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సువార్త లు
పాఠము ఐదు

యోహాను సువార్త

ఉపో ద్ఘాతము
ఆమ పేర్మ సల ఫియ. కాని, అది ఆమ నిజమన
ై పేర్మ కాదు. ఆమ ఇప్ుపడు యిేసును

నముుతయంది గనుక ఆమను చంప్ుతామని బెదర్
ి శంచుచుని కుటటంబీకులకు మర్శయు స్టేిహితయలకు
ఆమ మర్మగుగా ఉంచె పేర్మ అది. యిేసును నమిుతద కొనిిసార్మో హింసకు గుర్యిేయ నేప్థయము నుండి
సల ఫియ వసుతంది. ప్రప్ంచము యొకు అనేక భాగాలలో నేడు ఇది వాసత వం, మర్శయు మొదటి

శతాబే ములో కూడా ఇది వాసత వం. అప సత లుడెైన యోహాను దినాలోో, దదవుడు తమ పితర్మలకు ఇచున
పారచీన వాగాేనములకు యిేసు నర్వేర్మపగా ఉనాిడని యూదుల న
ై విశావసులు నమాుర్మ గనుక

సమాజమందిర్ము వలుప్లకు తోరయబడా్ర్మ. తమ కుటటంబములు, తమ చర్శతర మర్శయు తమ
మతము నుండి వార్మ తొలగశంచబడా్ర్మ. యిేసు నిజముగా కరస
ీ త ు, దదవుని కుమార్మడు అని ఈ

హింస్టించబడిన విశావసులకు నిశుయత కల్వగశంచుటకు యోహాను వారశాడు. వార్శ యొకు కష్ర ప్ర్శస్టా త
ి యలోో

కూడా వార్మ యిేసుకు నముకముగా ఉండి, ఆయనలో సమృదిధ జీవమును ఆనందించాలనే నిశుయతను
ఆయన కోర్ాడు.

సువార్త లు అను మన పాఠయకీమములో ఇది ఐదవ పాఠము. ఈ పాఠయకీమములో, భూమి యొకు

చర్శతల
ర ోనికన దదవుని ర్ాజయమును మర్శయు మహిమను యిేసు ఏ విధ్ముగా తెచాుడో మనకు

తెల్వయజేయు బెైబిలు యొకు నాలుగు ప్ుసత కాలను మనము విశదీకర్శసత ునాిము. ఈ పాఠమునకు
“యోహాను సువార్త ” అని పేర్మ పటారము. ఈ పాఠంలో, యోహాను సువార్త ను గొప్పగా అర్ాము చదసుకొని

చదువుటకు, దదవునిని మర్శంత లోతయగా పేరమించుటకు, మర్శయు కరస
ీ త ులో మన జీవితాలను సంప్ూర్ణంగా
ఆనందించద విధ్ముగా యోహాను సువార్త ను మనము అధ్యయనము చదసత ాము.

మన పాఠములో, మూడు పారముఖ్యమైన విధానాలోో యోహాను సువార్త ను మనము

అధ్యయనము చదదే ాము. మొదట, యోహాను సువార్త యొకు నేప్థయమును చూదాేము. ర్ండవది,

యోహాను సువార్త యొకు ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను అనేవషిదే ాము. మూడవది, యోహాను
సువార్త యొకు ముఖ్య అంశాలను మనము చూదాేము. యోహాను సువార్త యొకు నేప్థయమును
అధ్యయనము చదయుటతో ఆర్ంభించుదము.

నేపథయము
గీంథకర్త మర్శయు వారయుటకుగల సందర్ుమును గమనిసూ
త యోహాను సువార్త యొకు

నేప్థయమును మనము అనేవషించుదము. యోహాను సువార్త యొకు గీంథకర్త తో ఆర్ంభించుదము ర్ండి.
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గ్రంథకర్త
సంఘ చర్శతయ
ర ంతటిలో, కస
ై త వులు తర్చూ యోహాను సువార్త ను జబెదయి కుమార్మడును,

యాకోబు సహో దర్మడును, యిేసు శిష్యయడెన
ై యోహానుకు ఆపాదించార్మ. యిేసు యొకు అతయంత
నముకసుతల న
ై సహచర్మలోోని అంతర్గ త వృతత ంలో యోహాను ఒకడు, మర్శయు ఆదిమ కైసతవ

సమాజములో అతడు ఒక విశావస వీర్మడు. ఆయన కొీతత నిబంధ్న ర్చనలోో నాలుగవ సువార్త మాతరమే
గాక యోహాను మొదటి, ర్ండవ మర్శయు మూడవ ప్తిరకలు, మర్శయు ప్రకటన గీంథము కూడా
ఉనాియి.

యోహాను సువార్త యొకు గీంథకర్త ను ర్ండు దశలోో అనేవషించుదము. మొదట, ఈ సువార్త ను

అప సత లుడెన
ై యోహాను వారశాడను సాంప్రదాయ అభిపారయం నముదగశనదని మనము చూదాేము.

మర్శయు ర్ండవది, యోహాను యొకు వయకనతగత చర్శతరను అనేవషించుదము. అప సత లుడెైన యోహాను
నాలుగవ సువార్త గీంథకర్త అను సాంప్రదాయ దృకపథమును వీక్షిసత ూ మొదలుపడదాము.

సాంపరద్ఘయ అభిపారయము
ఎవ్ర్ు వారశారో చెపపబడని బైబిలు పుసత కాలోో యోహాను సువార్త ఒకటి. మరియు
నఘ ఆలోచన పరకార్ం, అకకడ నుండే మనము ఆర్ంభించుద్ఘము, బైబిలును –

విశ్వస్టంచే క్స
రై త వ్ులుగా, ఈ పుసత క గ్రంథకర్త ను గ్ూరిి ఖ్చిితమైన పరకటన మనకు

ో ,
లేదు అనే విషయానిి మనము అంగీకరించఘలి. ర్ండవ్ శ్తఘబద ము నఘటికత, తెర్త ుళ్ల
మరియు ఐరేనియస్ మరియు ఇతర్ులు కొందర్ు ఖ్చిితముగా ద్ీనిని

అపొ సత లుడెన
ై యోహానుకు ఆపాద్ంచఘర్ు. కాబటిర వార్ు ద్ీనిని ఇంత బలముగా

నముుటకు కార్ణము ఏమిటి అని మనము పరశ్ించిన యెడల, వార్ు చివ్రిగా
సజీవ్ అపొ సత లులతో లేద్ఘ వారి తర్ువాత తర్మువారితో పరిచయము

కలిగియుండవ్చిని మనము చెపపవ్చుి. మరియు ఇద్ే విధముగా చేస్టన
ఇతర్ులు కూడఘ ఉనఘిర్ు. అపుపడు నీవ్ు సువార్త లోపలకు వెళ్త తవ్ు.

పుసత కములో అంతర్గ త ర్ుజువ్ును నీవ్ు చూడఘలి, మరియు అకకడ, వాసత వానికత,
నీకు పరతయక్ష సాక్షి కథనములు ఉంటాయ, అకకడ పుసత కమును వారస్టేవార్ు
సంఘటనలు జరిగ్పుపడు పరతయక్షముగా ఉనివార్ు. ఉద్ఘహర్ణకు, పరభు

భోజనములో, అతడు బలో యొదద ఉనఘిడు, యేసు ప్ేమి
ర ంచువాడు యేసుతో
బలో యొదద కూర్ుినఘిడు మరియు అద్ ఒక బలమన
ై విషయం.

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
మూడు విధ్ముల ర్మజువులను బటిర యోహాను నాలుగవ సువార్త ను వారశాడు అని మనము

ధ్ృవీకర్శంచవచుు. మొదట, యోహాను సువార్త యొకు పారచీన ప్రతయలను మనము గమనించుదాము.
ప్రతయలు. నాలుగవ సువార్త యొకు అనేక పారచీన ప్రతయలు గీంథకర్త పేర్మను యోహానుగా

చెపాపయి. ఉదాహర్ణకు, సుమార్మ కరీ.శ. 200ల కాలములో వారయబడిన ప్పిర్స్ 66 మర్శయు ప్పిర్స్
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75, సువార్త ను యువాంగశల్వయోన్ కాటా యువానిన్ అని పిలుసాతయి, అనగా “యోహాను వారస్టిన

సువార్త ” అని అర్ాం. మర్శయు కరీ.శ. నాలుగవ శతాబే ములో వారయబడిన కోడెక్సి స్టినాయిరకస్ మర్శయు

కోడెక్సి వాటికనస్ ర్ండూ, కాటా యువానిన్ అని పిలుసాతయి, అనగా “యోహాను వారస్టిన” అని అర్ాం.

వాసత వానికన, యోహాను అనేది అసాధ్ర్ణమన
ై పేర్మ కాదు. ఈ ఆపాదింప్ు లేఖ్నములో నమోదు

చదయబడిన అతయంత పారముఖ్యమైన యోహాను, అప సత లుడెన
ై యోహానును సూచంచుటకు
ఉదదేశించబడింది అని ఆది సంఘ ర్చనలు సపష్ర ము చదశాయి.

నాలుగవ సువార్త ను యోహాను వారశాడని కేవలము పారచీన ప్రతయలు మాతరమే సూచంచుట

లేదుగాని, సువార్త లోని అంతర్గ త ఆధార్ాలు యోహానే దాని ర్చయిత అని తీర్ాునించాయి.

అంతర్గ త ర్మజువు. యిేసు మర్శయు యూదుల నాయకుల మధ్య యూదుల ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

గూర్శు కొనిి విష్యాలోో జర్శగన
శ వివాదములను సువార్త ర్చయిత నమోదు చదశాడు. పాలస్ట్త న

యూదుడుగా అప సత లుడెైన యోహాను వల నే, ర్చయితకు యూదుల ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యిెడల ఒక
బలమన
ై నముకం ఉందని ఈ వివాదములు చూపిసత ాయి.

ఒక అడుగు ముందుకు వళతత, నిజానికన ఈ సువార్త ర్చయిత పాలస్ట్త నా యూదుడని ఒక బలమన
ై

ర్మజువు ఉంది. సువార్త యొకు పాలస్ట్త నా విధానము యిేసు ప్ర్శచర్య వర్ణనలలో కనిపిసత ుంది.
ఉదాహర్ణకు, 7:15లో పాలస్ట్త నా యూదుల నాయకుల దృషిరలో మతప్ర్మన
ై శిక్షణ యొకు
పారముఖ్యతను అతడు గుర్శతంచాడు.

నాలుగవ సువార్త ర్చయిత కూడా మతప్ర్మన
ై అంశాలను నమోదు చదశాడు మర్శయు మొదటి

శతాబే ప్ు పాలస్ట్త నా యూదా మతము యొకు ఇతర్ ర్చనలకు సార్ూప్యముగా ఉని ప్దజాలమును
ఉప్యోగశంచాడు. ఉదాహర్ణకు, యోహాను సువార్త మర్శయు సాధార్ణంగా డెడ్ స్టి సల రోల్ి గా

పిలువబడిన కుమాాన్ ర్చనల భాషా విధానములో సార్మప్యతలను అనేకమంది ప్ండితయలు సూచంచార్మ.
ఉదాహర్ణకు, “వలుగు సంబంధ్ులు” అను వయకరతకర్ణము కుమాాన్ ప్రతయలలో మర్శయు యోహాను

12:36లో కూడా కనిపిసత ుంది. మర్శయు “జీవప్ు వలుగు “ అను ప్దసమూహము కూడా కుమాాన్
ర్చనలోో మర్శయు యోహాను 8:12లో కనిపిసత ుంది. నాలుగవ సువార్త యొకు ర్చయిత పాలస్ట్త నా
యొకు మొదటి శతాబే ప్ు మత సంభాష్ణల ప్ర్శజా ానం గలవాడని ఈ విధ్మన
ై సార్మప్యతలు
సూచసుతనాియి.

దీనిని పాలస్ట్త నా యూదుడు వారశాడను అభిపారయమును సువార్త సూచంచుట మాతరమే

కాదుగాని దీనిని ప్రతయక్ష సాక్షి వారశాడను అభిపారయమును కూడా అది ఇసుతంది. ఇది అప సత లుడెన
ై

యోహాను ప ర ఫల్
ై కన సర్శపల తయంది, ఎందుకంటే ఆయన యిేసు జీవితమునకు ప్రతయక్ష సాక్షిగా ఉనాిడు.
ర్చయిత ప్రతయక్ష సాక్షి అను ర్మజువును మనము అనేక చపటో చూసాతము. ఉదాహర్ణకు, యిేసు
మర్ణము తర్మవాత, యోహాను 19:35 ఇలా చెప్త ుంది:

ఇద్ చూచిన వాడు సాక్షయమిచుిచునఘిడు; అతని సాక్షయము సతయమే. మీర్ు

నముునటల
ో అతడు సతయము చెపుపచునఘిడని ఆయ నెర్ుగ్ును (యోహాను
19:35).

-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త

యిేసు మర్ణమునకు తాను ప్రతయక్ష సాక్షి అని ఇకుడ ర్చయిత సపష్ర ముగా సూచసుతనాిడు.

యోహాను 21:20-24లో కూడా ఇదద విధ్మన
ై ప్రకటనను మనము చూసాతము, అకుడ ఈ ప్రతయక్షసాక్షిని
“యిేసు పేమి
ర ంచనవాడు,” అని పిలుసూ
త ర్చయితకు యిేసుతో వయకనతగత సంబంధ్ము కలదు అని
సూచసుతంది.

భోజనపంకతతలో యేసు రొముున ఆనుకొనినపుపడు యోహానుకు ఎలా ఉనిద్ో
గ్మనించండి. ఈ ఇదద రి వ్యకుతల మధయ ఉని ఆ సనిిహిత సంబంధమును

ఊహించండి. స్టలువ్లో యేసు మర్ణంచుచునిపుపడు కూడఘ, ఆయన తన తలిో ని
తన తముుళ్ో కు మరియు చెలో లళ్ళకు కాకుండఘ అపొ సత లుడెన
ై యోహానుకు

అపపగించుచునఘిడు. మర్లా, ఈ ఇదద రి వ్యకుతల మధయ లోతెన
ై , సనిిహిత

సంబంధము కనిప్సుతంద్. మరియు వ్యకతతగ్త సుపరిచయములో కూడఘ, యేసు
ప్ేరమించినవానిగా యోహాను తనుి గ్ూరిి తఘను అహంకార్ంగా, గ్ర్వంగా
చెపుపకోలేదు.

ర్వ. తాడ్ జేమ్సి
ఈ “యిేసు పేరమించనవాడు” అను మాట యోహాను సువార్త లో అనేకమార్మో నమోదు

చదయబడింది. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 13:23 ప్రకార్ం, భోజనప్ంకనతలో యిేసు పేరమించనవాడు యిేసు

ప్రకున కూర్మునాిడు. 19:26-27లో, యిేసు స్టిలువలో నుండి ఈ పియ
ర మన
ై శిష్యయనితో మాటాోడుచూ,
ఆయన తల్వో ని యోహానుకు అప్పగశంచాడు. 20:2-8లో ప్ునర్మతాాన ఉదయమున పేతయర్మతో కూడా

సమాధి చెంతకు వళ్లో నది ఈ శిష్యయడద. మర్శయు 21:7లో, తీర్మున యిేసును మొదటిగా గుర్శతంచనది
యిేసు పేమి
ర ంచన శిష్యయడు.
యేసు ప్ేమి
ర ంచేవానిగా తనుితఘను గ్ురితంచుకోవ్డఘనికత ఇషరపడఘ్డు గ్నుక
అపొ సత లుడెన
ై యోహాను తఘను వారస్టన సువార్త లో ఎపుపడును ప్ేర్ుతో

పరసత ావించబడలేదు. మరియు అలా చేయుట ద్ఘవరా, ఒక కోణములో తన
నమరతను వెలోడిసత ునఘిడు లేద్ఘ చకకగా వ్యకరతకరిసత ునఘిడు, ఆప్ై మరొక

కోణములో తన పరభువ్ుతో తన సంబంధమును కొనియాడుచునఘిడు. నీవ్ు

సువార్త ను చదువ్ుత ండగా, ఒక విధమన
ై ఆశ్ిర్యం కలుగ్ుత ంద్ మరియు ఇతర్
శ్ష యల ప్ేర్ోనిియు ప్ేరొకంటూ, తన సొ ంత ప్ేర్ును ఎందుకు ఎనిడు
సూచించలేద్ో తెలియజేసత ుంద్.
ర్వ. లాయర్ర కాకల్
ీ
సువార్త లో కనీసం ఒకుసార్శ కూడా యోహాను పేర్మతో సూచంచబడలేదు. మర్శయు ఇతర్

సువార్త లో చాలాసార్మో పేర్ొునబడిన వయకనత దీనిలో ఒకుసార్శ కూడా పేర్ొునబడకపల వడం ఆశుర్యం. అతయంత
ఆశాజనకమైన వివర్ణ ఏమిటంటే ఈ సువార్త ను వారస్టినది యిేసు పేమి
ర ంచవాడెన
ై యోహానే, కాని అతడు
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నమాతతో తన స ంత పేర్మ ప్రసత ావించుటను కూడా మానుకునాిడు. బదులుగా, ర్క్షకుడు తన ప్టో

కల్వగశయుని అదుుతమన
ై దెవి
ై క పేమ
ర తప్ప తాను ఎనిటికర యిేసు అనుచర్మనిగా ఉండలేను అను
విష్యంపై దృషిరపటారడు.

నాలుగవ సువార్త యొకు ర్చయిత యోహాను అని నముడానికన ఇది మనకు గొప్ప మదే తయ

ఇవవడమే కాదుగాని, ఈ తీర్ాునమును ఆది సంఘ ర్చనలు కూడా ధ్ృవీకర్శంచాయి.

ఆర్ంభ సంఘము. కరీ.శ. 170 నుండి 190 నాటికన నాలుగవ సువార్త ను అప సత లుడెన
ై యోహాను

వారశాడనే నముకం సంఘములో బలముగా స్టిార్ప్డింది. అల గజండియ
ర
యొకు కో మంతయ, తెర్త మలుో,

మర్శయు ఐర్ేనియస్ అందర్ూ జబెదయి కుమార్మడెన
ై యోహానే ర్చయిత అని ధ్ృవీకర్శంచార్మ. సుమార్మ
కరీ.శ. 325లో సంఘ చర్శతరకార్మడెన
ై యుస్టేబియస్ తన ర్చనయిెైన ఎకరోస్టయ
ి ాస్టిరకల్ హిసరర్ర, ప్ుసత కము 5,
అధాయయము 8, భాగము 4లో ఐర్ేనియస్ నుండి దీనిని కోీడీకర్శంచాడు:

అపుపడు పరభువ్ు రొముున కూడఘ ఆనుకొనిన, యేసు ప్ేమి
ర ంచినవాడెన
ై యోహాను
ఆస్టయాలోని ఎఫసులో నివాసము చేసత ునిపుపడు సువార్త ను ఇచఘిడు.

ఐర్ేనియస్ యొకు సాక్షయం కనీసం ర్ండు కార్ణాల వలన చాలా ముఖ్యమన
ై ది. మొదట,

యుస్టేబియస్ ప్రకార్ంగా, ఐర్ేనియస్ సుుర్ి బిష్ప్ యిెన
ై పల ల్వకార్డప యొకు శిష్యయడు. మర్శయు వార్శ

బిష్ప్ బల్వదానమును గూర్శు సుుర్ి సంఘము వారస్టిన లేఖ్ ప్రకార్ం, పల ల్వకార్డప సవయంగా అప సత లుడెన
ై
యోహానుకు శిష్యయనిగా ఉనాిడు. కాబటిర, యోహానును వయకనతగతంగా యిెర్గ
శ శన నముకమన
ై వయకనత దావర్ా
యోహాను గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు ఐర్ేనియస్ తెలుసుకొని ఉండవచుును. ర్ండవది, ఐర్ేనియస్

ఆదిమ సంఘములో విసత ృతంగా ప్ర్యటించడంవలో నాలుగవ సువార్త ర్చయితపై మర్శంత సమాచార్ము
తెల్వయజేస్టే అనేక ఇతర్ సమాచార్ాలతో సుప్ర్శచతయడెయ
ై ునాిడు.

ర్చయితగా యోహానుపై ఎటటవంటి వయతిర్ేకత లేదు అనేది కూడా విశేష్ం. ఆదిమ సంఘ

ర్చనలోో ర్చయితగా జబెదయి కుమార్మడగు యోహాను తప్ప వేర్ే వార్మ వారస్టిన సూచనలు ఎకుడా
లేవు. వాసత వానికన, యోహాను సువార్త ను వయతిర్ేకనంచన ర్ండు గుంప్ులను గూర్శు మాతరమే చర్శతర
చెబుతయంది: అలాగపయి మర్శయు మార్శియోనట్
ై ి. వార్మ యోహాను సువార్త బో ధ్లను

తిర్సుర్శంచనప్పటికర, వార్మ ఆయన గీంథకర్త ృతవమును కూడా తిర్సుర్శంచార్ని ప్ూర్శత సపష్ర త లేదు.
ఈ అనామక సువార్త యోహాను వారస్టినటట
ో అనిి సందదహాలకు మించ నిర్ూపించలేకపల వచుు,

అయినప్పటికర, అప సత లుడెన
ై యోహానే ర్చయిత అని పారచీన సంప్రదాయంగా చాలా నముదగశన సాానం
కొనసాగుతయంది.

ఇప్పటివర్కు నాలుగవ సువార్త ను యోహాను వారశాడను సాంప్రదాయ దృకపథమును మనము

ప్ర్శగణంచాము, మర్శయు అది నముదగశనదిగా ఉనిదని చూశాము, ఇప్ుపడు యోహాను యొకు
వయకనతగత చర్శతన
ర ు చూదాేము ర్ండి.

వ్యకతతగ్త చరితర
వాసత వంగా మనకు యిేసు యొకు ఇతర్ శిష్యయల కంటే యోహాను గూర్శు ఎకుువ తెలుసు.

సువార్త లో ో యోహనును తన సల దర్మడెన
ై యాకోబుతో కల్వపి “జబెదయి కుమార్మలు” అని సూచంచార్మ.
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యోహాను ర్ండవవాడిగా పేర్ొునబడా్డు, ఆయన ఇదే ర్ల
శ ో చనివాడిగా సూచంచబడా్డు. మార్ము 1:1421 ప్రకార్ం, కుటటంబము యొకు చదప్ల వాయపార్ము గల్వలయ సముదర తీర్మున కపర్ిహూము

సమీప్మున ఉంది. వచనము 20 ప్రకార్ం, వాయపార్ము ఇతర్మలకు ఉదో యగం ఇచదుంత సంప్నిమన
ై ది.
యిేసు మర్ణము తర్మవాత, యోహాను 21:1-14 ప్రకార్ం, వాయపార్ం ఇంకనూ వార్మ తిర్శగశ వళతోటంత
బలంగా ఉంది.

మార్ము 15:40 మర్శయు 27:56ను పల ల్వు చూస్టేత వార్శ తల్వో పేర్మ సలోమి అనియు మర్శయు

ఆమ కనీసం కొంతకాలం యిేసును అనుసర్శంచనదని తెలుసుతంది. మతత యి 20:21లో, ఒకానొక

సమయములో ఆమ తన కుమార్మలకు తన ర్ాజయములో ప్రధాన సాానములను ఇవవమని యిేసును

కోర్శంది. ఒక అడుగు ముందుకు వళ్లో , యోహాను 19:25 మర్శయు మతత యి 27:56ను పల ల్వు చూస్టేత , అది
జబెదయి కుమార్మల తల్వో యగు సలోమి, నిజముగా యిేసు తల్వో యగు మర్శయ సల దర్శ అని సూచసుతంది.
ఇది యోహానును యిేసు యొకు బంధ్ువుగా చదసత ుంది. ఇది నిజమత
ై ద, యోహాను 19:25-27లో తన

తల్వో ని జాగీతతగా చూసుకొనుమని యోహానుతో యిేసు స్టిలువలో నుండి ఎందుకు మాటాోడుతయనిడో ఇది
వివర్శసత ుంది.

మార్ము 3:17లో, యాకోబు మర్శయు యోహానులు “ఉర్శమడివార్మ”గా పిలువబడా్ర్మ. ఇది వార్శ

యొకు కోప్ సవభావముకు సూచనగా ఉంది. ఒక ఉదాహర్ణగా, సమర్య ప్టర ణములో యిేసు

ర్ాతిరప్ూట బస చదయడానికన ప్రయతిించన సందర్ుమును లూకా నివేదించాడు. యిేసును మర్శయు
ఆయన శిష్యయలును బస చదయుటను ప్టర ణసుతలు తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, యాకోబు మర్శయు
యోహానులు కోప్ముతో సపందించార్మ. లూకా 9:54-56 వినండి:

శ్ష యలలన
ై యాకోబును యోహానును అద్ చూచి “పరభువా, ఆకాశ్మునుండి అగిి
ద్గి వీరిని నఘశ్నము చేయునటల
ో మేమాజఞాప్ంచుట నీకతషరమా” అని అడుగ్గా,

ఆయన వారితటలర తిరిగి వారిని గ్ద్ద ంచెను, అంతట వార్ు మరియొక గారమమునకు
వెళ్లోరి (లూకా 9:54-56).

ఆయన యిేసుతో ఉని సమయములో, యోహాను యొకు భావోదదవగాలు తర్చూ ఉప్ర్శతలానికన

దగగ ర్గా మర్శయు బరదధలవవడానికన కేవలము ఒక క్షణము దూర్ముగా మాతరమే ఉనిటట
ో ఉండదవి. చవర్కు
ఆయన కొీతత నిబంధ్న ర్చయితగా, అదియు ఇతర్మల కంటే ఎకుువగా, దదవుని పేరమ మర్శయు దదవుని
ప్రజల పేమ
ర ను గూర్శు ఉదాాటించడం అదుుతం.

