
శషుయలు తమ అద్ుభతమైన పని తర్ువాత తిరిగి వచిినపుపడు, “తండరర,

ఆకాశ్మునకును భూమికిని పరభువా, నీవు జఞానులకును వివేకులకును ఈ
సంగతులను మర్ుగు చేస్టి పస్టిబదలుర్కు బయలు పర్చినావని నినుు

సుతతించుచునాును” అని చెపుపచూ యేసు తండషరని సుతతించాడు. యేసు తండషరని
సుతతించాడు గనుక మనము కూడా ఆయనను సుతతించాలి. యేసుకే పారర్ాన చేస్టి

సుతతించవలస్టిన అవసర్త ఉంటే, మనము మరింతగా చేయాలి. ఆయన పటర బడుటకు
ముంద్ు, గత్ెసమనే త్రటలో ఆయన ఎంతగానో పారరిాంచాడు మరియు తుద్కు, “నా
తండరర, సాధ్యమత్
ై ే ఈ గినెు నాయొద్ా నుండష త్ొలగిపో నిముమ, అయనను నా యషర
పరకార్ము కాద్ు నీ చితత పరకార్మే” అని పలికాడు. కాబటిర యేసు తండషరకి పరిపూర్ణ

విధేయుడుగా ఉండుట మనము చూసాతము. తండషరత్ర ఆయనకును సంబంధ్మును
బటిర యేసు పారరిాంచాడు, మరియు మానవాళ్ల కొర్కు తన విమోచనా పరణాళ్లకను

ముగించాలని ఆశంచాడు. ద్ేవుని పిలులముగా, మన పారర్ాన మరియు తండషర యెడల
మన విధేయత మన జీవిత్ాలలో సంకిుషరమన
ై వి అని ఆయన మాద్ిరి మనకు
బో ధిసత ుంద్ి.

డా. ప్టర్డ చావ్, అనువాదము
మంచిద్ి, కైసతవులకు పారరిాంచడం ఎంత్ెైనా అవసర్ం ఎంద్ుకంటే మనము పారరిాంచు
పరతీసారి, కరరసత ులో మనకును నమమకమునకు, సువార్త పై మనము

ఆధార్పడుతునాుమనుటకు ఇద్ొ క వయకరతకర్ణము. మనము పారరిాంచుటకు ఏకైక
కార్ణమన
ై యేసు మన పాపముల కొర్కు మర్ణంచాడు; ద్ేవుని స్టింహాసనము

యెద్ుట మనకు పరవశ్
ే ము కలిగించాడు. యేసు మనకు మార్గ ము యేర్పర్చాడు గనుక
పారర్ా నలో నమమకముగా కృపాసనము యొద్ా కు మనము ధెైర్యముగా చేర్ుకోవచుి.

కాబటిర , పారర్ాన సువార్త ను అభయస్టించుటత్ర సమానము అనేద్ి మనము పారరిాంచుటకు
మొద్టి కార్ణము. మనము పారరిాంచుటకు రండవ కార్ణము పరతీ విషయములో

ద్ేవునిపై ఆధార్పడుతునుమనుటకు వయకరతకర్ణము. తన పిలులను ఆశీర్ాద్ించుటకు
ఇషరపడే మన తండషరగా ఆయన యొద్ా కు వచిి, మన అనుద్ిన ఆహార్ము కొర్కు

అడుగుత్ాము. కాని ఇద్ి మనము ద్ేవుణణ ఆరాధించే, ఆయన విలువను వయకతపర్చే,
పూజించే, సంభదషించే మార్గ ముగా ఉంద్ి. నిర్ంతర్ం పారర్ానలో ఉండుటలో ఈ

వాసత వికత ఉంద్ని బైబిలు మాటదుడుతుంద్ి, మరియు అనుద్ినము ద్ేవుని ఉనికి కలిగి
నడుసాతము, ఆయన ద్ేవుడనియు మరియు మన జీవిత్ాలో ఆయన పరముఖ్ుడను
ఆలోచనత్ర మనము ఉంటదము.
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డా. కే. ఎర్శక్స థో యిన్ి
జఞన్ వెస్ట్ు పారర్ానను ద్ేవునికి ద్గగ ర్గా నడషపించే కృపకు పరధాన మార్గ మని పిలచాడు.
వాసత వానికి, కస
ై త వయ చరితరను నీవు చూచినటటు త్ే
ల లేఖ్నమును చద్ువుట మరియు
పారరిాంచుట అనేవి రండు పరధానమైన ఆతీమయ శక్షణలు. పారర్ాన ఎంద్ుకు చాలా

పారముఖ్యమన
ై ద్ంటే అద్ి ద్ేవునిత్ర సనిుహత సంబంధ్మును కలిగిసత ుంద్ి, కస
ై త వయము
ద్ానిని పంపొ ంద్ించుకోడానికి ఉద్ేాశంచినద్ి. మనము పారరిాంచినపుపడు, మనము

ద్ేవునిత్ర మాటు డుచునాుము, ద్ేవుడు మనకు ఏమి చెపపద్లచాడో ఆలకిసత ునాుము,
మరియు మనము వినిన ద్ానికి సపంద్ిసత ునాుము. అద్ి సంబంధ్ముకు ఆధార్ము.

సంబంధ్ము కలిగి ఉండాలని ద్ేవుడు మన నుండష నిజఞముగా కోర్ుచునాుడు. ద్ేవుడు
వాసత వానికి త్రటలో నడుసూ
త ఆద్ాము హవాలత్ర సహవాసము కొర్కు చూసుతను

ఆద్ికాండముకు తిరిగి వెళుండష. పారర్ా న ద్ేవునిత్ర నడచుటకు మరియు మాటదుడుటకు

మార్గ ముగా ఉంద్ి. “ఆయన నాత్ర నడుసాతడు, మాటదుడుత్ాడు మరియు నేను ఆయన
సొ ంతమని నాకు చెబుత్ాడు” అను పాత పాట ఉంద్ి. నా భదవన ఏమిటంటే, నీవు
పారరిాంచునపుపడు కస
ై త వయము ఉద్ేాశంచిన ద్ానియొకక కేంద్రమును నీవు
పొ ంద్ుతునాువు, ఎంద్ుకంటే అద్ి అనుబంధ్కర్మన
ై ద్ి.

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
యిేసు శిషయర్శకప్ు సవభావమును గూర్శు బో ధించిన తర్మవాత, యిేసు మర్శయు యూదు నాయకుల

మధ్య వివాదమును గూర్శు లూకా 11:14-15:32లో లూకా న కిు చెపాపడు.

పర్ుగుతును వివాద్ము
ఆయన ప్రయాణములోని ఈ భాగములో, కనీసము మూడు కార్ణములను బటిర యిేసు యూదు

నాయకతవమును ఉదదేశప్ూర్వకముగా వయతిర్ేకించాడు. మొదట, దదవుని ప్రజలపై వార్శ యొకు బలహీన
నాయకతవమును ఆయన గదిేంచాడు. ర్ండవది, తన స ంతర్ాజయములోకి ప్రజలను పిలవాలని ఆయన
ఆశించాడు. మర్శయు మూడవది, యిర్ూషలేములో వార్ాయనను స్టిలువవేయాలని కోర్ాడు తదావర్ా
ఆయన తన ప్రజల పాపాల కొర్కు పారయశిుతత ము చదయగలడు మర్శయు వార్శపై ర్ాజఞయధికార్ము
ప ందగలడు.

ఉదాహర్ణకు, లూకా 11:14-28లో, యిేసు “దయయములకు అధిప్తి” అని యూదులు ప్రకటించార్మ.

మర్శయు వచనములు 29-53లో యిేసు వార్శ దుషర తవమును ఖ్ండించి, వార్శపై శాప్వచనములను
ప్రకటించుచూ సపందించాడు.
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లూకా 12:1-3లో, ప్ర్శసయుయలవల వేషధార్మలుగా ఉండవదే ని యిేసు సమూహములను

హెచుర్శంచాడు. వచనములు 4-21లో, ఆయన యూదుల సమాజమందిర్ ఆచార్ాలు, పాలకులు మర్శయు

అధికార్మలపై దాడి చదశాడు. వచనములు 22-32లో, దదవుని ర్ాజయమును వదకు ప్రతియొకుర్శ అవసర్ాలను
దదవుడు తీర్ముతాడని ఆయన న కిు చెపాపడు గనుక యూదు నాయకతవము వంటి ఇహలోక సంప్దను

వార్మ వదకాల్విన అవసర్త లేదు. మర్శయు వచనములు 33-59లో, ర్ాజయమును హతు
త కొనని వార్శ నుండి
ఆయన అనుచర్మలు ఖ్చిుతముగా వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొుంటార్ని యిేసు హెచుర్శంచాడు.

లూకా 13:1-9లో, ఇశాీయిేలీయులందర్మ తమ పాప్ములను ఒప్ుపకోవాలని చెబుతూ యూదు

నాయకతవమును యిేసు తర్చు వయతిర్ేకించాడు. తదుప్ర్శ వచనములు 10-17లో, విశాీంతి దినమందు

కుంటివాడిని సవసా ప్ర్చుట దావర్ా వివాదమును పంచాడు, అది సమాజమందిర్ప్ు పాలకులకు బాగా కోప్ం
తెపపి ంచింది. మర్శయు వచనములు 18-30లో, ప్రధాన యూదు నాయకతవమును మర్శయు వార్శ
అనుచర్మలను సపషర ముగా ఖ్ండిసత ూ, దదవుని ర్ాజయములో ప్రవేశిసాతము అని ఆశించిన చాలామంది

ప్రవశి
ే ంచర్మ అని యిేసు బో ధించాడు. చివర్శగా, వచనములు 31-35లో, యిేసుకు మర్శయు ఆయనను

చంప్డానికి ప్రయతిిసుతని యూదుల ర్ాజైన హేర్ోదుకు మధ్య ఉదిక
ర త త పర్మగుతుందని లూకా నివేదించాడు.
లూకా 14లో, యిేసు యూదు నాయకతవమును మర్శంత ఆగీహింప్జేశాడు. వచనములు 1-24లో,

ఆయన విశాీంతి దినమందు ఒక వయకితని బాగుచదశాడు, ఆపై యూదు నాయకుల యొకు పారప్ంచిక

విలువలను విమర్శించాడు – వార్శలో ఒకర్మ కూడా దదవుని ర్ాజఞయనిి ప ందుకోలేర్ని సూచించాడు. తర్మవాత
25-34 వచనాలలో, ఆయనను వయతిర్ేకించు వార్శ నుండి ఎదుర్ొునే సంఘర్షణ ఫల్వతంగా ఈ జీవితంలో వార్మ
అనిియు కోలోపతార్ని యిేసు ఆయన అనుచర్మలను హెచుర్శంచాడు.

15:1-2లోని ఉపల దాాతము తర్మవాత, పల గొటురకొనిన విషయాలను గూర్శున ఉప్మానముల దావర్ా

యిేసు మర్లా యూదు నాయకులతో వివాదము కొనసాగశంచాడు: తపిపపల యిన గొర్ీ, పల యిన నాణెము,
మర్శయు తపిపపల యిన కుమార్మడు. ప్రతి కథలో, ప్ర్శసయుయలు మర్శయు ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకుల యొకు

వేషధార్ణను తిర్సుర్శంచి, ప్రప్ంచములో తపిపపల యన పాప్ులలో దదవుడు తన పిలోలను కనుగొనినప్ుపడు
ఆనందించాలని యిేసు తన ప్రజలకు పిలుప్ునిచాుడు.

శిషయర్శకప్ు సవభావమును మర్శయు యూదు నాయకులతో పర్మగుతుని వివాదమును గూర్శున

యిేసు బో ధ్నను నివేదించిన తర్మవాత, లూకా 16:1-18:30లో యిర్ూషలేముకు యిేసు చదస్టన
ి
ప్రయాణముగూర్శున కథనము యొకు దృషిరని శిషయర్శకప్ు వల పైకి లూకా మళిో ంచాడు.

