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కరీసత ు

ఉపో ద్నాతమ్మ
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మర్శయు వయకనతగతముగా తమ గుర్శతంప్ు కొర్కు వార్శకన ఇవవబడిన పేర్మ ఉంటటంది. కాబటిర, యిేసు కరస
ీ త ును
గూర్శు మనము పిలోలకు నేర్శపంచనప్ుపడు, “యిేసు” ఆయనకు ఇవవబడిన పేర్ని మర్శయు “కరీసత ు”
ఆయన కుటటంబ నామము అని వార్మ ఊహంచవచుు. వాసత వానికన, కొనిిసార్మో పదే లు కూడా ఈ

విధ్ముగా ప ర్పాటట ప్డుతయంటార్మ. కాని ఇది మనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. ఎందుకంటే, బెైబిలు

కూడా కొనిిసార్మో “కరస
ీ త ు” అను పేర్మను యిేసు యొకు పేర్మగా ఉప్యోగశసత ుంది. కాని వాసత వానికన, “కరస
ీ త ు”

అను మాట దదవుని ర్ాజయములో యిేసు యొకు స్టేవ మర్శయు గౌర్వమును గుర్శతంచు బిర్మదుగా ఉనిది.

యిేసును నముుచునాిము అనే మన పాఠయకీమములో ఇది ర్ండవ పాఠం. మర్శయు దీనికన

“కరీసత ు” అని పేర్మ పటారము. యిేసు కరీసత ుగా ఉండుటకు ఎలా ఉండవలస్టి వచునదో వివర్శంచు యిేసు
జీవితములోని కొనిి సనిివేశములు మర్శయు గుణముల మీద దృషిర పటటరట ఈ పాఠంలో మన
ప్రణాళికయిైయునిది.

“కరీసత ు” అను మాటకు అభిషికత ుడు అని అర్ాము. ఇది కొీతత నిబంధ్న గరక
ై కనీసర ల స్ యొకు
ీ ు ప్దమన

అనువాదమయ
ై ునిది, మర్శయు ఇది పాత నిబంధ్న హెబ్రర ప్దమన
ై మషియాహ్ లేక మస్ట్ియ యొకు
అనువాదమయ
ై ునిది.

బెైబిలు “కరీసత ు” లేక “అభిషికత ుడు” అను ప్దమును కేవలం యిేసు కొర్కు మాతరమే

ఉప్యోగశంచదు అని తెలుసుకొని అనేకమంది ఆశుర్యప్డుతయంటార్మ. వాసత వానికన ఇది పాత నిబంధ్నలో
విర్శవిగా ఉప్యోగశంచబడింది, మర్శయు దదవుని కొర్కు ప్రతయద కనంచబడిన స్టేవకులుగా నూనతో

అభిషేకనంచబడిన ప్రజలను సూచసూ
త ఈ ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది. పాత నిబంధ్న చర్శతరలోని కొనిి
చపటో, ప్రవకత లు, యాజకులు మర్శయు ర్ాజులు అందర్మ కూడా సామానయముగా “అభిషికత ులు” అని
పిలువబడా్ర్మ.

ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్నలో “మస్ట్ియ” లేక “కరీసత ు” అను ప్దము యొకు అతయంత

పారముఖ్యమన
ై అర్ాములలో ఒకటి, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా ర్ాజయముల మీద ర్ాజులుగా ఉండిన
దావీదు వంశమువార్శని గూర్శు ఈ ప్దము చదస్టిన సంబో ధ్న. 2 దిన. 6:42; కరర్తనలు 89:38-39,
మర్శయు 51; మర్శయు కరర్తనలు 132:10, 17 వంటి చపటో దీనిని మనము చూసాతము.

అయితద ర్ానుని కాలములో ఒక విశేష్మైన అభిషికత ుడు ర్ాబో వుచునాిడను ఆపేక్షను పాత

నిబంధ్నలోని కొనిి భాగములు సృషిరంచాయి. ఆయన ఈ పాతరలనిిటిని విశేష్మైన ర్రతిలో పల షించ,

లోకములో దదవుని ర్క్షణ ఉదదేశములనిిటిని నర్వేర్ముతాడు. మర్శయు ఈ వయకనతని యూదులు మస్ట్ియ

లేక కరీసత ు అని పిలచదవార్మ. అవును, ఈ గొప్ప మస్ట్ియ, అంతిమ అభిషికత ుడు, మర్శయు కరీసత ు యిేస్టే అని
లోకములో ఉని కస
ై త వులందర్శకర తెలుసు.
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కరీసత ుయిన
ై యిేసు అను అంశమును గూర్శున చర్ు నాలుగు భాగములుగా విభజంచబడింది.

మొదటిగా, ఆయన జననము మర్శయు కరీసత ుగా ఆయన పాతర కొర్కు స్టిదధపాటట కాలములోని కొనిి

సనిివేశముల యొకు వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యతను చూదాేము. ర్ండవదిగా, కరస
ీ త ుగా ఆయన బహర్ంగ

ప్ర్శచర్యను మనము అనేవషిదే ాము. మూడవదిగా, ఆయన శీమలు మర్శయు మర్ణమును ప్ర్రక్షిదే ాము.
మర్శయు నాలగ వదిగా, కరస
ీ త ుగా ఆయన హెచుంచబడుటలో ఇమిడియుని సనిివేశములను
విశేోషద
ి ే ాము. యిేసు జననము మర్శయు స్టిదధపాటటతో ఆర్ంభిదాేము.

జననమ్మ మ్రియమ స్టిద్ధపాటు
ఈ పాఠంలో, ఆయన జననమును గూర్శున ప్రకటన కాలము నుండి అర్ణయములోని శోధ్నను

జయించ ఆయన తిర్శగశ వచుు వర్కు వాయపించయుని కాలములోని యిేసు యొకు జననమును

మర్శయు ఆయన మస్ట్ియ ప్ర్శచర్య కొర్కు స్టిదధపాటటను మనము వివర్శసత ాము. ఆయన జీవితము

యొకు ఈ కాలములోని అనేక సనిివేశములను మనము లోతయగా ప్ర్శశీలన చదదే ాము, కాని ముందు
ఈ కాలమంతటిని తవర్తవర్గా కోీడీకర్శదే ాము.

యిేసు జనిుంచక ముందు, ఆయన జననమును గూర్శు యోస్టేప్ుకు మర్శయు అతనికన

ప్రధానము చదయబడిన యిేసు యొకు కనయకయిన
ై తల్వో యిన
ై మర్శయకు దదవదూతలు ప్రకటించార్మ.