నాలుగవ సువార్త యొకు అధిక కనికర్ సవభావము ఇతర్ సువార్త లో ో యోహాను చతరముకు

భినింగా ఉందని కొందర్మ విమర్ికులు భావించార్మ. ఎటటవంటి భినితవం లేదని ర్ండు వర్మసల

ఆలోచన సపష్ర ము చదసత ుంది. మొదట, యోహాను కథ దదవుని పేమ
ర దావర్ా మార్మప చెందిన ఒక వయకనత కథ.
యిేసు పేమి
ర ంచనవానిగా యోహాను అప సత లుడెన
ై యోహానుగా మార్ాడు. ర్ండవది, దదవుడు తీవరమన
ై

మర్శయు భావోదదవగ యోహానును మార్శునప్ుపడు ఆయన అతనిని నిర్మవదదవగభర్శతమన
ై మానవునిగా
చదయలేదు. అతనిని పేమ
ర సువార్త యొకు తీవరమన
ై భావోదదవగ ప్రసంగశకుడిగా ఆయన మార్శువేశాడు.
దదవుడు ఆయన హృదయాంతర్ాుగమును మార్శు ఉప్యోగశంచుకునాిడు, కాని అంతర్ాుగమును
చెర్ప
శ వ
ి ేయలేదు.
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సువార్త ల కథనాలోో, పేతయర్మ మర్శయు యాకోబుతో పాటటగా యోహాను కూడా శిష్యయల అంతర్గ త

వృతత ంలో ఒక సభుయడు. ఆయన ర్ూపాంతర్ము, మర్శయు ఆయనను ప్టటరకొనబో యిే ర్ాతిర గతెిమనలో
ఆయన పారర్ాన వంటి సంఘటనలోో కేవలము వార్మ మాతరమే యిేసుతో ఉనాిర్మ. అప సత లుల

కార్యములోో, పేతయర్మ మర్శయు యోహాను శిష్యయలకు ఇదే ర్మ నాయకులుగా ఉనాిర్మ. మర్శయు
గలతీయులకు 2:9లో, పౌలు యోహనును యిెర్ూష్లేములోని సంఘమునకు ఒక సత ంభముగా
పిలచాడు.

ఆదిమ సంఘములో, ఆయన యిెర్ూష్లేము విడిచపటిరన తర్మవాత ఎఫసులో యోహాను

యొకు విసత ృత ప్ర్శచర్యను గూర్శు ఐర్ేనియస్ మర్శయు అనేక ఇతర్ ఆధార్ాలు నివేదించాయి. చవర్కు,
యోహాను ప్తాుసు దీవపానికన బహిష్ుర్శంచబడా్డు అనే ఒక బలమన
ై సంప్రదాయం కూడా ఉంది. కొనిి
ఆధార్ాల ప్రకార్ం, ఆయన చెర్ నుండి విడిపించబడి ఎఫసుకు తిర్శగవ
శ చాుడు, మర్శయు టారజన్ చకీవర్శత
పాలనలో, మొదటి శతాబే ప్ు చవర్పో మర్ణంచాడు.

నాలుగవ సువార్త ను యోహాను వారశాడను సాంప్రదాయ దృకపథమును మనము

ధ్ృవీకర్శంచాము, మర్శయు యోహాను వయకత గత చర్శతర యిెడల కొంత అవగాహన కల్వగశయునాిము, కాబటిర
ఇప్ుపడు యోహాను సువార్త గీంథకర్త ృతవము యొకు సందర్ుమును అనేవషించుదము.

సందర్భము
యోహాను సువార్త గీంథకర్త ృతవము యొకు సందర్ుమును నాలుగు దశలోో అనేవషించుదము.

మొదట, శరీతలు మర్శయు ర్చయిత యొకు భౌగపళ్లక పారంతమును మనము చూదాేము.

ర్ండవది,

వాసత విక శరీతల యొకు గుర్శతంప్ును మర్శంత దగగ ర్గా చూదాేము. మూడవది, గీంథకర్త ృతవము యొకు
కాలమును చూదాేము. మర్శయు నాలుగవది, సువార్త యొకు ఉదదేశము గూర్శు ఆలోచంచుదము.
యోహాను సువార్త యొకు ప్రదదశముతో ఆర్ంభించుదము ర్ండి.

పరద్ేశ్ము
యోహాను ఎఫసులో ఉనిప్ుపడు తన సువార్త ను వారస్టియుండవచుు, మర్శయు పాలస్ట్త నా

వలుప్ల, బహుశా చని ఆస్టియాలో ఉని శరీతలకు వారస్టియుండవచుు. ఈ విష్యాలను మనము
ఖ్చుతముగా తెలుసుకోలేము, కాని ఈ తీర్ాునాలకు మదే తిచదు అనేక అంశాలు ఉనాియి.

ఉదాహర్ణకు, పాలస్ట్త నా ఆచార్ాలపై యోహాను వాయఖ్ాయనాలు పాలస్ట్త నా వలుప్ల నివస్టించు శరీతలను
సూచసుతనాియి. యోహాను 4:9లో యోహాను వారస్టినది వినండి:

సమర్య స్ట్త ీ, యూదుడవెన
ై నీవ్ు సమర్య స్ట్త న
ీ ెైన ననుి ద్ఘహమునకతముని
యేలాగ్ు అడుగ్ుచునఘివ్ని ఆయనతో చెప్పను?” (ఏలయనగా యూదులు
సమర్యులతో సాంగ్తయము చేయర్ు.) (యోహాను 4:9).

ఈ వచనములో, యూదులు మర్శయు సమర్యుల మధ్య శతయరతవమును గూర్శు యోహాను

తన శరీతలకు ఒక వాయఖ్యను ఇచాుడు. పాలస్ట్త నాలోని ప్రతియొకుర్శకన ఈ శతృతవము బాగుగా తెలుసు,
గనుక తన శరీతలు ఇంకకుడో నివస్టించార్ని యోహాను వాయఖ్య సూచసుతంది.
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సువార్త ప్రథమంగా పాలస్ట్త నా వలుప్ల ఉని ప్రజలకు వారయబడినదని పారచీన సంఘ ర్చనలు

కూడా తెల్వయజేసత ునాియి. చని ఆస్టియాలోని ఎఫసులో యోహాను ఈ సువార్త వారసాడని ఐర్ేనియస్
మాటలను కోీడీకర్శంచ మాటాోడిన యుస్టేబియస్ ను ముందు మనము ఉలేోఖంచాము. ఐర్ేనియస్,

పల ల్వకేీట్ి, అల గాజండిరయ కో మంతయ, మర్శయు జస్టిరన్ మార్శరర్డ తో సహా ఇంచుమించు పారచీన సంఘము
మొతత ము ఈ తీర్ాునమును అంగరకర్శంచార్మ. అంతమాతరమే కాక, చని ఆస్టియా నివాస్టితయలు తప్ప మర్శ
ఏ గుంప్ు కూడా శరీతలని ఏ విధ్మన
ై పారచీన ఆధార్ాలు సూచంచుటలేదు.

యోహాను సువార్త మర్శయు ప్రకటన గీంథముకు మధ్య కూడా సనిిహిత సంబంధ్ము ఉంది.

యోహాను ప్రకటన గీంథానిి వారశాడు, మర్శయు ఆయన శరీతలు ఖ్చుతంగా చని ఆస్టియ వార్ే —

ప్రకటన గీంథములోని 2-3 అధాయయాలోో ప్తిరకల దావర్ా చెప్పబడిన ఏడు సంఘాలనీి చని ఆస్టియాకు
చెందినవే. యోహానుకు మర్శయు ప్రకటన గీంథముకు మధ్యనుని అదుుతమన
ై సార్మప్యతలు ఒకే
విధ్మైన శరీతలను సూచంచద బలమన
ై ప్ర్శకలపనను సృషిరసత ాయి. ఉదాహర్ణకు, యోహాను సువార్త

కైసతవులుగా మార్శనవార్శకన మర్శయు యూదుల సమాజ మందిర్ాలకు మధ్య సంఘర్షణకు సంబంధించన
శకనతవంతమైన బో ధ్నను కల్వగశ ఉంది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము కూడా ఈ సమసయను గుర్శతసత ుంది.
ప్రకటన 2:9 మర్శయు 3:9లో ప్రభువు ఆయన సంఘముకు ఏమి చెపాపడో వినండి.

తఘము యూదులమని చెపుపకొనుచు, యూదులు కాక సాతఘను సమాజపు

వారివ్లన నీకు కలుగ్ు దూషణ నే నెర్ుగ్ుదును... యూదులు కాకయే తఘము
యూదులమని అబదధ మాడు సాతఘను సమాజపు వారిని ర్ప్పంచెదను; వార్ు
వ్చిి నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాకర్ముచేస్ట, ఇద్గో, నేను నినుి
ప్ేరమించితినని తెలిస్టకొనునటల
ో చేస్టదను (పరకటన 2:9; 3:9).
వేర్ొక కోణములో, కనీసము ఆ సమయము వర్కు బాపిత సుమిచుు యోహాను అనుచర్మలు

ఎఫసులో కొనసాగశర్ని అప సత లుల కార్యములు 19:1-7 దావర్ా మనకు తెలుసు. బాపిత సుమిచుు

యోహాను అనుచర్మలకు కూడా అప సత లుడెన
ై యోహాను వారస్టినటెో తద
ల , బాపిత సుమిచుు యోహాను

తనుితాను యిేసు ఆధీనములో ఉంచుకునాిడను సువార్త యొకు సపష్ర మన
ై ఉదదేశమును ఇది
వివర్శసత ుంది.

ఈ విష్యంలో ఖ్చుతతవం అనేది అసాధ్యమన
ై నూ, యోహాను తన సువార్త వారస్టినప్ుపడు

ఎఫసులో ఉనాిడు మర్శయు చని ఆస్టియాలోని ప్ర్శస్టా త
ి యల దావర్ా అది కొంతవర్కు
ర్ూప ందించబడినటట
ో తెలుసుతంది.

ఈ సువార్త వారయబడిన పారంతము ఎకుువ శాతం ఎఫసు అని మనము ఇప్ుపడు సూచంచాము,

కాబటిర ఇప్ుపడు యోహాను వారస్టిన వాసత విక శరీతల యొకు పాతరను మర్శంత దగగ ర్గా అనేవషించుదము
ర్ండి.

శరరతలు
సువార్త లనిిటివల నే, యుగములనిిటిలో సంఘమంతటికర యోహాను సువార్త ఉదదేశించబడిందనే

భావం ఉంది. ఇది దదవుని ప్రజలందర్శకన అనంతమైన విలువను ఇసుతంది. అయితద ఒక ప్రతదయకమైన
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త

పారంతము మర్శయు కాలములో సంఘముకు ఒక ప్రతదయక సంబంధ్ముకల్వగశన కొనిి భాగాలు కూడా
యోహాను సువార్త లో ఉనాియి. కనీసము సువార్త లోని కొనిి భాగాలోో, యిేసును మస్ట్ియగా

అంగరకర్శంచ, సమాజ మందిర్ప్ు ఆర్ాధ్నలోో కొనసాగుచూ, యూదుల సమాజముతో ఇతర్ ముఖ్యమన
ై
సంబంధ్ములు కల్వగశయుని యూదుల సమాజప్ు సభుయలు యోహాను దృషిరలో ఉనిటట
ో కనిపిసత ుంది.
వాసత వానికన, ఇంచుమించు సువార్త లో కేందర భాగముల న
ై , అధాయయములు 5-12, యిేసు మర్శయు
యూదులకు మధ్య తీవరమన
ై సంఘర్షణను గూర్శు చర్శుసాతయి.

“యూదులు” అను ప్దమును యోహాను 70 కంటే ఎకుువసార్మో ఉప్యోగశంచన విధానములో

ఈ సంఘర్షణ ఉదాాటించబడింది, కాని మిగశల్వన మూడు సువార్త లను కల్వపి చూస్టేత 20 మార్మో కంటే
తకుువగా కనిపిసత ుంది. అనేక సందర్ాులోో, యిేసుకు వయతిర్ేకముగా ఉని మత నాయకులను
సూచంచడానికన యోహాను ఈ ప్దానిి ఉప్యోగశంచాడు.

విర్మదధ ంగా, పాత నిబంధ్న దదవుని ప్రజలను గూర్శు యోహాను మాటాోడినప్ుపడు, ఆయన

“ఇశాీయిేలు” లేదా “ఇశాీయిేలీయులు” అను ప్దాలను ఉప్యోగశంచాడు. ఉదాహర్ణకు, యోహాను

1:47లో, యిేసు నతానియిేలును “యితడు నిజముగా ఇశాీయిేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కప్టమును
లేదని” చెపాపడు.

ఏ ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే కూడా ఎకుువగా యోహాను కరస
ీ త ు అను గరక
ీ ు ప్దమును

ఉప్యోగశంచాడు. “కరస
ీ త ు” అను ప్దము గరక
ీ ు ప్దమైన కనీసర ల స్ ను మర్శయు హెబీర ప్దమైన మషియాఖ్

ను అనువదిసత ుంది, ఈ ర్ండిటక
ి న అభిషికత ుడు అని అర్ాం. కరీసత ు దదవుని అభిషికత ుడెన
ై విమోచకుడు,
ఇశాీయిేలును తమ పాప్ము నుండి మర్శయు అనయ ర్ాజయపాలన నుండి విమోచంచువాడు.

యూదా కస
ై త వులకు “కరస
ీ త ు” అను ప్దము చాలా పారముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే పాత నిబంధ్నలో

ప్రవచంచబడిన ఎంతో కాలముగా ఎదుర్మచూసుతని దదవుని ప్రజల యొకు ర్క్షకుడెన
ై కరస
ీ త ు యిేస్టే అను
విష్యము సమాజ మందిర్ానికన మర్శయు ఎదుగుచుని కస
ై త వ సంఘముకు మధ్య భేదాములకు
కార్ణమయి
ై యంది.

యూదుల మస్ట్ీయ చఘలా కాలం తర్ువాత “మస్ట్ీయ” అను పదము ద్ఘవర్

ప్లువ్బడఘ్డు, కాని చెడును — సాతఘనును మరియు వాడి సంతఘనమును ఓడించే
స్ట్త ీ సంతఘనమును గ్ూరిిన వాగాదనము — ఆద్కాండము 3:15లో చేయబడింద్.
కాబటిర , ఆర్ంభము నుండి, స్ట్త ీ సంతఘనము, అబారహాము సంతఘనమని తర్ువాత
సపషరము చేయబడింద్, మరియు తదుపరి ఆయన యూద్ఘ సంతఘనమని

సపషరపర్చబడింద్, మరియు తీర్ుపతీర్ిబడుత నిటల
ో సర్పముకు మరియు

భూమి యొకక సమసత వ్ంశ్ములు నీయందు ఆశీర్వద్ంచబడునని అబారహాముకు,
మరియు అతని కాళ్ో మధయనుండి రాజదండము తొలగ్దు అని యూద్ఘకు ఈ

వాగాదనములు చేయబడినవి. చివ్రికత ఈ వాగాదనములు బిలాము ద్ేవోకుతలలో అలిో క
చేయబడఘ్య, మరియు ఆర్ంభములో ద్ేవ్ుని కార్యకరమము నుండి, మస్ట్ీయ

చెడును ఓడించి, చివ్రికత ఏద్ెను తోట పరవశ్
ే మును తిరిగి కలిపంచి, సముదరమును
నీటితో కప్పనటల
ో ఎండిన నేలను యెహో వా మహిమతో కపుపను.
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సువార్త లు

పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త

డా. జేమ్సి హమిలర న్
యోహాను చర్శుంచన అంశాలు మర్శయు ఆయన వాటిని చర్శుంచన తీర్మ యిేసు అనుచర్మలుగా

శీమనొందుతయని యూదా కైసతవులు పారథమిక శరీతలు అని చూపిసత ాయి. కాని లేఖ్నాలనిిటి

మాదిర్గ
శ ానే, యోహాను ప్ుసత కము యుగాలనిిటిలో సంఘమంతయు ఉప్యోగశంచవల నని ప్ర్శశుదాధతు
ఉదదేశించాడు. మర్శయు వాసత వానికన, యోహాను 1:41 మర్శయు 4:25లో, యోహాను ఆయన శరీతలోో

అనుయల కొర్కు హెబీర ప్దమన
ై “మస్ట్ియ” ను కూడా అనువదించాడు. మర్శయు నిజానికన, యోహాను
సువార్త యూదా మర్శయు అనయ కస
ై త వులకు గొప్ప విలువన
ై ది అని చర్శతర ర్మజువు చదస్టింది.

ప్రదశ
ద ము మర్శయు శరీతలను గూర్శు ఇప్పటివర్కు మనము చూశాము గనుక, అది కూర్మప చదయబడిన
కాలమును గూర్శు చర్శుంచుదము ర్ండి.

కాలము
సాధార్ణంగా, యోహాను కరీ.శ. 85 మర్శయు 90 మధ్య వారస్టియుండవచుని మనం చెప్పవచుు.

యోహాను సువార్త కరీ.శ. 85. కంటే ముందు వారయబడలేదు అని చెప్పడానికన అనేక కార్ణాలునాియి.
మొదట, కరీ.శ. 70లో చపటటచదసుకొనిన యిెర్ూష్లేము మర్శయు దదవాలయ ప్తనమును గూర్శు

ప్రవచంచనిది కేవలము యోహాను సువార్త మాతరమే. ఆ విప్తయ
త జర్శగశ కొంత గణనీయమన
ై కాలం
గడచపల యింది గనుక ఇలా అయుయండొ చుు.

ర్ండవది, సంఘము మర్శయు సమాజ మందిర్ముకు మధ్య విభజన మర్శంత విప్ర్రతముగా

ఉని సమయానిి సువార్త ప్రతిబింబిసుతంది. యిెర్ూష్లేము ప్తనము తర్మవాత, యూదా మతము
మర్శంత కఠశనంగా మార్శంది. తప్ుపడు బో ధ్ల నుండి తమనుతాము ర్క్షించుకోడానికన యిేసు దదవుని

కుమార్మడు అని నమేు తప్ుపడు బో ధ్కులపై శాప్వచనాలను చదర్ముటకు అనుదిన సమాజ మందిర్
ఆర్ాధ్నలు సవర్శంచబడా్యి; మర్శయు అధికార్శకమన
ై బహిష్ుర్ణ మర్శంత ఉదృతమైయియంది. ఈ
ఉదిక
ర త త యోహాను 9 వంటి వాకయభాగాలోో అగుప్డింది, అకుడ యిేసు సవసా ప్ర్చన గుీడి్వాడి

బహిష్ుర్ణను గూర్శు యోహాను నివేదించాడు. యోహాను 9:22లో ఈ ప్ర్శస్టా తి
ి పై యోహాను వాయఖ్యలను
వినండి:
ఆయన కరస
ర ను ఒపుపకొనినయెడల వానిని
ర త ు అని యెవ్ర్న

సమాజమంద్ర్ములోనుండి వెలివేత మని యూదులు అంతకుమునుపు
నిర్ణ యంచుకొని యుండిరి (యోహాను 9:22).

ఈ వాకయభాగములో, సమాజమందిర్ము నుండి వల్వవేయడమంటే బహిష్ుర్శంచడం, అనగా

యూదుల సమాజ జీవితము నుండి వల్వవేయడం.

మూడవది, యోహాను సువార్త ఇతర్ మూడు సువార్త ల తర్మవాత వారయబడినటట
ో కనిపిసత ుంది.

ఈ అభిపారయం కనీసం నాలుగవ-శతాబే ప్ు చర్శతక
ర ార్మడెైన యుస్టేబియస్ వర్కు వాయపించంది. ఆయన
ప్రకార్ం, యోహాను తన సువార్త ను ఇతర్ సువార్త లకు ఉప్భాగముగా ఉదదేశించాడు, ప్రతదయకముగా
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బాపిత సుమిచుు యోహాను చెర్కు ముందు యిేసు ప్ర్శచర్యపై సమాచార్ము అందిసత ాడు. ఎకరోస్టియాస్టిరకల్

హిసరర్ర, ప్ుసత కము 3, అధ్యయము 24, భాగము 12లో యుస్టేబియస్ ఏమి వారశాడో వినండి:
యోహాను తదనుగ్ుణంగా, తన సువార్త లో, బాప్త సుమిచుి యోహాను చెర్లో

ప్టర బడక మునుపు కరస
ర త ు చేస్టన కార్యములను నమోదు చేశాడు, కాని మిగిలిన
ముగ్ుగర్ు సువారితకులు ఆ కాలము తర్ువాత జరిగిన సంఘటనలను నమోదు
చేశార్ు.

నఘలుగ్ు సువార్త లు చద్వేవార్వ్ర్రనఘ మూడు సువార్త లే ఉనఘియను వాసత వ్ముతో
వెంటనే ఆశ్ిర్యపో తఘర్ు. మతత య, మార్ుక, మరియు లూకా ఒకద్ఘనితో ఒకటి

చఘలా సార్ూపయముగా కనిప్సాతయ; యేసు పరిచర్య పర్ంగా అద్ే పారథమిక ఆకృతి.
తదుపరి, మీకు నఘలుగ్వ్ సువార్త ఉంద్, అద్ యోహాను సువార్త , ఇద్ పూరిత

భినిమన
ై సువార్త . యోహాను సువార్త మొదటి శ్తఘబద ము చివ్రోో, సంఘము

బయటి పరపంచము నుండి; వారి యూద్ఘ మత పరతయర్ుుల నుండి; అద్ే విధముగా
వారి లౌకతక పరతయర్ుుల నుండి కొరతత సవాళ్ో ను ఎదురొకనుచునిపుపడు

ో ఒక విధముగా ఖ్చిితముగా
వారయబడినటల
ో గా కనిప్సుతంద్. మరియు ఆ సవాళ్ల
యేసుకు, ఆయన ఎవ్రో అను విషయముకు సంబంధంచినవి. యేసు ద్ెైవ్తవం

సపషరముగా ఒక సవాలుగా ఉంద్ ఎందుకంటే యోహాను సువార్త వాసత వానికత యేసు
ద్ెైవ్మని నొకతక చెబుత ంద్. స్టనఘప్ర క్ సువార్త లు, అద్ ప్దద సమస్టేయమి కాదు

ఎందుకంటే సపషరముగా అవి సవాలు చేయబడలేదు. మరొక విషయమేమిటంటే

సంఘములో అబదధ బో ధ తలలతత తోంద్, కాబటిర యోహాను సువార్త ఆ అబదధ బో ధ
యొకక సమసయను పరిషకరిసత ుంద్. వేరొక విషయం అనగా, మూడవ్

విషయమేమిటంటే, యూద్ఘ మత పరతయర్ుులలైన, క్స
రై త వ్ులకు మరియు యూదులకు

మధయ ఆ సమయానికత సపషరమన
ై విభజన కలిగింద్; స్టనఘప్ర క్ సువార్త లలైన మతత య,

మార్ుక, మరియు లూకాలో నిజముగా ఈ విభజనను పూరితగా మనము చూడము.
డా. మార్డు సారీస్
సంఘము యొకు పారచీన సంప్రదాయము బహుశా సర్న
ై దనియు మర్శయు యోహాను

జీవితములోని చవర్శ భాగంలో, బహుశా కరీ.శ. 85 తర్మవాత సువార్త వారయబడిందని నిర్ాార్శంచునటట
ో
ఇదంతా చదసత ుంది.

జబెదయి కుమార్మడగు, యోహాను ఈ సువార్త గీంథకర్త యిత
ెై ద యోహాను సువార్త వారయబడిన

సాధ్యమైన తదది ఆయన జీవితకాలము దావర్ా నిర్ణయించబడుతయంది. యిేసును వంబడించడం ఆర్ంభించద
నాటికన, బహుశా కరీ.శ. 30 నాటికన యోహాను ఒక యువకుడు. ఆ సమయములో యోహాను తన

యుకత వయసుి చవర్పో ఉనిప్పటికర, కరీ.శ. 90 నాటికన ఆయనకు దాదాప్ు 80 యిేండుో నిండియుండదవి.
దాని కంటే ఎకుువకాలం జీవించడం చాలా సందదహాసపదమే.
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కరీ.శ. 85 లేదా 90 యోహాను సువార్త ను వారయుటకు సాధ్యమైన కాలము, మర్శయు ఇది ప్రతయల

ఆధార్ాలతో సముతిసుతంది. కొీతత నిబంధ్నలో ఒక భాగానిి కల్వగశయుని ప్ుర్ాతన ప్రతయను ప్పిర్స్
52గా పేర్ొునాిర్మ, దీనిని ర్ైలాండ్ి ప్పిర్స్ అని కూడా పిలుసాతర్మ. ఈ ఖ్ండములో యోహాను 18
యొకు భాగము ఉంది.

ప్పిర్స్ 52 కరీ.శ. 100 మర్శయు 150 మధ్య నాటిది. ఈ చని ఖ్ండము వాసత వానికన సంప్ూర్ణ

సువార్త లో ఒక భాగమని ఆలోచస్టేత , ర్ండవ శతాబే ప్ు ఆర్ంభము వర్కు ఈ సువార్త చాలా విసత ృతంగా
ప్ంచపటర బడు విధ్ముగా ముందుగానే వారయబడిందని సూచసుతంది.

ర్ండవ శతాబే ప్ు చవర్పోని సువార్త యొకు ఇతర్ ప్రతయలు కూడా కనుగొనబడా్యి. ఈ ప్రతయలనిి

ఐగుప్ుతవి, మర్శయు వివిధ్ ప్రతయల సంప్రదాయాలను సూచసాతయి. చని ఆస్టియా నుండి ఐగుప్ుతకు ఈ
భౌగపళ్లక ర్వాణా, అదద విధ్ంగా ప్రతయల సంప్రదాయముల యొకు వవి
ై ధ్యత, 40 లేదా 50 యిేండో లోపే
చపటటచదసుకొని ఉండవచుు అనేది సందదహమే. కాబటిర, యోహాను సువార్త ను వారయుటకు సాధ్యమైన
కాలమును సుమార్మ కరీ.శ. 90 లేదా 100 అని చెప్పడం సమంజసం.