శషయరికపు వెల
ఆయన ర్ాజయములో ప్రజల జీవితాలు ఆయన జీవిత ప్దధ తి ప్రకార్ముగా మలచబడతాయని ఆయన

అనుచర్మలు అర్ాము చదసుకోవాలని యిేసు ఆశించాడు. వార్మ ఇహలోక నాయకుల దావర్ా హింస్టించబడతార్మ,
మర్శయు దదవునికి నముకముగా ఉండుటకు కషర ప్డతార్మ. 16:1 నుండి 17:10 వర్కు, శిషయర్శకము అనగా
మనకు కల్వగశనదంతయు దదవుని సావసా యముగా భావించి, ప్ర్శచార్కులుగా ఆయన మనకిచిున బాధ్యతను

అంగరకర్శంచి ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఆయన ఉదదేశముల కొర్కు ఉప్యోగశంచడం అని యిేసు బో ధించాడు. ఇహలోక
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ఆశీర్ావదాలు అవర్ోధ్ములుగా ఉంటాయని, నిజమన
ై సువార్త ను గుర్శతంచకుండ మర్శయు అంగరకర్శంచకుండ
ధ్నికులను అభ్యంతర్పడతాయని కూడా ఆయన హెచుర్శంచాడు. చివర్శగా, ఆయన విశావసము మర్శయు
మార్మమనసుిను పల ర తిహించి, మనమంత మంచి చదస్టన
ి నూ, మనము చదయు అతుయతత మమైనది కూడా
దదవుడు కోర్మకొనిన దానికంటే ఎకుువ కాదని భ్ర్ోసా ఇచాుడు.

17:11-18:8లో, యిేసు ఈ లోకము మీదికి వచుు తుది తీర్మపపై దృషిరపటారడు. ఈ జీవితములో

మనము ప ందుకొను మంచి యిలవులు; ఆర్ోగయము, సంప్ద, మర్శయు నాయయము వంటివి దదవుని

మంచితనానిి చూడడానికి కర్ణమౌతాయి, మర్శయు ఈ జీవితములో వాటితో మనలను దీవించాలని

మనము పారర్శాంచాల్వ. అయితద అవి తుది తీర్మపలో నాశనమవడానికే నిర్ణయించబడా్యి. నిజమైన సంప్ద,
ఆర్ోగయము, మర్శయు నాయయము కేవలము దదవుని శాశవత ర్ాజయములో బహుమానములుగా వసాతయి,
కాబటిర మన నిర్రక్షణ అకుడద ఉండాల్వ.

ఈ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా, విధదయులు మాతరమే దదవుని క్షమాప్ణను, ఆశీర్ావదమును మర్శయు

నితయజీవమును ప ందుతార్మ గనుక లూకా 18:9-30లో విధదయత యొకు అవసర్తను గూర్శు న కిు
చెప్ుపచూ యిేసు ఈ విభాగమును ముగశంచాడు.

లూకా 18:31-19:27లో తన ప్రజలను ర్క్ించాలనే దదవుని ప్రణాళికపై ఆయన నిబదధ తను న కిు

చెప్ుపచూ యిేసు యొకు యిర్ూషలేము ప్రయాణమును గూర్శున నివేదికను లూకా ముగశంచాడు.

యేసు యొకక నిబద్ా త
దదవుని ప్రణాళికపై యిేసు తన నిబదధ తను చూపించిన మొదటి విధానము ఏమనగా లూకా 18:3134లో తన మర్ణమును గూర్శు తెల్వయప్ర్చుట. ఆయన ప్రజలను ర్క్ించుటకు తాను చనిపల వాలని
యిేసుకు తెలుసు, మర్శయు తన తండిర ప్రణాళికను అనుసర్శంచాలని ఆయన నిశుయించుకునాిడు.

దీనిని అనుసర్శంచి, లూకా 18:35-43లో ఆయన సవసా ప్ర్చిన గుీడి్వాడు, లూకా 19:1-10లో

ఆయన పిలచిన సుంకప్ు గుతత దార్మడెైన జకుయయ వంటి ప్రజలను ఆశీర్వదించుట దావర్ా దదవుని విమోచనా
ప్రణాళిక యిడల యిేసు తన నిబదధ తను చూపించాడు. ఈ ప్రజలు సమాజములో తీవరముగా

తిర్సుర్శంచబడా్ర్మ. అయితద యిషయా 61:1-2 యొకు వాగాేనములకు అనుగుణంగా, దదవుని ర్ాజయములో
వార్మ గొప్ప సావసా యమును ప ందుకోబో తునాిర్మ. లూకా 19:1-10లో జకుయయను గూర్శు యిేసు చెపపి నటు
ో గా,
ఇతడును అబదరహాము కుమార్ుడే; ఎంద్ుకనగా నేడు ఈ యంటికి ర్క్షణ

వచిియునుద్ి. నశంచినద్ానిని వెద్కి ర్క్షంచుటకు మనుషయకుమార్ుడు వచెిను
(లూకా 19:9-10).

చివర్శగా, లూకా 19:11-27లో, దూర్మున ఉనిప్ుపడు తన ధ్నమును దాసులకు అప్పగశంచిన

ర్ాజును గూర్శు యిేసు ఒక ఉప్మానము చెపాపడు. మనకు దదవుని ర్ాజయములో సావసా యము కావాలంటే,
యిేసు వల నే మనము కూడా దదవుని ప్రణాళిక యిడల నిబదధ త కల్వగశయుండాలని ఈ ఉప్మానము
తెల్వయజేసత ుంది.
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యిర్ూషలేముకు యిేసు ప్రయాణమును గూర్శు వివర్శంచిన పిదప్, యిర్ూషలేములో యిేసు యొకు

ప్ర్శచర్యను లూకా నివేదించాడు. ఇది లూకా సువార్త లో ఐదవ ప్రధాన భాగము, మర్శయు ఇది 19:28 నుండి
21:38 వర్కు వాయపించింది.

యెర్ూషలేము మరియు సమీప పారంతములలో యేసు యొకక పరిచర్య
యిర్ూషలేములో యిేసు యొకు ప్ర్శచర్యను గూర్శున లూకా నివేదక
ి , యిేసు యిర్ూషలేములో

ప్రవశి
ే ంచుచుండగా జనసమూహము సుతతులతో కేకలువేయుచు ఆయనను ఆహావనించిన సంఘటనతో
లూకా 19:28-44లో ఆర్ంభ్మౌతుంది.

ఆయన ప్టర ణములో ప్రవేశించిన తర్మవాత, యిేసు యొకు మొదటి కియ
ీ
వికీయధార్మలను పార్దోర ల్వ

దదవాలయమును శుదిధచయ
ద ుట. ఈ సంఘటన లూకా 19:45-46లో కనిపిసత ుంది. ఈ శుదీధకర్ణ యూదు
ఆర్ాధ్నను మర్శయు జీవితమును భ్రషర ుప్టిరంచిన పాపాతుకమైన ప్దధ తులను ఖ్ండించింది మర్శయు
తదావర్ా యూదు నాయకతావనిి బాగా అవమానించింది.

కొరతత నిబంధ్నలో అనేక బో ధ్నలను అర్ా ము చేసుకోనుటకు పాత నిబంధ్న చారితిరక
నేపథయము అవసర్మన
ై టేు యేసు యొకక ద్ేవాలయపు శుద్ీాకర్ణ సంఘటనలను

అర్ా ం చేసుకోనుటకు కూడా అద్ి అవసర్ము. మనము పాత నిబంధ్నను పరిశీలించాలి.
1 రాజులు గరంథము, అధాయయము 8, ద్ేవాలయము పరతిషఠ గురించి నివేద్స
ి త ుంద్ి.
ద్ేవాలయము అనేక సంవతసరాలుగా నిరామణములో ఉంద్ి. అద్ి సమాపత మన
ై
తర్ువాత, రాజన
ై సొ లొమోను మరియు ఇశ్ారయేలీయులు ద్ేవాలయమును

పరతిషఠపర్చుటకు వచాిర్ు. రాజైన సొ లొమోను ఈలాగు ద్ేవునికి పారరిాంచెను, “నీ

ద్ాసుడనెన
ై నేనును నీ జనుల న
ై ఇశ్ారయేలీయులును ఈ సా లముతటర తిరిగి పారర్ాన
చేయునపుపడెలు, నీ నివాససాానమైన ఆకాశ్మంద్ు విని మా వినుపము

అంగటకరించుము; వినునపుపడెలు మముమను క్షమించుము.” అంత్ేకాక, ద్ేవుని గొపప

పేర్ు వినిన, పర్ద్ేశులు ద్ూర్ద్ేశ్ము నుండష వచిి పారర్ా న చేస్టినయెడల, ద్ేవుడు వారి
పారర్ా నలు వింటదడు తద్ాారా లోకములోని పరజలంద్ర్ు ద్ేవుని నామము ఎరిగి
ఆయనను వేడుకుంటదర్ు మరియు ద్ేవాలయము ద్ేవుని నామఘనతకు

కటిర ంచబడషనద్ని త్ెలుసుకొంటదర్ని కూడా రాజన
ై సొ లొమోను పారరిాంచాడు. కాబటిర ,

యేసు కాలములో, మత్ాధికార్ులు ద్ేవాలయమును ద్ొ ంగల గుహగా చేస్టన
ి పుపడు,
ద్ేవాలయము ద్ేవుని నామముత్ర ముడషపడష ఉనుంద్ున అద్ి ద్ేవుని నామమును
కించపరిచింద్ి. తద్ుపరి, యేసు ద్ేవాలయమును శుద్ిా చేస్టినపుపడు, అకకడ ఒక

చిహాుర్ా కం ఉంద్ి. యేసు నిజమైన మరియు తుద్ి ద్ేవాలయము గనుక ద్ేవాలయము
ఆయనను సూచిసుతంద్ి. మనము యేసు నామములో తండషరకి పారరిాసత ాము గనుక

పారరిాంచుటకు వచుి అనిు ద్ేశ్ాలకు యేసు నిజమన
ై ద్ేవాలయముగా ఉనాుడు.
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కాబటిర , పాత నిబంధ్నలో నుండష ద్ేవాలయమును మనము అర్ా ము చేసుకుంటే,
యేసు ద్ేవాలయమును శుద్ిాచేస్టే పారముఖ్యతను మరియు ద్ేవుని రాజయము
రావడానికి గల ద్ాని సంబంధ్మును మనం చూడవచుి.

డా. ప్టర్డ చావ్, అనువాదము
యేసు ఎకుకవగా కలత చెంద్ిన విషయమేమిటంటే ద్ేవాలయపు పారంగణము,

అనయజనుల పారంగణము, వార్ు సృషిరకర్త యొకక సమక్షమునకు రావడానికి పారపయత
కలిగే పరద్ేశ్ము, మరియు అద్ి రాజఞయలు రాగలిగే పరద్ేశ్ము. యూద్ులకే

కేటదయంచబడషన లోపల భదగములోనికి వార్ు వెళుకూడద్ు, కాని బయట పారంగణము

రాజఞయలకు, అనుయలకు చెంద్ినద్ి. వార్ు అకకడకి వచిి పారర్ాన చేసుకోవచుి. మనము
ఏమి చూసుతనాుమంటే అకకడ పారరిాంచుటకు సాానము లేద్ు. వాసత వముగా అనుయలకు
ఉద్ేాశంచబడషన సా లము అకకడ లేద్ు. కాబటిర మనము చూసుతను ద్ేమిటంటే యేసు
ద్ేవాలయమును పునర్ుద్ా రస
ి త ునాుడు, మరియు రాజఞయలు వచిి పారర్ా న

చేసుకొనునటు ఆ సా లమును ఖ్ాళీ చేసత ూ ఆ సా లము యొకక పని తీర్ును
పునర్ుద్ా రస
ి త ునాుడు.