గబిరయిల
ే ు దూత యిేసు యొకు జననమును గూర్శు లూకా 1:26-38లో ముందుగానే తెల్వయప్ర్చాడు.
మర్శయు దదవుని దూత అదద సందదశమును మర్శయను వివాహము చదస్టికొనబో వు యోస్టేప్ుకు కూడా

మతత యి 1:20-21లో తెల్వయప్ర్చాడు. యోస్టేప్ు మర్శయలు ర్పమా సామాాజయములో భాగమయ
ై ుండిన
ఇశాీయిేలు దదశములో నివస్టించదవార్మ. మర్శయ ప్రసవించబో వు దినములలో, యోస్టేప్ు మర్శయలు తమ
సవగాీమమన
ై బేతహే
ెో ములో తమ పేర్ోను నమోదు చదసుకోవాలని కస
ై ర్మ ఔగుసుత ఆజఞాపించాడు. దీనిని
గూర్శు మనము లూకా 2:1-5లో చదువుతాము.

లూకా 2:6-20 ప్రకార్ం, యిేసు బేతహే
ెో ములో నివస్టించన ఈ కాలములో జనిుంచాడు.

ఆయనను జననమును గూర్శు దూతలు దగగ ర్లోని ప లములలో ఉని గొర్ీల కాప్ర్మలకు తెల్వయజేశార్మ
మర్శయు వార్మ ఆయనను చూచుటకు వచు, ఆయనను గూర్శున వార్త ను ఇతర్మలకు ప్రకటించార్మ.

లూకా ప్రసత ావించన సమకాలీన సనిివేశములు మర్శయు ర్ాజకరయ నాయకుల ఆధార్ంగా, మర్శయు
బెైబిలేతర్ చర్శతర ఆధార్ంగా, యిేసు కరీ.ప్ూ. 4లో జనిుంచాడని చర్శతక
ర ార్మలు గుర్శతంచార్మ.

యిేసు యొకు ఆర్ంభ జీవితములోని అనేక విష్యములను గూర్శు బెైబిలు నివేదించదు గాని,

ఆయనకు పేర్మ పటర బడినదని మర్శయు ఎనిమిదవ ర్పజున ఆయనకు సునితి చదయబడినది అని లూకా
2:21 నివేదిసత ుంది. అంతదగాక, యిేసును దదవాలయమునకు తీసుకొనివళిో నప్ుపడు, ఇదే ర్మ నముకమన
ై
దదవుని దాసుల న
ై , సుమయోను మర్శయు అని అనువార్మ, ఆయనను ర్ానుని మస్ట్ియగా

గుర్శతంచార్ని లూకా 2:22-40లో మనము చదువుతాము. మర్శయు తూర్మప దదశము నుండి వచున
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జఞానులు ఆయనను యూదుల ర్ాజుగా గుర్శతంచ, మర్శయు ఆయన జనిుంచనప్ుపడు నక్షతరముల
కదిల్వకను గమనించార్ని మతత యి 2:1-12లో మనము చదువుతాము.

అయితద యిేసు ఇశాీయిేలులో ఎకుువ కాలం జీవించలేదు. యూదుల ర్ాజైన హేర్పదు మహార్ాజు

యూదులకు ర్ాజుగా ఒకడు జనిుంచాడని జఞానుల నోట వినప్ుపడు, అప్ుపడద జనిుంచన మస్ట్ియను

హతమార్ాులని ప్రయతిించాడు. కాబటిర, బేతహే
ెో ము పారంతములో ఉని ర్ండు సంవతిర్ముల లోప్ు
బాలుర్నందర్శనీ హతమార్ుమని ఆజా ఇచాుడు. అయితద దదవుడు యోస్టేప్ును హెచుర్శంచగా అతడు
కుటటంబ సమేతముగా ఐగుప్ుతకు పార్శపల యాడు. హేర్పదు మర్ణంచన తర్మవాత కుటటంబము తిర్శగశ
ఇశాీయిేలునకు వచుంది. అయితద దదవుడు ఇచున మర్ొక హెచుర్శకకు సపందనగా, యోస్టేప్ు కొీతత

యూదుల ర్ాజైన హేర్పదు కుమార్మడెన
ై అర్ులాయుకు దూర్ంగా ఒక చని గాీమమన
ై నజర్ేతయలో
కాప్ుర్మునాిడు. ఈ నివేదికలు మతత యి 2:13-23లో నమోదు చదయబడినాయి.

యిేసు ఎదుగుచుండగా, తన కుటటంబము యిర్ూష్లేములో జర్శగశన వార్శషక ప్ండుగలలో

పాలుప్ంచుకునేది. లూకా 2:41-52 ప్రకార్ం, ఈ యాతరలలో ఒకసార్శ, యిేసు ప్నిండు సంవతిర్ముల
వయసుి గలవానిగా ఉనప్ుపడు, తన బుదిధ జఞానములతో ఆయన మత నాయకులను బో ధ్కులను
అబుుర్ప్ర్చాడు.

యిేసు ముపైప సంవతిర్ముల వయసుిగలవానిగా ఉనప్ుపడు, బహర్ంగ ప్ర్శచర్య కొర్కు

ఆయన తనను తాను స్టిదధప్ర్చుకొనుట ఆర్ంభించాడు. మొదటిగా, ఆయన బాపిత సుమిచుు యోహాను
దావర్ా బాపిత సుము ప ందాడు, దీనిని మనము మతత యి 3:13-17, మార్ము 1:9-11, మర్శయు లూకా
3:21-23లో చదువుతాము.

ఆయన బాపిత సుము ప ందిన వంటనే, యిేసు అర్ణయములో నలుబది దినములు ఉప్వాసము

చదశాడు, దీనిని మనము మతత యి 4:1-11, మార్ము 1:12-13, మర్శయు లూకా 4:1-13లో చదువుతాము.
ఈ కాలములో, బహర్ంగ ప్ర్శచర్యను ఆర్ంభించుటకు ముందు ఆయన సాతాను శోధ్నలను
జయించాడు.

యిేసు జననము మర్శయు స్టిదధపాటటను గూర్శు మనము అనేక విష్యములను

చెప్పవచుుగాని, మనము కేవలం మూడు సనిివేశముల మీద దృషిరపడదాము: ఆయన నర్ావతార్ము,
ఆయన బాపిత సుము, మర్శయు ఆయన ఎదుర్ొుని శోధ్న. మొదటిగా యిేసు యొకు నర్ావతార్మును
చూదాేము.

నరావతనరమ్మ
వేదాంతశాసత ర ప్దమైన నర్ావతార్ము యిేసు మానవ శర్రర్ము మర్శయు మానవ పారణముతో

సహా మానవ సవభావమును సంప్ూర్ణముగా ధ్ర్శంచుకొనుటను సంబో ధిసత ుంది. కరస
ీ త ు నర్ావతర్మును
గూర్శు లేఖ్నము, యోహాను 1:1, 14; ఫిల్వప్ప 2:6-7; మర్శయు హెబ్రర 2:14-17 వంటి అనేక చపటో
ప్రసత ావిసుతంది.