ఇప్ుపడు మనము ప్రదశ
ద ము, శరీతలు, మర్శయు యోహాను సువార్త యొకు కాలమును

చూశాము, కావున యోహాను తన సువార్త వారయడానికనగల ఉదదేశముపై దృషిర పడదాము ర్ండి.

ఉద్ేద శ్ము
కొీతత నిబంధ్నలో గణనీయమన
ై ప్ర్శమాణంలో ఉని ప్ుసత కాలకు సంకనోష్ర ఉదదేశాలు ఉనాియి,

మర్శయు యోహాను సువార్త భినిమన
ై ది కాదు. యిేసు తన ప్ర్శచర్య కాలములో అనేక అంశాలను

చర్శుంచనటేో , యిేసు ప్ర్శచర్యను గూర్శున యోహాను నివేదనలు అనేక విష్యాలను చర్శుసాతయి. అయితద
ఈ ఉదదేశాలను ఏకరకృత ప్దధ తిలో వివర్శంచుట ఇప్పటికర సాధ్యమే. నిజానికన, యోహాను మన కొర్కు తన
ఉదదేశానిి సంగీహించాడు. ప్రతయద కముగా, యిేస్టే కరీసత ు మర్శయు దదవుని కుమార్మడు అను నముకానిి

ధ్ృవీకర్శంచాలని ఆశప్డుతయనిటట
ో ఆయన చెపాపడు. యోహాను 20:30-31లో ఆయన ఏమి వారశాడో
వినండి.

మరియు అనేకమన
ై యతర్ సూచకకతరయలను యేసు తన శ్ష యలయెదుట
చేస్టను; అవి యత గ్రంథమందు వారయబడియుండలేదు గాని యేసు ద్ేవ్ుని

కుమార్ుడెన
ై కరస
ర త ు అని మీర్ు నముునటల
ో ను, నమిు ఆయన నఘమమందు
జీవ్ము పొ ందునటల
ో ను ఇవి వారయబడెను (యోహాను 20:30-31).

సర్ళంగా చెపాపలంటే, ఈ సువార్త సందదశానిి విశవస్టించుటవలన కల్వగే ప్రయోజనాలను వార్మ

ప ందు విధ్ముగా యిేసు కరస
ీ త ు అని, దదవుని కుమార్మడు అని ఆయన శరీతలు నముునటట
ో ను యోహాను
వారశాడు.

సువార్త ను వారయడఘనికతగ్ల ఉద్ేదశ్మును గ్ూరిి యోహాను చఘలా సపషరంగా

చెపాపడు. యోహాను 20:31లో, యేసు ద్ేవ్ుని కుమార్ుడెైన కరస
ర త ు అని మీర్ు
నముునటల
ో ను, నమిు ఆయన నఘమమందు జీవ్ము పొ ందునటల
ో ను ఇవి

వారయబడెను అని ఆయన చెపాపడు. ఇకకడ చెపపబడిన ఉద్ేదశ్ము ర్ండింతలలన
ై ద్
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అని చెబుద్ఘము. మొటర మొదటిగా, ఆయన సువార్త ఇవానిి లిస్టర క్ సవభావ్ము
కలద్. సపషరముగా, ఆయన పాఠకులు ఏద్ొ క సమయములో, పరభువ్ు వారిని

ఆకరిషంచుచుండగా, ఆయనయందు విశావసము ఉంచునటల
ో ఆయన వారశాడు.
తదుపరి ర్ండవ్ద్, అద్ విశావసమును సమరిుంచు సవభావ్ము కలద్. యేసు
నిజంగా నర్వ్తఘరియన
ెై ద్ేవ్ుడు అని తన పాఠకులను ఒప్పంపజేయాలని
ఆశ్ంచఘడు.

ర్వ. లాయర్ర కాకల్
ీ
నీవ్ు యేసు యొకక గ్ురితంపును తెలుసుకొనునటల
ో నేను ఈ సువార్త ను

వారసుతనఘినని యోహాను చెబుత నఘిడు. యేసు ద్ేవ్ుని కుమార్ుడు. మరియు

ద్ేవ్ుని కుమార్ుడు ఎవ్రో ఆయన వివ్రించుచునఘిడు, మరియు ఆయన ద్ేవ్ుని
యొదద నుని వాకయము మరియు శ్రీర్ధఘరియని, యేసు వాగాదనము చేయబడిన
మస్ట్ీయ అని, మరియు ఇద్ మనము అంగీకరించే సంక్షేపమైన సమాచఘర్ం

కాదుగాని, తండిర ఆయన ద్ఘవరా ఉచితంగా ఇచుిచుని జీవ్ము పొ ందునటల
ో
మీర్ు ద్ీనిప్ై ఆధఘర్పడఘలని నేను కోర్ుచునఘిను అని యోహాను చెపాపడు.

డా. ర్ాబర్డర ప్ో ముర్డ
ఆయన సువార్త యంతటిలో, యోహాను ఉదదేశము యొకు ప్రధాన దృషిర యిేసును మస్ట్ియ
మర్శయు దదవుని కుమార్మడుగా నముునటట
ో చదయడం. యూదా కైసతవులకు సమాజ మందిర్ముతో ఉని
విభేదాలకు ఎకుువ మదే తయ అవసర్మయిేయ ర్ండు అంశాలు ఇవి. యిేసును కరీసత ుగా మర్శయు దదవుని
కుమార్మనిగా విశవస్టించడానికన వార్మ వచాుర్మ, మర్శయు వార్మ ర్క్షణ ఆశీర్ావదాలు ప ందాలంటే
విశావసంలో నిల్వచ ఉండడం అవసర్ం.

యోహాను సువార్త విశావసులందర్శకన వర్శతసత ుంది అనే భావన కూడా ఉంది. ఉదాహర్ణకు,

యోహాను 13-17లో యిేసు ఇకపై భూమిమీద నడవకపల యినా, ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా ఆయన ప్రజల
హృదయాలోో ఉనాిడని ఉదాాటిసత ూ యోహాను విశావసులందర్శ యొకు విశావసమును పంప ందించడానికన
ప్రయతిించాడు. యోహాను బో ధ్నలనిిటి యొకు లక్షయం విశావసుల యొకు జీవితాలను సుసంప్నిం
చదయడమే.

యోహాను సువార్త “శిశువులు ఇబబందిప్డద, ఏనుగులు ఈతకొటేర కొలను” అని ప్ండితయలు

చెపాపర్మ. దాని ప్రధాన సందదశం సపష్ర ంగా మర్శయు సులభంగా ఉంది: యిేసు దదవుని కుమార్మడెన
ై కరస
ీ త ు.
అయితద ఈ పారథమిక సందదశము యొకు వివర్ణలు సువార్త ను యిేండో తర్బడి అధ్యయనం చదసత ుని
అనువాదికులను సవాలు చదయడం కొనసాగశంచాయి.

ఈ సువార్త ను చదివిన ఆర్ంభ కైసతవులు దాని దావర్ా గొప్ప పల ర తాిహం ప ందుకునాిర్మ. వార్శ

ప్రతయర్మాలతో వార్శకన విభేదాలు ఉనిప్పటికర వార్మ తమ విశావసములో నిల్వచయుండునటట
ో అది వార్శకన

నేర్పశ ంచంది. కరస
ీ త ుప్టో పేరమ మర్శయు భయభకుతలోో పర్మగుట సమృదిధ జీవముకు ఏకక
ై ఆధార్మని వార్శకన
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సవాలు చదస్టింది. మర్శయు యోహాను సువార్త ఈ పల ర తాిహములను మర్శయు సవాళో నే ఆధ్ునిక
కైసతవులకు కూడా అందిసత ుంది.

ఇప్పటి వర్కు యోహాను సువార్త యొకు నేప్థయమును మనము అధ్యయనము చదశాము

గనుక, ఇప్ుపడు సువార్త యొకు ఆకృతి మర్శయు విష్యసూచకను చూదాేము.

ఆకృతి మరియు విషయసూచిక
యోహాను సువార్త యొకు ఆకృతిని వివిధ్ మార్ాగలోో ప్ండితయలు వివర్శంచార్మ. ఈ పాఠంలో,

యిేసు జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను గూర్శున యోహాను ప్ర్శచయ సార్ంశముకు, మర్శయు యోహాను

సువార్త యొకు విష్య సూచకకు మధ్య సంబంధ్మును సూచంచద వాటిని మనము అనుసర్శంచుదము.
యోహాను 1:10-14లోని ఈ మాటలను వినండి:

[యేసు] లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగ్ను గాని

లోకమాయనను తెలిస్టకొనలేదు. ఆయన తన సవకరయులయొదద కు వ్చెిను;
ఆయన సవకరయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. తనుి ఎందర్ంగీకరించిరో
వారికందరికత, అనగా తన నఘమమునందు విశావసముంచినవారికత, ద్ేవ్ుని

ప్లో లగ్ుటకు ఆయన అధకార్ము అనుగ్రహించెను... కృపాసతయసంపూర్ుణడుగా

మనమధయ నివ్స్టంచెను; తండిరవ్లన కలిగిన అద్వతీయకుమార్ుని మహిమవ్లల
మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి (యోహాను 1:10-14).

ఈ వాకయభాగము నాలుగు ప్రధాన అంశాలపై దృషిర పడుతయంది: యిేసు లోకమునకు వచెును;

ఆయన సవకరయుల యొదే కు వచెును మర్శయు వార్మ ఆయనను తిర్సుర్శంచార్మ; ఆయనయందు
విశావసముంచనవార్మ దదవుని పిలోలయాయర్మ; మర్శయు ఆ విశావసులు యిేసు సాక్ష్యయలయాయర్మ. ఆ

నాలుగు ఆలోచనలను అనుసర్శంచ, ఈ విధ్ముగా యోహాను సువార్త యొకు ఆకార్మును చూదాేము.
•
•

మొదట, 1:1-18లో యిేసు నర్ావతార్మును వివర్శంచు కుోప్త ప్ర్శచయముతో యోహాను
తన సువార్త ను ఆర్ంభించాడు

ర్ండవది, 1:19-12:50లో యోహాను యిేసు ప్ర్శచర్యను నమోదు చదశాడు, అకుడ

యిేసు తన సవకరయుల యొదే కు వచెునని మర్శయు ఆయన ర్క్షించుటకు వచున
•
•

మానవజాతి ఆయనను తిర్సుర్శంచనదని ఆయన చూపించాడు.

మూడవది, 13:1-20:31లో ఆయనను విశవస్టించ అంగరకర్శంచనవార్శ యిెడల యిేసు
యొకు వయకనతగత ప్ర్శచర్యను కూడా యోహాను చదర్ాుడు.

మర్శయు నాలుగవది, 21:1-25లో యోహాను సువార్త ముగశంప్ులో, యిేసు మహిమకు
సాక్ష్యలుగా ఉని అప సత లులు మర్శయు ఇతర్ శిష్యయల పాతరను యోహాను ఎతిత
చూపించాడు.
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యోహాను సువార్త యొకు ఈ భాగాలనిిటిని ఒకొకుటిగా చూదాేము, దాని ఉపల దాాతముతో

ఆర్ంభించుదము.

ఉపో ద్ఘాతము
1:1-18లో యోహాను సువార్త అంతటినీ శకనతవంతంగా మర్శయు అందముగా సంగీహించాడు.

యిేసు అనిిటిని సృషిరంచన మర్శయు జీవాలనిిటికన మూలమైన దదవుని వాకయమని ఆయన బో ధించాడు.
అయితద అంతకంటే ఎకుువగా, ర్కత మాంసములు కల్వగశన నిజమైన మానవునిగా యిేసు ఈ లోకముకు
వచెును. మర్శయు నర్ావతార్శయిెైన దదవునిగా, ఆయన సృషిరంచన లోకానికన తండిర మహిమను
కనుప్ర్చాడు.

యిేసును చీకటి ప్రప్ంచములో ప్రకాశించద వలుగుగా చెప్త ూ యోహాను దీనిని యోహాను 1:4-5లో

వివర్శంచాడు. దదవుని కృప్ను ప్ర్శప్ూర్ణముగా ప్రతయక్షప్ర్చుట దావర్ా ఆయన ఆ చీకటిని జయించాడు.
యిేసు యొకు మహిమ ఆయన నర్ావతార్ సమయములో కపిప ఉంచబడింది అని బెైబిలు కొనిి

ప్ర్ాయయాలు మాటాోడుతయంది, యిేసు నర్ావతార్ము వాసత వానికన ఆయన మహిమను ముఖ్యమన
ై
మార్ాగలోో తెల్వయజేస్టింది అని యోహాను నొకను చెపాపడు. యిేసు యొకు మహిమను అసపష్ర ం

చదయకుండా, మానవునిగా ఆయన నర్ావతార్ము ఆయన మహిమను వలో డిచస్ట
ద ింది. యోహాను
యోహాను 1:14లో ఇలా వారశాడు:

ఆ వాకయము శ్రీర్ధఘరియెై, కృపాసతయసంపూర్ుణడుగా మనమధయ నివ్స్టంచెను;
తండిరవ్లన కలిగిన అద్వతీయకుమార్ుని మహిమవ్లల మనము ఆయన
మహిమను కనుగొంటిమి (1:14).

యేసు యొకక బహిర్ంగ్ పరిచర్య
ఉపల దాాతము తర్మవాత, యోహాను యిేసు యొకు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యను యోహాను 1:19-

12:50లో నమోదు చదశాడు. ఈ భాగములో, యిేసు తన సవకరయుల న
ై ఇశాీయిేలు జాతి యొదే కు

వచెును, మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్రజలు యిేసును తమ కరస
ీ త ుగా మర్శయు ప్రభువుగా అంగరకర్శంచలేదు అని
యోహాను ఉదాాటించాడు. యోహాను 1:11లో మనము చూచనటట
ో గా, యోహాను ఇలా చెపాపడు,
[యేసు] తన సవకరయులయొదద కు వ్చెిను; ఆయన సవకరయులు ఆయనను
అంగీకరింపలేదు (1:11).

ఈ సార్ంశానికన ముఖ్యమైన మినహాయింప్ులు ఉనిప్పటికర, సాధార్ణంగా యోహాను సువార్త లో

యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యకు ఇశాీయిేలు ప్రజలు ఈ విధ్ంగానే సపందించార్మ.

యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యపై మన అవలోకనము ఏడు భాగాలుగా విభాగశంచబడుతయంది, ప్ర్శచర్య

కొర్కు ఆయన స్టిదధపాటటతో ఆర్ంభమై, వివిధ్మన
ై ఆర్మ యూదుల ప్ండుగల చుటట
ర జర్శగే

సంఘటనలతో కొనసాగుతయంది. యోహాను 1:19-2:12లో ప్ర్శచర్య కొర్కు యిేసు స్టిదధపాటటతో
ఆర్ంభించుదము.

-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త

పరిచర్య కొర్కు స్టదధ పాటల
ప్ర్శచర్య కొర్కు యిేసు స్టిదధపాటటను గూర్శున విభాగం యోహాను 1:19-36లో బాపిత సుమిచుు

యోహాను ప్ర్శచర్యతో ఆర్ంభమౌతయంది. ఈ వాకయభాగములో, బాపిత సుమిచుు యోహాను యిేసు దదవుని
కుమార్మడని, మర్శయు యిేసు లోకపాప్ములను మోస్టికొనిపల వు దదవుని గొర్ప
ీ ిలో అను వాసత వానికన
ముఖ్యమైన సాక్షయము అని యోహాను నొకను చెపాపడు.

దీని తర్మవాత, యోహాను 1:37-51లో యిేసు మొదటి శిష్యయలను పిలచుటను గూర్శు యోహాను

వారశాడు. బాపిత సుమిచుు యోహాను కథనమువల నే, ఈ భాగములో ఉదాాటన యిేసు గుర్శతంప్ుపై ఉంది.
వచనము 38లో ఆయన శిష్యయలు ఆయనను “ర్బీబ” అని సూచంచార్మ, అనగా బో ధ్కుడు అని అర్ాం;
“వచనము 41లో “మస్ట్ియ” అనగా కరీసత ు; వచనము 45లో “మోషే ఎవర్శని గూర్శు వారస్టిర్ప” అను

మాటలు ప్రవకత యిన
ెై మోషే ముందుగానే చెపపి న వానిని సూచసుతంది; మర్శయు వచనము 49లో “దదవుని
కుమార్మడు” మర్శయు దానికన సమాంతర్ ప్దమన
ై “ఇశాీయిేలు ర్ాజు.” చవర్శగా వచనము 51లో యిేసు
తనుితాను దదవుని ప్రసనితకు ప్రవేశము కల్వగశంచుటకు ప్ంప్బడిన “మనుష్యకుమార్మని”గా
గుర్శతంచుకునాిడు.

ప్ర్శచర్య కొర్కు యిేసు స్టిదధపాటట యొకు చవర్శ భాగము యోహాను 2:1-12లో యోహాను

నమోదు చదస్టన
ి ఆయన మొదటి అదుుతము. ఇది యిేసు నీటిని దారక్షార్సముగా మార్శున సందర్ుము.
అయితద ఉదాాటన అదుుతము పైన కాదు. యోహాను 2:11లో యోహాను ఏమి వారశాడో వినండి:
ఇద్, గ్లిలయలోని కానఘలో, యేసు ఈ మొదటి సూచకకతరయను చేస్టను. ఆ
విధంగా ఆయన తన మహిమను వెలోడించెను, మరియు ఆయన శ్ష యలు
ఆయనయందు విశావసముంచఘర్ు (యోహాను 2:11).

యోహాను చెపపి న ప్రధాన అంశాలోో ఒకటి ఏమనగా, ఈ అదుుతము యిేసు మహిమను

వలో డించన సూచక కనీయ, మర్శయు ఆయన శిష్యయలు ఆయనను విశవస్టించడానికన ఇది కార్ణమయియంది.
“సూచక కతరయ” అను పదము మోషే చేస్టన అదుభత కార్యములను సూచించడఘనికత
నిర్గ మకాండములో ఉపయోగించబడింద్, ముఖ్యముగా తెగ్ుళ్ో కొర్కు. కాబటిర
సూచక కతరయలు లేద్ఘ “సూచక కతరయ” అను పదము అదుభతకారాయలను

సూచించడఘనికత అపపటికే ఉపయోగిసత ుండేవార్ు, మరియు యోహాను చఘలాసార్ుో
యేసును మరియు మోషేను సరిపో లుిట వ్లన మాతరమే ద్ీనిని చేయుట
లేదుగాని, వాసత వానికత అదుభతకార్యములు పరజలకు కొనిి విషయాలు

తెలియజేయుటకు, కొనిిటిని ఇచుిటకు, వార్ు చేయవ్లస్టన కార్యములను

గ్ూరిిన సమాచఘర్ము అంద్ంచుటకు, మరియు పరతయే కముగా ద్ేవ్ుడు పరజలకు
కొనిి విషయాలు తెలియజేయుటకు మరియు పరజలు ద్ఘనికత సపద్ంచుటకు

ఇవ్వబడినవి అను నిర్గ మకాండము ర్చయతవ్లలనే ఆయనకు కూడఘ అద్ే ఆసకతత
ఉనిదని నఘ భావ్న.

డా. డదవిడ్ ర్డెల్వంగ్సి
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యిేసు యొకు అదుుత కార్యములను తర్చుగా “స్టమయోయన్” అను మాట దావర్ా “సూచక

కనీయలు” అని అనువదిసత ూ యోహాను సువార్త లనిిటి కంటే భినిముగా ఉనాిడు. అదుుతకార్ాయలు
తమ వప్
ై ు ఆకర్శషంచుకోడానికన ఉదదేశించబడలేదు కాని, వాటిని మించ యిేసును సూచంచుటకు

ఉదదేశించబడినవి. ప్రతదయకముగా అవి యోహాను 20:30-31లో యోహాను సువార్త యొకు ఉదదేశమును
సంగీహించన మాటల ప్రకార్ంగా యిేసును “కరస
ీ త ు” మర్శయు “దదవుని కుమార్మడు”గా గుర్శతంచుటకు
ఉదదేశించబడినవి.

యేసు అదుభతకార్యముల ద్ఘవరా చఘలామంద్ పరజలు లబిద పొ ందుకునఘిర్ు, కాని
నిజఞనికత ఎవ్రి కనుిలలైతే తెర్ువ్బడినవో వార్ు మాతరం అవి సూచించిన, యేసు
గ్ురితంపును చూడగ్లిగార్ు. కాబటిర యోహాను అదుభతకార్యములను గ్ూరిి

మాటాోడే ఒక పదమును ఉపయోగించుచునఘిడు, అద్ కేవ్లము గొపప అదుభత
సంఘటనను మాతరము సూచించుట కాదుగానీ, వాటిని మించి కరరసత ు గ్ురితంపును
సూచిసుతంద్. మరియు వాసత వానికత యేసు కరస
ర త ు అని మీర్ు నముునటల
ో ను,

నమిుతే ఆయన నఘమమందు జీవ్ము పొ ందుతఘర్నియు మరియు సూచక

కతరయలు ఆ విధమైన కార్యమును జరిగించుటకు వారయబడినవి అని యోహాను
చెపాపడు.

డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
సూచక కతరయ అనేద్ యేసు యొకక నిజమైన గ్ురితంపును సూచించే ఆయన

కార్యములను సూచిసుతంద్. మరియు మీర్ు ద్ీనిని అదుభతకార్యము యొకక భౌతిక
సాుయలో అర్ు ము చేసుకుంటే, నీటిని ద్ఘరక్షార్సముగా మార్ుిటయెైనఘ,

అదుభతముగా జనసందరముకు రొటటర లు ప్టలరటటైనఘ, గ్ురడి్వాడిని సవసు పర్చుటటన
ై ఘ

మీర్ు ఒక కేందర బిందువ్ును అందుకోనటేో ఆవ్ుత ంద్. యోహాను సువార్త అంతటా,
ఇవి కేవ్లము అదుభతములుగా యోహాను చూడలేదు, కాని ద్ేవ్ుడు

ఉద్ేదశ్ంచినటల
ో గా మీర్ు వాటిని చూస్టేత , మీర్ు యేసు యొకక నిజమైన గ్ురితంపును
చూస్టే సంఘటనలు ఇవి; ఆయనే జీవాహార్ము. ఆయన మాకు దృషర

కలుగ్జేయడఘనికత వ్చఘిడు; రాబో యే యుగ్ములో కొరతత ద్ఘరక్షార్సమును ఇసాతడు
మరియు మనము ఆనంద్సాతము.

డా. ర్ాబర్డర ప్ో ముర్డ

మొదటి పసాక
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యను గూర్శు చర్శుంచద ర్ండవ భాగము యిెర్ూష్లేములో ప్సాు ప్ండుగకు

సంబంధించనది. యోహాను సువార్త లో ప్రతదయకముగా పేర్ొునబడినది గనుక దీనిని మనము మొదటి
ప్సాుగా సూచంచుదము. ఈ భాగము యోహాను 2:13-4:54 వర్కు విసత ర్శంచంది.
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ఈ భాగము యోహాను 2:13-25లో వాయపార్మలను దదవాలయములో నుండి తోల్వవేస్టి దానిని

శుదిధచదస్టన
ి యిేసును గూర్శున యోహాను కథనముతో ఆర్ంభమౌతయంది. మర్ొకసార్శ, యిేసు యొకు

గుర్శతంప్ుపైనే దృషిర కేందీరకర్శంచబడింది. యోహాను 2:18లో యూదులు యిేసును ఏమి అడిగార్ప వినండి:
“నీవ్ు ఈ కార్యములు చేయుచునఘివే; యే సూచక కతరయను మాకు చూప్దవ్ని
ఆయనను అడిగిర”ి (2:18).

ఆయన దదవుని కుమార్మడు అని సూచంచద ఆయన ప్ర్శచర్యంతటిలోకలాో గొప్ప సూచనయిెన
ై తన
మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానమును గూర్శు మాటాోడుతూ యిేసు సపందించాడు.

ఈ నివేదన తర్మవాత, 2:21-25లో కనిపించద ఆయన వాయఖ్యలో, యిేసు అనేకమన
ై ఇతర్

సూచకకనయ
ీ లను చదస్టను, మర్శయు ఫల్వతముగా అనేకులు ఆయన నామమందు కనీసం పప
ై ైన అయినా
విశావసముంచర్శ అని యోహాను నివేదించాడు.

తర్మవాత, యోహాను 3:1-21లో యూదుల అధికార్శయిన
ెై నీకొదదముతో యిేసు యొకు

అదుుతమైన సంభాష్ణను యోహాను నివేదించాడు. మర్ొకసార్శ, యిేసు గుర్శతంప్ుపై, ఈసార్శ “మనుష్య
కుమార్మడు” మర్శయు “దదవుని కుమార్మడు” అను గుర్శతంప్ుపై, మర్శయు ఆయన చదయడానికన ప్ంప్బడిన
ర్క్షించు బాధ్యతపై దృషిర కేందీరకర్శంచబడింది.

యోహాను 3:22-36లో, బాపిత సుమిచుు యోహానును గూర్శున మర్ొక కథనము మనకు

కనిపిసత ుంది. దీనిలో, యిేసు దదవుని కుమార్మడెన
ై కరస
ీ త ు అని యోహాను నొకను చెపాపడు. మర్శయు యిేసు
దదవునికన మర్శయు ర్క్షణకు సాక్షయముగా వచాుడు, కాని విశావసముతో ఎవర్మను ఆయనను
అంగరకర్శంచలేదు అని ఆయన చెపాపడు.