డా. గీగ్ పర్రీ
మనము లూకా 19:47-21:38లో చదువునటు
ో గా, యిేసు తర్మవాత ర్ోజులోో ఆలయ పారంగణములో
బో ధిసత ూ, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు మాటాోడాడు. ఈ సమయములో, అయన తమ ఆచార్ాలను
ఖ్ండించుట కొనసాగశంచుచుండగా మర్శయు వార్ాయన అధికార్మును సవాలు చదయుట

కొనసాగశంచుచుండగా యూదు నాయకులతో ఆయన యొకు వివాదము తీవర ర్ూప్ము దాల్వుంది. లూకా
20:20లో శాసుతీలు మర్శయు ప్రధాన యాజకులు ఏమి చదశార్ో వినండి:

వారాయనను కనిపటర చు, అధిపతి వశ్మునకును అధికార్మునకును ఆయనను

అపపగించుటకై ఆయన మాటలయంద్ు తపుప పటర వల నని, త్ాము నీతిమంతులని
అనిపించుకొను వేగుల వారిని ఆయన యొద్ా కు పంపిరి (లూకా 20:20).

దుషు
ర లు ఆయనను ప్టురకొనుటకు కుటర చదయుచునింత మాతారన యిేసు సతయమును ప్రకటించుట
మానలేదు. బదులుగా, బహిర్ంగముగా ఆయన వార్శని గదిేంచాడు. లూకా 20:46-47లో ఆయన
జనసమూహముతో చెపపి నటు
ో గా:

శ్ాసుతీలను గూరిి జఞగరతతపడుడష. నిలువుటంగటలు ధ్రించుకొని తిర్ుగగోర్ుచు

సంతవీధ్ులలో వంద్నములను, సమాజమంద్ిర్ములలో అగరప్ఠములను, వింద్ులలో
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అగర సాానములను కోర్ుద్ుర్ు. వార్ు విధ్వరాండర యండు ను ద్ిగమింగుచు,

మాయవేషముగా ద్ీర్ాపారర్ా నలు చేయుద్ుర్ు. వార్ు మరి విశ్లషముగా శక్ష పొ ంద్ుద్ుర్ని
తన శషుయలత్ర చెపపను (లూకా 20:46-47).

యిేసు యిర్ూషలేమును సమీపిసత ుండగా, ఇశాీయిేలు తమను ర్క్ించద మస్ట్ియగా ఆయనను
అంగరకర్శంచకపల వుట ప్టర ణ నాశనమును ప్రకటించుటకు దార్శతీస్టింది. ఈ విప్తు
త కూడా గొప్ప తీర్మపకు ఒక

ఛాయగా మాతరమే ఉంటుంది. అంతయ దినమందు, యిేసు మహిమలో వచిునప్ుపడు, ప్రతియొకుర్మ ఆయన

యిదుట ల కు అప్పగశంచాల్వ. ఈ కార్ణముచద, ఆయన యిడల విధదయత చూప్ుటకు మర్శయు ఆయన ర్ాకడ
కొర్కు కనిపటురటకు ప్రతియుగములోని ఆయన శిషుయలను యిేసు పిలచుచునాిడు.

యిర్ూషలేములో యిేసు ప్ర్శచర్యను గూర్శు నివేదించిన తర్మవాత, లూకా సువార్త యొకు చివర్శ

ప్రధాన భాగమును మనము చూసాతము: లూకా 22:1-24:53లో యిర్ూషలేము వలుప్ల యిేసు స్టిలువ
మర్శయు ప్ునర్మతాానమును గూర్శున కథనము.

యేసు స్టిలువ మరియు పునర్ుత్ాానము
తన సువార్త లోని ఈ భాగములో, యిేసు తన ప్రజలకు ర్క్షణను ఎలా సాధించాడో లూకా వివర్శంచాడు.
తనుితాను పారయశిుతత బల్వగా అర్శపంచుకొనుట దావర్ా ఆయన తన ప్ర్లోక తండిర ప్రణాళికను నర్వేర్ాుడు.
ఆయన తన తండియి
ర ైన దావీదు స్టింహాసనమును బహుమతిగా ప ందాడు, తదావర్ా ఇప్ుపడు తన ప్రజలను
వార్శ ర్ాజుగా పాల్వంచుచునాిడు.

యిేసు స్టిలువ మర్శయు ప్ునర్మతాానమును గూర్శున లూకా నివేదికను ర్ండు భాగములుగా

విభాగశంచవచుును: యిేసు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణము.
మొదట లూకా 22:1-23:56లో యిేసు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ, మర్శయు మర్ణమును చూదాేము.

అపపగించబడుట, విచార్ణ, మరియ మర్ణము
యిేసు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ మర్శయు మర్ణమును గూర్శున నివేదన లూకా 22:1-6లో
యిేసును మోసము చదయలనిన కుటరతో మొదలౌతుంది. తదుప్ర్శ, 7-38 వచనాలోో నివేదంి చబడిన ప్రభ్ు
భోజనము సమయములో, యూదా మోసము చదసత ాడని యిేసు తెల్వయజేశాడు, అదద విధ్ముగా పతతుర్మ

కూడా ఆయనను అనుసర్శంచిన విషయమును తిర్సుర్శసత ాడను వాసత వమును కూడా తెల్వయజేశాడు. ఈ

అంధ్కార్ ప్రకటనలకు మధ్యలో, ర్ాజయములో శిషుయల యొకు సాానమును మర్శయు ఈ సంఘటనలనిిటిపై
ఆయన నియంతరణను ఆయన ధ్ృవీకర్శంచాడు.

ప్రభ్ు భోజనము తర్మవాత, లూకా 22:39-46లో ఒలీవ కొండపై యిేసు యొకు పారర్ాన మనకు

కనిపిసత ుంది. చెమట ర్కత ప్ు బిందువుగా ఉనిదను వాసత వము దావర్ా మర్శయు సాధ్యమైతద, తండిర స్టిలువను
తపిపంచుకొనునటు
ో చదసత ాడను ఆయన కోర్శకను బటిర చూస్టతత ఈ పారర్ాన సమయములో యిేసు తీవరమన
ై
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వేదనలో ఉనాిడు. కానీ వీటనిిటిలో, యిేసు ప్ర్లోకప్ు తండిర యిడల ఆయనకుని బలమైన

నముకములోగాని, లేదా తండిర ప్రణాళికపై ఆయన నిబదధ తలోగాని ఎప్ుపడు సందిగధముగా లేడు.

లూకా 22:47-53లో యిేసు అప్పగశంచబడుట, 54-62 వచనాలోోని పతతుర్మ తిర్సుర్ణ, అదద

విధ్ముగా 22:63-23:25లోని యూదు నాయకులు, పిలాతు మర్శయు హేర్ోదు యిదుట యిేసు యొకు
విచార్ణలను పారర్ంభిసుతంది. హేర్ోదు మర్శయు పిలాతు ఇదే ర్ూ మర్ణానికి పాతురడు అని చెప్ుప ర్ోముకు
వయతిర్ేకముగా చదస్టన
ి నేర్ాలకు యిేసును నిర్ోేషిగా కనుగొనాిర్మ. అయితద, పిలాతు యూదు నాయకులు
మర్శయు ప్రజల ఒతిత డికి గుర్ై, నిర్ోేషియిన
ై యిేసును స్టిలువ వేయుమని శిక్ష విధించాడు.

ఆయన జనసమూహము యెద్ుట పిలాతుత్ర ఉండగా, జనసమూహము ఆయనను

స్టిలువవేస్టి బర్బదబను విడషపించుమని కేకలువేస్టినపుపడు, ఆయన విచార్ణ మరియు

మర్ణముకు జనసమూహము సపంద్ించిన తీర్ును పరజలు సువార్త లు ో చద్ివినపుపడు
వార్ు కొనిుసార్ుు కలవర్పడత్ార్ు. ఒక సమాధానమేమిటంటే మానవ పాపము
యొకక లోతును, పరజలు పాపులను విషయమును, మరియు మనము

అనాయయముకు పాతురలమని మనము జఞాపకము చేసుకోవాలి. మరియు మనము
జనసమూహము యొకక అభపారయముల వలయములో పడషపో య తపుప చేస్టే

అవకాశ్ం ఉంద్ి, ఎంద్ుకంటే ఆ సమయములో ఇద్ి మనకు చాలా సౌకర్యవంతంగా
లేద్ా అతయంత పారచుర్యం పొ ంద్ేలా అనిపిసత ుంద్ి లేద్ా – మనము పడషపో య తపుప
చేసత ాము. యేసు విచార్ణలో కూడా బహుశ్ా అద్ి ఉంద్ేమో అని నా భదవన.
మనసుసలో ఉంచుకొనవలస్టిన మరొకక విషయం ఏమిటంటే అకకడ ఉను

జనసమూహము బహుశ్ా యేసుకు వయతిరేకముగా ఉను పరిసయుయలత్ర

అంగటకరించిన జనసమూహము. యేసుకు భయపడషన పరధాన యాజకులు;

రోమీయులు తమ అధికార్మును తీస్టివేసత ార్ని వార్ు భయపడా్ర్ు; వార్ు యేసును

ఏమియు చేయకపో త్ే రాజకరయంగా రోమీయులత్ర ఇబబంద్ులకు గురౌత్ార్ు. కాబటిర ,

ఒక వెప
ై ు వారి యొకక పిరికి పనులు ఉనాుయ. ధెైర్యము కలిగిన పరిసయుయల యొకక
తపుపద్ో వ పటిర ంచే చర్యలు ఉనాుయ, కాని యేసును వయతిరేకంి చుటలో వార్ు
వేద్ాంతపర్ంగా తపుపద్ారి పటిర ంచార్ు మరియు ఆ కార్ణముచే యేసును

వద్ిలించుకోవాలని చూచార్ు. కాబటిర అకకడ కూడుకొనిన జనము పరజలంద్రి

పరతినిధ్ులు కాద్ుగాని వార్ు యేసును వయతిరేకించేవారిని అంగటకరించి ఎనుుకొనబడషన
సమూహము మాతరమే. ఆద్ిమ కైసతవులంత్ా, సంఘ ఆర్ంభ ద్ినాలోు యూద్ులు,
అపొ సత లులు యూద్ులే, యేసు కూడా యూద్ుడే, మరియు యేసు యెడల

సానుకూలంగా ఉను యూద్ులు చాలామంద్ి ఉనాుర్ని మనము జఞాపకము

చేసుకోవాలి. స్టిలువ చెంత ఆయన మర్ణము కొర్కు కేకలు వేస్టన
ి వార్ు బహుశ్ా

ఆయన పరిచర్య కాలములో యేసు ఎద్ురొకనిన ఒక చిను సమూహము కావచుిను.
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డా. ఫ్ారంక్స థెయిలాున్
ఆసకితకర్ంగా, యిేసు అప్పగశంచబడుట మర్శయు విచార్ణను గూర్శున లూకా కథనము ర్ాబో వు

యిేసు మర్ణముపై దృషిర పటర దుగాని, కీీసత ుగా ఆయన గుర్శతంప్ుపై దృషిరపడుతుంది. లూకా 22:67-70లో
యిేసు మర్శయు యూదు నాయకుల మధ్య ఈ సంభాషణను వినండి:

“నీవు కరస
ర త ువెైత్ే మాత్ర చెపుపమనిరి.” అంద్ుకాయన, “నేను మీత్ర చెపపి న యెడల

మీర్ు నమమర్ు. . . ఇద్ి మొద్లుకొని మనుషయకుమార్ుడు ద్ేవుని కుడషపార్శవమున
ఆస్ట్నుడగునని వారిత్ర చెపపను.” అంద్ుకు వార్ంద్ర్ు అటు యత్ే “నీవు ద్ేవుని

కుమార్ుడవా?” అని అడుగగా ఆయన “మీర్నుటర నేనే ఆయనను” అని వారిత్ర
చెపపను (లూకా 22:67-70).