ఈ పాఠంలో, ఆయన కనయగర్ుజననము, దావీదు వార్సునిగా ఆయన సాాయి, మర్శయు ఆయన

దెైవ మానవ గుణముల యొకు మూలతతత వ ఐకయత అను అంశములను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా యిేసు
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నర్ావతార్ము యొకు వేదాంతశాసత ర పారముఖ్యత మీద దృషిరపడదాము. ఆయన కనయగర్ు జననముతో
ఆర్ంభిదాేము.

కనయగరభ జననమ్మ
యిేసును గర్ుము దాల్వునప్ుపడు, మోస్టినప్ుపడు మర్శయు ఆయనకు జనునిచునప్ుపడు

యిేసు తల్వో యిైన మర్శయ కనయకయియ
ై ుండినది. ప్ర్శశుదాధతు యొకు అదుుతమన
ై కార్యము దావర్ా
ఆమ ఆయనను గర్ుము దాల్వు, యిేసుకు జనునిచుు వర్కు ఆమ కనయకగానే ఉండినది. ఈ

సతయములు మతత యి 1:18-25 మర్శయు లూకా 1:26-38 వంటి చపటో చాలా సపష్ర ముగా బో ధించబడినవి.
యిేసు యొకు కనయ గర్ు జననమునకు కనీసం మూడు పారముఖ్యమైన ప్ర్శణామాలు ఉనాియి.

మొదటిగా, ఆయన స్ట్త ర దావర్ా జనిుంచాడు కాబటిర, ఆయన నిజముగా మానవుడెైయునాిడు.

ఆది. 1:21-28 వంటి లేఖ్న భాగముల ప్రకార్ం, జీవులు తమ పల ల్వకలోను ర్ూప్ులోను

ప్ునర్మతపతిత చెయాయలని దదవుడు వాసత వముగా ఆజఞాపించాడు. ఇందు మూలముగా మానవ స్ట్త ల
ర ు

ఎలో ప్ుపడు మానవ శ్చశువులకే జనునిసాతర్మ అనే సతయము దీనికన ఒక ప్ర్శణామముగా ఉనిది. అనగా

ఇతర్ మానవ శ్చశువుల వల న యిేసు కూడా తన తల్వో గర్ుమందు అభివృదిధ చెందాడు, కాబటిర ఆయనకు
ఒక నిజమన
ై మానవ సవభావము, అనగా శర్రర్ము పారణము కల్వగశయుని సవభావము ఇవవబడినది.

కరీ.శ. 325 నుండి 389 మధ్య కాలములో నివస్టించన కాన్టంటినోప్ల్ బిష్ప్ అయిన గీగర్ర ఆఫ్

నజయానజ స్, యిేసు యొకు నిజమన
ై మానవతవమును గూర్శు ఎపిసరల్ 51లో ఇలా వారశాడు. ఆయన
వారస్టిన మాటలు వినండి:

ఆయన ద్నలచని ద్ననిని ఆయన సవసా పరచలేద్ు... ఒకవేళ సగెం ఆద్నమ్మ

మ్ాతరమే వచిచయమెంటే, క్రస
ీ ు ు ద్నల్చచనద్ి మ్రియమ రక్షెంచినద్ి సగమే అవుత ెంద్ి;
క్ాని ఒకవేళ [ఆద్నమ్మ] సవభావమ్మ సెంపూరణ మ్మగా ధరిెంచుక్ొనియమెంటే, అద్ి

ఆయన సెంపూరణ మన
ై సవభావమ్మతో మ్మడషపడషయమెండనల్చ, మ్రియమ సెంపూరణ మన
ై
రక్షణను అెంద్ిెంచనల్చ. క్ాబటటర , మ్న సెంపూరణ రక్షణను వారు ఆటెంకపరచకుెండన
చూడెండష, లేకపో తే రక్షకుని క్ేవలెం మ్ానవాళి యొకక ఎమ్మకలు, నరాలు
మ్రియమ వరణ నమ్మ యొకక రక్షకునిగాన్ే కుద్ిెంచవలస్టియమెంటుెంద్ి.

హెబ్ర.ర 2:17ను ప్రతిబింబిసుత, మానవాళి యొకు ర్క్షణ కొర్కు మన మానవ సవభావమును

సంప్ూర్ణముగా ధ్ర్శంచుకుని ఒక ర్క్షకుడు అవసర్మయ
ై ునాిడని గగ
ీ ర్ర గుర్శతంచాడు.

ర్ండవదిగా, యిేసు ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా అదుుతముగా గర్ుము దాలుబడినాడు కాబటిర, ఆయన

మానవ సవభావము సంప్ూర్ణముగా పాప్ము చదత నిష్ులుష్మన
ై దిగా ఉండినది. ర్పమా. 5:12-19
ప్రకార్ం, మానవాళి అంతా ఆదాము చదస్టన
ి మొదటి పాప్ము యొకు అప్ర్ాధ్ములో

పాల్వవార్య
ై ునాిర్మ. ర్పమా. 7:5-24 ప్రకార్ం, మనము కూడా ఆ పాప్ము చదత పాడుచదయబడినవార్మై
ఆ పాప్ము మనలో నివాసముంటటంది. అయితద యిేసు పాప్ము లేకుండా జనిుంచాడని బెబి
ై లు

సపష్ర ముగా బో ధిసత ుంది. దీనిని మనము 2 కొర్శంథీ. 5:21 మర్శయు 1 యోహాను 3:5 వంటి లేఖ్న
భాగములలో చూసాతము, మర్శయు ఇది లూకా 1:35లో యిేసు జననమును గూర్శు చదయబడిన
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ప్రకటనలలో సూచంచబడింది. మానవ తల్వో దావర్ా జనిుంచన తర్మవాత కూడా యిేసు పాప్ము యొకు
అప్ర్ాధ్మును మర్శయు చెడును ఎలా తపిపంచుకోగల్వగాడు అనుటకు ఒక మర్ుము ఉనిదని

వేదాంతవేతతలు ఎలో ప్ుపడూ గుర్శతంచనప్పటికర, ఇది దదవుని యొకు అదుుతమన
ై సనిిధి మర్శయు భదరత
వలన కల్వగశన కనయగర్ు జననము దావర్ా కల్వగశనది అని ఎకుువమంది అంగరకర్శసత ార్మ.
యేసు పాపులను విమోచిెంచుటకు వచుచచుెండెను క్ాబటటర ఆయన

పాపరహితమ్మగా ఉెండుట ఎెంతో పారమ్మఖ్యమైయమెండషనద్ి, మ్రియమ
ఉద్నహరణకు, బల్చ అరిపెంచుటకు తేబడషన జెంత వులు నిషకళెంకమ్మగాను,

మ్చచలేనివిగాను ఉెండనలని ఆశెంచిన పాత నిబెంధన బలుల వయవసా యొకక
సెంపూరణ పరతీకవాద్మ్మ యేసు మ్న క్ొరకు పారయశచతు మ్మ చేయమటకు

వచిచనపుపడు సవయెంగా పాపమ్మలేనివానిగాను నిషకళెంకమ్మగాను ఉెండనలను
విషయమ్మనకు పురావలోచనగా ఉనాద్ి. పాపుల క్ొరకు పారయశచతు మ్మను
చెల్చలెంచుటకు వచుచవాడు పాపమ్మలేనివానిగా ఉెండనల్చ.