యోహాను 4:1-42లో, సమర్యలో బావి యొదే సమర్య స్ట్త త
ర ో యిేసు యొకు సంభాష్ణను

యోహాను నివేదించాడు. మర్లా, కరస
ీ త ుగా పిలువబడద మస్ట్ియగా – తన ప్రజలకు అనిి విష్యాలను
వివర్శంచుటకు ర్ాబో వుచుని యిేసు గుర్శతంప్ుపై దృషిర కేందీరకర్శంచబడింది. ర్క్షణ యూదుల నుండి,
మర్శయు ప్రతయద కముగా ఆయన దావర్ా కలుగుతయందని చెప్ుపట దావర్ా, యిేసు ఆమ ఆలోచనా

విధానమును సవాలుచదస్టి, ఎలో ప్ుపడు ఆమ కోర్మచుని జీవము మర్శయు దదవుని వాసత వికతను తనలో
కనుగొనుమని ఆమను పిల్వచాడు. యిేసుయందు నముకముంచుట దావర్ా అనేకమంది సమర్యులు
ఈ బో ధ్నకు సపందించార్మ.

చవర్శగా, యోహాను 4:43-54లో, యిేసు యొకు ర్ండవ సూచకకనయ
ీ ను యోహాను

నివేదించాడు. మొదటి సూచకకనీయ మాదిర్శగానే, ఇది కూడా కానాలోనే జర్శగశంది. కాని ఈసార్శ కనీసము
ముటటరకోకుండా లేదా అతడిని చూడకుండానే కుమార్మని సవసా ప్ర్చాడు. మర్శయు ఆశుర్యమేమి

లేకుండా, ఈ కథలో అదుుతము యిేసు అధికార్మును ధ్ృవీకర్శంచడానికన ఉదదేశించనది, మర్శయు అది
చూస్టినవార్శలో విశావసము కల్వగశంచంది అను విష్యముపై దృషిర కేందీక
ర ర్శంచబడింది.

మొదటి ప్సాును గూర్శు చర్శుంచద భాగమంతటా ఉని ఒక పారముఖ్యమన
ై అంశము విశావసము.

మొదటి సూచకకనీయ తర్మవాత, శిష్యయలు ఆయనయందు విశావసముంచర్శ అని యోహాను 2:11లో

నివేదించాడు. 4:42లో, యిేసు బో ధ్నను బటిర సమర్యులు విశావసముంచార్మ. మర్శయు 4:53లో,

సవసా ప్డిన కుమార్మడి యింటివార్ందర్ూ నమాుర్మ. తర్మవాత, యోహాను 7:50 మర్శయు 19:39లో,
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త

నీకొదదము కూడా యిేసును విశవస్టించాడని ఆలోచంచుటకు ఒక కార్ణం మనకు కనిపిసత ుంది. యిేసు

యొకు సూచకకనీయలు మర్శయు లోతెన
ై బో ధ్న ఆయన గుర్శతంప్ుకు మర్శయు ఆయన ఇచున ర్క్షణకు
శకనతవంతమైన సాక్షయములుగా ఉనాియి మర్శయు అనేకులు ఆయనయందు విశావసముంచర్శ.
ఖ్చిితముగా యోహాను సువార్త లో ఒక ముఖ్యమైన అంశ్ము ర్క్షించు

విశావసము; సువార్త యంతటిలో విశావసముంచుట అనేద్ ఉద్ఘాటించబడింద్.

మరియు ద్ఘని ఉద్ఘాటన ర్ండు విషయాలోో ఉంచబడింద్ — ఒకటి ఆ విశావసము,
లేక ద్ేవ్ుని ప్లో లగ్ుట ద్ేవ్ుని పనియెైయునిద్, మరియు మరొకటి, కార్యము,
మరియు వ్యకతతగ్తమన
ై ర్క్షించే విశావసము ఒక బహుమానముగా అర్ు ము

చేసుకొనబడింద్, అద్ మన జీవితములో మనము నమేు ద్ేవ్ుని కృప — కాని అద్
మనము చేస్టే కార్యముప్ై ఆధఘర్పడి ఉంద్, కాబటిర జఞానము అనే కోణము కూడఘ
ఉండఘలి. కరస
ర త ు మన పాపముల కొర్కు స్టలువ్లో మర్ణంచఘడు అనే జఞానం

ఉండఘలి. మనము ద్ఘనిని అంగీకరించుచునఘిము, అనే అంగీకార్ భావ్న కూడఘ
ఉండఘలి. కాని అద్ తెలుసుకొనుటకు మరియు అంగీకరించుటకు మించినద్.
నముకం అనే భావ్ం ఉంద్, మరియు అద్ విశావసము యొకక కరలకమైన

అంశ్ము. ఇద్ ఒక వ్యకతత యొకక ఖ్ాళీ చేయ చఘచి, కుమార్ుడెన
ై కరరసత ు ద్ఘవరా
ద్ేవ్ుడు చేస్టన వాటనిిటిని పొ ందుకొనుట.

డా. జఫ్ లోమాన్
మన చుటూ
ర నుని పరపంచములో చఘలా నిరాశ్పర్చే ఒక విషయము “విశావసం”

అను పదమును చఘలా సాధఘర్ణంగా మరియు నిర్ో క్షయంగా తీసుకోవ్డం అని మీకు
తెలుసు. చఘలామంద్ తమకేద్ో విశావసములో విశావసము ఉనిటల
ో పారథమికంగా
విశావసము గ్ూరిి మాటాోడుతఘర్ు. అయతే విశావసమును గ్ూరిి క్రైసతవ్ులు

మాటాోడే విధఘనము అద్ కాదు. నఘనఘ విధములలైన విశావసాలు ఉనఘియ. నేను

ఇపుపడు కురీిలో కూర్ుినఘిను. అద్ ననుి మోయగ్లదు అనే మంచి నముకం
నఘకు ఉంద్. ఈ కురీి మీద నఘకు నముకం ఉంద్. అయతే, ననుి మోయుటకు

తపప మరేద్న
ెై ఘ చేయుటకు ఈ కురీిప్ై నఘకు ఎటలవ్ంటి నముకం ఉండదు. ద్ీనికత
వేరే పరయోజనం లేదు. ర్క్షించే విశావసము గ్ూరిి మనం మాటాోడేడపుపడు, అద్

కరరసత ుయందు విశావసము. ఇద్ మన ర్క్షణ కొర్కు అవ్సర్మన
ై వ్నీి కరస
ర త ు చేశాడను
ఆ నముకములో విశావసముంచి విశ్రమించడం. ర్క్షించే విశావసము అనగా మన
పాపముకు వెల చెలిోంచినద్ కరస
ర త ని తెలుసుకొని, మన ర్క్షణను కొనిద్ కరస
ర త ని

తెలుసుకొని, మన పాపములకు పరిపూర్ణ పారయశ్ితత ము చేస్టనద్ కరస
ర త ని యెరిగి,
ఆయనలో మన పాపములకు పరిపూర్ణ క్షమాపణ ఉనిదని యెరిగ్ కరరసత ులో

విశావసము ఉంచుట. ర్క్షించే విశావసము అనగా ఆయన మన కొర్కు ఇద్ చేశాడు,
చేయాలిీనద్ ఇంకా ఏమియు మిగ్ులలేదు, మరియు విశావసముతో ఆయన
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యొదద కు వ్చిినవారిని ఆయన శాశ్వతంగా ఉంచుతఘడు అని యెరిగి కరరసత ులో

విశావసముంచి విశ్రమించడం. మీకు తెలుసా, ర్క్షించే విశావసము, ర్క్షింపజేస్టే
విశావసము అనగా, ద్ఘని ఏకాంతములో, అతి ముఖ్యమైన అర్ుము, మనము

కరరసత ును నముుచునఘిము అను వాసత వ్ము ద్ఘవరా నిర్వచించబడుత ంద్. మనకు

మరేమీ ఉండదు. మనము మరేమీ కోర్ము. మన ర్క్షణ కొర్కు కరరసత ు చఘలును అని
మనమర్ుగ్ుదుము.

డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ.
విచార్కర్ంగా, అందర్మ యిేసుకు విశావసముతో సపందించలేదు. 2:12-20లో, దదవాలయమును

కలుషితం చదసత ుని వార్శని యిేసు బయటకు తోలాడు. 2:24-25లో, వార్శకన నిజమన
ై విశావసము లేదని
ఆయనకు తెలుసు గనుక యిేసు అనేకమందికన తనుితాను అప్పగశంచుకోలేదు లేదా ఆధీన

ప్ర్చుకోలేదు. మర్శయు 3:18-21లో, విశవస్టించని వార్శమీదికన వచదు తీర్మప గూర్శు మనం చదువుతాము.

ప్ేరొకనబడని పండుగ్
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్య యొకు మూడవ భాగము పేర్ొునబడని విందుకు సంబంధించనది,

మర్శయు ఇది యోహాను 5:1-47లో కనిపిసత ుంది.

వచనములు 1-15లో, 38 యిేండో నుండి వాయధిగల ఒక మనుష్యయని యిేసు బాగుచదశాడు.

అయితద అది విశాీంతి దినము గనుక, విశాీంతి దినమందు ప్నిచదయుటకు వయతిర్ేకంగా ఉని

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును యిేసు ఉలో ంఘించనందున యూదులు ఆయనను హెచుర్శంచార్మ. యోహాను 5:16-47
యిేసు యొకు ప్రతిసపందనను నమోదు చదసత ుంది, ఆయనయందు విశావసముంచు వార్శకన నితయజీవము
అనుగీహిసత ానని ఆయన అకుడ ప్రకటించాడు.

ర్ండవ్ పసాక
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యను వివర్శంచద నాలుగవ భాగము యోహాను 6:1-71లోని ర్ండవ ప్సాు

ప్ండుగను ఆయన ఆచర్శంచనటట
ో చెబుతయంది.

ప్సాు అనగా ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు యొకు నిర్గ మమును యూదులు జర్మప్ుకొనే ప్ండుగ.

కాబటిర ఈ భాగములో నిర్గ మకాండము ర్శఫర్నుిలు ఉండుట ఆశుర్యము కాదు. 6:1-15లో, కేవలము

ఐదు ర్ొటెరలు మర్శయు ర్ండు చదప్లతో యిేసు అదుుతముగా ఐదు వేలమందికన ఆహార్ము పటెరను. ఈ
కార్యము ఐగుప్ుత బానిసతవం నుండి విడిపించబడిన తర్మవాత ఇశాీయిేలు దదశముకు దదవుడు
అనుగీహించన మనాిను జాాప్కం చదసత ుంది.

6:16-24లో, యిేసు నీటిపై నడచుట, మోషే యిెర్ీ సముదరమును పాయలు చదస్టినప్ుపడు

ఆయన కల్వగశయుండిన అధికార్ము కంటే గొప్ప అధికార్మును చూపిసత ుంది. తదుప్ర్శ, 25-71లో,
సముదరము దాటిన పిముట, యిేసు తనుితాను “ప్ర్లోకము నుండి దిగవ
శ చున జీవహార్ము”గా

ప్రసత ుతించుకునాిడు, మర్శయు ఇది నిర్గ మము దినాలోో దదవుడు అనుగీహించన మనాిను మించనది.
జీవాహార్ముగా, విశావసులందర్శకర జీవమునిచదు వానిగా యిేసు ప్సాును నర్వేర్ాుడు.
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పర్ణశాలల పండుగ్
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యను గూర్శున ఐదవ భాగము యోహాను 7:1-10:21లో ఆయన

ప్ర్ణశాలల ప్ండుగ ఆచర్శంచుటను గూర్శు చర్శుసుతంది.

యోహాను 7:1-52లో, యిేసు ప్ర్ణశాలల ప్ండుగను ఏ విధ్ముగా ఆచర్శంచాడో మర్శయు

నర్వేర్ాుడో యోహాను నివేదించాడు.

యోహాను 7:1-52లో, యిేసు ప్ర్ణశాలల ప్ండుగ యొకు ఉదదేశమును నర్వేర్ాుడు. ప్ర్ణశాలల

ప్ండుగ ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలును దదవుడు విడిపించన, మర్శయు అర్ణయములో ఆయన నీటిని

అనుగీహించన కార్యములకు జాాప్కార్ాముగా ఉనిది. ప్ంట కొర్కు దదవుడు తర్చుగా ప్ంపిన వర్షమును
కూడా ఇది జర్మప్ుకుంటటంది. మర్శయు దదవుడు తన ప్రజలను తయదకు విడిపించు దినము కొర్కు ఇది
వేచ చూసుతంది. ప్ండుగ సమయంలో, దదవాలయప్ు బల్వప్ఠం చుటట
ర నీటిని చలుోతూ యాజకుడు
దదవుని కృపానుగీహమును ఉదాహర్శసత ాడు. నీటి యొకు ఈ చతారనిి ఉప్యోగశంచ, యిేసు వార్శకన
“జీవజీలము"ను అనుగీహిసత ానని చెపాపడు.

యోహాను 8:12-59లో యిేసు తనుితాను దదవుని కుమార్మనిగా పిలచుకొనుట దావర్ా నిజమైన

కుమార్తవమును తెల్వయజేశాడు. యిేసు తననుతాను దదవుని కుమార్మనిగా పిలచుకొనను.

అవిశావసుల ైన యూదులు అబారహాము కుమార్మలు అను విష్యమును కూడా ఆయన తిర్సుర్శంచాడు.
9:1-42లో, యిేసు ప్ుటటర గుీడి్యిెైన యొక మనుష్యయని సవసా ప్ర్చెను. ప్రతిసపందనగా, యిేసు

చదస్టన
ి ప్నిని అనుమానాసపద ప్ర్శసయుయలు జాగీతతగా ప్ర్శశరధించార్మ. ప్ర్శసయుయలు నిజానికన తాము
చూడగలమని చెప్ుపకునినూ, వార్ే నిజమన
ై గుీడి్వార్ని చెప్ుపనటట
ో వార్శ అవిశావసము యిేసును
ప్ుర్శకొల పను.

మర్శయు 10:1-21లో యిేసు తననుతాను మంచ కాప్ర్శగా ప్రసత ుతించుకొనను. ప్ర్శసయుయలకు

విర్మదధ ంగా, యిేసు తన గొర్ల
ీ కొర్కు తన పారణము పటటరను గనుక ఆయన మంచ కాప్ర్శ.

పరతిషి త పండుగ్
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్య యొకు ఆర్వ భాగము యోహాను 10:22-11:57లో ఆయన ప్రతిషిి త

ప్ండుగను ఆచర్శంచు సంఘటనలను నమోదు చదసత ుంది. యిేసు ప్రతిషిి త ప్ండుగను ఆచర్శంచ, దానిని
నర్వేర్ాుడు అని యోహాను 10:22-40 నివేదస
ి త ుంది.

యిేసు ప్రతిషిి త ప్ండుగను ఆచర్శంచెను అని యోహాను 10:22-40 చెబుతయంది. ఈ ప్ండుగ పాత

నిబంధ్నలో సాాపించబడలేదు. దీని ఆచర్ణ కరీ.ప్ూ. 165లో, మకాుబీయులను యాజక కుటటంబము
గరీకు ర్ాజన
ై యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ పై తిర్మగబాటటలో విజయం ప ందిన తర్మవాత

ఆర్ంభమయి
ై యంది. యాంటియోకస్ ఎపిఫనస్ అను బిర్మదును తీసుకునాిడు ఎందుకంటె అతడు

తననుతాను దదవుని అభివయకనతగా నమాుడు. ఆయన యిెర్ూష్లేములో అనేకులను హతమార్ాుడు,
దదవాలయమును అప్వితరం చదశాడు, యూదులు జూయస్ దదవతను ఆర్ాధించాలని ఆజాాపించాడు.

మకాుబీయుల దదవాలయమును తిర్శగశ సావధీనము చదసుకొనిన తర్మవాత దానిని ప్ునర్శిర్శుంచుట
దావర్ా ప్వితరప్ర్చ ప్రతిషిి త ప్ండుగ జర్మప్ుకునాిర్మ. నేడు, ఈ ప్ండుగ దాని యొకు హెబీర పేర్ైన
హనుకాు అని పిలువబడుతయంది, అనగా “ప్రతిషిి త” అని అర్ాం.
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ఈ వాకయభాగము యిేసు యాంటియోకస్ తో విర్మదధ ంగా ఉనాిడని సూచసుతంది. ఒకప్రకు,

యాంటియోకస్ దదవుని ప్రజలను హతమార్శు, ఆలయమును అప్వితరప్ర్చుట వలన తననుతాను

తప్ుపగా దెైవము అని ప్రకటించుకునాిడు. మర్పప్రకు, తన ప్రజలకు నితయజీవము ఇచుుటతో సహా తండిర
ప్నిని నముకముగా చదసత ుని యిేసు నిజముగా దదవుని కుమార్మడు. యోహాను 10:36లో, ఆయన

ప్రతిష్ి చదయబడి — లేదా కొనిి అనువాదములలో చెప్పబడినటట
ో గా “ప్రతదయకనంచబడి” — ఈ లోకములోనికన
ప్ంప్బడినానని కూడా యిేసు చెపాపడు. మర్శయు ఈ భాష్ ప్రతిషిి త ప్ండుగలో ఆలయము ప్వితరము

చదయబడుటను జాాప్కం చదసత ుంది. మర్శయు నిశుయంగా, యోహాను 2:19-21లోనే యిేసు దదవాలయప్ు
ప్ునఃనిర్ాుణమును మర్శయు తన శర్రర్ ప్ునర్మతాానమును పల లాుడు.

ఈ అంశాలు యోహాను 11:1-57లో లాజర్మ ప్ునర్మతాాన కథనములోకన వళాతయి, ఇది

మర్ణముపై యిేసు యొకు దెవ
ై శకనతని కనుప్ర్మసుతంది. మర్శయు లాజర్మ మృతయలలో నుండి తిర్శగశ
లేప్బడుట ప్రతిషిి త ప్ండుగ యొకు నిర్రక్షణలనిి నర్వేర్ుబడిన తర్మవాత సువార్త చవర్పో యిేసు
ప్ునర్మతాానముకు ఛాయగా ఉంది.

మూడవ్ పసాక
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్య యొకు ఏడవ భాగము యోహాను 12:1-50లో మూడవ ప్సాు కొర్కు

ఏర్ాపటో పై కేందీక
ర ర్శంచబడింది.

యోహాను నమోదు చదస్టన
ి మూడవ ప్సాు ప్ండుగకు యిేసు చదస్టిన ఏర్ాపటట
ో యోహాను 13-

17లోని తన ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలకు యిేసు చదస్టన
ి ప్ర్శచర్యకు అదద విధ్ముగా అధాయయము 19లో

ప్సాు గొర్ప
ీ ల
ి ో గా ఆయన బల్వకన వేదికను ఏర్ాపటట చదసత ుంది. 12:1-11లో సమాధికన అభిషేకనంచబడుటతో
యిేసును స్టిదధప్ర్చుట ఆర్ంభమైంది. వచనములు 12-19లో, యిెర్ూష్లేములో యిేసు యొకు

విజయవంతమైన ప్రవేశానిి యోహాను నమోదు చదశాడు. యోహాను 12:20-50లో, ఆయన మర్ణము
మర్శయు ప్ునర్మతాానము ఆయన మహిమప్ర్చబడద సమయము అని యిేసు బహిర్ంగముగా

ప్రకటించాడు. ఆయనను ఆలకనంచన వార్మ ఆయనయందు విశావసముంచాలని యిేసు పిలచాడు.

అయితద వార్శ యిెదుట అదుుతములు చదస్టిన తర్మవాత కూడా, యూదులు అనేకులు నమాుర్మ మర్శయు
అనేకులు విశావసముంచలేదు.

యోహాను సువార్త యొకు తర్మవాత ప్రధాన భాగము ఆయనను అంగరకర్శంచ, ఆయనయందు

విశావసముంచన వార్శ యిెడల యిేసు చదస్టన
ి వయకనతగత ప్ర్శచర్యను చర్శుసుతంది. ఈ భాగము యోహాను
13:1-20:31 వర్కు విసత ర్శంచంది.

యేసు యొకక వ్యకతతగ్త పరిచర్య
సువార్త యొకు ఈ భాగములో శిష్యయలతో యిేసు చదస్టిన ప్రభు భోజనము మర్శయు ఆయనను

ప్టటరకోవడము, స్టిలువ, మర్శయు ప్ునర్మతాానము ఉనాియి. ఇది యిేసు తన మహిమను తన

ప్రతయద కమైన ప్రజలకు వలో డిప్ర్చుకుని కథ. ఆయనను నమిునవార్శకన యిేసు సనిిహితముగా ప్ర్శచర్య
చదస్టను మర్శయు వార్శ కొర్కు తన పారణము పటెరను అని యోహాను బో ధించాడు. ఈ సంఘటనల దావర్ా,
యిేసు దదవుని మహిమను ఇంతకు ముందెనిడూ చూడని విధ్ముగా ప్రదర్శించాడు.
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యోహాను సువార్త లోని ఈ భాగము యోహాను 1:11-12లో యోహాను వయకత ప్ర్చన భావనను

వయకత ప్ర్మసుతంది.

[యేసు] తన సవకరయులయొదద కు వ్చెిను; ఆయన సవకరయులు ఆయనను
అంగీకరింపలేదు. తనుి ఎందర్ంగీకరించిరో వారికందరికత, అనగా తన

నఘమమునందు విశావసముంచినవారికత, ద్ేవ్ుని ప్లో లగ్ుటకు ఆయన అధకార్ము
అనుగ్రహించెను (యోహాను 1:11-12).

యోహాను సువార్త లోని మొదటి 12 అధాయయాలోో, యిేసు లోకమునకు ప్ర్శచర్య చదస్టను, కాని

ఆయన సవకరయులు ఆయనను అంగరకర్శంచలేదు. తదుప్ర్శ, అధాయయము 13 ఆర్ంభములో, ఆయనను
అంగరకర్శంచన వార్శపై యిేసు దృషిర కేందీక
ర ర్శంచాడు: ఆయన శిష్యయలు.

యోహాను సువార్త యొకు ఈ భాగమును మనము ర్ండు భాగాలుగా చూదాేము. మొదట ప్రభు

భోజనములో జర్శగన
శ సంఘటనలను ప్ర్శశీల్వసాతము. ర్ండవది, యిేసు యొకు గొప్ప మహిమ
సమయమును, ఆయన మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానమును మనము చూదాేము. ప్రభు
భోజనముకు చుటట
ర జర్శగశన సంఘటనలతో పారర్ంభించుదము ర్ండి.

పరభు భోజనము
ప్రభు భోజనములో యిేసు ఆయన శిష్యయలకు చదస్టన
ి ప్ర్శచర్య నాలుగు వివిధ్ భాగాలలో

వివర్శంచబడింది. మొదటి భాగములో, యోహాను 13:1-30లో యిేసు వార్శ పాదములు కడుగుచూ వార్శకన
ప్ర్శచర్య చదస్టను.

ప్ర్శచర్య. యిేసు ఆయన శిష్యయల పాదాలను వినయంగా కడుగుచూ ఆయన ఇహలోక

ప్ర్శచర్యంతటినీ సాదృశయప్ర్చాడు. ఈ సంఘటన ఆయన నర్ావతార్మును మర్శయు స్టిలువలో ఆయన
ర్క్షించద బల్వని నాటకరయంగా చతీరకర్శంచంది. సృషిరకర్త తన స ంత ప్రజల యిెదుట తలవంచ, వార్శ అలస్టిన,
ముర్శకన పాదాలను కడుగుచూ వార్శకన స్టేవ చదస్టను. మర్మసటి దినమందు ఆయన ప్ర్శశుదధ ప్ర్చద ర్కత ము
దావర్ా వార్శ అలస్టిన, ముర్శకన పారణాలను కడుగుతయనిప్ుపడు చవర్శ సాాయికన చదర్మకునే స్టేవ ఇది. వార్శ
పాదములు కడిగన
శ పిముట, శిష్యయలోో ఒకడు ఆయనను అప్పగశసత ాడని యిేసు చెపపను. తదుప్ర్శ,
యూదాలో సాతానుడు ప్రవేశించన తర్మవాత, యూదా తన ప్నిని నర్వేర్ముటకు గదిలో నుండి
వళ్లో పల యాడు.

వార్శ పాదములు కడుగుట దావర్ా వార్శకన స్టేవ చదస్టన
ి తర్మవాత, యిేసు యోహాను 13:31-

14:31లో తన శిష్యయలను ఆదర్శంచాడు.

ఆదర్ణ. యూదా విడిచ వళ్లో న తర్మవాత, యిేసు చాలా సార్మో “వీడో ులు ఉప్నాయసము”గా

పిలువబడద దానిని ఆర్ంభించాడు, మర్శయు దీనిలో ఆయన తవర్లోనే తన నముకమన
ై శిష్యయలను
విడిచవళతో వాసత వముకై వార్శని స్టిదధం చదసత ునాిడు.