ఈ వాకయభాగములో, యిేసు తనుితాను కీస
ీ త ుగా, మనుషయకుమార్మనిగా, మర్శయు దదవుని

కుమార్మనిగా గుర్శతంచుకునాిడు. ఈ ప్దాలనిియు పాత నిబంధ్నలో ప్రవచించబడిన మస్ట్ియ ఈయనే
అను సతయమును సూచిసుతనాియి.

ఆయన విచార్ణ తర్మవాత, లూకా 23:26-49లో యిేసు స్టిలువను గూర్శు వివర్శంచబడింది. 43

మర్శయు 46 వచనాలోో, యిేసు స్టిలువలో మాటాోడిన ర్ండు మాటలను లూకా ఉలేోఖంచాడు అవి ఏ ఇతర్

సువార్త ర్చయిత కూడా మన కొర్కు వారయలేదు. ఈ మాటలు లూకా తన సువార్త లో ప్దద ప్దద చెపపి న ర్ండు
అంశాలను న కిు చెపత ాయి: మొదట, యిేసు నిసిహాయుల యిడల కనికర్ముతో నిండిపల యాడు; మర్శయు

ర్ండవది, ఈ సంఘటలనిిటిపై నియంతరణ కల్వగశన తన తండిని
ర యిేసు నమాుడు. లూకా 23:43లో, యిేసు
స్టిలువలో తన ప్రకునుని ద ంగను ఈ ప్దాలతో ఆదర్శసత ూ కనికర్ముతో సపందించాడు:
నేడు నీవు నాత్ర కూడా పర్ద్ెస
ై ులో ఉంద్ువని నిశ్ియముగా నీత్ర
చెపుపచునాుననెను (లూకా 23:43).

మర్శయు వచనము 46లో, యిేసు నముకముతో ఇలా చెప్ుపచూ తండిక
ర ి కేకలు వేస్టను:
తండరర, నీ చేతికి నా ఆతమను అపపగించుకొనుచునాును (లూకా 23:46).
మర్ణముకు ముందు మన ప్రభ్ువు యొకు తుది గడియలు ఇతర్మల యిడల కనికర్ముతో

మర్శయు తండిర యిడల నముకముతో నిండాయని లూకా సపషర ము చదశాడు. తదుప్ర్శ, లూకా 23:50-56లో,
తొల్వచిన ర్ాతి సమాధిలో యిేసు సమాధి చదయబడిన కథనమును లూకా అందించాడు, సమాధి కొర్కు
ఆయన శర్రర్ము స్టిదధప్ర్చబడలేదు ఎందుకంటే విశాీంతి దినము మొదలౌబో తుంది.

లూకా యొకు హింస్టించబడుతుని పాఠకులు యిేసు యొకు శీమలతో తమను తాము

గుర్శతంచుకునాిర్మ అను విషయమును చూడడం అంత కషర ము కాదు. వార్ేమి హింసను

అనుభ్వించుచునినూ, యిేసు తీవరముగా అనుభ్వించాడు. మర్శయు వార్శ కొర్కు ఆయన ఇంకంత చదశాడో .
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వార్శ ప్రభ్ువు శీమన ందుటకు మర్శయు వార్శ కొర్కు చనిపల వుటకు కూడా ఇషర ప్డుతుంటే, ఖ్చిుతముగా

వార్మ ఆయన కొర్కు బాధ్ననుభ్వించి ఆయన కొర్కు చనిపల వాల్వ. అయితద ఇది కేవలము అర్మవు కాదు.

యిేసు తన విధదయత మర్శయు శీమకు బహుమానము ప ందినటు
ో గానే, ఆయన విధదయుల ైన అనుచర్మలు
కూడా తమ శీమలకు బహుమానము న ందుతార్మ.

చివర్శగా, యిేసు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ, మర్శయు మర్ణమును గూర్శున సంఘటనలను

వివర్శంచిన తర్మవాత, లూకా 24:1-53లో యిేసు యొకు ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణమును గూర్శున
కథనముతో లూకా తన సువార్త ను ముగశంచాడు.

పునర్ుత్ాానము మరియు ఆరోహణము
లూకా 24:1-2లో యిేసు యొకు ఖ్ాళీ సమాధిని కనుగొనుటను, దూతను, మర్శయు తన శిషుయల

యొకు ఆశుర్యకర్మన
ై అప్నముకమును గూర్శు లూకా నివేదించాడు. ఆయన మునుప్ు చెపిపన ర్రతిగానే ,
యిేసు మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచాడు. యిేసు తనకొర్కు మర్శయు ఆయనయిడల నముకముంచిన
వార్ందర్శ కొర్కు మర్ణమును జయించాడు.

తర్మవాత ఆ దినమందద, ఎమాుయి మార్గ ములో యిేసు ఇదే ర్శ శిషుయలను కలుసుకొనిన

విషయమును లూకా 24:13-35 చెప్త ుంది. ఆయన ప్ర్శచర్య మర్శయు ప్ునర్మతాాన వలుగులో పాత నిబంధ్న
గీంథమును చదవాలని ఆయన వార్శకి బో ధించాడు. బెైబిలు నివేదించిన ప్రతిదీ యిేసును మర్శయు ఆయన
విమోచన ప్ర్శచర్యను సూచిసుతంది.

తదుప్ర్శ, లూకా 24:36-49లో, యిేసు శిషుయలకు అగుప్డి ఈ సంఘటనలను గూర్శు

సాక్షయమియుయడని వార్శని పల ర తిహించాడు. మార్మమనసుి మర్శయు పాప్క్షమాప్ణను గూర్శున సువార్త ను
అనిి ర్ాజయములకు ప్రకటించుట దావర్ా ఆయన ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచుమని ఆయన వార్శకి చెపాపడు.
తదుప్ర్శ ఈ ప్ని కొర్కు వార్శని శకితవంతము చదయుటకు యిేసు ప్ర్శశుదాధతును ప్ంపిసత ానని వాగాేనము
చదయుటతో లూకా తన ర్ండవ ర్చనయిన
ై అప సత లుల కార్యములకు వేదక
ి ను ఏర్ాపటు చదశాడు.

యిేసు శర్రర్ముతో ప్ర్లోకముకు ఆర్ోహణమయాయడని చెప్త ూ 24:50-53లో లూకా తన సువార్త ను

ముగశంచాడు. ఈ అదుుత కార్యముకు ప్రతిసపందనగా, శిషుయలు దదవునిని ఆర్ాధించి, సుతతించి, ఆనందించార్మ.
లూకా 2:10లో దూత ప్రకటించిన సంతోషకర్మన
ై సువర్త మానము చివర్శకి దదవుని ప్రజలకు వచిుంది. తిర్శగశ
లేచిన యిేసు, జయశాల్వయిైన ప్రభ్ువు వార్శ ర్క్షకుడెయ
ై ునాిడు.

యిేసును వంబడించుటలో వార్మ సర్ైన నిర్ణయము తీసుకునాిర్ని అనుయలకు నిశుయత

కల్వగశంచడానికి లూకా వారశాడు. ఆయన సువార్త యొకు ఆకృతి మర్శయు విషయ సూచిక దావర్ా, యిేసు

జీవితములోని ప్రతి విషయమును ఆయన ర్ాజయమును సాాపించాలను దదవుని ప్రణాళికలో భాగముగా లూకా
చూపించాడు. ర్క్షణను గూర్శున యిషయా ప్రవచనమును నర్వేర్ుడానికి వచిున దదవుని కుమార్మడు

మర్శయు దావీదు కుమార్మడు ఆయనే. ర్ాజఞయలనిిటిని తన ఆధిప్తయములోకి తీసుకొనివచుు కృప్ మర్శయు
కర్మణగల ఆప్ులేని శకిత యిేస్టత. ఆయన నిజముగా దదవుని ర్ాజయమును ఆర్ంభించాడు. మానవ జఞతి యొకు
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కుటుంబాలనిిటికి నిజముగా ర్క్షణ నిచుువాడు ఆయనే. మర్శయు ఆయన తనకు నముకముగా ఉని
ప్రతియొకుర్శని ర్క్ిసత ాడు.

లూకా సువార్త యొకు నేప్థయము, ఆకృతి మర్శయు విషయ సూచికను చర్శుంచిన పిముట, మన

చివర్శ అంశమును చర్శుంచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. మన పాఠములోని ఈ
భాగములో, లూకా ఉదాాటించిన ముఖ్య అంశాలు కొనిింటిని మనము విశదీకర్శంచుదాము.

ముఖ్య అంశ్ాలు
సాధ్ర్ణంగా, సమాంతర్ సువార్త లు మూడు — మతత యి, మార్ము, మర్శయు లూకా — ఒకే కేందర

అంశమును ప్ంచుకుంటాయని చెప్పవచుు. యిేసు దదవుని ర్ాజయమును తెచుు కీీసత ుగా ఉనాిడు. కాని ఈ
సువార్త లో ో ప్రతిఒకుటి ఈ కేందర అంశమును వివిధ్ ర్కాలుగా చర్శుసుతంది. కాబటిర, లూకా సువార్త లోని ఈ

భావనను మనము విశదీకర్శసత ుండగా, ర్క్షణగా దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు లూకా ఇచిున వివర్ణపై మన
దృషిరని కేందీక
ర ర్శంచుదము.

కాపాడు, ర్క్ించు, ర్క్షణ అను ప్దాలను లూకా 25 మార్మో ఉప్యోగశంచాడు — ఇతర్ సువార్త

ర్చయితల కంటే ఎకుువగా ఉప్యోగశంచాడు. కీస
ీ త ులేని మన నిర్ాశ ప్ర్శస్టా తి
ి ని, మర్శయు విమోచన

ప ందాలనే మన అవసర్తను ఆయన న కిు చెపాపడు. మర్శయు దదవుని ర్ాజయము మన గొప్ప ర్క్షణ అని
ఆయన బో ధించాడు.

ర్క్షణ అను ప్దము పాత నిబంధ్న యొకు మస్ట్ియతవ నిర్రక్షణలో లోతుగా నాటబడింది. దీనిని

మనము చెడు యొకు దౌర్జనయము నుండి విమోచనగా మర్శయు పాప్ముకు వయతిర్ేకముగా దదవుని తీర్మప
నుండి విమోచనగా నిర్వచించవచుు. పాత నిబంధ్న అంతయూ, మర్శయు ప్రతదయకముగా ప్రవకత లలో,

మస్ట్ియ పాప్ ప్రభావము నుండి, మర్శయు దాని ఉనికి నుండి తుదకు ర్క్షణ తెసత ాడని దదవుడు ఆయన
ప్రజలకు బో ధించాడు.

ర్క్షణపై లూకా యొకు ఉదాాటనకు అనుగుణంగా, లూకా సువార్త లోని ప్రధాన అంశములపై మన

చర్ును కీస
ీ త ు ర్క్షణ కార్యము యొకు విభిని కోణములకు అనుగుణంగా మూడు భాగాలుగా విభ్జంచవచుు.
మొదట, వయకితగత ర్క్షణను గూర్శున లూకా వర్ణనను మనము ప్ర్శశీల్వంచుదము. ర్ండవది, దదవుని మన

ర్క్షకునిగా ఆయన చితీరకర్శంచిన విధ్మును మనము చూదాేము. మర్శయు మూడవది, ర్క్ించబడిన వివిధ్
ప్రజలను అవలోకనము చదదే ాము. ర్క్షణను గూర్శు లూకా ఇచిున వర్ణనతో ఆర్ంభించుదము.