— డా. ర్పబ్ ల్వసర ర్డ
పాత నిబెంధన రూపకమైన పరతనయమ్ాాయ బల్చని న్ెరవేరుచటకు, బల్చ పాప

రహితమ్మగాను, లేక పరిపూరణ మైన బల్చగాను ఉెండనల్చ. ఒకవేళ క్రీసు ు ఏద్ో ఒక
విధమ్మగా పాపపు సవభావమ్మలో మ్నతో పాల్చవాడెై పాపపు అలవాటు
ల

గలవాడెైయమెంటే, పరిశుద్ుధడెన
ై ద్ేవుని ద్ృష్ిరలో అతని అవసరత క్ొరకు కూడన ఒక
పరతనయమ్ాాయమ్మ యొకక అవసరతలో ఉెంటాడు. క్ాబటటర ఆయనలోని

పాపమ్మలేని గమణమే ఆయనను అవసరతలో ఉనా ఇతరుల క్ొరకు మ్ధయవరిుగా
ఉెండుటకు అరుునిగా చేస్టిెంద్ి. మ్రొక ద్ృష్ిరక్ోణమ్మలో — ద్ీనిక్త వయత్రరేకమ్మగా

క్ాద్ుగాని ద్ీనిక్త తోడుగా — యేసు రెండవ ఆద్నమైయమన్నాడు, అనగా మొద్టట
ఆద్నమ్మ విఫలమన
ై చోట ఆయన సఫలమైయాయడు. సెంపూరణ విధేయతన

జీవితమ్మను అెంద్ిెంచుటలో ఆద్నమ్మ విఫలమైనపుపడు, యేసు క్రస
ీ ు ు ద్ననిని

న్ెరవేరాచడు. క్ాబటటర ఆయనను మీరు రెండవ ఆద్నమ్మగా చూస్టిన్న లేక పాపమ్మ
క్ొరకు పూరణ మైన మ్రియమ సరియన
ై బల్చగా చూస్టిన్న, క్రీసు ులోని

పాపమ్మలేనితనమ్మ మస్ట్ీయను గూరిచన శుభవారు లో ఎెంతో పారమ్మఖ్యమైన
మ్రియమ అతయెంత మ్మఖ్యమన
ై భాగమైయమనాద్ి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
యిేసు యొకు కనయగర్ు జననమునకు మర్ొక ప్ర్శణామము ఏమిటంటే, తన ప్రజలను పాప్ము

మర్శయు మర్ణము నుండి విమోచంచుటకు ప్ంప్బడిన వాగాేనము చదయబడిన మస్ట్ియ ఆయనే.
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ఆమ యొక కుమ్ారుని కనును; తన పరజలను వారి పాపమ్మలనుెండష ఆయన్ే

రక్షెంచును గనుక ఆయనకు యేసు అను ప్ేరు ప్ెటర ుద్ువన్ెను (మ్తు య 1:21).
మర్శయు మతత యి 1:22-23లో, మతత యి ప్రవచనమును ఈ విధ్ముగా అనువదించాడు:
ఇద్ిగో కనయక గరభవత్రయై కుమ్ారుని కనును ఆయనకు ఇమ్ాునుయేలను ప్ేరు
ప్ెటర ుద్ురు. అని పరభమవు తన పరవకుద్నవరా పల్చక్తన మ్ాట న్ెరవేరు నటు
ల

ఇద్ెంతయమ జరిగను. ఇమ్ాునుయేలను ప్ేరునకు భాషాెంతరమ్మన ద్ేవుడు
మ్నకు తోడని అరా మ్మ (మ్తు య 1:22-23).
ఈ వివర్ణలో, మతత యి యిష్యా 7:14ను ఉదధ ర్ణముగా చెపాపడు, మర్శయు యిేసు జననము

ఈ ప్రవచనమును నర్వేర్శునది కాబటిర, ఆయన కరస
ీ త ు అని ఇది ర్మజువు చదస్టింది అని సూచంచాడు.

కనయగర్ు జననమును గూర్శు యిష్యా చదస్టన
ి ప్రవచనము సూటిగా యిేసును సంబో ధించనది

అని కొందర్మ ఇవాంజల్వకల్ ప్ండితయలు నమాుర్మ. ఇది ప్రతీక ర్ూప్ముగా యిేసును చూపింది అని

మర్శకొందర్మ నమాుర్మ. అయితద ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా మర్శయ అదుుతముగా గర్ుము దాల్వునది అని,
యిేసు యొకు కనయగర్ు జననము ఆయన వాగాేనము చదయబడిన మస్ట్ియ అని ర్మజువుచదసత ుంది అని,
ఆయన దావర్ా దదవుడు తన ప్రజలను పాప్ము మర్శయు మర్ణము నుండి ర్క్షిసత ాడని ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులందర్మ సముతిసాతర్మ.

ఆయన కనయగర్ు జననము దృషారా యిేసు నర్ావతార్మును ప్ర్శగణంచన పిముట, దావీదు

వార్సునిగా ఆయన సాాయిని చూదాేము.

ద్నవీద్ు వారసుడు
మ్తు య 1లో, మ్తు య యేసు యొకక వెంశావళిని ఆయన అబారహామ్మ

కుమ్ారునిగాను ద్నవీద్ు కుమ్ారునిగాను ఎలా ఉన్నాడో చూప్ిసు ూ ఆరెంభెంచనడు.