అపొ సత లులు శరరతలుగా ఉనిపటిక,ర నిశ్ియంగా, అపొ సత లుల పరిచర్యను భవిషయత్

తరాల కొర్కు భదరపర్చడఘనికత ఏద్ో కార్ణం ఉంద్. మరో మాటలోో చెపాపలంటే, నీవ్ు
లోకములోనికత పంపబడితివి అను విషయమును నేర్ుికునే వ్యకతతగా మరియు
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అర్ు ము చేసుకొనే వ్యకతతగా లోకములో జీవించఘలనుకొనే ఒక వ్యకతతకత లేద్ఘ

అపొ సత లునికత బద్లీ చేయగ్ల భావాలు ఉండొ చుి. నినుి గ్ూరిిన అవ్గాహన

నీకు ఉంటే, మేడ గ్ద్ ఉపనఘయసములో చఘలా అదుభతమైన బో ధనలు ఉనఘియ.
ఆ వాకయభాగ్ములో నఘయకులకు పరతయే కమైన అనవయంపులు ఉనఘియని నఘ
భావ్న. కరస
ర త ు శ్రీర్ములో నఘయకుల సాునఘలకు ప్లువ్బడే స్ట్త ,ీ పుర్ుష లు ఆ

అధఘయయములను గొపప పరయోజనముతో చదువ్వ్చిని నఘ అభిపారయం. కాని

నేను సాధఘర్ణంగా చెప్పే ద్ేమిటంటే, యోహాను 17లో క్స
రై త వ్ హేత వ్ును యేసు

నిజముగా వ్యకరతకరించఘడు, ఎందుకంటట, ఆయన పారర్ు నను విభాగించఘడు, అనగా
అపొ సత లుల కొర్కు పారర్ున చేశాడు, తదుపరి ఆయన ఇలా చెబుత నఘిడు,
“వార్ును మనయందు ఏకమైయుండవ్లలనని వారికొర్కు మాతరము నేను

పారరిుంచుటలేదు; వారి వాకయమువ్లన నఘయందు విశావసముంచువార్ందర్ును

ఏకమైయుండ వ్లలనని వారికొర్కును పారరిుంచుచునఘిను.” యోహాను 14, 15, 16
మరియు 17లో పండెరండుగ్ుర్ు వెళ్లోపో యన తర్ువాత అవే పాతరలను పో షంచే

పండెరండుగ్ురి మధయ ఊగిసలాడుచుని సంపూర్ణ విభాగ్ము ఇద్. కాబటిర ద్ీనిని
నేను విశావసులందరి కొర్కు ఇవ్వబడిన భాగ్ముగా చూసాతను.

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
మహిమప్ర్చబడు సమయము ఆసనిమాయిెను అని చెప్త ూ యిేసు తన వీడో ులు

ఉప్నాయసమును ఆర్ంభించాడు – అనగా ఆయన చనిపల బో చునాిడు, తిర్శగశ లేవబో తయనాిడు, మర్శయు
ప్ర్లోకమందుని తన తండిర వదే కు ఆర్పహణమవవబో తయనాిడు అని అర్ాం. మాటాోడుట, నడచుట,
మర్శయు వార్శ మధ్య జీవించుట వంటి ఆయన శార్రర్క ఉనికన లేకుండా శిష్యయలు జీవించాల్వ. పేతయర్మ
ఆయనను ముమాుర్మ తిర్సుర్శసత ాడని కూడా ఆయన చెపాపడు. అయితద ఈ సంకనోష్ర సమాచార్ము
ఆయన శిష్యయలను కలవర్పడుతయందని యిేసుకు తెలుసు, గనుక ఆయన వార్శని ఆదర్శంచాడు,

మర్శయు తయదకు ఆయన వార్శని తన తండిర యొదే కు తీసుకువళతానని వార్శకన హామీ ఇచాుడు.

మర్శయు ఆయన వార్శని ఒంటర్శగా విడిచపటర నని కూడా చెపపను; ఆయన సాానములో తమకు ప్ర్శచర్య
చదయునటట
ో ఆయన ప్ర్శశుదాధతును ప్ంప్ుతాడు. యోహాను 14:26లో యిేసు వాగాేనమును వినండి:
ఆదర్ణకర్త , అనగా తండిర నఘ నఘమమున పంపబో వ్ు పరిశుద్ఘధతు సమసత మును
మీకు బో ధంచి నేను మీతో చెప్పన సంగ్త లనిిటిని మీకు జఞాపకము చేయును
(యోహాను 14:26).

ఆయన శిష్యయలు ఎనిడును ఒంటర్శగా ఉండర్ని యిేసు వాగాేనం చదశాడు. వార్మ శరధింప్బడతార్మ

మర్శయు లోకము వార్శని హింస్టిసత ుంది, కాని వార్మ యిేసు నామము కొర్కు ఒంటర్శగా పల ర్ాడనవసర్ం
లేదు. యిేసుకు ప్రతిగా ఖ్చుతంగా మర్శయు అధికార్శకంగా మాటాోడడానికన మర్శయు వారయడానికన
సతయసవర్ూపియిన
ెై ఆతు వార్శకన శకనతనిసాతడు.
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ఆయన శిష్యయలను ఆదర్శంచన తర్మవాత, యిేసు తన నిష్రరమణకు మర్శయు వార్శ భవిష్యత్

ప్ర్శచర్య కొర్కు యోహాను 15:1-16:33లో వార్శని స్టిదధప్ర్మసుతనాిడు.

స్టిదధప్ర్చుట. మునుప్టి భాగము చవర్పో, యిేసు మర్శయు ఆయన శిష్యయలు వార్మని చపటటను

విడచర్శ, మర్శయు యిేసు తన ఉప్నాయసములో ఒక నూతన భాగమును ఆర్ంభించెను. యోహాను 15:18లో ఆయన తననుతాను “నిజమన
ై దారక్షవల్వో ”గా వివర్శంచుకొనుట ఆర్ంభించెను. ఈ ర్ూప్కము కరర్తనలు
80:8 మర్శయు యిెష్యా 5:1-7ను నివేదిసత ుంది, అకుడ ఇశాీయిేలు ర్ాజయము శేష్
ీ ి మన
ై దారక్షావల్వో గా

చతీరకర్శంచబడింది. ఇశాీయిేలు యొకు వఫ
ై లయము మర్శయు పాప్ము వలన తదుప్ర్శ యిర్రుయ 2:21లో
“జాతిహీనప్ు దారక్షావల్వో ” అని పిలువబడింది. ఇశాీయిేలు కొర్కు నిజమన
ై మర్శయు నముకమైన
ర్ాజాయనిి ప్ునర్శిమిసుతనాిడని, మర్శయు ఈ గొప్ప ప్రణాళ్లకలో వార్మ భాగసుతలని వార్శకన హామీ

ఇచుునటట
ో యిేసు ఈ చతరమును ఉప్యోగశంచెను. యోహాను 15:1-5లో యిేసు చెపిపన మాటలు
వినండి:
నేను నిజమన
ై ద్ఘరక్షావ్లిో ని...ద్ఘరక్షావ్లిో ని నేను; తీగ్లు మీర్ు. ఎవ్డు నఘయందు

నిలిచియుండునో నేను ఎవ్నియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును
(యోహాను 15:1-5).

నిజమన
ై దారక్షావల్వో గా చెప్ుపకునిప్ుపడు, ఆయనే ఇశాీయిేలు అని యిేసు ఒక పారముఖ్యమన
ై

కోణములో చెప్ుపచునాిడు. యిేసు ఇశాీయిేలును సూచసుతనాిడు, మర్శయు ఇశాీయిేలు గమయమును
ఆయన నర్వేర్ాుడు. దదవుని ర్ాజయమును భూమిమీద సాాపించుటలో ఇశాీయిేలు విఫలమంై ది, కాని
యిేసు విజయం ప ందాడు. మర్శయు ఆయన శిష్యయలు తీగలుగా ఉనాిర్మ. వార్మ దదవుని ప్రజలోో
భాగము, మర్శయు యుగములలో దదవుని ప్రణాళ్లకను నిర్వర్శతంచద ర్ాయబార్మల ైయునాిర్మ.

లోకము యిేసును దదవషించనది గనుక ఆయన శిష్యయలను కూడా దదవషిసత ుందని ఆయనకు

తెలుసు. కాబటిర, వార్శ కొర్కు తండిక
ర న పారర్శాంచునటట
ో తలుప్ులు తెర్మసుతనాినని ఆయన వార్శకన హామీ

ఇచాుడు. వార్మ ఆయన ర్ాయబార్మలు, భూలోకములో ఆయన యొకు అధికార్శకమన
ై ప్రతినిధ్ులు.

మర్శయు దీనిని బటిర, యిేసు పారర్శాంచనటట
ో గా తండిర వార్శ పారర్ానలను వింటాడు. యోహాను 16:23-24లో
ఆయన వార్శతో ఇలా చెపాపడు:

మీర్ు తండిరని నఘ ప్ేర్ట ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగ్రహించునని మీతో

నిశ్ియముగా చెపుపచునఘిను. ఇద్వ్ర్కు మీరేమియు నఘ ప్ేర్ట అడుగ్లేదు; మీ
సంతోషము పరిపూర్ణ మగ్ునటల
ో అడుగ్ుడి, మీకు ద్ొ ర్కును (యోహాను 16:2324).

తన శిష్యయలను స్టిదధప్ర్చన పిముట, యోహాను 17:1-26లో యిేసు వార్శ కొర్కు పారర్శాంచాడు.
పారర్ాన. యోహాను 17లోని యిేసు పారర్ాన ప్రధాన యజకుని పారర్ానగా పిలువబడుతయంది,

ఎందుకంటే ఆయన తన అనుచర్మల కొర్కు యాజకుల ప్దధ తిలో విజాాప్న చదశాడు. ప్రతదయకముగా,

ఇతర్మలనేకులు వార్శ దావర్ా విశావసములోకన వచుునటట
ో తండిర తన శిష్యయలను ర్క్షించాలని యిేసు
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పారర్శాంచాడు. వార్మ మర్శయు వార్శ స ంత శిష్యయలు లోక శకుతల నుండి ర్క్షించబడాలని, వార్శ ఐకయత వార్శని
బలప్ర్చాలని, మర్శయు వార్శ జీవితాలు దదవునిని మహిమప్ర్చాలని ఆయన పారర్శాంచాడు.
జగ్తత కు పునఘద్ వేయబడక మునుపు ఒకర్రయుని తండిర యొదద కు తిరిగి

వెళ్త లనఘినని, ఆయన చెప్పనపుపడు, ఆయన సమయము కొద్ద గా ఉందని,
ఆయన సమయము ఆసనిమైనదని యేసుకు తెలుసు. మరియు ఈ

సమయములో, లేఖ్నము నెర్వేర్ునటల
ో నఘశ్న పుతర డు ఒకనిని తపప నీవ్ు
నఘకు అనుగ్రహించినవారిని కాపాడితిని అని యేసు చెపాపడు. కాబటిర యేసు

నిజముగా తన శ్ష యల విషయమై తండిరకత పారరిుంచుచునఘిడు. ఆయన ఈ విధంగా
చెపాపడు, 3 నుండి 3-1/2 సంవ్తీరాలు వారిని పవితరపర్చునటల
ో , వారిని ఈ

స్టు తికత తెచుిటకు వారి కొర్కు నేను కృష చేసాను. అయతే ఇపుపడు, నేను వారితో
ఇకకడ ఉండను, కాబటిర తండరర వారిని కాపాడు, వార్ు గొపప శరధనలు మరియు

హింసలు ఎదురొకనబో త నఘిర్ు గ్నుక ఈ పవితరపర్చు పరకయ
తర కొనసాగించుము,
మరియు వార్ు ద్ీనిని ఎలా జయంచగ్లర్ు? కాబటిర , మర్లా ఇద్ సువార్త

సంద్ేశ్ము పరకటించుటకు వార్ు చేయు అర్పణల కొర్కు, వార్ు ఎదురొకనబో యే
పారణతఘయగ్ముక్ర, హింసలక్ర, పరీక్షలక్ర స్టదధ పడుచుండగా తోడుగా ఉండుమని
యేసుకరస
ర త ు ద్ేవ్ునికత చేస్టన పారర్ు న.

ర్వ. తాడ్ జేమ్సి
ప్రభు భోజనము గూర్శు వివర్శంచన తర్మవాత, యోహాను 18:1-20:31లో ఉని యిేసు మర్ణ
ప్ునర్మతాానములను గూర్శు యోహాను నివేదించాడు.

మర్ణము మరియు పునర్ుతఘునము
యోహాను సువార్త లో, యిేసు మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానము, మర్శయు దానితో

అనుసంధానంగా ఉని సంఘటనలు, తర్చు యిేసు మహిమప్ర్చబడు సమయముగా

వివర్శంచబడా్యి. పాత నిబంధ్న గీంథములో, “మహిమ” అను ప్దము ఆయన ప్రజల మధ్య ఆయన
ప్రసనితను సూచసుతంది. ఇశాీయిేలు చర్శతయ
ర ంతటా, దదవుని మహిమ ఇశాీయిేలుతో ఉంది. ఆయన

మహిమ నిర్గ మ. 16:10లో ఇశాీయిేలీయులను తమ అర్ణయమార్గ ములో నడిపించన మేఘమయ
ై ునిది.
నిర్గ మకాండము 40:34-35లో అది ప్రతయక్షగుడార్ము. మర్శయు 1 ర్ాజులు 8:11లో దదవుని మహిమ

స లొమోను దదవాలయములో ఉండినది. మర్శయు దీనికన అనుగుణంగా, యోహాను సువార్త లో “మహిమ”
అను ప్దము తన ప్రజల మధ్య నివాసము చదస్టన
ి నర్ావతార్శయిెైన దదవుడుగా యిేసును సూచసుతంది.
అయితద “మహిమ ప ందవలస్టిన గడియ” అని యిేసు చెపపి నప్ుపడు, ఆయన జీవితములో తన కరర్త శ

ప్రప్ంచానికన సాధ్యమైనంత లోతయగా ప్రదర్శించద ఒక ప్రతయద కమన
ై సమయమును ఆయన సూచసుతనాిడు.
మర్ప మాటలోో చెపాపలంటే, ఆయన తన మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానమును సూచసుతనాిడు.
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సాధార్ణంగా మర్ణానిి మనము మహిమకర్మైనదిగా తలంచము. కాని యిేసు యొకు

మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానము దదవుని ప్రజలకు సమాధానమును తెచుంది. ఆయన యొకు

సవచఛంద-అర్పణ మర్శయు ప్ునర్మతాానము ఆయనయందు విశావసముంచ, ఆయనను మస్ట్ియగా

అంగరకర్శంచన ప్రతియొకుర్శకన జీవము మర్శయు ర్క్షణను తెచుంది. వేర్ే విధ్ముగానైతద మనము అర్ాము
చదసుకోలేని మార్గ ములలో అవి దదవుని పేమ
ర మర్శయు శకనతని వలో డిప్ర్చాయి. అవి విషాదకర్మన
ై వి, కాని
అందమన
ై వి. మర్శయు అవి దదవునికన ఎనలేని గౌర్వమును మర్శయు ప్రశంసలను తెచాుయి. కుోప్త ంగా,
అవి మానవ చర్శతల
ర ో అతయంత మహిమకర్మన
ై సంఘటనలు.

యిేసు యొకు మర్ణ, ప్ునర్మతాాన కథనములు మూడు ప్రధాన భాగాలుగా విభాగశంచబడతాయి,

యోహాను 18:1-19:16లో ఆయనను ప్టటరకొనుట మర్శయు తీర్మపతో ఆర్ంభమౌతయంది.

ప్టటరకొనుట మర్శయు తీర్మప. మొదట 18:1-11లో యిేసు అప్పగశంచబడెను అని మనము

చదువుతాము. యూదా యిేసును అధికార్మల చదతికన అప్పగశంచన పిముట, ప్రధాన యాజకుల
యొదే నుండి స్టైనికులు మర్శయు సహసారధిప్తియు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు వచు యిేసును

ప్టటరకునాిర్మ. 18:12-27లో, ప్రశిించబడుటకై యిేసు ప్రధాన యాజకుడెైన కయప్ యొదే కు

తీసుకొనిపల బడెను. ఈ సమయములో, యిేసు ముందుగా చెపపి నటేో , పేతయర్మ యిేసును యిెర్మగనని
ముమాుర్మ బ ంకాడు.

తదుప్ర్శ, 18:28-19:16లో ర్పమా శతాధిప్తియిెన
ై పిలాతయ యిేసును విచార్శంచాడు. యిేసు

నిర్పేషియని పిలాతయ తీర్మప ఇచాుడు, కాని యూదుల భయమును బటిర ఆయనను విడిపించలేదు.

యిేసు అప్పగశంచబడుట మర్శయు తీర్మప వనుక నిజమన
ై అధికార్ం దదవునిదద. పేతయర్మ మర్శయు కయప్
కూడా నియంతరణలో లేర్మ. ప్రతిదీ దదవుని ప్రణాళ్లక ప్రకార్మే జర్శగశంది. యోహాను 19:10-11లో మనము
ఈ విధ్ముగా చదువుతాము:

గ్నుక ప్లాత , “నినుి విడుదల చేయుటకు నఘకు అధకార్ము కలదనియు,
నినుి స్టలువ్వేయుటకు నఘకు అధకార్ము కలదనియు నీ వెర్ుగ్వా?” అని

ఆయనతో అనెను. అందుకు యేసు, “ప్న
ై ుండి నీకు ఇయయబడి యుంటేనే తపప
నఘమీద నీకు ఏ అధకార్మును ఉండదు” (యోహాను 19:10-11).

యిేసు మర్ణ ప్ునర్మతాాన కథనము యొకు ర్ండవ ప్రధాన భాగము యోహాను 19:16-37లో

స్టిలువవేయబడుట.

స్టిలువవేయబడుట. యిేసు మర్ణమును గూర్శున ఆయన కథనములో, స్టిలువవేయబడుటను

గూర్శున కొనిి సంఘటనలు మస్ట్ియను గూర్శున పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలను ఎలా నర్వేర్ాుయో

యోహాను వివర్శంచాడు. యిేసు అకసాుతయ
త గా తీసుకుపల బడలేదు అని ఈ వివర్ణలు చూపిసత ునాియి;
ప్రతిదీ దదవుని ప్రణాళ్లక చొప్ుపన జర్శగశంది.

ఆయన అప్పగశంచబడుట, తీర్మప, మర్శయు స్టిలువవేయబడుట అంతటా, యిేసు నిశబే ంగా

ఎనలేని గౌర్వమును కొనసాగశంచాడు. దదవుని కుమార్మడు ప్రజల కొర్కు తన పారణము పటెరను, మర్శయు
ఆ విధ్ముగా చదయుట దావర్ా మునుపనిడూ లేని విధ్ముగా దదవుని మహిమను వలో డిప్ర్చాడు.
దదవుడు తన ప్రజలను విడిపించుటకు ఎంత దూర్ం వళాాడు? స్టిలువ అంత దూర్ం!
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ఆయన యెదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొర్కు యేసు స్టలువ్లోకత వెళ్ో తడు అని
బైబిలు చెబుత ంద్. స్టలువ్ అనేద్ ఎవ్ర్ు చేయలేని కషరమన
ై పని. ద్ేవ్ుని

కుమార్ుడు స్టలువ్లో అనుభవించిన ద్ఘనికంటే గొపప బాధ మరేద్యు లేదు,

ఆయన కూ
ై కషరమైనఘ శ్రీర్ మర్ణము మాతరమే పొ ందలేదుగాని, ఆయన
ర ర్మన

మన పాపమును తనప్ై మోసాడు, మరియు ద్ేవ్ుని ఉగ్రతను ఆయన భుజఞలప్ై
మోసాడు. కాబటిర , ఇద్ ఎనిడు ఎవ్ర్ు చేయని కషరమైన పని, కాని యేసు తన

యెదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొర్కు చేశాడు. ఇపుపడు, ఆయన ఎందుకు ఇలా
చేయాలి? ద్ఘని పరతిఫలము ఏమిటో ఆయనకు తెలుసు గ్నుక ఆయన ఇలా

చేశాడు. అద్ ద్ేవ్ుని మహిమను కనుపర్ుసుతంద్. ఆయన ప్ేమ
ర , నఘయయము,

తీర్ుప, పరిశుదధ త, కనికర్ము, దయ, ఆయన ఎవ్రో మనము చూచే విధముగా

స్టలువ్లో అదుభతముగా కలయక చేయబడఘ్య, మరియు వ్ధంచబడిన గొర్రప్లో
చుటూ
ర మనము చేరినపుపడు నితయము మనము ఆయనను

ఆరాధంచగ్లుగ్ుతఘము. మనము ఆరాధంచే సు లము ఆయన స్టంహాసనము.

కాబటిర ఆయన పరవ్ర్త నను మరియు ఆయన మహిమను, స్టలువ్లో ఆయన ఎవ్రో
అనునద్ ద్ేవ్ుడు మనకు చూప్ంచఘడు, మరియు మనము ఆయనను

ఆరాధసాతము. మరియు ఈ స్టలువ్లో ఆయన అనేకమంద్ కుమార్ులను

మహిమలోనికత తెసత ాడు. కాబటిర , ఆయన ద్ీనిని ఆనందముగా చేయగ్లిగాడు,
ఎందుకంటే ద్ఘని ఫలితమును ఆయన ఎరిగియుండెను.

డా. కే. ఎర్శక్స థో యిెన్ి
యిేసు మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాానమును గూర్శున నివేదన యోహాను 20:1-31లో

ప్ునర్మతాానముతోనే ముగుసుతంది.

ప్ునర్మతాానము. యోహాను 20:1-9 ప్రకార్ం, యిేసు సమాధి చార్శతిక
ర వాసత వం. మర్శయ,

పేతయర్మ, యోహానులు యిేసు సమాధిలో లేని విష్యానిి చూచార్మ. 20:10-31లో, యిేసు శిష్యయల న
ై

మగేలేనే మర్శయకు, తోమాకు అగుప్డెను. యిేసు అనుచర్మలు కొంతవర్కు సందదహాసపదులు మర్శయు
అంత సులభంగా మోసపల యిేవార్మ కాదు అని ఈ నివేదనలు సూచసుతనాియి.

ప్రతయద కముగా, యిేసు మొదటిసార్శ అగుప్డినప్ుపడు తోమా అకుడ లేడు. మర్శయు తోమా

సందదహాసపదుడు. ఆయనకు ఆధార్ము కావాల్వ. ప్ునర్మతాానమును గూర్శున వర్శీ కథను ఆయన

నముడం లేదు. వచనము 28లో ఆయన ఒప్ుపకోలు యోహాను కథనముకు ముగశంప్ు, అకుడ తోమా
యిేసును “నా ప్రభువా, నా దదవా” అని గుర్శతంచాడు.
తోమా వ్యకతతగ్తముగా యెరిగిన మరియు అనిి సమయాలోో కలస్ట

పయనించుచుని ఇతర్ శ్ష యల మాటలు వినినపుపడు – వీర్ు ఆయనకు తెలుసు
– మరియు వార్ు యేసును చూశామని చెప్పనపుపడు, ఆయన ద్ఘనిని

అంగీకరించడఘనికత స్టదధ ంగా లేడు అనేద్ ఆశ్ిర్యం కలిగిసత ుంద్. అపరిచిత లు ఆ
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విషయం చెపపడం లేదు, వార్ందర్ూ ఒకరికొకర్ు సముతించువారే. కాని ఆయన
ద్ఘనిని అంగీకరించడఘనికత స్టదధ ంగా లేడు. మరియు, ఇద్ నమిు ఇంకోసారి

నిర్ుతఘీహముకు గ్ుర్వ్వలేని తన సవభావ్మునకు సంబంధంచినదని నఘ
ఆలోచన. మర్లా నిర్ుతఘీహపడతఘనని అతడు భయపడఘ్డు.

డా. డదవిడ్ ర్డెల్వంగ్సి
తోమా సంద్ేహించి మాటాోడిన ఈ పరస్టదధ మన
ై మాటలు ఉనఘియ, “నేనఘయన
చేత లలో మేకుల గ్ుర్ుత ను చూచి నఘ వేరలు ఆ మేకుల గ్ుర్ుత లో ప్టిర , నఘ

చెయయ ఆయన పరకకలో ఉంచితేనే గాని నమునే నమును,” మరియు చఘలాసార్ుో
తోమా “సంద్ేహించు తోమా”గా చెపపబడఘ్డు ఎందుకంటే ఆయన యేసును

నములేదు, కాని మనము తోమా యెడల సునిితంగా ఉండఘలని నఘ ఆలోచన.
మొదటి సందర్భంలో, యేసు వారి యొదద కు వ్చిి తననుతఘను

బయలుపర్చుకునిపుపడు తోమ ఆ పండెరండుగ్ురితో లేడు అని యోహాను

చెపాపడు. మరియు ర్ండవ్ద్, శ్ష యలు యేసు పునర్ుతఘునముకు సాక్షులుగా

ఎనుికోబడఘ్ర్ు అని మనము నమిుతే, నముడఘనికత తోమా చూడఘలిీన అవ్సర్త

ఉంద్ అనే కోణము కూడఘ ఉంద్. మరియు మూడవ్ద్గా, యేసు వారి మధయ నిలిచి
తననుతఘను తోమాకు బయలుపర్చుకునిపుపడు, తోమా సువార్త యంతటిలో

ధెైర్యమన
ై మరియు సపషరమన
ై విశావస పరమాణం చేశాడు. ఆయన యేసును, “నఘ
పరభువా, నఘ ద్ేవా” అని ప్లిచఘడు. కాబటిర యోహాను 20 చివ్రోో యోహాను ఈ
విధముగా వివ్రించుచునఘిడు, నీవ్ు ననుి చూచి నమిుతివి, చూడక
నమిునవార్ు ధనుయలు అని యేసు చెపాపడు. మరియు తోమా చూచి

నమువ్లస్టన అవ్సర్తను గ్ూరిిన భావ్న ఉంద్, కాని యేసును మన ముందు
చూడక, వార్ు చూచిన ద్ఘనిని అభినంద్సూ
త , అర్ు ము చేసుకుంటూ మనకు

మనము నమేు భావ్న కూడఘ ఇకకడ ఉంద్. కాబటిర , ఆయనకు ఒక పరతేయక పాతర
ఉంద్ గ్నుక కొనిిసార్ుో తోమా విషయంలో మనము కొంత అనఘయయంగా

భావిసాతము, ఎందుకంటే యేసు ఎవ్రో అని చూచిన ఆయనయందు గొపప

విశావసముంచిన ఒక వ్యకతతకత ఈయన మాద్రిగా ఉనఘిడు. ఆయన వాసత వానికత

మనకు కూడఘ మాద్రిగా ఉనఘిడు, యేసు ఎవ్రో అను సంకోచములోకత మనం
వ్చిినపుపడు, మనము కూడఘ వ్ంగి ఆయనకు ఆరాధన చేయాలి.

డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
యోహాను సువార్త యొకు చవర్శ భాగము, యోహాను 21:1-25లో నివేదించబడిన యిేసు

యొకు భూలోక జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యకు ముగశంపైయునిది.
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ముగింపు
ఈ ముగశంప్ు సువార్త యంతటిలోని అంశాలను తీసుకొని, పాఠకులను భవిష్యతయ
త కు నడిపస
ి త ుంది.

మునుప్టి అధాయయము వలే, వచనములు 1-14లో ప్ునర్మతాాన ప్రతయక్షతలను నివేదస
ి త ుంది. అయితద
కథనముల ఉదాాటన ప్రతయక్షతల మీద లేదు. వచనములు 1 మర్శయు 14లలో, ఈ అగుపాటటను

ప్రతయక్షతగా మాటాోడాడు, యిేసు “తన మహిమను బయలుప్ర్చెను” అని 2:11లో ఉప్యోగశంచన
ప్దమునే ఉప్యోగశంచాడు. కాబటిర, ఈ బయలుపాటటను కేవలము ప్ునర్మతాాన సూచనగా

ఉప్యోగశంచక, మొదటి అధాయయములో ఆర్ంభమై నివేదనలనిిటిలో కొనసాగశన యిేసు మహిమను
సంప్ూర్ణము చదస్టన
ి టట
ో గా ఈ కథనమును చదవాలని యోహాను ఉదదేశించాడు.

అదియుగాక, ప్రముఖ్ అప సత లుడెన
ై పేతయర్మ యిేసును ముమాుర్మ బ ంకననప్పటికర, అప సత లులు

మర్శయు ఇతర్ శిష్యయలు యిేసుకు సాక్షయమిచదు అధికార్మును కల్వగశయుండిర్శ అని కూడా ముగశంప్ు
నిర్ాధర్శసత ుంది. యోహాను 21:15-23లో, పేతయర్మను క్షమిసూ
త , మూడు వేర్ేవర్మసార్మో ఆయనుి

ప్ునర్మదధ ర్శసత ూ ఆయన తిర్సుర్ణను యిేసు ప్రతిఘటించాడు. మర్శయు ఈ ప్ునర్మదధ ర్ణలలో, దదవుని

మందను చూచుకొనుమని యిేసు పేతయర్మకు అజాాపించెను. యిేసు తానే మంచ కాప్ర్శ. కాని ఇప్ుపడు
దదవుని ప్రజలను కాయుటలో తనను వంబడించుమని ఆయన పేతయర్మను నియమించాడు.

ప్రతి సువార్త కూడా ఒక విధ్మన
ై ఆజా తో ముగశయబడుతయంది — సంఘము సాాపించుమని

యిేసు తన అప సత లులకు మర్శయు ఇతర్ శిష్యయలకు ఆజాాపించెను. మర్శయు పేతయర్మ యొకు

ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శున ఈ కథ యోహాను భవిష్యతయ
త సంఘమును చూచద ప్దధ తిగా ఉనిది. యిేసు తన
ప్రజలతో ఎప్ుపడూ ఉంటానని వాగాేనం చదశాడు. పేతయర్మ వంటి ఇతర్ కాప్ర్మల దావర్ా ఆయన తన

ప్రజలతో ఎలో ప్ుపడు ఉంటానని సపష్ర ం చదయడానికన ఆయన ఈ విధ్ంగా చెపాపడు. 1 పేతయర్మ 5:1-2లో
పేతయర్మ సవయంగా ఇలా వారశాడు:
తోటిప్దద ను, కరస
ర త ు శ్రమలనుగ్ూరిిన సాక్షిని, బయలుపర్చబడబో వ్ు మహిమలో
పాలివాడనునెన
ై నేను మీలోని ప్దద లను హెచిరించుచునఘిను. మీ మధయనుని
ద్ేవ్ుని మందను ప్ైవిచఘర్ణచేయుచు ద్ఘనిని కాయుడి (1 ప్ేత ర్ు 5:1-2).

చవర్శ అప సత లులు చనిపల వుచుని సమయములో యోహాను సువార్త వారయబడింది అని

చాలామంది ప్ండితయలు నముుతార్మ. ఈ సమయములో యోహాను కూడా చవర్శ అప సత లుడు కావచుు.
కాబటిర, ఆయన మందకు కాప్ర్మలుగా ఉనివార్శలో యిేసు ప్రతయక్షంగా ఉనాిడను మాటను దదవుని

ప్రజలు ఆలకనంచడం చాలా అవసర్ం. అంతిమంగా సంఘమును నడిపించంది పేతయర్మ కాదు లేదా ఇతర్
అప సత లులు కాదు. వార్మ ఆయనను అనుసర్శంచుచుండగా యిేసు దానిని నడిపించుచునాిడు. వార్మ
ఆయన ర్ాయబార్మలుగా మర్శయు సహాయకులుగా మాతరమే ఉనాిర్మ. మర్శయు భవిష్యతయ
త లో తన
ప్రజలను నడిపించడానికన శార్రర్కంగా మర్శయు శాశవతంగా యిేసు తన ప్రజల కొర్కు తిర్శగవ
శ సాతనని
వాగాేనం చదశాడు.

ఇప్పటివర్కు మనము యోహాను సువార్త యొకు నేప్థయము, ఆకృతి మర్శయు

విష్యసూచకను చూశాము గనుక ఇప్ుపడు యోహాను ఉదాాటించన కొనిి ముఖ్యమైన అంశాలను
అనేవషించడానికన స్టిదధంగా ఉనాిము.
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ముఖ్యఅంశాలు
యోహాను 20:30-31లోని ఉదదేశ ప్రకటనలో యోహాను అనేక ముఖ్య అంశాలను ఇచాుడు,

అకుడ ఈ మాటలను మనము చదువుతాము:

మరియు అనేకమన
ై యతర్ సూచకకతరయలను యేసు తన శ్ష యలయెదుట
చేస్టను; అవి యత గ్రంథమందు వారయబడియుండలేదు గాని యేసు ద్ేవ్ుని

కుమార్ుడెన
ై కరస
ర త ు అని మీర్ు నముునటల
ో ను, నమిు ఆయన నఘమమందు
జీవ్ము పొ ందునటల
ో ను ఇవి వారయబడెను (యోహాను 20:30-31).

మన పాఠము యొకు ఈ భాగములో, యోహాను ఉదదేశ ప్రకటన నుండి తీసుకొనబడిన నాలుగు

సనిిహిత సంబంధిత అంశాలను మనము చూదాేము: విశావస చర్య, కరస
ీ త ుగా యిేసు గుర్శతంప్ు, దదవుని
కుమార్మనిగా ఆయన సమాంతర్ గుర్శతంప్ు, మర్శయు ఆయన తీసుకువచదు జీవిత ఆశీర్ావదములు.
విశవస్టించుట పై యోహాను పటిరన ఉదాాటనతో ఆర్ంభించుదము ర్ండి.

విశ్వస్టంచుట
యోహాను పిస్టర యో
ి
అను గరక
ీ ు ప్దమును 106 మార్మో ఉప్యోగశంచాడు, అనగా “నముకము.”

ఇతర్ మూడు సువార్త లు కల్వపి దీనిని 34 మార్మో ఉప్యోగశంచాయి, అనగా యోహాను సువార్త లో
కేవలము మూడవ వంతయ మాతరమే. యోహాను సువార్త లో నముకము అనే భావన ఎంత
పారముఖ్యమన
ై దో ఉదాాటనలోని ఈ వయతాయసము చూపిసత ుంది.

యోహాను సువార్త లో, నముుట అను అంశము “ప ందుట,” “వచుుట,” మర్శయు

“తెలుసుకొనుట” వంటి ప్దాల దావర్ా సూచంచబడద ఇతర్ భావనలతో దగగ ర్ సంబంధ్ం కల్వగశ ఉంది.

కాబటిర, యిేసుయందు విశావసముంచుట అనగా వయకనతగత అనుభవాల కోణములో ఆయనను ప ందుట,
ఆయన యొదే కు వచుుట, ఆయనను యిెర్మగుట.

ఈ విధ్మన
ై నముుట, ప ందుట, యిెర్మగుట మర్శయు యిేసు యొదే కు వచుుట చాలాసార్మో

కరీసత ును నమాుల్వ మర్శయు అనుసర్శంచాలని అనే వయకనతగత నిర్ణయమ దావర్ా ఆర్ంభమౌతయంది — దీనినే
ఆధ్ునిక కస
ై త వులు “మార్మమనసుి” అంటార్మ. మార్మమనసుి నిజమన
ై ప్ుపడు, అది మనలను దదవుని

కార్యములో పాలుప్ంచుకోనేటో ట చదసత ుంది మర్శయు ఆయన ఆశీర్ావదాలను వివిధ్ మార్ాగలోో ప ందుకునేటో ట
చదసత ుంది. ఆయన సువార్త లోని ఈ భాగములో, యోహాను మార్మమనసుిను దదవుని పిలోలగుట,

మర్శయు నితయజీవము ప ందుట అనే ప్దాలతో సూచంచాడు. యోహాను 1:12లో నముుటను గూర్శు
యోహాను వర్ణనను వినండి:

తనుి ఎందర్ంగీకరించిరో వారికందరిక,త అనగా తన నఘమమునందు

విశావసముంచినవారికత, ద్ేవ్ుని ప్లో లగ్ుటకు ఆయన అధకార్ము అనుగ్రహించెను
(యోహాను 1:12).
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యోహాను 3:36లో కూడా ఇదద విధ్మన
ై భాష్ను మనము చూసాతము, అకుడ మనం ఈ

మాటలు చదువుతాము:

కుమార్ునియందు విశావసముంచువాడే నితయజీవ్ముగ్లవాడు, కుమార్ునికత
విధేయుడు కానివాడు జీవ్ము చూడడు గాని ద్ేవ్ుని ఉగ్రత వానిమీద నిలిచి
యుండును (యోహాను 3:36).

ఇవివధ్మన
ై వాకయభాగాలలో, నముుట అనగా హృదయప్ూర్వకముగా, ఆయనపై వయకనతగతంగా
ఆధార్ప్డుట మర్శయు యిేసు ప్టో నిబదధ తయిెయ
ై ునిది మర్శయు ఇది ఆయనతో మనలను మమేకం
చదసత ుంది. చర్శతల
ర ో దదవుని ప్నిలో ఇది మనలను పాల్వభాగసుతలను చదసత ుంది. యిేసు ప్ర్శప్ూర్ణంగా తన
మహిమతో ప్రతయక్షమన
ై ప్ుపడద అది సంప్ూర్ణతకు చదర్మతయంది.

ఇప్ుపడు, యోహాను “నముుట” అనే ప్దమును ఎప్ుపడు ఒక విధ్ంగానే ఉప్యోగశంచలేదు అని

తెలుసుకోడం పారముఖ్యం. కొనిి వాకయభాగాలలో, పై పై విశావసానిి సూచంచడానికన “విశావసము” అను
ప్దానిి యోహాను ఉప్యోగశంచాడు — వేదాంతవేతతలు దీనిని “తాతాుల్వక” లేదా “వేష్ధార్ణ”
విశావసము అని పిలుసాతర్మ.

ఉదాహర్ణకు, యోహాను 2:23-24లో యోహాను నివేదన వినండి:
[యేసు] పసాక (పండుగ్) సమయమున యెర్ూషలేములో ఉండగా, ఆ పండుగ్లో
అనేకులు ఆయన చేస్టన సూచకకతరయలను చూచి ఆయన నఘమమందు

విశావసముంచిరి. అయతే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గ్నుక ఆయన తనుి
వారి వ్శ్ము చేస్టకొన లేదు (యోహాను 2:23-24).

వార్శ విశావసము కేవలము పప
ై ై విశావసము గనుక ఆయన తనను తాను వార్శకన

అప్పగశంచుకొనలేదు. వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో “ర్క్షించు విశావసము” అని పిలచద నిజమన
ై విశావసము
కాదు ఇది.

చాలావర్కు, ఆయన మనసుిలో నిజమన
ై ర్క్షించు విశావసము — ర్క్షకుడు మర్శయు

ప్రభువుగా యిేసులో నిజమన
ై విశావసము — ఉనిదని యోహాను “విశావసము” గూర్శు మాటాోడిన
సందర్ాుల నుండి మనము చెప్పవచుు. యోహానుకు, యిేసు – మన విశావసమునకు కర్త –

భినితవము కల్వగశంచువాడు. మనలను ర్క్షించదది మన విశావసప్ు శకనత కాదుగానీ, మనము ఎవర్శలో
విశావసము ఉంచుతయనాిమో ఆయన శకనత.

యిేసునందు విశావసముంచు అంశమును గూర్శు మనము ఇప్పటివర్కు చూచాము గనుక,

యిేసును గూర్శు మనము నమాులని యోహాను ఆశించద ఒక ప్రధాన అంశమును, అనగా, ఆయన
మస్ట్ియ అనబడు కరస
ీ త ు అని మర్శయు ఆయన ఇశాీయిేలు ప్రజలకు దదవుని యొకు పారచీన
వాగాేనముల యొకు నర్వేర్మప అను విష్యములను చూదాేము.
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కరస
ర తు
యిేసును “కరీసత ు”గా పిలచుట దావర్ా యోహాను ఆయనను ఇశాీయిేలు ర్ాజుగా గుర్శతంచాడు.

మొదటి శతాబే ములో “కరస
ీ త ు” లేదా “మస్ట్ియ” అను ప్దము “ఇశాీయిేలు ర్ాజు”కు సమానమైన

ప్దముగా ఉంది. ఈయనే కరస
ీ త ు. అయితద యిేసు ఇశాీయిేలు ర్ాజు అనే సతాయనికన అనేక సూచనలు
ఉనాియి, మర్శయు యోహాను వీటిని దృషిరంచాడు.

ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న యూదా మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజులవల నే, యిేసు తాను

ప్ర్శపాల్వంచన ప్రజలకు ప్ుణయమూర్శత అని యోహాను నొకను చెపాపడు. ఇశాీయిేలు విఫలమైన ప్రతిదీ యిేసు
నర్వేర్ాుడు, మర్శయు ఇశాీయిేలు ప ందుకోవడములో విఫలమన
ై ఆశీర్ావదములను ఆయన

ప ందుకునాిడు. ఇశాీయిేలు ర్ాజుగా, యిేసు ప్రతి సామర్ాయములో ఇశాీయిేలుకు పారతినిధ్యం వహించాడు,
మర్శయు వార్శకన ప్రతాయమాియంగా ప్ని చదశాడు మర్శయు వార్శకన దదవుని ఆశీర్ావదములకు
మార్గ మయాయడు.

యోహాను 15:1-8లో, యిేసు నిజమన
ై దారక్షావల్వో మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు ఆయనలో

అంటటకటర బడిన తీగలు అని నివేదస
ి త ూ యోహాను యిేసును గూర్శు ఈ సతయమును చూపించాడు.
యోహాను 15:5-8లో యిేసు చెపపి న మాటలు వినండి:
ద్ఘరక్షావ్లిో ని నేను, తీగ్లు మీర్ు. ఎవ్డు నఘయందు నిలిచియుండునో నేను

ఎవ్నియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును... మీర్ు బహుగా
ఫలించుటవ్లన నఘ తండిర మహిమపర్చబడును; ఇందువ్లన మీర్ు నఘ
శ్ష యలగ్ుదుర్ు (యోహాను 15:5-8).

పాత నిబంధ్న అంతటా, ఇశాీయిేలు దదవుని దారక్షాతీగగా చతీరకర్శంచబడింది. ఇటటవంటి చతరమును

కరర్తనలు 80, యిర్రుయ 2, యిెహెజేులు 17, మర్శయు హో షేయ 10 వంటి వాకయభాగాలలో

కనుగొంటాము. అంతదకాక, దావీదు ర్ాజ కుటటంబము, మర్శయు భవిష్యతయ
త గొప్ప మస్ట్ియ, దదవుని
ప్రజలందర్ూ అభివృదిధ చెందద తీగలుగా సూచంచబడా్ర్మ. మనము దీనిని యిెష్యా 11:1 వంటి

వాకయభాగాలలో చూసాతము. కాబటిర, ఈ నేప్థయములో, యిేసు నిజమన
ై దారక్షావల్వో గా మర్శయు దదవునిని
మహిమప్ర్చడానికన మర్శయు ఇష్ర ము చొప్ుపన ఉండడానికన ఏకైన మార్గ ముగా ప్రకటించనప్ుపడు,
యిేసు నిజమన
ై ఇశాీయిేలని మర్శయు ఆయన ప్రజల ప్ుణయమూర్శత అని ఆయన శిష్యయలు అర్ాము
చదసుకునాిర్మ.

ర్ాజుగా, యిేసు నిజమన
ై లేదా వాసత వమన
ై ఇశాీయిేలు అను ఈ ఆలోచన యొకు సూచనలు

ఏమిటి? ఒక విష్యము ఏమిటంటే, ఇశాీయిేలు చదయుటకు పిలువబడిన ప్రతి కార్యమును యిేసు

నర్వేర్ాుడు. దదవుడు ఇశాీయిేలును పిల్వచన కార్యములను అది చదయలేదు మర్శయు పిలువబడిన

విధ్ముగా ఉండనూ లేదు. అయితద పాప్ము వలన ఇశాీయిేలు విఫలమన
ై చపట, యిేసు ప్ర్శప్ూర్ణంగా

విజయం సాధించాడు. ఇశాీయిేలు యొకు విధిని ఆయన నర్వేర్ాుడు. ఆయన తన వయకనతతవంలో, పాత
నిబంధ్న శతాబాేల చర్శతరను యిేసు సంగీహించాడు మర్శయు కేవలము ఆయన మాతరమే చూప్ు

విధ్ముగా దదవుని మహిమా ప్రసనితను ప్రతయక్షప్ర్చాడు. మర్శయ దీని వలన, నిజమన
ై ఇశాీయిేలు
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ప్రజలు ఇశాీయిేలు ర్ాజయములో సభయతవము దావర్ా గుర్శతంచబడలేదు. బదులుగా, వార్మ నిజమైన

దారక్షావల్వో లో తీగల య
ై ుండిర్శ – విశావసము దావర్ా ఆయనతో ఐకయప్ర్చబడిన కరస
ీ త ునందు విశావసులు.
కరీసత ుగా యిేసు యొకు ప్రతినిధి పాతరపై మన చర్ు ప్రతయద కముగా యోహాను సువార్త లో

మస్ట్ియను గూర్శున పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలను యిేసు నర్వేర్ుశ న మూడు విధాలను మనము
చూదాేము. మొదట, యిేసు దదవాలయమును నర్వేర్ాుడు. ర్ండవది, ఇశాీయిేలు యొకు వేడుకల
దావర్ా సృషిరంచబడిన ఆశలను ఆయన నర్వేర్ాుడు. మర్శయు మూడవది, ఆయన దదవుని

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును నర్వేర్ాుడు. మనము ఈ మూడు అంశాలను చూదాేము, యిేసు దదవాలయమును
నర్వేర్ాుడు అను అంశముతో ఆర్ంభించుదము.

ద్ేవాలయము
లేఖ్నములో దదవాలయము చాలా పారముఖ్యమయ
ై ుండెను అని చెప్పడానికన ఒక కార్ణము

ఏమనగా దదవుడు ప్రతదయకమన
ై ర్రతిలో ఆయన ప్రజలతో ఉంటానని వాగాేనం చదస్టన
ి ప్రదదశము అది.

వాసత వానికన, దదవుడు సర్వవాయపి అని మనకు తెలుసు; ఆయన అనిి సమయాలోో అనిిచపటో ా ఉంటాడు.
అయితద మనము ఆయన ప్రతయద క ప్రసనిత గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు, మన మనసుిలో ఆయన

ప్రసనిత యొకు వయకరతకర్ణలు ఉనాియి – దదవుడు తన ప్రసనితని ప్రతదయక ప్రదశ
ద ాలోో కేందీక
ర ర్శంచన
సందర్ాులు, చాలాసార్మో మహిమానివతమన
ై వి.

పరతయక్షగ్ుడఘర్ములో మరియు ద్ేవాలయములో ద్ేవ్ుని యొకక ఉనికత

పారముఖ్యమన
ై ద్ ఎందుకంటే గ్ుడఘర్ము మరియు ద్ేవాలయము విశ్వములో
సూక్షుకార్మన
ై వి. అవి పరపంచములో సూక్షుమైనవి, కాబటిర అకకడ ద్ేవ్ుని

పరసనిత పరపంచములో ఆయన పరసనితను సూచిసుతంద్. పరపంచము ఆయన

తన పరజలతో సంభాషంచే ద్ేవాలయము. మరియు తదుపరి, ఆద్ఘము తిరిగ్ుబాటల
చేస్టనపుపడు, ద్ేవ్ుడు ఇశారయేలు రాజయము మారే ఈ శరరణని ఎనుికునఘిడు,

మరియు ఆయన వారి మధయ నివాసము చేశాడు, మరియు ఆయన వారి మధయ ఈ
సూక్షు పరతిర్ూపములో నివాసము చేసత ునఘిడు, మరియు అకకడ ఆయన

పరసనిత పారముఖ్యమన
ై ద్ ఎందుకంటే ఇశారయేలు ద్ేవ్ుని పరసనిత కొర్కు వెళ్ో ల

సు లమద్, పరతయక్షగ్ుడఘర్ము, మరియు తదుపరి ద్ేవాలయము, మరియు ద్ేవ్ుడు
ఈ లోకమును చేయబో వ్ుచుని ద్ఘనికత ఇద్ ఛఘయగా ఉనిద్. పరతయక్షగ్ుడఘర్పు
పరతిషి త ద్నమున ద్ేవ్ుడు ద్ఘనిని నింప్నపుపడు, నిర్గ మము తర్ువాత అద్
ముగించబడినపుపడు, మరియు 1 రాజులు 8లో అద్ ముగించబడిన ప్దప
ఆయన ద్ఘనిని నింప్నపుపడు, ద్ేవ్ుని మహిమ పరిపూర్ణ ంగా

బయలుపర్చబడినపుపడు ఈ విశ్వములో ఏమి జర్ుగ్ుత ంద్ో ఆ ఛఘయ మనకు
అర్ు మౌత ంద్.

డా. జేమ్సి హమిలర న్

-34వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త

ఆయన ప్రజల మధ్య దదవుని ఉనికన అను అంశము బెైబిలు చర్శతల
ర ో అనేక దశలోో

నర్వేర్ుబడింది. ఆర్ంభములో, ఏదెను తోట భూమిపై దదవుని ప్రతదయక ఉనికన కల్వగశన ప్వితరమన
ై ప్రదశ
ద ము.
ఇది భూమిపై ఆయన స్టింహాసనప్ు గదిగా ప్ని చదయాల్వ, అకుడ నుండి మానవాళ్ల సమసత భూమిని
ప్వితరప్ర్చాల్వ, ప్రప్ంచమంతటిని దదవుని ప్ర్శశుదధ ర్ాజయముగా మార్ాుల్వ.

తదుప్ర్శ, దదవుడు ఇశాీయిేలును ర్ాజుల ైన యాజకసమూహముగా సాాపించనప్ుపడు, ఆయన

మొదట తన ప్రతదయక ప్రసనితను ప్రతయక్షగుడార్ముతో మర్శయు తదుప్ర్శ దదవాలయముతో అనుసంధానం
చదశాడు. ప్రతయక్షగుడార్ము మర్శయు దదవాలయము యొకు అలంకర్ణలు మర్శయు అమర్శకలు ఏదెను
తోట తర్మవాత ర్ూప ందించబడా్యి, మర్శయు ప్రతయక్షగుడార్ము మర్శయు దదవాలయము తోటవల నే

ప్నిచదసత ాయి. ప్రతయక్షగుడార్ము మర్శయు దదవాలయము భూలోకములో దదవుని ర్ాజ స్టింహాసముగా –
ఆయన ప్రజల మధ్య మహిమకర్మన
ై ప్రదదశాలుగా ఉనాియని లేఖ్నము ఈ అనుసంధానమును

ధ్ృవీకర్శసత ుంది. ఈ వాసత వము 1 దినవృతాతంతములు 28:2, కరర్తనలు 11:4, మర్శయు యిెష్యా 6:1

వంటి లేఖ్నభాగాలలో సపష్ర ము చదయబడినవి. భూమిపై ఇవి అతయంత ప్వితరమైన ప్రదశ
ద ాలు. దదవుని

ఆశీర్ావదాలను ఆయన ప్రజలు సులభంగా ప ందద ప్రదశ
ద ాలు ఉనాియి. మర్శయు ఏదెను తోట వల , వార్మ
ఆయన ర్ాజయములో కేందీక
ర ృతయలు, వార్మ అకుడ నుండి ఆయన ర్ాజయముగా భూమిని శుదిధ చదయాల్వ.
మర్శయు యోహాను సువార్త ప్రకార్ము, యిేసును అర్ాము చదసుకొనే పారముఖ్యమైన మార్గ మేదనగా
దదవుని ప్రతయక్షగుడార్ము మర్శయు దదవాలయమను పాత నిబంధ్న అంశమును ఆయన నర్వేర్ము
విధానమును చూచుట. యోహాను 1:14లో యోహాను ఏమి వారశాడో వినండి:
[యేసు] శ్రీర్ధఘరియెై, కృపాసతయసంపూర్ుణడుగా మనమధయ నివ్స్టంచెను;
తండిరవ్లన కలిగిన అద్వతీయకుమార్ుని మహిమవ్లల మనము ఆయన
మహిమను కనుగొంటిమి (1:14).