ర్క్షణను గూరిిన వర్ణ న
ఆయన సువార్త యందంతట, వయకితగత ర్క్షణ అనునది ముఖ్యముగా ప్రజల ప్ర్శస్టా త
ి ులను తార్మమార్మ

చదయుట అని లూకా చూపించాడు. అది వయకుతలను మర్శయు దదవుని యిదుట వార్శ సాానములను
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మార్ముతుంది, మర్శయు తలర్ాతను మార్మసుతంది తదావర్ా శపించబడుటకు బదులుగా వార్మ
ఆశీర్వదించబడతార్మ.

మనమందర్ము పాప్ులుగా జనిుంచాము. ఫల్వతంగా, మనము దదవునిచద ఖ్ండించబడి

నితయనాశనము వప్
ై ు వళ్లతనాిము. అయితద సువార్త మనకు పాప్క్షమాప్ణను ఇసుతంది, తదావర్ా దదవుడు
మనలను ఖ్ండించడానికి ఎటువంటి కార్ణము లేదు. లూకా చాలాసార్మో చెపపి నటు
ో గా, ర్క్షణ మనకు

మర్శయు దదవునికి మధ్య సమాధానమును కల్వగశసత ుంది. మన యొకు నూతన స్టిాతిలో, యిేసు వచిు భ్ూమిని
సంప్ూర్ణము చదస్టన
ి ప్ుపడు సావసా యముగా వచదు దదవుని ర్ాజయ నితాయశీర్ావదములు మనకు లభిసాతయి. ఆ

నూతన భ్ూమిలో, అనార్ోగయము లేదా మర్ణము లేదా దౌర్ులయము లేదా బాధ్ ఉండదు. ప్రసత ుతం మన

జీవితాలు ఎలా ఉనినూ, ర్ాబో యిే లోకములో మనము ధ్నవంతులముగా మర్శయు ఆధికయము గలవర్శగా
ఉంటాము.

పర్పతి లేని సమూహములపై యేసు పరత్యే క శ్రద్ా వహసాతడని లూకా సువార్త

పాఠకులు తర్చు గమనించార్ు: యేసు జీవితము మరియు పరిచర్య యొకక సాంఘక
నేపథయములో స్ట్త రలు, పిలులు మరియు అనయజనులు. ద్ీనికి ఒక లోత్ెైన వేద్ాంత

కార్ణము ఉంద్ని నా భదవన, మరియు శ్కితలేనివారికి పరయోజనమును చేకూరేి
విషయములో ద్ేవుని అంతిమ పరిపాలనను లూకా అర్ా ం చేసుకునాుడు.

ఫలిత్ార్ా ముగా, శ్కితవంతమైనవారికి పరతికూలత, మరియు పాతరల త్ార్ుమార్ు అగుట.
ఇపుపడు, వాసత వానికి, ఈ పాతరల తిరోగమనము సువార్త లకు లేద్ా కొరతత నిబంధ్నకు
లేద్ా రాకడశ్ాసత మ
ర ు లేద్ా చివరి ద్ినాలకు మాతరమే పరిమితం కాద్ు, కాని “ద్ేవుని
రాజయము సమీపించినద్ి” అనునద్ి వాసత వికత అని మీకు త్ెలుసు. బైబిలులోని

పరతయక్షత అంతటిలో ఇద్ి మనకు కనిపిసత ుంద్ి. వాసత వానికి ద్ిాతీయ పుతురలు జేయషఠ

పుతురల కంటే ముంద్ుగా ఎనుుకొనబడత్ార్ని ఆద్ికాండములో మనము పద్ే పద్ే

గమనిసాతము. ఇద్ి ఊహజనికముల యొకక తిరోగమనము. ఇద్ి లూకాకు సంబంధించి
పాత నిబంధ్నలో నీవు కలిగియును అంచనాల తిరోగమనమును గూరిిన ఒక

ఉద్ాహర్ణ మాతరమే, మరియు అద్ి కొరతత నిబంధ్నలో మనకును అంచనాల యొకక
తిరోగమనమునకు, ముఖ్యముగా శ్కితవంతులు మరియు శ్కితహీనుల యొకక

తిరోగమనమునకు ముగింపుగాను, నెర్వేర్ుపగాను ఉంద్ని నేననుకుంటదను.
డా. డదవిడ్ బౌర్డ
లూకా 7లో మీర్మ దానిని జఞాప్కము చదసుకోవచుు, యిేసు నిజముగా మస్ట్ియా కాదా అని

అడగడానికి బాపిత సుమిచుు యోహాను దూతలను ప్ంపించాడు. యిషయా 61:1-2కి తాతపర్య వివర్ణ

ఇచుుచూ యిేసు సమాధానమిచాుడు – ఆయన బహిర్ంగ ప్ర్శచర్య ఆర్ంభ్ములో యూదుల సమాజ
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మందిర్ములో ఇదద వాకయభాగమును ఆయన చదివాడు. లూకా 7:22లో యిేసు ఇచిున సమాధానం
మర్ొకసార్శ వినండి:

గురడష్వార్ు చూపు పొ ంద్ుచునాుర్ు, కుంటివార్ు నడుచుచునాుర్ు, కుషఠ రోగులు
శుద్ుాలగుచునాుర్ు, చెవిటి వార్ు వినుచునాుర్ు, చనిపో యనవార్ు

లేపబడుచునాుర్ు, బీద్లకు సువార్త పరకటింపబడుచునుద్ి (లూకా 7:22).
యిేసు ఇకుడ ప్రసత ావించినవనీి ర్క్షణ ర్ూప్ముగాను, చెడు ప్ర్శస్టా త
ి ుల నుండి మంచి ప్ర్శస్టా త
ి ులకు
మార్మటగాను ఉనివి.

నూతన భ్ూమిలో, ఈ చెడు ప్ర్శస్టా త
ి ులు ప్ర్శప్ూర్ణంగా తొలగశంచబడతాయి. మర్శయు ఇప్ుపడు కూడా,

ర్క్షణ ఆ శాశవత ఆశీర్ావదముల ఛాయను మనకిసత ుంది. కాని ర్క్షణ యొకు గొప్ప తిర్ోగమనాలు మన

బాహయ ప్ర్శస్టా త
ి ులకు ప్ర్శమితం కాదు. లోప్ల కూడా అవి మనలను మార్ముతాయి. లూకా 6:27-36లో
యిేసు చెపపి నటు
ో గా:

మీ శ్తురవులను పేమి
ర ంచుడష, మిముమను ద్ేాషించువారికి మేలు చేయుడష, మిముమను
శ్పించువారిని ద్ీవించుడష, మిముమను బదధించువారికొర్కు పారర్ా నచేయుడష. . . మీ

శ్తురవులను పేమి
ర ంచుడష, మేలుచేయుడష, అపుప ఇయుయడష. అపుపడు మీ ఫలము
గొపపద్ెైయుండును, మీర్ు సరోానుతుని కుమార్ుల ై యుంద్ుర్ు. ఆయన,

కృతజా తలేనివారియెడలను ద్ుషు
ర ల యెడలను ఉపకారియెై యునాుడు. కాబటిర మీ

తండషర కనికర్ముగలవాడెై యునుటర మీర్ును కని కర్ముగలవారై యుండుడష (లూకా
6:27-36).

దదవుని ర్ాజయ ఆశీర్ావదాలు కేవలము బాహయ ప్ర్శస్టా త
ి ులను మాతరమే మార్ువు. ర్క్ించబడినవార్శ

ప్రవర్త నను మర్శయు దృకపథాలను కూడా మార్ముతాయి. బాహయ తిర్ోగమనాలతో పాటుగా, ఈ అంతర్ంగ
తిర్ోగమనాలు ప్రసత ుత ప్రప్ంచములో పాక్ికంగా మర్శయు ర్ాబో యిే ప్రప్ంచములో సంప్ూర్ణముగా

వయకత మౌతాయి. ఇప్ుపడు, మనము ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా నివస్టిసత ునిందున భినింగా ఆలోచనను మర్శయు

ప్నులను చదసత ాము, ఒక నూతన కనుిలతో ప్రప్ంచమును చూసాతము. ఈ మార్మపలు ప్ర్లోకములో కూడా
కొనసాగుతాయి, అకుడ మనము పాప్ము యొకు ఉనికి, అవినీతి మర్శయు పాప్ ప్ర్శణామాల నుండి

ప్ూర్శతగా విముకిత ప ందుతాము. మర్శయు యిేసు తిర్శగశ వచిు మనకు నూతన భ్ూమిలో నూతన శర్రర్మును
ఇచిునప్ుపడు అవి సంప్ూర్ణమౌతాయి.

లూకా సువార్త లో ర్క్షణకు సర్న
ై సపందన ఆనందం అని ఎందుకు ప్దద ప్దద చెప్పబడిందో ఈ

ర్క్షణాశీర్ావదాలు వివర్శసత ాయి. దీనిని మనము చూడగల ఒక మార్గ మద
ే నగా లూకా నివేదించిన అనేక

పాటలు, లూకా 1:68-79లో జకర్ాయ పాట, లూకా 1:46-55లో మర్శయ పాట, మర్శయు లూకా 2:29-32లో
సుమయోను పాట. ర్క్షణలో ఆనందం అనునది లూకా 1:14లో జకర్ాయకు ఇవవబడిన సందదశము, లూకా

2:10-11లో గొర్ల
ీ కాప్ర్మలకు ప్రకటించబడిన సంతోషకర్మైన శుభ్వర్త మానము వంటి దూతల ప్రకటనలోో
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చెప్పబడింది. లూకా 15లో తపిపపల యిన గొర్ీ, పల యిన నాణెము మర్శయు తపిపపల యిన కుమార్మని గూర్శున
యిేసు ఉప్మానములోో ఆనందము అనేది స్టిార్మైన అంశము. లూకా 6:21-23లో ఆనందకర్మన
ై
ప్రతిసపందనను యిేసు ఇలా సంగీహించాడు:

ఇపుపడు ఏడుిచును మీర్ు ధ్నుయలు, మీర్ు నవుాద్ుర్ు. . .ఆ ద్ినమంద్ు మీర్ు
సంత్రషించి గంతులు వేయుడష (లూకా 21-23).

మనకు ఆనందం కల్వగశంచడానికి దదవుడు ర్క్షణను ఉదదేశించాడు. మన పాప్ములు కొటిరవయ
ే బడినవి
– ఆయనతో మనకు సమాధాన సంబంధ్ము ఉంది – ర్ాజయ ఆశీర్ావదాలకు మనము వార్సులము గనుక
మనము ఆనందించాలని ఆయన కోర్ాడు. ఈ అంశము లూకాకు చాలా పారముఖ్యమైనది గనుక దీనితోనే
ఆయన తన సువార్త ను ముగశంచాడు. లూకా 24:52-53 వినండి, అకుడ యిేసు ప్ర్లోకముకు
ఆర్ోహణమన
ై ప్ుపడు శిషుయలు ఏమి చదశార్ో ఆయన నివేదించాడు.

వార్ు మహా ఆనంద్ముత్ర యెర్ూషలేముకు తిరిగి వెళ్ు లర్ు. యెడత్ెగక

ద్ేవాలయములో ఉండష ద్ేవుని సోత తరము చేయుచుండషరి (లూకా 24:52-53).
ఆయన ఎవరో అని ద్ేవునిని మనము చూచినపుపడు, యెహో వా ఉతత ముడని మనము
ర్ుచి చూచి త్ెలుసుకునుపుపడు, అద్ి ఆనంద్ము కలుగజేయాలి, అద్ి సంత్రషం
కలిగించాలి. నేను నా భదర్యకు పూలు త్ెచిి “ఇవిగో పూలు, నేను వీటిని నీకు

ఇవాద్లచాను హనీ” అని చెపపి నపుపడు, అద్ి కాద్ు ఆమకు కావలస్టినద్ి. నేను

ఆమను ఘనపర్చుచునాును గనుక ద్ానిు నేను ఆనంద్ము మరియు సంత్రషముత్ర
చేయాలి. కాబటిర ద్ేవుని యెడల మన ఆనంద్ం ద్ేవుడు నిజముగా ఉనాుడని
త్ెలుసుకొనే పారథమిక వయకరతకర్ణ అవుతుంద్ి. కాబటిర ద్ేవునిలో ఆనంద్ించుట,

ద్ేవునిలో సంత్రషించుట, ఆయనలో తృపిత పొ ంద్ుచునాుమనే భదవన కైసతవ జీవితంలో
చాలా పరధానమన
ై ద్ి.