మ్రియమ మ్తు యక్త ఇద్ి ఎెంతో పారమ్మఖ్యమైయమనాద్ి. ద్ీనిక్త క్ారణమ్మ ఏమ్నగా,
పాత నిబెంధనలో, రాజైన ద్నవీద్ు పాలనలో, ఆయన రాజయ వయవసా ను ద్ేవుడు
స్టిారమ్మగా స్ాాప్ిెంచనడు, మ్రియమ అతని పరిపాలన లోకమ్మలో ఏ విధమ్మగా

ఉెంటుెంద్ో స్టిారపరచనడు. మ్రియమ ద్నవీద్ు ద్ేవుడు ఆశెంచిన పరిపాలనకు, అనగా
ద్ేవుని సా లమ్మలో ద్ేవుని పరజల మీద్ ద్ేవుని పరిపాలనకు మ్ాద్ిరిగా ఉన్నాడు.
ఇద్ి చనలా పారమ్మఖ్యమైయమనాద్ి, పాత నిబెంధనలో స్ాాప్ిెంచిన పద్ధ త్రని, యేసు

న్ెరవేరుచటకు వచనచడు. క్ాబటటర , ఇద్ి చనలా పారమ్మఖ్యమైన క్ారణమ్మగా ఉనాద్ి.
మ్రొక క్ారణమ్మ ఏమ్నగా, పాత నిబెంధన పుసు కమన
ై 2 సమ్ూయేలు 7లో
ఉనా, తన వారసుడు ఒకడు నితయమ్మ స్టిెంహాసనమ్మ మీద్ కూరుచెంటాడని

మ్రియమ అతడు ద్ేవుని రాజరిక పరిపాలనను స్ాాప్ిస్ు ాడని ద్నవీద్ుకు చేయబడషన

వాగాానమ్మ. మ్రియమ పురాతన ఇశాీయేలులో రాజులు సు ెంభెంచిపో యనపుపడు —
ఐద్ు, ఆరు వెంద్ల సెంవతీరాల పాటు రాజులు లేకపో యారు — ఆ వాగాానమ్మ
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ఒక విధమ్మగా తప్ిపపో యనటు
ల అనిప్ిెంచిెంద్ి. తరువాత యేసు వచనచడు,

మ్రియమ ఇపుపడు ద్నవీద్ు స్టిెంహాసనమ్మ మీద్ ఆయన కూరొచనియమన్నాడని

సువారు లలో మ్నమ్మ చద్ువుతనమ్మ. క్ాబటటర మస్ట్ీయ వచిచనపుపడు ద్నవీద్ు
వెంశమ్మలో నుెండష వచుచట చనలా పారమ్మఖ్యమన
ై విషయమయ
ై మనాద్ి.

— డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
యిేసు దావీదు వార్సుడని గుర్శతంచుట ఎంతో పారముఖ్యమైయునిది ఎందుకంటే ఒక మస్ట్ియగా

లేక కరీసత ుగా ఉండుటకు ఇదద ఆయనకు చటర బదధ మన
ై హకుును ఇసుతంది. కరీ.ప్ూ. 10వ శతాబే ములో,

దదవుడు దావీదుతో నిబంధ్న చదసాడు, దావీదు వంశసుాలలో ఒకని ర్ాజర్శకములో కొనసాగునటట
ో భూమి
మీద నిర్ంతర్ము నిల్వచయుండు ర్ాజయమును సాాపిసత ానని వాగాేనము చదసాడు. ఈ నిబంధ్నను గూర్శు
మనము 2 సమూ. 7 మర్శయు 1 దిన. 17 వంటి చపటో చూడవచుు.

తన కుమార్మడెైన స లొమోను మర్ణంచన తర్మవాత దావీదు యొకు ర్ాజయము చీల్వపల యింది.

అయితద దావీదు వంశము నుండి “మస్ట్ియ” లేక “కరస
ీ త ు” అను ర్ాజు వచు ర్ాజయమును ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడని
పాత నిబంధ్న ముందుగానే తెల్వయజేస్టింది. కరర్తనలు 89:3-4, కరర్తనలు 110:1-7, మర్శయు కరర్తనలు
132:17లో ఆయనను గూర్శు వాగాేనము మనము చదువుతాము. ఆయన దదవుని ర్ాజయమును
నూతనప్ర్మసాతడు మర్శయు చెర్లో ఉనివార్శని వాగాేన దదశములోనికన తిర్శగత
శ ెసత ాడు. మర్శయు

ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన దదశమునకు ఆయన దదవుని యొకు ఉనితమన
ై ఆశీర్ావదములను తీసుకొని
వసాతడు. యిర్రుయా 23, 30 మర్శయు 33, మర్శయు యిహే. 34:20-31, మర్శయు 37:20-28 వంటి

అనేక చపటో ఈ వాగాేనములను చూడవచుు, ఇందు వలనే మతత యి 1 మర్శయు లూకా 3లో ఉని యిేసు
యొకు వంశావళులు ఆయన దావీదు వంశప్ువాడని నిర్ాధర్శసత ాయి. మస్ట్ియ లేక కరస
ీ త ు పాతరకు యిేసు
చటర బదధ మన
ై హకుుదార్మనిగా ఉనాిడని అవి కనుప్ర్మసాతయి.

యిేసు యొకు కనయగర్ు జననము మర్శయు దావీదు వార్సునిగా ఆయన కల్వగశయుని సాాయిని

చూస్టిన పిముట, ఇప్ుపడు మూలతతత వ ఐకయతను చూదాేము.

మ్ూలతతు వ ఐకయత
“మూలతతత వ ఐకయత” అను సాంకేతిక ప్దము ఈ కనీంది సతయమును సంబో ధిసత ుంది:
యేసు రెండు విలక్షణమన
ై సవభావమ్మలు (ద్ెవి
ై క సవభావెం మ్రియమ మ్ానవ
సవభావెం) గల ఒకక పురుషమ్ూరిుయై యమన్నాడు, పరత్ర ఒకక సవభావెం ద్నని
స్ ెంత గమణమ్మలను ద్నని యథనస్ాానెంలో కల్చగియమెంటుెంద్ి.
యిేసు తిరతవములో ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శతయియ
ై ునాిడు. ఆయన నితయతవములో నుండి

సంప్ూర్ణ దెవ
ై తవములోని గుణములను సంప్ూర్ణముగా కల్వగశయునాిడు. ఆయన గర్ుము దాలుబడి

మానవునిగా జనిుంచనప్ుపడు, ఒక మానవునికన ఆవశయకమయ
ై ుండిన శర్రర్ము మర్శయు ఆతు వంటి
సకల గుణములను, ఆయన తన మూర్శతమంతములో చదర్ముకునాిడు.
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కరీ.శ. 451లో కూడుకుని ఛాల్విడో న్ ఎకుయమినికల్ సభ మూలతతత వ ఐకయతను గూర్శున బెైబిలు

బో ధ్నను ఈ కనీంది విధ్ముగా కోీడీకర్శంచంది. మర్శయు దానిని ఛాల్విడో న్ కరడ్
ీ , ఛాల్విడో నియన్ స్టింబల్,
మర్శయు డెఫని
ి ష్న్ అఫ్ ఛాల్విడో న్ అని అనేక విధాలుగా పిలుసాతర్మ. సంబంధిత సంగీహము ఈ కనీంది
విధ్ంగా ఉనిది:

మ్న పరభమవెైన యేసు క్రస
ై తవమ్మలో పరిపూరుణడెైయమన్నాడు మ్రియమ
ీ ు ు ద్ెవ

పురుషతవెంలో కూడన పరిపూరుణడెైయమన్నాడు; నిజమ్మగా ద్ేవుడును, నిజమ్మగా
మ్ానవుడున్ెై, హేత బద్ధ మన
ై ఒక ఆతు మ్రియమ ఒక శరీరమ్మ

కల్చగియమన్నాడు . . . సమ్సు విషయమ్మలలో మ్నవెంటటవాడును, పాపమ్మ

లేనివాడును . . . ఎటువెంటట అసపషరతయైనను లేనివాడుగా, మ్ారుపలేనివాడుగా,
విభాగిెంపబడనివాడుగా, వేరుచేయబడనివాడుగా, రెండు సవభావమ్మలతో

అెంగీకరిెంపబడవలస్టినవాడెై యమన్నాడు; ఐకయతను బటటర సవభావమ్మల పరతేయకత ఏ
విధెంగాను తొలగిెంపబడద్ు, క్ాని పరత్ర సవభావెం యొకక ధరుెం

భద్రపరచబడుత ెంద్ి, ఒకక పురుషమ్ూరిులోను, ఒకక మ్నుగడలోను
ఏక్ాభపారయెంతో సమ్ుత్రసుుెంద్ి.

ఈ నిర్వచనము సాంకేతికముగా ఉనిది, కాని మన ఉదదేశముల కొర్కు దీనిని మూడు

భాగములలో కోీడీకర్శంచవచుు. మొదటిగా, యిేసుకు ర్ండు సవభావములు కలవని, ఒకటి దెవి
ై క
సవభావము మర్ొకటి మానవ సవభావము అని ఇది తెల్వయజేసత ుంది.

మ్ూలతతు వ ఐకయతలో, మ్నమ్మ సవభావమ్మను గూరిచ మ్ాటాలడతనమ్మ. మ్నమ్మ
రెండు సవభావమ్మలు మ్రియమ ఒక పురుషమ్ూరిుని గూరిచ మ్ాటాలడతనమ్మ
మ్రియమ ఈ సవభావమ్మలు ఒక్ే పురుషమ్ూరిులో ఐకయపరచబడతనయ.

“సవభావమ్మ” అనగా మ్న అరామ్మ ఏమిటెంటే, ఆయన మ్ానవ సవభావమ్మలో
మ్రియమ మ్రొక సవభావమన
ై ద్ెైవిక సవభావమ్మలో ఉనా విషయమ్మ,

మ్ూలవసుువు, గమణమ్మ, ద్రవయమ్మ ఇద్ే. క్ాబటటర మ్ానవ సవభావమ్మలో

స్ాధనరణెంగా రెండు ద్రవయమ్మలు ఉెంటాయ, శరీరమ్మ మ్రియమ పారణమ్మ, లేక

ఆతీుయ మ్రియమ భౌత్రక విషయమ్మ మ్రియమ ఒక మ్ానవునిగా నివస్టిెంచుటకు
ఒకరు కల్చగియమెండవలస్టిన సెంపూరణ మైన ఉనిక్త అద్ి. మ్రియమ ద్ెవి
ై క

సవభావమ్మలో ద్ేవుని స్ారమ్మలో ఉనా సమ్సు గమణమ్మలు మ్రియమ సమ్సు

శకుులు ఉెంటాయ. మ్రియమ సవభావమ్మ అను మ్ాటను మ్నమ్మ చెప్పి నపుపడు,
యేసుకు రెండు రకమ్మల ఉనిక్త, రెండు రకమ్మల అస్టిాతవమ్మ, రెండు రకమ్మల
జీవనమ్మ ఉనాద్ని చెబమత న్నామ్మ. ఈ విధమ్మగా ఆయన సెంపూరణ ెంగా

మ్ానవుడెైయమన్నాడు, నూటటక్త నూరు పాళళు మ్ానవుడెైయమన్నాడు మ్రియమ
ఒక మ్ానవునిగా పరిగణెంచబడుటకు క్ావలస్టిన సమ్సు మ్మను ఆయన
కల్చగియమన్నాడు. ద్ెవి
ై క సవభావమ్మలో, ఒక ద్ెవ
ై మ్మగాను ద్ెవి
ై కమైన

వయక్తుతవమ్మగాను ఉెండుటకు క్ావలస్టిన సమ్సు మ్మను ఆయన కల్చగియమన్నాడు.
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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— డా. జఞన్ మకననేో
నితయ దదవుని కుమార్మడు ఎలో వేళల దదవునికన ఉండవలస్టిన ప్రతి గుణమును కల్వగశయునాిడు

మర్శయు కల్వగశయుంటాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన తన ఉనికన, జఞానము మర్శయు శకనతలో

అమితముగాను, నితయముగాను, మార్మపలేనివానిగాను ఉనాిడు. కాబటిర, దదవుని సవభావమును గూర్శు
పాత నిబంధ్న బో ధించు ప్రతిది యిేసుకు కూడా వర్శతసత ుంది. దీనిని మనము యోహాను 1:1-3, మర్శయు
10:30; మర్శయు హెబ్ర.ర 1:2-3 వంటి వాకయ భాగములలో చూడవచుు. అంటే యిేసు నిశుయముగా

ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై కరస్ట
ీ తత యునాిడు. ఆయన ఎలో ప్ుపడు దదవుని చతత మును నర్వేర్ముతాడు, మర్శయు ఆయన
ఏ విధ్ముగాను మార్మప చెందనివాడు. ఆయన ఏ వాగాేనమును వనుకకు తీసుకోడు, లేక నర్వేర్ముటలో
విఫలముకాడు. మర్శయు ఆయన స్టిలువలో మన కొర్కు మర్ణంచనప్ుపడు ఆయనలో ఉని ప్ూర్ణతలు
ఆయనను అమితమన
ై విలువగల బల్వగా భదరప్ర్చాయి.

అదద సమయములో, భౌతిక మానవ శర్రర్ము మర్శయు మానవ పారణము వంటి మానవులకు

పారముఖ్యమన
ై ప్రతి గుణమును ఆయన కల్వగశయుండినాడు. అందు వలనే ఆయన బలహీనతను,
గాయమును మర్శయు మర్ణమును అనుభవించాడు; మర్శయు సామానయ భౌతిక ప్ర్శమితయలను

మొదలగువాటిని అనుభవించాడు. హెబ్ర.ర 2:14, 17 మర్శయు 4:15; ఫిల్వప్ప. 2:5-7 వంటి చపటో మనము
యిేసు యొకు సంప్ూర్ణ మానవతవమును గూర్శు చదవవచుు. మర్శయు కరస
ీ త ుగా ఆయన పల షించు

పాతరకు ఆయన మానవ సవభావము ఎంతో పారముఖ్యమయ
ై ునిది. అదద ఆయనను దావీదు వార్సునిగా
ఉండునటట
ో చదస్టింది, ప్రవకత గా, యాజకునిగా మర్శయు ర్ాజుగా ఉండుటకు అవకాశం ఇచుంది. మర్శయు
హెబ్ర.ర 2:14-17లో మనము చదువునటట
ో , మన కొర్కు మర్ణంచనప్ుపడు మన ప్రతాయమాియముగా

ఉండుటకు అది ఆయనను అర్ముని చదస్టింది, ఎందుకంటే నిజమన
ై మానవుని మర్ణము మాతరమే మానవ
మర్ణమునకు పారయశ్చుతత ము చెల్వోంచగలదు.