యిేసు “మన మధ్య నివస్టించెను” అని యోహాను మాటాోడినప్ుపడు, ఆయన స్ట్ునో అను గరక
ీ ు

కనీయా ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు, ఇది స్ట్ునే అను నామవాచకముకు సంబంధించనది, అనగా

గుడార్ము లేదా ప్రతయక్ష గుడార్ము అని అర్ాం. వాసత వానికన, ఇదద నామవాచక ప్దము స్టప్ురజంట్ లో –
పాత నిబంధ్న యొకు గరక
ీ ు అనువాదములో దదవుని ప్వితర ప్రతయక్షగుడార్మును సూచంచడానికన

ఉప్యోగశంచబడింది. ఈ కనయ
ీ ాప్దమును ఉప్యోగశంచుట దావర్ా మర్శయు దీనిని దదవుని “మహిమా”

ప్రసనితతో అనుసంధానించుట దావర్ా, మునుప్ు ప్రతయక్షగుడార్ములో అందుబాటటలో ఉనిటేో దదవుని
ప్రతయద క ఉనికనని యిేసు మనకు అందుబాటటలోకన తెచాుడు.

మర్శయు దదవాలయము గూర్శు యోహాను 2:19-21లో యోహాను అదద విష్యమును చెపాపడు,

అకుడ మనము ఈ కథనము చదువుతాము:

యేసు, “ఈ ద్ేవాలయమును పడగొటలరడి, మూడు ద్నములలో ద్ఘని

లేపుదునని” వారితో చెప్పను. యూదులు ఈ ద్ేవాలయము నలువ్ద్యార్ు

సంవ్తీర్ములు కటిర రే; నీవ్ు మూడు ద్నములలో ద్ఘనిని లేపుదువా అనిరి.
అయతే ఆయన తన శ్రీర్మను ద్ేవాలయమునుగ్ూరిి యత మాట చెప్పను
(2:19-21).
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ఇకుడ, యిేసు దదవాలయము యొకు నర్వేర్మపగా ఉనాిడని యోహాను సపష్ర ము చదశాడు.
భూలోకములో యిేసు భౌతికముగా లేనప్పటికర కూడా, ఆయన అనుచర్మలు దదవుని ప్రతయద క

ప్రసనితను ఆనందిసత ార్ని కూడా యోహాను సపష్ర ము చదశాడు. అందువలనే, యోహాను 4:21లో, దదవుని
ఆర్ాధించుటలో యిెర్ూష్లేము దదవాలయముకు మర్శయు సమర్యుల ప్ర్శశుదధ సా లముకు ప్రతయద కత
ఉందని ఒక సమయము వచుుచునిదని యిేసు సమర్య స్ట్త క
ర న చెపాపడు. యోహాను 4:23-24లో
యిేసు ఈ విధ్ంగా చెపాపడు:

అయతే యథఘర్ు ముగా ఆరాధంచువార్ు ఆతుతోను సతయముతోను తండిరని

ఆరాధంచు కాలము వ్చుిచునిద్... ద్ేవ్ుడు ఆతుగ్నుక ఆయనను ఆరాధంచు
వార్ు ఆతుతోను సతయముతోను ఆరాధంపవ్లలననెను (యోహాను 4:23-24).

సమర్య స్ట్త క
ర న యిేసు చెపపి న మాటలు ఆధ్ునిక సంఘముకు గొప్ప పల ర తాిహంగా ఉండాల్వ,

ఎందుకంటే యిేసు మాటాోడిన సమయములోనే మనము జీవిసుతనాిము. మన దినములోో, యిేసు
భౌతికంగా భూమిపై లేర్మ. హెబీరయులకు 8:2, మర్శయు 9:11-12 ప్రకార్ం, ఆయన ప్ర్లోకములో

దదవుని ప్రతయక్షగుడార్ములో భౌతికముగా ఉనికనలో ఉనాిడు. అయితద ప్రతయద కముగా ఆయన సంఘముగా
మనము కూడినప్ుపడు ఆయన మనతో ఆతీుయంగా ఉనాిడు. మతత యి 18:20, మర్శయు 1 పేతయర్మ
2:4-9 వంటి లేఖ్నభాగాలోో మనము దీనిని చూడవచుు. మర్శయు యిేసు ప్రసనిత మనతో ఉంది
గనుక, మనము భూమిపై దదవుని ప్రతదయక ప్రసనిత యొకు ప్వితర ఆలయముగా ఉనాిము.

అయితద యిేసు మహిమతో తిర్శగశ వచునప్ుపడు కరీసత ులో ఈ అదుుత దదవాలయప్ు నర్వేర్మప

కూడా అధిగమించబడుతయంది. కరస
ీ త ు తిర్శగశవచునప్ుపడు, సమసత సృషిరని దదవుని ప్వితర ప్రదదశముగా
మార్ముతాడు అని ప్రకటన 21:1-5 వంటి వాకయభాగాలు బో ధిసత ునాియి. ఆ సమయములో, కరీసత ు
మర్శయు తండిర మనతో ఎలో ప్ుపడు ఉంటార్మ, మర్శయు భూమియంతయు దదవుని మహిమతో
నిండుతయంది.

యోహాను సువార్త లో యిేసు పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణలను నర్వేర్ుశ న ర్ండవ విధానము ఏదనగా

ఇశాీయిేలు యొకు ప్ండుగలను నర్వేర్ముట.

పండుగ్లు
మనము ముందు చెపపి న ర్రతిగా, యిేసు హాజర్న
ై అనేక ప్ండుగల చుటట
ర యోహాను సువార్త
చాలా వర్కు వివర్శంచబడింది. ఈ ప్ండుగలోో ప్సాు, గుడార్ములు మర్శయు ప్రతిషిి త వేడుకలు

ఉనాియి. ఇశాీయిేలును ర్ాజుల ైన యాజక సముహముగా గుర్శతంచుటకు, మర్శయు ప్రతయక్షగుడార్ము
మర్శయు దదవాలయములో ఆయన ప్రతదయక ప్రసనిత యొకు ఆశీర్ావదాలను ఆనందించు సాధార్ణ

మార్ాగలను ఇచుుటకు దదవుడు ఈ ప్ండుగలను సాాపించాడు. మర్శయు ఆయన సువార్త లో, ఈ ప్ండుగల
యొకు పారముఖ్యతను యిేసు నర్వేర్ాుడు అని యోహాను సపష్ర ము చదశాడు.

ఇశాీయిేలు యొకు మూడు ప్రధాన ప్ండుగలోో ప్సాు ప్ండుగ ఒకటి. ఇది ఐగుప్ుత నుండి

ఇశాీయిేలు యొకు నిర్గ మమును జర్మప్ుకుంటటంది. సమగీంగా, యిేసు ఈ ప్ండుగను నర్వేర్ాుడు

ఎందుకంటే ఆయన ప్సాు ప్ండుగ దినమందు వధించబడి భుజంచబడిన ప్సాు ప్శువుగా ఉనాిడు,
-36వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సువార్త లు

పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త

మర్శయు ఆయన ర్కత ము ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు యొకు విమోచనకు సూచనగా ఉంది. నాలుగు

సువార్త ర్చయితలు కూడా యిేసును నిజమన
ై ప్సాు ప్శువుగా గుర్శతంచార్మ. అయితద యోహాను 1:29లో
“ఇదిగప లోకపాప్మును మోస్టికొనిపల వు దదవుని గొఱ్ఱ పల
ి ో !” అను బాపిత సుమిచుు యోహాను మాటలను
నివేదిసత ూ యోహాను మాతరమే ఈ వాసత వమును నొకను చెపాపడు. యోహాను 19:33లో, యిేసు

చనిపల యినప్ుపడు, స్టైనికులు నిర్గ మకాండము 12:46లో ప్సాు ప్ండుగ కొర్కు ఎనుికొనబడిన గొర్ప
ీ ిలో
యొకు యిెముకయిెైన విర్మవబడకూడదు అను మాటలను నర్వేర్ాుర్మ అని యోహాను నివేదించాడు.

ఇవి మర్శయు ఇతర్ అనేక మార్ాగలోో, యిేసు ప్సాు యొకు ప్రతీకవాదమును మర్శయు ప్సాు యొకు
అర్ామును నేర్వేర్ాుడని యోహాను చూపించాడు.

యోహాను 7:2, 37లో, ఇశాీయిేలు యొకు మూడు ప్రధాన ప్ండుగలలో యిేసు మర్ొక వేడుకను

జర్మప్ుకునిటట
ో గా యోహాను నివేదించాడు: ప్ర్ణశాలల ప్ండుగ. ఈ ప్ండుగ యొకు అతి ముఖ్యమన
ై

ఆచార్ములలో ఒకటి ఏమనగా అర్ణయములో దదవుడు ఇశాీయిేలుకు నీటిని అనుగీహించన విధానముకు

జాాప్కముగా, మర్శయు ప్రతి సంవతిర్ము ప్ంట కొర్కు దదవుడు వర్షమును అనుగీహించన విధానముకు
జాాప్కముగా, మర్శయు అంతయదినములలో దదవుడు తన ప్రజలపై ఆశీర్ావద వర్షమును కుముర్శంచుటను

ఊహిసత ూ నీటిని పల యుట. మర్శయు చర్శతర ముగశంప్ులో దదవుడు ప్రసాదించద ఆశీర్ావదములనిిటికర యిేస్టే
మార్గ మని ఎతిత చూప్ుతూ ఈ ప్ండుగకు మర్శయు యిేసుకు మధ్య బలమైన సంబంధ్మును యోహాను
ఏర్ాపటట చదశాడు. ప్రతదయకముగా, ప్ర్ణశాలల ప్ండుగ చవర్శ దినమున, దదవుని ఆశీర్ావదములను

అనుగీహించు ఆయన శకనతని యిేసు ప్రకటించాడు అని యోహాను నివేదించాడు. యోహాను 7:37లో
యిేసు సమూహముతో ఏమి మాటాోడాడో వినండి:

ఎవ్డెైనను దప్పగొనిన యెడల నఘయొదద కు వ్చిి దప్ప తీర్ుికొనవ్లలను
(యోహాను 7:37).

యిేసు నుండి దదవుని యొకు ఆశీర్ావదముల జీవ జల నదులు పార్మతాయని యోహాను

చెపాపడు. గత ఆశీర్ావదము, ప్రసత ుత ఆశీర్ావదము, మర్శయు భవిష్యతయ
త ఆశీర్ావదము ఆయన దావర్ా
కలుగుతాయి. ఈ విధ్ముగా, ప్ర్ణశాలల ప్ండుగలో చతీరకర్శంచబడిన దదవుని ఆశీర్ావదముల కొర్కన
ై
నిర్రక్షణలనిిటిని యిేసు నర్వేర్ాుడు.

చవర్శగా, యోహాను 10:22-39లో, ప్రతిషిి త ప్ండుగ లేదా హనుకాును కూడా యిేసు

జర్మప్ుకునాిడు. పాత నిబంధ్న గీంథములో సాాపించబడిన ప్రధాన ప్ండుగలలో ప్రతిషిి త ప్ండుగ ఒకటి

కాదు. అయతద మొదటి శతాబే ములో ఇశాీయిేలు యొకు జీవితములో ఇది పారముఖ్యమన
ై ది, ఎందుకంటే
కరీ.శ. 165లో గరక
ీ ు అణచవేతదార్మలపై ఇశాీయిేలు సాధించన విజయానిి జర్మప్ుకుంటటంది, అదద

విధ్ముగా ఈ విజయము తర్మవాత జర్శగశన బల్వప్ఠము మర్శయు దదవాలయము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణను
జర్మప్ుకుంటటంది. యోహాను 10:30లో, ప్రతిషిి త ప్ండుగ జర్మప్ుకుంటటనిప్ుపడు, ఆయన
ఆశుర్యకర్మైన వాదన చదశాడు.
నేనును తండిరయును ఏకమయ
ై ునఘిమని వారితో చెప్పను (యోహాను 10:30).

-37వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ఆయన తనను దదవునిగా ప్రకటించుకుంటటనాిడని యూదులు గీహించ ఆయనను ర్ాళో తో

కొటారర్మ. అప్ుపడు యిేసు తనుితాను ఇలా ప్రసత ావించడము దావర్ా యోహాను 10:36లో తనుితాను
సమర్శాంచుకునాిడు:

తండిర పరతిషి చేస్టనవాడు (యోహాను 10:36).
ఆయన “ప్రతిష్ి ” చదయబడాేను అని యిేసు చెపపి నప్ుపడు, ఆయన హగశయాజో అనే సాధార్ణ

గరీకు ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు, దదవాలయప్ు వేడుకలోో ప్రతిషిి తమును మర్శయు ప్వితరతను

సూచంచడానికన లేఖ్నాలు ఈ ప్దానిి చాలాసార్మో ఉప్యోగశంచాయి. ఈ సందర్ుములో, హగశయాజో
అను గరక
ీ ు ప్దము ఎగైునియా అను ప్దానికన ప్ర్ాయయప్దముగా ఉంది — “ప్రతిషిి త ప్ండుగ”
వయకరతకర్ణములో ఈ ప్దము “ప్రతిషిి తము”గా అనువదించబడింది.

ఈ మార్ాగలోో, యోహాను ప్రతిషిి త ప్ండుగ లేదా ప్రతిషిి తమైన ప్ండుగతో యిేసును అనుసంధానం

చదశాడు. దదవుని ప్రసనిత కొర్కై దదవాలయము ప్రతదయకనంచబడిన విధానమును ప్ండుగ జర్మప్ుకుంటటంది.
మర్శయు అదద విధ్ముగా, యిేసు భూమిపై దదవుని ప్రతదయక ఉనికనని నర్వేర్ాుడు.

దదవాలయప్ు మర్శయు ప్ండుగల యొకు ఆశలను యిేసు నర్వేర్ుశ న విధానమును చూపించుట

మాతరమే గాక, యిేసు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును నర్వేర్ాుడు అని కూడా యోహాను చూపించాడు.

ధర్ుశాసత ీము
కైసతవులు చాలాసార్మో దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును గూర్శు ప్రతికూల ప్ర్ముగా — మనలను

ఖ్ండించుదానివల — అలోచంచనప్పటికర ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు ఒక
దికూిచగా నిజమన
ై విశావసులకు ఇవవబడిందను విష్యమును కూడా మనము జాాప్కము
చదసుకోవాల్వ.

బైబిలోో ధర్ుశాసత ీమును మనము చూచినపుపడు, ద్ఘనిని చదువ్ుచునిటలవ్ంటి
పరజలు ఏద్ో ఒక నియమాల పటిర క చదువ్ుచునిటల
ో గా ద్ఘనిని చదువ్ర్ు అనేద్
సపషరమౌత ంద్. అద్ ఒక జీవిత ధో ర్ణ. మరియు వార్ు ధర్ుశాసత మ
ీ ును

అనుసరిస్టేత, వార్ు ద్ఘనిని పాటించడములో ఆశీర్వద్ంచబడతఘర్ని తెలిస్టే ద్ఘనిని
చదువ్ుతఘర్ు, మరియు ద్ఘనికత అనేక కార్ణఘలు ఉనివ్ని నఘ ఆలోచన. ఒకటి
ధర్ుశాసత మ
ీ ు ద్ేవ్ుని పరతయక్షత. మనము ఎలా ఉండఘలని ద్ేవ్ుడు

ఆశ్ంచుచునఘిడో ధర్ుశాసత మ
ీ ు మనకు చెబుత ంద్. మరియు కరరర్తనఘకార్ుడు

40:8లో ఈ విధముగా చెబుత నఘిడు, “నఘ ద్ేవా, నీ చితత ము నెర్వేర్ుిట నఘకు
సంతోషము.” కాబటిర మనము ద్ేవ్ుని చితత ముతో అనుసంధఘనమై ఉనిపుపడు,

ద్ేవ్ుని చితత మును మనము అర్ు ము చేసుకొనినపుపడు, మనము చేయవ్లస్టనద్
ఏమైనఘసరే ద్ఘనిని చేయుటలో లేద్ఘ మనము చేయతగ్నిద్ చేయకుండఘ

ఉండుటలో గొపప ఆనందము మరియు ఆశీరావదము అనుభవిసాతము. కాబటిర
పరతయక్షత అనేద్ ద్ేవ్ుని ఆశీరావదములకు మరియు ద్ేవ్ుని అనుగ్రహముకు
సంకేతఘలుగా ఉనఘియ. అయతే అంతకుమించి, ఇద్ ఆశీరావదము అని నఘ
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ఆలోచన ఎందుకంటే వాసత వానికత, ద్ేవ్ుడు భూమిమీద ఏమి తీసుకురావాలని
ఉద్ేదశ్ంచఘడో ద్ఘనిలో పాలుబ ందుటకు ధర్ుశాసత మ
ీ ు అనునద్ మనకు ఒక
ఆహావనముగా ఉంద్.

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
పాత నిబంధనలో ధర్ుశాసత మ
ీ ు అతయధక ఉపయోగ్ము భావార్ుకమైనద్ ఎందుకంటే
ద్ేవ్ుని ధర్ుశాసత ీము ద్ేవ్ుని వ్యకతతతవము యొకక పరతిబింబము. కాబటిర

ఉద్ఘహర్ణకు కరర్తనలు ద్ేవ్ుని ధర్ుశాసత మ
ీ ును పాదములకు ద్ీపము మరియు

తోరవ్కు వెలుగ్ునెై ఉనిదని మాటాోడుచునఘిడు. కరర్తనలోో ద్ఘవీదు ద్ీనిని తేనక
ె ంటే
తీయయగా, బంగార్ము కంటే విలువెన
ై ద్గా ఉనిదని చెపాపడు, వాటిని

అనుసరించుట ద్ఘవరా తన స్టేవ్కుడు హెచిరించబడఘ్డు, మరియు వారి కొర్కు
గొపప బహుమానము ఉంచబడింద్. వాసత వానికత, కరర్తనలనిి ఆ విధముగానే

ఆర్ంభమౌతఘయ — “దుషర ల ఆలోచనచొపుపన నడువ్క పాపుల మార్గ మున
నిలువ్క అపహాసకులు కూర్ుిండు చోటను కూర్ుిండక యెహో వా

ధర్ుశాసత మ
ీ ునందు ఆనంద్ంచుచు ద్వారాతరము ద్ఘనిని ధఘయనించువాడు

ధనుయడు” — తదుపరి కరర్తనలు 1లో ద్ేవ్ునికత భయబడి ఆయన ఆజా లను

పాటించువాడు నీటికాలువ్ల యోర్ను నఘటబడినవాడెై ఫలమిసాతడు అను చితరము
గీయబడింద్. కాబటిర ధర్ుశాసత మ
ీ ు ఆశీరావద పరద్ేశ్మై ఉంద్. అయతే ద్ేవ్ుడు

మొదటిగా క్షమాపణ అనుగ్రహంి చిన వారికత మాతరమే అద్ ఆశీరావద పరద్ేశ్ము, ఆ

క్షమాపణ కరస
ర త ు ద్ఘవరా వ్సుతంద్. అయతే కరస
ర త ు ఆధీనములో ఆశీరావద జీవితము ఏ
విధముగా జీవించఘలో తెలియజేయుటకు ధర్ుశాసత మ
ీ ు ఒక ద్కూీచిగా

పనిచేసత ుంద్. కాబటిర కరస
ర ంచువార్ు ధర్ుశాసత మ
ీ ును నెర్వేర్ుితఘర్ు,
ర త ును ప్ేమి

పౌలు ఈ విధముగా చెబుత నఘిడు, కరరసత ు ధర్ుశాసత ీముకు లక్షయముగాను లేద్ఘ
ఉద్ేదశ్ముగాను ఉనఘిడు. కాబటిర ధర్ుశాసత మ
ీ ు మన పాపమును చూప్సుతంద్,
అయతే యేసు మనకొర్కు ఏమి చేశాడో కూడఘ అద్ చూప్సుతంద్ మరియు

ముఖ్యముగా మనము జీవించడఘనికత ఒక ద్కూీచిగా పనిచేసత ుంద్. కాబటిర

ధర్ుశాసత మ
ీ ంతయు ర్ండు ఆజా లలో సంగ్రహించబడింద్, అని యేసు చెపాపడు:
హృదయము, ఆతు, మనసుీ, బలముతో ద్ేవ్ునిని ప్ేరమించఘలి మరియు

నినుివ్లల నీ పొ ర్ుగ్ువారిని ప్ేమి
ర ంచఘలి. కాబటిర ద్ేవ్ునిని హృదయము, ఆతు,
మనసుీ, బలముతో ప్ేరమిసుతని వ్యకతతని ఎరిగిన వార్వ్ర్రనఘ, ఆ విధమన
ై వ్యకతత

యొకక ఆశీరావదములను ఎర్ుగ్ుదుర్ు. మరియు తనుివ్లల తన పొ ర్ుగ్ువారిని

ప్ేరమించుచుని వ్యకతతని ఎరిగన
ి వార్వ్ర్రనఘ, ద్ఘనిలో గొపప ఆశీరావదము ఉనిదని
ఎర్ుగ్ుదుర్ు. ద్ేవ్ుని ఆజా లకు విధేయులలైన వారి చుటూ
ర లేద్ఘ వారి పరసనిత

కలిగియుంటే ద్ఘనిలో ఉద్ఘర్త, దయ, అనుగ్రహము, ఆశీరావదము ఉంటాయ.
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— ర్వ. మైఖ్ల్
ే గపోడో
పాత నిబంధ్న గీంథములో, దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ఆయన ప్రజలకు ప్రతయద క బహుమానముగా

చతీరకర్శంచబడింది. కరర్తనలు 119 మర్శయు ఇతర్ అనేక వాకయభాగాలు దీనిని ఇశాీయిేలుకు దదవుని

ఆశీర్ావదముల యొకు దికూిచగా చూసాతయి. మర్శయు కొీతత నిబంధ్న గీంథములో, యాకోబు దదవుని
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును గూర్శు యాకోబు 1:25లో సావతంతరయము నిచుు సంప్ూర్ణ నియమము అని పిలచాడు,
మర్శయు పౌలు 1 కొర్శంథీయులకు 9:21లో కరస
ీ త ు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు అని పిలచాడు. మర్శయు యోహాను
10:35లో యిేసు ఈ విధ్ముగా చెపిపనప్ుపడు ధ్ర్ుశాసత ర పారముఖ్యతను వివర్శంచాడు:
లేఖ్నము నిర్ర్ు కము కానేర్దు గ్ద్ఘ (యోహాను 10:35).
ఇకుడ, పాత నిబంధ్న అంతయు, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ుతో సహా, తన ప్రజలకు దదవుడు అనుగీహించు

ఆశీర్ావదముల యొకు శాశవతమన
ై మర్శయు స్టిార్మన
ై వాకయము అని యిేసు బో ధించాడు.

ధ్ర్ుశాసత మ
ై
ర ు సవయంగా అంతము లేనిది అని యోహాను సపష్ర ము చదశాడు. పారముఖ్యమన

కోణములో, ఇది ఎలో ప్ుపడు దానికన మించ యిేసును సూచసుతంది. యోహాను 5:46-47లో యిేసు
యూదులు కానివార్శకన ఇలా చెపాపడు,
అతడు ననుి గ్ూరిి వారస్టను గ్నుక మీర్ు మోషేను నమిునటర యన ననుిను
నముుదుర్ు. మీర్తని లేఖ్నములను నమునియెడల నఘ మాటలు ఏలాగ్ు
నముుదుర్నెను (యోహాను 5:46-47).

యోహాను ఈ విష్యమును తన సువార్త యంతటా ఉదాాటించాడు. పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు

యిేసును చూపిసత ుంది. కాబటిర, యిేసును తిర్సుర్శంచడమంటే ఆయన గూర్శు తెల్వయజేస్టన
ి
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును కూడా తిర్సుర్శంచడమే.

యూదా మతము ధ్ర్ుశాసత మ
ీ లను యిేసుకు
ర ుకు ఇచున శీర్శషకలను, లక్షణాలను మర్శయు కనయ

అనువర్శతంచుట దావర్ా యోహాను ఒక విధ్ముగా దీనిని నొకను చెపాపడు. ఉదాహర్ణకు, నీవు ఆకల్వగొనిన
శతయరవును “ధ్ర్ుశాసత మ
ర ను ర్ొటెర”తో నింపాల్వ అని యూదా మతము చెబుతయంది. మర్శయు యోహాను
6:35లో, యిేసు “జీవాహార్ము”గా పిలువబడెను. “ధ్ర్ుశాసత ర ప్లుకులు లోకముకు జీవము” అని

యూదా మతము చెబుతయంది. మర్శయు యోహాను 4:11లో, యిేసు జీవజలమును అనుగీహించువాడు.
“ప్రతివయకనతని వల్వగశంచుటకు ఇవవబడిన వలుగు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు”ను గూర్శు యూదా మతము

మాటాోడుతయంది. మర్శయు యోహాను 1:9 “ప్రతి మనుష్యయని వల్వగశంచు నిజమన
ై వలుగు” అని యిేసును
పిలుసుతంది. యిేసు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ో గా చూపించు అనేక ఉదాహర్ణలు
ర ును మూర్రతభవించవించనటట
యోహాను సువార్త లో ఉనాియి. యిేసు మర్శయు ఆయన బో ధ్లు ఆయనను అనుసర్శంచువార్శకన
జీవనాధార్ముగా మర్శయు వలుగుగా ఉనాియి.