డా. కే. ఎర్శక్స థో యిన్ి
ర్క్షణను గూర్శున ఈ వర్ణనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన యొకు ర్ండవ ప్రధాన అంశమును

చూదాేము: ర్క్షకునిగా దదవుడు అను విషయము మీద లూకా చూపిన ఉదాాటన.

ర్క్షకునిగా ద్ేవుడు
దదవుడు మన ర్క్షకుడను విషయమును మనము మూడు దశలోో చూదాేము. ర్క్షణ దదవుని శకిత

దావర్ా, దదవుని ప్రణాళిక దావర్ా, మర్శయు దదవుని కుమార్మని దావర్ా వసుతందని మనము చూదాేము. ర్క్షణ
దదవుని శకిత దావర్ా వసుతంది అను వాసత వమును మొదటిగా చూదాేము.
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ద్ేవుని శ్కిత
దదవుడు ఆయన ప్రజలను ర్క్ించద ర్క్షకుడు అను పాత నిబంధ్న ఆలోచనను లూకా సువార్త తర్చూ

ప్రతిధ్వనిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, లూకా ఆర్ంభ్ అధాయయాలోో ఒక ప్రబలమన
ై అంశము ప్ుసత కమంతటికీ

వేదక
ి ను ఏర్ాపటు చదసత ుంది. లూకా 1:47లో దదవుడు ఆమ యొకు ర్క్షకుడు గనుక మర్శయ ఆనందించింది.
లూకా 1:68-70లో దదవుడు తీసుకువచదు ర్క్షణ పాట జకర్ాయ పాడాడు. మర్శయు లూకా 2:29-32లో
సుమయోను శిశువును ప్టురకొనినప్ుపడు ఏమి చెపాపడో వినండి:
నాథా, యపుపడు నీ మాటచొపుపన సమాధానముత్ర నీ ద్ాసుని పో నిచుిచునాువు;
ర్క్షణ నేను కనుులార్ చూచితిని (2:29-32).

సుమయోను దదవునిని నాథా – గరక
ీ ులో డెసల పటా — అని సంబో ధించాడు మర్శయు దదవుని శకిత

మర్శయు సృషిరయంతటిపై ఆయన అధికార్మును ఆర్ోపించాడు. “నీ ర్క్షణ” అను ప్దము దావర్ా దదవుడు
ర్క్షణను తెచుుటకు తన శకితని ఉప్యోగశంచుచునాిడని సుమయోను సూచించాడు.

మర్శయు ఇదద అంశము లూకా సువార్త అంతటా కొనసాగుతుంది. ఉదాహర్ణకు, లూకా 3:6లో

భ్ూమియంతటిని ఆయన శకితతో ప్ునర్మదధ ర్శంచు సందర్ుములో బాపిత సుమిచుు యోహాను దదవుని ర్క్షణను
ప్రకటించాడు. మర్శయు లూకా 18:26-27లో, ర్క్షణ మనుషుయలకు అసాధ్యము, కాని దదవునికి సమసత ము
సాధ్యమని యిేసు బో ధించాడు.

దదవుడు సమసత మును నియంతిరంచుచునాిడు అను విషయానిి తన పాఠకులు అర్ాం చదసుకోవాలని

లూకా ఆశించాడు. కాబటిర, మానవ శకిత, వివేచన, నిర్ణయము, లేదా సంప్ద దావర్ా ర్క్షణ నర్వేర్ుబడదు.

ర్క్షణ దదవునికి చెందినది. అది ఆయన ప్ని, ఆయన శకిత దావర్ా నర్వేర్ుబడుతుంది. ఆయన తీర్మప నుండి

ప్రజలను తపిపంచగల్వగే అధికార్ం కేవలము దదవునికే ఉంది. ప్రజల అంతర్ంగములను మార్ుగల్వగే అధికార్ం
కేవలము దదవునికే ఉంది. తన ర్ాజఞయనిి భ్ువికి తెచుద శకిత దదవునికి మాతరమే ఉంది. తన ప్రజలకు ఆ ర్ాజయ
ఆశీర్ావదాలను బహుమానంగా ఇచదు సామర్ాయం దదవునికి మాతరమే ఉంది.

ర్క్షణ దదవుని శకిత దావర్ా వసుతంది అని ఉదాాటించుటతో పాటుగా, ర్క్షణ దదవుని ప్రణాళికలో ఒక

భాగమని కూడా లూకా చెపాపడు.

ద్ేవుని పరణాళ్లక
ఉదాహర్ణకు, లూకా 4లో యిేసు తన ప్ర్శచర్యను ఆర్ంభించినప్ుపడు, ఆయన యిషయా 61:1-2

నుండి చదివాడు. ఆ సమయములోనే మర్శయు ఆ ప్రదశ
ద ములోనే ఆ ప్రవచనమును నర్వేర్ముతునాినని

చెప్ుపచూ జనసమూహమును ఆయన ఆశుర్యప్ర్చాడు. మర్శయు, పాత నిబంధ్నలోని దదవుని వాగాేనాలను
యిేసు జీవితము నర్వేర్ుశ న సంఘటనలను చూపిసత ూ ర్క్షణ దదవుని ప్రణాళికయిై ఉంది అని లూకా మిగశల్వన
తన సువార్త యంతటిలో నిర్ూపించాడు. లూకా 24:44లోని ఆయన ప్ర్శచర్య ముగశంప్ు సమయములో
యిేసు మాటలను వినండి:
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మోషే ధ్ర్మశ్ాసత మ
ర ులోను పరవకతల గరంథములలోను, కరర్తనలలోను ననుు గూరిి
వారయబడషన వనిుయు నెర్వేర్వల ను (లూకా 24:44).

యిేసు దావర్ా దదవుడు నర్వేర్ముచుని ర్క్షణను గూర్శు పాత నిబంధ్న అంతయు మాటాోడుతుంది.

ఈ విధ్ముగా ఆయన ప్రజలను ర్క్ించాలనిదద దదవుని ప్రణాళిక.

ర్క్షణ దదవుని ప్రణాళికను నర్వేర్ముతుంది అని లూకా చూపించిన మర్ొక విధానము ఏమనగా,

దదవుడు కార్యములు జర్గడానికి వాటిని నియమించాడు లేదా ఆశించాడు గనుక యిేసు చదస్టన
ి కార్యములు
అవసర్మైనవి అని తర్చు ఎతిత చూప్ుట. ఒక ఉదాహర్ణగా, లూకా 9:22లో యిేసు తన బాధ్ మర్శయు
మర్ణమును గూర్శు వివర్శంచిన విధానము వినండి:

మనుషయకుమార్ుడు బహు శ్రమలు పొ ంద్ి, పద్ా ల చేతను పరధాన యాజకులచేతను

శ్ాసుతీలచేతను విసరిాంపబడష, చంపబడష, మూడవ ద్ినమున లేచుట అగతయము (లూకా
9:22).

ఏమి జర్మగబో తుందో యిేసు వివర్శంచినప్ుపడు గమనించండి, ఆయన “అగతయము,” అను ప్దము

ఉప్యోగశంచాడు, అది డెయ్ అను గరక
ీ ు ప్దమును అనువదిసత ుంది, అనగా “ఇది అవసర్ము” అని అర్ాం.

అది ఎందుకు అగతయము? అది దదవుడు కోర్ాడు గనుక. యిేసుకు జర్శగన
శ ప్రతిదీ తన ప్రజలను ర్క్ించద దదవుని
పారచీన ప్రణాళికలో భాగమే.

దదవుడు మన ర్క్షకుడు అని చూపించడానికి మనము చెపపత మూడవ విషయమేమనగా ర్క్షణ దదవుని

కుమార్మడెన
ై యిేసుకీస
ీ త ు దావర్ా వసుతంది.

ద్ేవుని కుమార్ుడు
యిేసు దదవుని కుమార్మడు అని లూకా సువార్త ప్దద ప్దద ధ్ృవీకర్శసత ుంది. లూకా 1:32-35లో, ఆయన
జననమును గూర్శున దూత ప్రకటనలో వల , కొనిసార్మో యిేసు కుమార్తవము ఆయనను నర్వతార్శయిైన
దదవునిగా గుర్శతసత ుంది. మర్శకొనిిసార్మో, అది ఆయన అధికార్మును ఉదాాటిసత ుంది. దీనిని మనము లూకా
3:22లో ఆయన బాపిత సుము సమయములో, దదవుడు ప్ర్లోకము నుండి ఆయన ఆమోదమును

తెల్వపినప్ుపడు, మర్శయు లూకా 9:35లో ఆయన ర్ూపాంతర్ సమయములో, తన కుమార్మని మాటలు

వినుమని దదవుడు ప్రజలకు హెచుర్శంచిన సందర్బములో చూసాతము. ఇతర్ సమయాలోో, లూకా 22:29లో
ప్రభ్ుభోజన సమయములోవల దదవుని మస్ట్ియతవ ర్ాజు పాతరను ఇది సూచిసుతంది.

యిేసు దదవుని కుమార్మనిగా తెల్వయజేయు ఈ సూచనలనిియు ఒక విషయానిి ప్ంచుకుంటాయి:

దదవుడు ర్క్షణను నర్వేర్ముచునిది యిేసు దావర్ానే అని అవనిియు సూచిసుతనాియి. ప్రజల సాానములో

మర్ణించి, దదవుని ర్ాజయమును భ్ువికి తెచుుట దావర్ా శిక్ష నుండి తన ప్రజలను ర్క్ించుటకు ప్ంపించబడిన
దదవుని కుమార్మడు యిేసు.
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కొనిిసార్మో తండిర మనలను దదవషించద కోప్ప్డు దదవుడు, మర్శయు యిేసు మన కొర్కు

నిలువబడుటకు వచిున ఆయన యొకు నిజమన
ై తిర్మగుబాటు కుమార్మడు అని కస
ై త వులు తప్ుపగా

భావిసాతర్మ. అయితద నిజమును మించినది ఏమియు లేదు. ఆయన తండిర తనను ప్ంపించాడు గనుక యిేసు
మనలను ర్క్ించడానికి వచాుడు. అవును, యిేసు నిజముగా మన ర్క్షకుడు. మర్శయు తండిర తీర్మప నుండి
ఆయన మనలను నిజముగా ర్క్ిసత ాడు. కాని ఆయన తీసుకువచదు ర్క్షణ తండిర నుండి వసుతందని అర్ాము
చదసుకోవడం చాలా కిోషరమన
ై విషయం. దదవుని కుమార్మనిగా, తండిర ఆజఞాపించినదానినే యిేసు చదశాడు.

దదవుని ప్రణాళికను నర్వేర్ుడానికి ఆయన దదవుని శకితని ఉప్యోగశసత ాడు. మర్శయు ఈ విధ్ముగా, తండిరయిన
ై
దదవుడు మన ర్క్షకుడు అని యిేసు యొకు ర్క్షణ కార్యము ర్మజువుప్ర్మసుతంది.