నరావతనరమ్మలో, కుమ్ారుని నితయతవమ్మ నుెండష కల్చగియమనా తెండషర పరిశుద్నధతు
ద్నవరా మ్రియ మీద్ిక్త ద్ిగిరాగా ఆమ తన మ్ానవ సవభావమ్మలోన్ే గరభమ్మ

ద్నల్చచెంద్ి. క్ాబటటర మ్ానవులకు అనుబెంధమ్మ కల్చగిన పరత్రద్ి ఆయనలో ఉనాద్ి,
మ్రియమ ఆయన పో ల్చక్లుగా ఉెండుటకు ద్ేవుడు మ్నలను సృజెంచిన ద్ననిలో
పారమ్మఖ్యమన
ై పరత్రద్ి ఆయనలో ఉెండషనద్ి. ఆయనకు మ్ానవుల వెంటట

మ్మ్క్ారాలు ఉెండషనవి, మ్ానవుల వెంటట మ్నసుీ ఉెండషనద్ి; మ్ానవులు చేయమ
విధమ్మగాన్ే ఆయన తన స్ ెంత నిరణ యాలను తీసుకున్నాడు. ఎడవర్డ్ ్

చెబమత నాటు
ి ద్ి “అవగాహన యొకక అెంత్రమ్
ల , ఆయన చివరిక్త చేస్టన

విషయమై”యమనాద్ి. క్ాబటటర మ్ానవులుగా మ్న ఉనిక్తక్త మ్రియమ క్ారయమ్మలకు
సెంబెంధమ్మ కల్చగియమెండు పరత్రద్ి, యేసు కల్చగియమెండషన్నడు. అయతే అద్ే

సమ్యమ్మలో, అద్ుభతమ్మగా తెండషరతో తనను కల్చగియమెండషన బాహయ మ్హిమ్ను
అతడు విడషచిప్ెటన
టర పపటటక్ర, ద్ేవుని కుమ్ారునిగా ఆయన కల్చగియమెండషన మ్మఖ్య
గమణమ్మలను ఆయన విడషచిప్ెటరలేద్ు. ఆయన అపపటటక్ర సరవశక్తుమ్ెంత నిగా

ఉన్నాడు. ఆయన అపపటటక్ర సరవ జఞానిగా ఉన్నాడు. ఆయన అపపటటక్ర మ్ారుపలేని
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సందర్శించండి.
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పరిశుద్ధ త కల్చగియమెండషన్నడు. ద్ేవుని కుమ్ారునిగా విమోచన ఎెంద్ుకు

జరుగమత నాద్ో సెంపూరణ మ్మగా ఎరిగియమెండషన్నడు. ఈ విధమ్మగా, ఆయన నితయ
ద్ెైవతవమ్మలో భాగమైన ఇవనిాటటలో ద్ేనిని ఆయన విడషచిప్ెటరలేద్ు... క్ాబటటర
మ్ూలతతు వ ఐకయతలో ఉనా రెండు సవభావమ్మలను గూరిచ మ్నమ్మ

పరశాెంచినపుపడు, మ్ానవ సవభావమ్మ సెంపూరణ మ్మగా ఉనాద్ని మ్నమ్మ

ఉద్నాటటసు ున్నామ్మ ఎెంద్ుకెంటే మ్ానవులకు విమోచన అవసరమైయమనాద్ి.

క్ేవలెం ద్ేవుడు మ్ాతరమే అటటర క్ారయమ్మను చేయగలడు క్ాబటటర మ్నమ్మ సెంపూరణ

ద్ెైవిక సవభావమ్మను చూడగలమ్మ. ద్ేవుడు రక్షకుడెైయమన్నాడు. క్ాబటటర , సెంపూరణ
ద్ెైవతవమ్మ, సెంపూరణ మ్ానవతవమ్మ, ఒక్ే పురుషమ్ూరిుగా ఉనిక్తలో ఉెండషనద్ి.

— డా. థామస్ నటెరల్ి
ర్ండవదిగా, యిేసులోని ర్ండు సవభావముల మధ్య ఉని వయతాయసమును గూర్శు కూడా

ఛాల్విడో న్ కరడ్
ీ మాటాోడుతయంది. దెవి
ై కమైన మర్శయు మానవ సంబంధ్మైన ఈ ర్ండు గుణములను
మిళితం చదయు మిశీమజఞతి సవభావము ఆయనకు లేదు. సర్శకదా, ఆయన కల్వగశయుని మానవ

సంబంధ్మన
ై గుణములు దెైవికమన
ై తన గుణములను ఆటంకప్ర్చవు, లేదా ఆయన కల్వగశయుని
దెైవికమన
ై గుణములు మానవ సంబంధ్మైన గుణములను పంప ందించవు. ప్రతి ఒకు సవభావం

సంప్ూర్శతగా మార్మపలేనిదిగానే నిల్వచయుంటటంది. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 1:3, మర్శయు 8:40లో
యోహాను యిేసు యొకు దెైవతవమును మర్శయు మానవతవమును ఉదాాటించన విధానములో దీనిని
మనము చూసాతము. ఇందు మూలముగానే యిేసు దదవుడెయ
ై ునిప్పటికన కూడా జఞానములోను,

అనుభవములోను దయలోను ఎదగవలస్టియుండినది. ఆయన మానవ సవభావము దృషిరలో, ఆయన
నడచుట, మాటాోడుట, ఆలోచంచుట మొదలగు వాటిని నేర్ముకోవలస్టియుండినది. ఆయన దదవుని

చతత మును కూడా నేర్ముకొనవలస్టియుండినది. కరస
ీ త ుగా యిేసు యొకు పాతరకు ఇవి పారముఖ్యమన
ై విగా
ఉండినవి ఎందుకంటే మానవ దృషిరకోణములో ఆయన జఞానములోను అనుభవములోను ఎదుగుటకు

అవి అవకాశము ఇచునవి, తదావర్ా హెబ్రర 2:17-18లో మనము చదువునటట
ో ఆయన, మన ప్టో మర్శ
ఎకుువ కర్మణను కనికర్మును చూప్వచుు.