యిేసు కరస
ీ త ుగా ఉండుటలో అర్ాము ఏమిటో తన పాఠకులు అర్ాం చదసుకోవాలని యోహాను

ఆశించాడు. యిేసు ఆయన సంఘమును విడువక నితయము మనతో ఉనాిడను ప్ర్శజా ానముతో ఆదర్ణ
ప ందాలని కూడా ఆయన ఆశించాడు. యిేసుయందు విశావసముంచాలని కోర్ాడు మర్శయు ఆయన
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దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములను వార్మ ప ందుకుంటార్మ. వార్మ దదవుని వాకయముకు విధదయుల ై ఉండాలని

ఆయన ఆశించాడు, తదావర్ా ఆయన ర్ాజుల ైన యాజకసమూహముగా ప్రభువును మహిమప్ర్చుదుర్మ.
యిేసుయందు విశావసముంచుటను గూర్శు ప్రధాన అంశాలను, మర్శయు కరస
ీ త ుగా యిేసు యొకు

గుర్శతంప్ును, ఇప్పటివర్కు మనము చూచాము గనుక దదవుని కుమార్మనిగా ఆయనకు సనిిహిత
సంబంధ్ము ఉని గుర్శతంప్ును మనం ప్ర్శగణంచాల్వ.

ద్ేవ్ుని కుమార్ుడు
దదవుని కుమార్మనిగా యిేసు యొకు గుర్శతంప్ు కరస
ీ త ుగా ఆయన గుర్శతంప్ుకు సమాంతర్ముగా
ఉంది, ఎందుకంటే ఆ ర్ండూ కూడా భూమిపై దదవుని ర్ాజయప్ు ర్ాజుగా ఉనాిడను సతయమును

సూచసుతనాియి. అయితద ఈ ప్దాలను విడివిడిగా చర్శుంచుట మంచది ఎందుకంటే వాటిలో ఒకొకుదానికన
వేర్ేవర్మ అర్ాాలునాియి.

యోహాను సువార్త లో దదవుని కుమార్మడు అను ప్దము దెవి
ై క మస్ట్ియ ర్ాజును సూచసుతంది.

ఒక ప్రకు, యోహాను 10:22-40 వల , ప్ర్లోకము నుండి దిగవ
శ చున దెైవిక కుమార్మని అంశమును అది
సూచసుతంది. మర్ొకప్రకు, యోహాను 1:49 మర్శయు 11:27లో మనము చూసుతనిటట
ో గా, ఇశాీయిేలుపై

సర్న
ై ర్ాజుగా ఉని దావీదు మానవ వార్సుడెన
ై ఇశాీయిేలు ర్ాజు లేదా కరస
ీ త ుకు ఇది ప్ర్ాయయప్దముగా
ఉంది.

యోహాను సువార్త లో యిేసు దదవుని కుమార్మనిగా ఉండడం అంటే ఏమిటో బాగా అర్ాం

చదసుకోవడానికన, యిేసు సంప్ూర్ణముగా దెవ
ై తవము మర్శయు సంప్ూర్ణ మానవతవము కల్వగశనవాడు అనే

గొప్ప ర్హసయమును యోహాను ఏ విధ్ముగా ఉదాాటించాడో చూడడానికన ఇది సహాయప్డుతయంది. యిేసు
సంప్ూర్ణ దెవ
ై తవము కల్వగశనవాడు అను ఆలోచనను మొదటిగా చూదాేము.

ద్ెైవ్తవము
కుమార్మని యొకు దెవ
ై తవమును యోహాను చతీరకర్శంచన ఒక విధానము ఏమిటంటే,
కుమార్మడెన
ై యిేసుకు మర్శయు తండిక
ర న మధ్య సంబంధ్ము ఏర్ాపటట చదయుట. ఈ సంబంధ్ము

ఇహలోక తండిర మానవుల ైన తన కుమార్మల ప్టో , అనగా విశావసుల ప్టో కల్వగశయుని సంబంధ్ముకు
భినిముగా ఉనిదని అనేక వాకయభాగాలు తెల్వయజేసత ాయి. యోహాను 10:30-33లో యిేసు మర్శయు
యూదులకు మధ్య జర్శగశన ఈ సంభాష్ణను వినండి:

“నేనును తండిరయును ఏకమై యునఘిమని” [యేసు చెప్పను]. యూదులు

ో చేత పటలరకొనగా, యేసు “తండిర యొదద నుండి
ఆయనను కొటర వ్లలనని మర్ల రాళ్ల
అనేకమైన మంచి కతరయలను మీకు చూప్తిని; వాటిలో ఏ కతయ
ర నిమితత ము ననుి
రాళ్ో తో కొటలరదుర్ని వారినడిగన
్ ు?” “అందుకు యూదులు” “ నీవ్ు మనుష యడవెై

యుండి ద్ేవ్ుడనని చెపుపకొనుచునఘివ్ు, గ్నుక “ద్ేవ్దూషణ చేస్టనందుకే నినుి
రాళ్ో తో కొటలరదుముగాని మంచి కతరయ చేస్టనందుకు కాదని ఆయనతో చెప్పరి”
(యోహాను 10:30-33).
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యిేసు తన తండిరయిన
ెై దదవునితో కల్వగశయుని సంబంధ్మును గూర్శున ప్రకటన వాసత వానికన,

యిేసు నిజముగా దదవుడు అని తెల్వయజేయు ప్రకటన అని యూదులు అర్ాము చదసుకునాిర్మ.

అంతదకాక, యోహాను 14:9 ప్రకార్ం, ఎవర్మ చదయని ర్రతిగా తండిరని ప్రతయక్షప్ర్చన ప్రతదయక దదవుని

కుమార్మడు యిేసు. 1:18 “కుమార్మడు” అను ప్దము ఉప్యోగశంచనప్పటికర ఆలోచన మాతరం ఒకే

విధ్ముగా ఉంది. యిేసు తన తండిని
ర తన ప్రజలకు సంప్ూర్ణంగా ప్రతయక్షప్ర్చాడు. వాసత వానికన, యిేసు
ప్రకార్ం, యోహాను 14:9లో, యిేసును చూచుట అంటే తండిరని చూచనటేో .

మర్శయు ప్రతయక్షతను గూర్శున ఈ విష్యాలకు మించ, జీవము మర్శయు మర్ణము, మర్శయు

చవర్శ తీర్మప అను విష్యాలపై యిేసు సంప్ూర్ణ దెైవిక అధికార్ము కూడా కల్వగశయునాిడు. యోహాను
5:21-22లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము:

తండిర మృత లను ఏలాగ్ు లేప్ బరద్కతంచునో ఆలాగే కుమార్ుడును తనకతషరము
వ్చిినవారిని బరద్కతంచును. అంతేకాక, తండిర యెవ్నికతని తీర్ుప తీర్ిడు గాని

తీర్ుపతీర్ుిటకు సరావధకార్ము కుమార్ునికత అపపగించియునఘిడు (యోహాను
5:21-22).
యిేసు శర్రర్ధార్శయిన
ెై దదవుడు అని యోహాను సపష్ర ము చదశాడు. ఆయన భూమిపై దదవుని ప్నిని

కొనసాగశంచు అధికార్ము కల్వగశయుని దదవుడు.

కుమార్మని యొకు దెవ
ై తవము లేదా దదవతవమును యోహాను చతీరకర్శంచన మర్ొక విధానము

ఏమనగా యిేసు తనుితాను “నేను” అని వర్శణంచాడు. నిర్గ మకాండము 3:14లో, “నేను ఉనివాడను

అను వాడనైయునాినని” మోషేతో చెప్ుపచూ దదవుడు ఆయన నిబంధ్నను ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడు. ఇది
దెైవిక పేర్మకు ఆధార్ము, ఇది చాలాసార్మో ఆంగో ములో “ప్రభువు”గా సూచంచబడుతయంది. దదవుని

నామము ఉచఛర్శంచకూడనంత ప్వితరము గనుక యిేసు దినాలోో యూదులు దానిని ఉచఛర్శంచడానికన
తిర్సుర్శంచార్మ. అయితద యిేసు మాతరం దానిని తనకు అనవయించుకునాిడు.

యోహాను సువార్త లో, యేసు చెప్పన విషయాలోో 24 మార్ుో కనిప్ంచే “నేను”

పరకటనలు ఉనఘియ. ఇతర్ సువార్త ల కంటే ఆయన ఎకుకవ్గా మరియు కొరతత

నిబంధన గ్రంథములో సగానికత సగ్ముగా ఈ మాటను ఉపయోగించఘడు. మొదటి
సాునములో పారముఖ్యత ఏమిటంటే యేసును పాత నిబంధన ద్ేవ్ునితో గ్ురితంచు

మార్గ ము. కాబటిర , ఈ ఏడు పరకటనలు కేవ్లము “నేను” అని చెపపవ్చుి మరియు
యోహాను 8:58, 59లోని కనీసము ఒక సందర్భములో ఆయన ద్ీనిని

చెప్పనపుపడు, పాత నిబంధన ద్ేవ్ునిగా తనుితఘను పరకటించుకుంటలనిందుకు
ో చేతపటలరకునఘిర్ు. మిలిగిన “నేను”
ఆయనను రాళ్ో తో కొటలరటకు పరజలు రాళ్ల
అను పరకటనలు “నేనే ఆహార్ము;” “నేనే వెలుగ్ు;” “నేనే మార్గ ము, సతయము
మరియు జీవ్ము” అను మాటలతో అనుసంధఘనమన
ై వి. యేసు ద్ేవ్ుడని
చెపుపకుంటలని వాకయభాగాలు ఇవే, కాని ద్ేవ్ుడు మానవ్ జీవితముతో

సంబంధము ప్టలరకునఘిడు. కాబటిర , “ఈయన ద్ేవ్ుడు గ్నుక కాలముకు

మునుప్ే ఉనఘిడు” అని చెపుపటకు యేసు చేస్టన విషయానిి, యోహాను
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మనకొర్కు ముందుకు తెసత ునఘిడు గ్నుక మనము పరకటలనిి కలిప్ చదవాలని
నఘ ఆలోచన. యోహాను 8:58లో, “అబారహాము పుటర క మునుప్ే నేను ఉనఘిను”
అని ఆయన పరకటన చేస్టనపుపడు, కేవ్లము ర్ండువేల సంవ్తీరాల కతరతం

మాతరమే జీవించఘనని పరకటించుట లేదుగాని, అబారహాముతో సంభాషంచిన శాశ్వత
ద్ేవ్ుడను నేనే అని పరకటించఘడు.

డా. జాన్ మకనునేో
యోహాను 8:12-59లో యిేసు మర్శయు యూదుల నాయకులు పదే వివాదములో

చకుుకునాిర్మ. యిేసు కుమార్మనిగా ప్రకటించుకొనుట మర్శయు ప్రతయర్మాలు అబారహాము కుమార్మలుగా

చెప్ుపకొనుట ఈ వివాదముకు కార్ణముగా ఉంది. వచనము 44లో, వార్శ నిజమైన తండిర దయయము అని
యిేసు వార్శతో చెపాపడు. ప్రతిసపందనగా వార్మ ఆయనను అబారహాము కంటే గొప్పవాడివా అని సవాలు
చదశార్మ. అప్ుపడు యోహాను 8:58లో ఈ మాటలతో యిేసు ముగశంచాడు.
అబారహాము పుటర క మునుప్ే నేను ఉనఘిను! (యోహాను 8:58)
యిేసు “నేను ఉండదవాడిని” అని అనలేదు, ఆయన సులభంగా అబారహాము కంటే పదే వాడను అని

చెపేత చాల సాధార్ణంగా ఉంటటంది. “నేను” అబారహము కంటే గొప్పవాడను అని మాతరమే ఆయన
చెప్పలేదుగాని, ఇశాీయిేలుకు శాశవత దదవుడుగా ఉనాినని కూడా చెపాపడు.

యిేసు యొకు దెవ
ై తవమును ప్ర్శగణంచాము కాబటిర, ఇప్ుపడు దదవుని కుమార్మనిగా యిేసు

సంప్ూర్ణ మానవునిగా కూడా ఉనాిడను వాసత వమును యోహాను చర్శుంచన విధ్మును చూదాేము.

మానవ్తవమును
దావీదు కాలమునుండి, “దదవుని కుమార్మడు” అను ప్దము ఇశాీయిేలుపై ర్ాజుగా దావీదు
స్టింహాసనముపై కూర్ముని మానవ ర్ాజును సూచంచడానికన ఉప్యోగశంచదవార్మ. దీనిని మనము

కరీర్తనలు 2:7 మర్శయు 2 సమూయిేలు 7:14 వంటి వాకయభాగాలోో మనము చూడవచుు. కరస
ీ త ు దావీదు
కుటటంబము నుండి వసాతడని యూదులు ఆశించార్ని యోహాను 7:42 కూడా చూపిసత ుంది. మర్శయు

యోహాను 1:49లో, “దావీదు కుమార్మడు” అను ప్దము “ఇశాీయిేలు ర్ాజు”కు ప్ర్ాయయప్దముగా కూడా
ఉప్యోగశంచబడింది.

యోహాను సువార్త లో 12:13-15, 18:11-40, మర్శయు 19:1-21 వంటి అనేక ఇతర్ వాకయభాగాలు

కూడా యిేసును యూదుల ర్ాజుగా గుర్శతంచాయి. సంకుచతముగా, యోహాను యిేసును దదవుని

కుమార్మనిగా గుర్శతంచనప్ుపడు, ఇశాీయిేలును శాశవతముగా పాల్వంచు దావీదు యొకు సంప్ూర్ణ మానవ
వార్సుడు అని కూడా అర్ాం ఇచాుడు.

దదవుని కుమార్మనిగా, యిేసు సంప్ూర్ణ దెైవిక ర్ాజు మర్శయు సంప్ూర్ణ మానవ ర్ాజుగా ఉనాిడని

యోహాను సువార్త నొకను చెబుతయంది. విశవముపై దదవుని ప్ర్శపాలనలో పాత నిబంధ్న ఉంచన ప్రతి
నిర్రక్షణ, మర్శయు దావీదు మస్ట్ియ కొర్కు పాత నిబంధ్న సాాపించన ప్రతి నిర్రక్షణ, యిేసు
ర్ాజతవములో నర్వేర్ుబడెను.
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ఇంతవర్కు, యిేసుయందు విశావసముంచు ప్రధాన అంశాలను, కరీసత ు మర్శయు దదవుని

కుమార్మనిగా యిేసు యొకు గుర్శతంప్ును చూచాము. కాబటిర, ఇప్ుపడు కరీసత ునందు విశావసముంచన
వార్శకన కలుగు ఆశీర్ావద జీవమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

జీవ్ము
యోహాను “జీవము” అను ప్దమును తన సువార్త లో 36 మార్మో ఉప్యోగశంచాడు. ఇతర్

మూడు సువార్త ల ర్చయితలు మొతత ము మీద 16 సార్మో దీనిని ఉప్యోగశంచార్మ. అయితద ఆయన ఈ
సువార్త లో “జీవము” అను ప్దమును అనేకసార్మో ఉప్యోగశంచుట మాతరమే దానికన గొప్ప

పారముఖ్యతనియయదు. ఇది సువర్త మానములో “జీవము” పల షిసత ుని పాతర కూడా. యోహాను 17:3లో,
యిేసు “జీవము”ను ఈ విధ్ముగా నిర్వచంచాడు.

నేను ఉనివాడను అను వాడనెైయునఘినని మోషేతో చెప్పను. అద్వతీయ
సతయద్ేవ్ుడవెైన నినుిను, నీవ్ు పంప్న యేసు కరస
ర త ును ఎర్ుగ్ుటయే నితయ
జీవ్ము (యోహాను 17:3).

వాసత వానికన, ఈ జాానము దదవునిని గూర్శున సాధార్ణ ప్ర్శజా ానమును మించనది. ఇది దదవుని

గూర్శున హేతయబదధ మన
ై జాానము యొకు కొలతను కల్వగశ ఉంటటంది. అయితద మర్శంత పారముఖ్యముగా,
ఇది ఆయనతో సనిిహిత సంబంధ్ము – ఆయన ప్రసనిత యొకు వయకనతగత అనుభవము మర్శయు
మన జీవితములో ఆయన యొకు ఉనికనయిెైయునిది. మన సృషిరకర్త తో ఈ సహవాసము మానవ
అనుభవము యొకు ప్రధానమైన లక్షయము.

యోహాను 3:16 ప్రకార్ం, ఈ జీవితము “శాశవతము” అని కూడా పిలువబడుతయంది, అనగా అది

అనంతము అని అర్ాము. కాని ఈ నితయజీవము ప ందాలంటే మనము చనిపల వలస్టిన అవసర్త లేదని

యోహాను సపష్ర ము చదశాడు. వాసత వానికన, విశావసులు నితయజీవమును ప ందినవార్మ. యోహాను 5:7లో
యిేసు స్టలవిచునదదమనగా,

నఘ మాట విని ననుి పంప్నవానియందు విశావసముంచువాడు నితయ జీవ్ము
గ్లవాడు; వాడు తీర్ుపలోనికత రాక మర్ణములో నుండి జీవ్ములోనికత

ద్ఘటియునఘిడని మీతో నిశ్ియముగా చెపుపచునఘిను (యోహాను 5:24).
జీవము యిేసునందు నమిుకయుంచన వార్శకన దదవుని బహుమానము.
మీకు తెలుసా, నితయజీవ్ము వ్ంటి పద్ఘలు మనకు సులభంగా లభిసాతయ

ఎందుకంటే వాటిని మనం తర్చూ లేఖ్నములో కనుగొంటాము. కరస
ర త ు ద్ఘవరా
మనము పొ ందు ర్క్షణ బహుమనఘలోో ఒకటి నితయజీవ్మని మనకు తెలుసు.
అయతే మనము కాలకరమానుసార్ సృషర అని మీకు తెలుసు. అద్ మనము

ఆలోచించు విధఘనము. మనము క్షణఘలు మరియు నిమిషాలు మరియు గ్ంటలు
మరియు ద్నఘలు మరియు నెలలు మరియు సంవ్తీరాలు పర్ముగా మనము
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ఆలోచిసాతము కాబటిర సుద్ీర్ా కాయలలండర్ుతో, అంతముకాని కాయలలండర్ుతో మనకు
ఇపుపడు తెలిస్టనద్ నితయజీవ్ము అని మనము భావించుట సులభము.

వాసత వానికత నితయజీవ్మును గ్ూరిి బైబిలిచుిఅర్ుము అద్ కాదు. లేఖ్నములో

నితయజీవ్మును గ్ూరిిన మొదటి అర్ు ము ఏమనగా ద్ేవ్ునిలో జీవ్ము. ఆయన
శాశ్వతమన
ై ద్ేవ్ుడు. ద్ేవ్ుడు మరియు ఆయన మానవ్ సృషర యన
ెై మనకు మధయ
భేదము ఏమనగా మనము తఘతఘకలికమైనవార్ము. మనము కాలము

కలిగినవార్ము. కాని ద్ేవ్ుడు కాలాతీత డు. మరియు కరస
ర త ు మనకొర్కు పొ ంద్న
పారయశ్ితత ము ద్ఘవరా, కరరసత ుయందు ఉనివార్ు ద్ేవ్ుని నితయజీవ్ములోకత

పరవశ్
ే ంచుదుర్ు. కాబటిర , నితయజీవ్మనగా మనము కరస
ర త ులో ద్ేవ్ునితో నిర్ంతర్ం
సజీవ్ులముగా ఉనఘిమని అర్ుం. ఇద్ కేవ్లము ప్ేజీలకు ఎనిడు కొర్తలేని

కాయలలండర్ు కాదు. ఇద్ ద్ేవ్ునిలో నఘటబడిన ఉనికత, మరియు వాసత వానికత ఆయన
నిత యడు. కాని, ఆ వాకయములో ఉని ర్ండవ్ పదమన
ై “జీవ్ము” నిజముగా

పారముఖ్యము అని మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే లేఖ్నములో జీవ్ము మరియు
మర్ణము మధయ విర్ుదధ త ఉంద్. మరియు తీర్ుప తర్ువాత, నితయజీవ్ముకు

మరియు ర్ండవ్ మర్ణముకు మధయ విర్ుదధ త ఉంద్. కాబటిర , కరరసత ులో పాపములు

క్షమించబడిన వారి జీవితములు ద్ేవ్ునితో మరియు కరరసత ుతో నితయము ఉంటాయని

చెపపడఘనికత నితయజీవ్ము ఒక ధృవీకర్ణగా కూడఘ ఉంద్. మనము నితయము ద్ేవ్ుని
పరసనితలో ఉనఘిము. మనము కాలాతీతమైన, నితయ ఉనికతలోకత పరవశ్
ే సాతము,
అద్ ద్ేవ్ుని మహిమను గ్ూరిినద్ మరియు అద్ ద్ేవ్ుని సనిిధలో ఉండి

ఆయనను ఎలో పుపడు సుతతించే ఆదర్ణ, ఆనందం మరియు ఉలాోసమయ
ై ునిద్.
ద్ఘనికత వ్యతిరేకమై నర్కము ర్ండవ్ మర్ణముగా నిర్వచించబడింద్. కాబటిర
మనము ఇకకడ నితయజీవ్ము గ్ూరిి మాటాోడుత నిద్ నితయములోని

కాలవ్యవ్ధని గ్ూరిి కాదు. నితయతవమును నర్కములో గ్డిప్క
ే ంటే, కరరసత ుతో ఉండి,
ద్ేవ్ునితో సహవాసము కలిగియుండుట గొపప విషయం.

డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ.
నితయజీవము అనగా దెైవిక తీర్మప నుండి విడిపించబడి శాశవతమైన ఆనందం మర్శయు

సమాధానములోకన నడపింప్బడుట. మర్శయు తన కుమార్మడెైన యిేసుయందు విశావసం ఉంచుట వలన
దదవుని దావర్ానే ఇది అనుగీహంి చబడుతయంది. మర్శయు దీనికన యోహాను సువార్త ర్ండు కార్ణములను
ఉదాాటిసత ుంది. మొదట, యోహాను 1:1-5, 5:26, 11:25, మర్శయు 14:6 వంటి వాకయభాగములలో

మనము నేర్ముకొనినటేో , యిేసు సృషిరకర్త మర్శయు జీవనాధార్మై యునాిడు. అందువలన, ఎవర్శకన
జీవితమును ఇవావలనుకుంటటనాిడో వార్శకన ఇచదు హకుు ఆయనకు ఉంది. వాసత వానికన, యిేసు ఈ
మాటను యోహాను 5:21లో సపష్ర ం చదశాడు.

నితయజీవము కేవలము యిేసు దావర్ానే ప ందుకోగలము అనుటకు ర్ండవ కార్ణం ఏమనగా,

కేవలము యిేసు మాతరమే జీవవాకుులను, అనగా దదవుడు ర్క్షిసత ాడను జాానములోకన ప్రజలను నడిపించద
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సువార్త లు

పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త

సువర్త మానమును కల్వగశయునాిడు. యిేసు దీనిని యోహాను 6:63, మర్శయు 12:49-50 వంటి
వాకయభాగములలో వివర్శంచాడు. మర్శయు పేతయర్మ దీనిని యోహాను 6:68లో ధ్ృవీకర్శంచాడు.

యిేసు “అదివతీయుడు;” లేదా యోహాను 1:18లో “అదివతీయుడుగా” పిలువబడా్డు. ప్ర్లోక

తండిని
ర యిేసు ప్రతయక్షప్ర్చనంతగా ఎవర్మ ప్రతయక్షప్ర్చలేదు, ఎందుకంటే యిేసువల ఎవర్మ కూడా తండిర
నుండి ర్ాలేదు. దదవుని ప్రతయక్షప్ర్చువానిగా యిేసు యొకు ప్రతయద క పాతర తండిరని చూపించ మనకు

నితయజీవమును అనుగీహించుటకు వచున “అదివతీయ దదవుడు”గా ఆయన గుర్శతంప్ులో నాటబడింది.

కాబటిర యోహాను సువార్త యంతటా, నమిున వార్ందర్శకన జీవమును అనుగీహించువాడు యిేస్టే.

నమునివార్మ ఆయన మాటలు అర్ాము చదసుకోలేదు మర్శయు ఆయన అనుగీహించన జీవమును వార్మ

తిర్సుర్శంచార్మ. అయితద నమిునవార్మ ఇప్ుపడద నితయజీవము ప ందార్మ, మర్శయు ర్ానుని యుగములో
అపార్మైన ఆశీర్ావదములు ప ందుకుంటార్మ.

ముగింపు
ఈ పాఠంలో, యోహాను సువార్త యొకు ర్చయిత మర్శయు సందర్ుము ప్ర్ముగా దాని యొకు

నేప్థయమును మనము వివర్శంచాము; దాని ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను అవలోకనము చదశాము;
నముుట, కరస
ీ త ు మర్శయు దదవుని కుమార్మనిగా యిేసు గుర్శతంప్ు, మర్శయు ఆయన నామములో
జీవాశీర్ావదము అను ముఖ్యమైన అంశాలను చూశాము.

దదవుడు ఆశీర్వదిసత ానని వాగాేనం చదస్టన
ి వాటనిిటికన యిేసు నర్వేర్మప అని యోహాను సువార్త

మనకు చూపిసత ుంది. యిేస్టే కరస
ీ త ు. యిేసు ర్క్షించద దదవుని కుమార్మడు గనుక దదవుడు చదస్టన
ి ప్రతి
మహిమకర్మైన వాగాేనమును ఆయన నర్వేర్ముతాడు మర్శయు నర్వేర్ుగలడు. మర్శయు ఆ

వాగాేనములు మర్శయు ఆ ర్క్షణలో నితయజీవమను అదుుతమైన బహుమానము కూడా ఉంది.

యోహాను సువార్త ను మనము చదువుతయండగా ఈ నిర్రక్షణలలో మనము నిల్వచయుంటే దానిని అర్ాము

చదసుకోడానికన మర్శయు మన జీవితాలలో దానిని అనువర్శతంచుకోడానికన మనము మర్శంత స్టిదధప్డతాము.
మనము జీవిసుతండగా వాటిని మన హృదయాలోో ఉంచుకుంటే, దదవునిని మహిమప్ర్చడానికన మర్శయు
ఆయన కుమార్మడెన
ై యిేసు దావర్ా ఆయన మనకనుగీహించన నితయజీవమును ఆనందించడానికన
మనము మర్శ ఎకుువగా స్టిదధప్డతాము.
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