ర్క్షణను గూర్శున లూకా వివర్ణను మర్శయు దదవునిని మన ర్క్షకునిగా ఇప్పటివర్కు మనము

చూశాము గనుక, లూకా సువార్త లోని మూడవ ప్రధాన అంశమును చూదాేము: ర్క్ించబడిన వివిధ్ ర్కాల న
ై
ప్రజలు.

ర్క్షంచబడషన పరజలు
యిేసు దినాలోో, సమాజములో అధికార్ము మర్శయు గౌర్వము కల్వగశన వార్శకి ర్క్షణ
అనుగీహించియుంటే ఎవర్మను ఆశుర్యప్డదవార్మ కాదు. దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు నిషు గా కటురబడి

ఉనివార్శని ఎందుకు ఆయన ర్క్ించాడు అని ఎవర్మ ఆశుర్యపల యిేవార్మ కాదు. యూదు సమాజము

తృణీకర్శంచిన ప్రజలను, కొంతమంది విఫలమగుటవలన దదవుడు ఆశీర్ావదాలను దాటవేస్టిన ప్రజలను ఆయన
ఖ్ండిస్టతత ఎవర్మను ఆశుర్యప్డదవార్మ కాదు. అయితద యిేసు చదస్టినది అది కాదు. లూకా సువార్త లోని ప్రధాన
అంశాలోో ఒకటి ఏమనగా యిేసు ర్క్ించిన ఆశుర్యకర్మైన ప్రజలపై మర్శయు ఆయన వార్శకచి
ి ున ఘనత
మర్శయు గౌర్వముపై దృషి పటురట.

లూకా కథనాలోు గురితంచద్గిన ఒక విషయమేమనగా చినువారిపై, కడపటివారిపై

మరియు తపిపపో యన వారిపై అతడు ఆసకిత కలిగియుండుట మరియు వాసత వానికి
ఆయన పరధాన అంశ్ాలోు ఒకటి తిరోగమన అంశ్ము. చినువార్ు, కడపటివార్ు,
మరియు నశంచినవార్ు ద్ేవుని రాజయములో మొద్టివార్ు, అధికులు మరియు
కనుగొనబడషన వారిగా ఉంటదర్ు. లూకా సువార్త యొకక నెైతిక కోణముపై ఆసకిత

చూపుతునాుడు. యేసు పరిచర్యలో పరశ్ంసనీయముగా లేద్ా ధ్ర్మవంతముగా

కనిపించే విలక్షణమన
ై వాటిపై ఆయన ఆసకిత చూపాడు కాబటిర రండు ర్చనల ైన లూకా
మరియు అపొ సత లుల కార్యములు రండషంటిలో మనము ఖ్చిితముగా చూచే
విషయమేమిటంటే, బీద్లపై, స్ట్త రలు, రోగులు మరియు పద్ా లపై శ్రద్ా. ఇలాంటి

విషయాలపై ఇతర్ సువార్త ల కంటే ఎకుకవగా లూకా/అపొ సత లుల కార్యములలోనే శ్రద్ా
వహంచబడషనద్ి అని చెపుపటలో ఎట వంట సంద్ేహం లేద్ు. అంటే, యేసు యొకక
ఆశీర్ాచనములను మనము చరిించినపుపడు, “ఆతమ విషయమై ద్ీనుల ైనవార్ు
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ధ్నుయలు” అని మతత య మాటలకు బద్ులుగా లూకా “ద్ీనుల న
ై వార్ు ధ్నుయలు” అని
సులభంగా చెపాపడు. ఇద్ి లూకా యొకక నిజమన
ై ఆసకిత. ఆయన ద్ీనిపై శ్రద్ా

చూపించాడు ఎంద్ుకంటే యేసు ద్ాారా విమోచన మాతరమే కాద్ుగానీ నాయయము

కూడా వసుతంద్ని ఆయన నమామడు. సమాజపు తపుపలను మరియు మానవుల
తపుపలను యేసు సరిచస్ట
ే న
ి తర్ువాత, యేసు లోకర్క్షకుడు అని ఆయన

ఉద్ాాటించాలని ఆశంచాడు. నీకు ఇషరమత్
ై ే, ఆయన అంద్రికర ర్క్షకుడు. నీవు
ఉనుతమైన వయకితవెైనా లేద్ా గొపపవాడషవెైనా లేద్ా విద్ాయవంతుడవెైనా, లేద్ా

సమాజములో బదగా త్ెలిస్టిన వయకితవన
ెై ా లేద్ా తకుకవలో తకుకవవాడషవెైనా, యేసు
అంద్రివాడు మరియు లూకా ద్ానిని న కిక చెపాపలని ఆశసుతనాుడు.

డా. బెన్ వితర్శంగరన్
ఈ పాఠములో మన ఉదదేశాల కొర్కు, అనుయలతో ఆర్ంభించి లూకా తర్చుగా శీదధ చూపిన

ఆశుర్యకర్మైన నాలుగు ర్కాల ైన వయకుతలపై మాతరమే మన దృషిరని ప్ర్శమితం చదదే ాము.

అనుయలను తుదకు దదవుని ర్ాజయములోకి తీసుకుర్ావడం మర్శయు దానిలోని ర్క్షణ మర్శయు

ఆశీర్ావదాలను ప ందడమును గూర్శు పాత నిబంధ్న మాటాోడుతుంది. ఇశాీయిేలు యొకు దినాలోో

యూదులు ప ందిన దదవుని ర్ాజయప్ు పారధ్మిక ఆశీర్ావదముల నుండి అనయజనులు మినహాయించబడినటు
ో గా
వార్శని తకుువ చూప్ు చూశార్మ.

లూకా తన సువార్త వారస్టత నాటికి, ప్రప్ంచమంతటిలోని కస
ై త వ సంఘములో అధిక శాతం మార్శన

అనుయలే. చర్శతర దావర్ా, అనయజనులను ఆశుర్యకర్ముగా దీవించాలను ఆయన ఉదదేశమును దదవుడు

సపషర ముగా చూపించాడు. ఈ పాఠములో మునుప్ు మనము చూచినటు
ో గా, లూకా వారయడానికిగల ఒక
కార్ణము అనుయజనులు కస
ై త వులగుట దావర్ా తప్ుప చదయలేదని వార్శకి ర్ూఢిప్ర్చుట. కాబటిర, ఆయన

సువార్త యంతటా, పాత నిబంధ్న ఊహలు మర్శయు నిర్రక్షణలు నర్వేర్మపగా, అనుయలకు ర్క్షణ విసత ర్శంచబడిన
ప్రదశ
ద ాలపై ఆయన దృషిర పటారడు.

ఉదాహర్ణకు, లూకా 2:10-14లో, దూత సంతోషకర్మన
ై సువర్త మానమును “ప్రజలందర్శకీ”

మర్శయు “మనుషుయలకు” ప్రకటించింది. యూదులను ర్క్ించుటకు ఇశాీయిేలు నూతన ర్ాజు జనిుంచాడు
అని చెప్పకుండా, దూత మర్శంత ప్రప్ంచ దృషారయ మాటాోడాడు. మర్శయు లూకా 2:32లో, “అనయజనులకు
బయలుప్ర్చుటకు వలుగుగా” శిశువైన యిేసు ఉంటాడని సుమయోను ప్రకటించాడు. మర్శయు

బాపిత సుమిచుు యోహాను కథలో నాలుగు సువార్త లు యిషయా 40ని ఉలేోఖంచాయిగాని, లూకా మాతరమే
3:6లోని ఉలేో ఖ్నములో “సకల శర్రర్మలు దదవుని ర్క్షణ చూతుర్మ” అను మాటలు చదర్ాుడు.

యూదులు తమ శతురవులుగా భావించిన సమర్యులు ర్క్ించబడవచుని కూడా లూకా గుర్శతంచాడు.

ఉదాహర్ణకు, లూకా 17:11-19లో, యిేసు ప్దిమంది కుషు
ు ర్ోగులను బాగుచదశాడు, కాని తిర్శగశ వచిు

కృతజా త తెల్వపిన ఆ ఒక వయకిత సమర్యుడు. లూకా 10:30-37లో కనిపించద మంచి సమర్యుడి యొకు
-45వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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ఉప్మానమును కేవలము లూకా మాతరమే నివేదించాడు, మర్శయు అందులో ప ర్మగువార్శని పతరమించుటకు
సమర్యుడు మాదిర్శగా ఉనాిడు.

అంతదకాక, అనయజనులు యిేసును ర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచి ఆయన యిడల నిజమన
ై విశావసమును

కనుప్ర్చిన సందర్ాులను లూకా నివేదించాడు. ఉదాహర్ణకు, లూకా 7:9లో, యిేసు ర్ోమా శతాధిప్తిని
గూర్శు చెపాపడు:
ఇశ్ారయేలులోనెన
ై ను ఇంత గొపప విశ్ాాసము నేను చూడలేద్ు (లూకా 7:9).
ఈ పాఠములో మనము మునుప్ు చూచినటు
ో గా, లూకా యిేసు యొకు వంశావళిని ఆదాముతో

మొదలుపటారడు, ఇది యూదులను మర్శయు అనుయలను, ఆదాము యొకు సంప్ూర్ణ జఞతిని యిేసు
ర్క్ించడానికి వచాుడని సూచిసుతంది.

లూకా సువార్త లో ర్క్షణను అందుకుని ఆశుర్యకర్మన
ై ర్ండవ ర్కప్ు ప్రజలు పాప్ులు. ఇప్ుపడు,

పారముఖ్య కోణములో, మానవులందర్ూ పాప్ులే. అయితద యిేసు దినాలోో లూకా 7:36-50లో అనతి
ై క స్ట్త ,ర
మర్శయు లూకా 19:1-9లో సుంకప్ు గుతత దార్మడెన
ై జకుయయ వంటి కొంతమంది ఉనాిర్మ, వార్శ పాపాలు
చాలా గొప్పవి మర్శయు బహిర్ంగముగా ఉనాియి గనుక వీర్మ యూదు సమాజము దావర్ా

బహిషుర్శంచబడా్ర్మ. సుంకప్ు గుతత దార్మలు తమ దదశసుాల నుండి ప్రరభ్ుతవము కోర్ని అధిక ప్నుిలను
వసూలు చదసత ూ జీవనము సాగశంచదవార్మ గనుక వార్ందర్ూ పాప్ులే. అయితద యిేసు వార్శని కూడా

ర్క్ించడానికి వచాుడు. విశావసముతో మార్మమనసుి ప ందిన వార్ందర్శకీ ర్క్షణ అనుగీహించాలని ఆయన
ఆసకిత కల్వగశయుండెను.

ఒక ఉదాహర్ణగా, లూకా 5:29-32లో ఈ కథను వినండి:
లేవి, తన యంట ఆయనకు గొపప వింద్ు చేస్టను. సుంకర్ులును ఇతర్ులు

అనేకులును వారిత్ర కూడ భోజనమునకు కూర్ుిండషరి. పరిసయుయలును వారి
శ్ాసుతీలును ఇద్ి చూచి సుంకర్ులత్రను పాపులత్రను మీరేల తిని త్ారగుచునాుర్ని

ఆయన శషుయలమీద్ సణగిరి. అంద్ుకు యేసు, “రోగులకే గాని ఆరోగయముగలవారికి

వెైద్ుయడకకర్లేద్ు. మార్ుమనసుస పొ ంద్ుటకై నేను పాపులను పిలువవచిితిని గాని
నీతిమంతులను పిలువరాలేద్ని వారిత్ర చెపపను” (లూకా 5:29-32).

లూకా సువార్త లో ర్క్షణను ప ందుకుని ఆశుర్యకర్మన
ై మూడవ ర్కప్ు ప్రజలు స్ట్త ల
ర ు. యిేసు

నివస్టించిన పారచీన తూర్మప మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో, సమాజములో స్ట్త ల
ర కు అనేక హకుులు లేవు మర్శయు
వార్శకి అంత విలువ ఉండదదికాదు. అయితద యిేసు వార్శకి ర్క్షణ తీసుకొచిున విధానమును లూకా

దృషిరంచాడు. లూకా 8:41-53లో, యిేసు యాయిలర్మ కుమార్త ను మర్శయు ప్ండెరండు సంవతిర్ాలుగా

ర్కత సారవము కల్వగశన స్ట్త ని
ర సవసా ప్ర్చాడు. ఆయన విధ్వర్ాండర యిడల కూడా కనికర్ము చూపించాడు, వీర్శకి
పారచీన పితృసావమయ సమాజములో సహాయము మర్శయ నిర్రక్షణ ఉండదది కాదు. లూకా 7:11-17 మర్శయు
18:1-8 ఈ అవసర్తలో ఉని ప్రజలపై యిేసు పతరమ మర్శయు శీదధను ఉదహర్శసత ునాియి.
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స్ట్త ల
ర ర్క్షణను ఉదాాటించిన లూకా యొకు అతయంత నాటకీయ బో ధ్నా ప్దధ తులలో ఒకటి అహంకార్

ప్ుర్మష మత నాయకులతో వినయముగల స్ట్త ల
ర ను వయతాయసముగ చూప్ుట. ఉదాహర్ణకు, లూకా 13:1415లో, సమాజ మందిర్ప్ు అధికార్శని యిేసు వేషధార్శ అని పిలచాడు, తర్మవాత వచనములోనే నడుము

వంగశన స్ట్త ని
ై విర్మదధ తను మనము
ర “అబారహాము కుమార్త ” అని పిలచాడు. లూకా 7:37-50లో ఇదద విధ్మన

కనుగొంటాము, ఇకుడ గర్వప్డుతుని ప్ర్శసయుయడెన
ై స్ట్మోనును ఖ్ండించి అనైతిక స్ట్త ర యొకు ఆర్ాధ్నను
అంగరకర్శంచాడు.

దదవుని పతరమించుట అనగా ఏమిటో తెల్వయిేజస్ట
ే త ఆయన అంతిమ ఉదాహర్ణ కొర్కు, లూకా యిేసు

స్టతిహితుర్ాల న
ై మర్శయ కథను చెపాపడు. లూకా 10:27లో, ర్ండు గొప్ప ఆజా లు దదవుని పతమి
ర ంచుట

మర్శయు ప ర్మగువార్శని పతమి
ర ంచుట అని యిేసు బో ధించాడు. తర్మవాత, 38-42 వచనాలోో, దదవునిని ఎలా
పతరమించాలో ప్రతదయకముగా, ఆయన బో ధ్నను వినయముతో ఆలకించుట దావర్ా మర్శయ చూపించింది.
పతతుర్మ కాదు, యోహాను కాదు, మర్శయు ప్రతదయకముగా యూదు నాయకతవము కాదు, దెవ
ై భ్కితకి స్ట్త ర
మాదిర్గ
శ ా ఉంది.

చివర్శగా, లూకా సువార్త లో ర్క్షణను ప ందుకుని ఆశుర్యకర్మైన నాలుగవ ర్కప్ు ప్రజలు బీదలు.

మర్శయ మర్శయు యోస్టతప్ు కుటుంబము బీదలు అని చూపిసత ూ లూకా తన సువార్త ను ఆర్ంభించాడు.
మనకు ఇది ఎలా తెలుసంటే లూకా 2:24లో, వార్మ దదవాలయముకు తెచిున అర్పణ లేవీయకాండము
12:8లో బీదలను సూచించిన అర్పణ.

లూకా 12:13-21లో వఱ్రవ
ర ాడెన
ై ధ్నవంతుడు, మర్శయు లూకా 16:19-31లో ధ్నవంతుడు మర్శయు

లాజర్మ కథ వంటి ప్రదశ
ద ాలోో యిేసు బీదలను ఆదర్శంచాడని కూడా లూకా చూపించాడు. మర్శయు
మర్ొకుసార్శ లూకా 4:18 వినండి, అకుడ యిేసు యిషయా 61:1 నుండి చదివాడు:

పరభువు ఆతమ నామీద్ ఉనుద్ి బీద్లకు సువార్త పరకటించుటకై ఆయన ననుు
అభషేకించెను (లూకా 4:18).

ఈ సంఘటనను నివేదించినది కేవలము లూకా మాతరమే. మర్శయు దీనిని యిేసు యొకు సంప్ూర్ణ

ప్ర్శచర్యకు మాదిర్గ
శ ా ఆయన చదర్ాుడు. దదవుని ర్ాజయమును తెచుుటలో భాగముగా ర్క్షణ సువర్త మానము
బీదలకు ప్రకటించడం అనేది ఆయన అభిపారయం. సృషిరకర్త యిన
ై దదవుడు సమాజము తృణీకర్శంచిన వార్శని
స్టైతం ర్క్ించడానికి అవతర్శంచాడు అని సూచించడానికి లూకా ప్రతదయక శీదధ వహించాడు. యూదు

సమాజములో అనుయలు, పాప్ులు, స్ట్త ల
ర ు మర్శయు బీదలకు తకుువ హకుులు ఉండదవి మర్శయు దదవుని

ర్ాజయప్ు గొప్ప ఆశీర్ావదాలను వార్సతవంగా వార్మ ప ందుతార్ని ఊహించలేదు. అయితద ఆ వయవసా ను యిేసు
తిర్సుర్శంచాడు. ఆయనను ర్క్షకునిగా మర్శయు ప్రభ్ువుగా అంగరకర్శంచు ప్రతిఒకుర్శకి ఆయన ప్ూర్శత
అంగరకార్ము మర్శయు అంతులేని ఆశీర్ావదాలను అందిసత ాడు.

ఆయన ద్ినములలో పాలస్ట్త నా ద్ేశ్ములోని త్రరస్టివయ
ే బడషన పరజల గుంపులపై సువార్త
ర్చయతలంద్రిలో లూకా పరత్ేయక ద్ృషిర పటదరడు. ఆయన చాలాసార్ుు పుర్ుషుల
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కథనములను స్ట్త రల కథనమలత్ర జత చేయడం మనము నిర్ంతం చూసాతము, ఆయన

పరత్యే క శ్రద్ాను సమర్యులపై మరియు బీద్లపై పటర టను మనము తర్చు చూసాతము.
ధ్నవంతుడు మరియు లాజర్ును గూరిిన ఈ ఉపమానమును మనము

ఉద్ాహర్ణగా చూసాతము, ఇద్ి లూకా సువార్త ను సూచిసుతంద్ి, లూకా సువార్త లోనే

కనిపిసత ుంద్ి. మరియు మనము మంచి సమర్యుడష ఉపమానము చూసాతము, అద్ి
లూకా సువార్త లో మాతరమే కనిపిసత ుంద్ి. యేసు బో ధ్నలోని ఈ కథనములు

నజరేతులోని ఆయన ఆర్ంభ ఉపనాయసములో సరిగా ఇముడుత్ాయ. అద్ి ఈ

విధ్ముగా చెపత ుంద్ి, నేను వచాిను, నేడు ఈ లేఖ్నము నెర్వేరింద్ి; బీద్లకు,

చెర్లోనునువారికి మరియు నలిగినవారికి సువార్త పరకటించుటకు ద్ేవుని ఆతమ
నామీద్ ఉంద్ి. వార్ు వింద్ులో పాలొగంట నుపుపడు వార్ు కుంటివారిని అలాగే

బీద్వారిని కూడా ఆహాానించాలని యేసు తన శషుయలకు చెపాపడు. కాబటిర యేసు అతి
పారముఖ్యమన
ై విషయానిు ఉద్హరిసత ునాుడు, ద్ేవుని పో లికను కలిగిన ఇతర్
వయకుతలత్ర మన సంబంధ్ములో, పౌలు చెపిపనటు గా మనము

ఎంచుకొనతగినద్ానికంటే ఎకుకవగా మనము ఎంచుకొనకూడద్ు. కాని యేసు

సమాజంలో పరతిద్ానిని కృపత్ర స్ట్ాకరించినటు మనము చూడాలి. ఆ విధ్ముగా
చేయుమని ఆయన తన శషుయలను పిలచాడు. మనము కూడా ఆ విధ్ముగానే

చేయాలి. వేశ్యలత్ర మరియు పాపులత్ర యేసు సమయము గడుపినంద్ుకు ఎగత్ాళ్ల

చేయబడా్డు మరియు ఆయన సపంద్ించిన విధ్మేద్నగా, నేను నీతిమంతుల కొర్కు
రాలేద్ుగాని పాపుల కొర్కు వచిితిని. కనుక ఇద్ి ఆనాటి సమాజంలో ద్ేవుని పరజల
యొకక పరతి కోణముకు చేర్ుకోవాలనే లక్షయం యేసు పరిచర్యలో పరతిబింబించబడుట

మాతరమే కాద్ుగాని మనము నిజముగా ఎవర్ము, మన నిజమైన అవసర్త ఏమిటి
అనే విషయములను త్ెలుపు భదవనగా కూడా ఉంద్ి. మనంద్ర్మూ ద్ేవుని

కృపావసర్తలో ఉనాుము, సమాజములో మనకును సాాయని బటిర లేద్ా మన మంచి
కార్యములను బటిర ద్ేవుని కృపను మనము పొ ంద్లేము, గనుక ద్ేవుని యెద్ుట

మనంద్ర్ము సమానులము మరియు ఒకరికొకర్ము ద్యగా ఉంటట సహాయం
చేసుకోవాలి ఎంద్ుకంటే మనంద్రికర ఒకే అవసర్త ఉంద్ి.

డా. గగ్
ీ పర్రీ
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ముగింపు
ఈ పాఠములో, లూకా సువార్త ను దాని యొకు ర్చయిత, వాసత విక పాఠకులు, వారయబడిన

సందర్ుము; దాని ఆకృతి మర్శయు విషయ సూచిక; మర్శయు ర్క్షణను అంశమును కేందరముగా

కల్వగశయుని ప్రథాన అంశాల ప్ర్ముగా దాని నేప్థయమును ప్ర్శగణలోకి తీసుకొని అనేవషించాము. లూకా
సువార్త ను చదువునప్ుపడు ఈ ఆలోచనలను మనసుిలో ఉంచుకుంటే లూకా యొకు అర్ామును మర్శంత
బాగుగా తెలుకుంటాము, సంఘములో మర్శయు ప్రప్ంచములోని మన జీవితాలోో దానిని
అనువర్శతంచుకోవడానికి మర్శంత స్టిదధప్డతాము.

లూకా సువార్త యిేసును ప్రప్ంచముకు పిరయ ర్క్షకునిగా భ్ూలోకముకు వచిున దదవుని యొకు

మహిమానివతమన
ై కుమార్మనిగా ప్రసత ుతిసుతంది. జఞతి, సంప్ద లేదా హో దాతో సంబంధ్ము లేకుండా ఆయన

అందర్శకీ దదవుని ర్క్షణ సువార్త ను తెల్వయజేశాడు. యూదుల మస్ట్ియను అనుసర్శంచి ఆయన కాలములోని
అనయ కస
ై త వులు తప్ుప చదయలేదని లూకా సువార్త వార్శకి నిశుయత కల్వగశంచింది. ప్రతి యుగములోను అది
వాసత వమే. మొదటి శతాబే ము నుండి కూడా, సంఘములో అధిక శాతం అనుయలే. మర్శయు మనమేమి
ప ర్పాటు చదయలేదు. మర్శయు కీస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, నిజమైన ర్క్షణను తెచదు సందదశం మాతరమే

మనకునిదని ఎర్శగశ లోకములో ప్రతి ఒకుర్శకి మార్మమనసుి మర్శయు విశావసమును గూర్శున సువార్త ను
ప్రకటించుట మన బాధ్యత.

-49వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