మూడవదిగా, యిేసు ఒకే వయకనత అని ఛాల్విడో న్ కరడ్
ీ ఉదాాటిసత ుంది.
మ్ూలతతు వ ఐకయతను గూరిచ మ్నమ్మ మ్ాటలాడునపుపడు, ఆ సూతరమ్మలో
ఉనా వయక్తు కరు గాను, లేక రాయబారిగాను ఉన్నాడు. తతు వమ్మలో రెండు

సవభావమ్మలు ఉన్నాయ. మ్రియమ ఆయన సవభావమ్మల ద్నవరా జరుగమ

క్తీయలు, కరు గా ద్ేవుడు ఉన్నా లేక కరు గా మ్ానవుడు ఉన్నా, ఒక్ే నితయ వాసు వికత
ద్నవరా చేయబడుచున్నాయ. క్ాబటటర , మ్నమ్మ ఆలోచిెంచగల ఆ “వయక్తు” ఆ

సవభావమ్మను కల్చగియమన్నాడు. ఈ శరీరమ్మ ఎవరిద్ి? ఇద్ి న్న శరీరమ్మ, ఇద్ి
న్నద్ి, ఇద్ి న్ేను, ద్ననిన్ే “వయక్తు” అెంటారు. న్ేను కల్చగియమనాద్ి సవభావమ్మ,
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ర్ండవ పాఠము: కరీసత ు

మ్రియమ వయక్తు ఇతరులతోను మ్రియమ మ్నస్ాక్షతోను అనుబెంధపరచుక్ొను
లోతెైన సతయమైయమన్నాడు.

— డా. జఞన్ మకననేో
మ్రియమ ఇద్ి ద్ేవుని జఞానమ్మ, నరావతనరమ్మ యొకక మ్రుమ్మ ఏమ్నగా, ఈ
రెండు సవభావమ్మలలో మ్ానవ చితు మ్మ, ద్ెైవ చితు మ్మ, మ్ానవ ఆపాయయతలు,
ద్ెైవిక ఆపాయయతలు, మ్ానవ జఞానమ్మ, మ్రియమ మ్ానవ అజఞానమ్మ ద్ెైవిక

సరవజా తతో కలస్టి ఒక్ే వయక్తులో నివస్టిెంచనయ. తెండషరక్త లోబడష విధేయతతో యేసు
తనలోని క్రస
ీ ు ు పాతరను పరకకనబటటర తన మ్ానవతవమ్మలో మ్ాటాలడషన క్ొనిా

సమ్యమ్మలు ఉన్నాయని మ్నమ్మ అరా మ్మ చేసుకునపుపడు లేఖ్నమ్మలోని
అన్ేక విషయమ్మలను మ్నమ్మ అరా మ్మ చేసుక్ోగలుగమతనమ్మ. ఆయన తన

ద్ెైవతవమ్మలో క్ొనిా స్ారుల ఏకమ్మగా వయవహరిెంచనడు. “న్ేను మీ పాపమ్మలను
క్షమిెంచియమన్నాను,” అని స్టెలవిచుచచున్నాడు. ద్ేవుడు తపప పాపమ్మలను
ఎవరు క్షమిెంచగలరు? అయతే ఈ రెండు ఒక్ే పురుషమ్ూరిు, ఒక్ే వయక్తు

చేయమచున్నాడు. క్ాబటటర మ్రొకస్ారి, విమోచన క్ొరకు పురుషమ్ూరిులో ఐకయత
ఉెండనల్చ, అనగా ద్ేవుడు మ్ానవుడు కలస్టియమనా ఒక్ే పురుషమ్ూరిు యొకక
ఏకతవమ్మ ఉెండనల్చ.

— డా. థామస్ నటెరల్ి
ఒక మానవుడు వాని శర్రర్ంలో దెవి
ై కమైన మూర్శతమంతమునకు అతిథదయియిై

యునాిడనిటటరగా, ఆయన ఇర్మవుర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు గలవాడు లేదా ర్ండు మనసుిలుగలవాడు
కాడు. మర్శయు దెవి
ై కమన
ై ఒక ప్ుర్మష్మూర్శత ఒక మానవునితో కల్వస్టిపల యాడనిటటరగా, ఆయన ఏదో
ఒక విధ్ంగా ఇర్మవుర్మ ప్రతయద క ప్ుర్మష్మూర్మతల లేదా మనసుిల కలయికయిైయుని లేక

మిశీమజఞతియియ
ై ుని ఒక మూర్శతమంతము కాడు. యోహాను 17:1-5 మర్శయు కొలస్ట్ి. 2:9 వంటి
వాకయభాగములలో మనము చూచునటట
ో , యిేసు ఎలో ప్ుపడు దదవుని కుమార్మడు అని పిలువబడు

తిరతవములోని అదద నితయమన
ై ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత అయుయనాిడు. యిేసు ప్రతి దెవి
ై క గుణమును
సంప్ూర్ణమన
ై ర్రతిలో ప్రతయక్షప్ర్చుచునాిడు కాబటిర ఇది చాలా పారముఖ్యమైన విష్యము.

ఉదాహర్ణకు, తనలోని మానవ దృషిరకోణములో నుండి ఆయన జఞానమును నేర్ముకోవలస్టియుండినది.
అయితద ఆయన దెైవిక సవభావము మర్శయు మూర్శతమంతములో, ఆయన ఎలో ప్ుపడు సర్వజఞాని

అయుయనాిడు మర్శయు అయుయంటాడు. మర్శయు యిేసు ప్రతి దెైవిక గుణమును సంప్ూర్ణముగా

వయకత ప్ర్మసాతడు కాబటిర, నిసిందదహముగా మనము ఆయనను నమువచుు స్టేవించవచుు, మర్శయు
ఆయన చదస్టన
ి ప్రతి వాగాేనమును మర్శయు ప్రణాళికను నర్వేర్ముటకు ఆయన మీద ఆధార్ప్డవచుు.
ఇప్పటి వర్కు ఉనికనలో ఉండిన మనుష్యయలలో సంప్ూర్ణముగా దదవునిగాను సంప్ూర్ణముగా

మానవునిగాను ఉని ప్ుర్మష్మూర్శత యిేసు ఒకుడద. ఈ విశేష్మన
ై గుణము మనకు ఎంతో ఆదర్ణను
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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కల్వగశంచాల్వ. ఆయన సంప్ూర్ణముగా మానవుడెయ
ై ునాిడు కాబటిర, మన బలహీనతలలోను శీమలలోను
మనపై కనికర్ము చూప్గలడు. మన ర్క్షకుడు వాటనిిటిని అనుభవించాడు. మర్శయు పాప్ములో
ప్డకుండానే ఆయన ఈ జీవితమును అనుభవించాడు, కాబటిర ఆయనను మనము సంప్ూర్ణముగా

నమువచుు మర్శయు అనుసర్శంచవచుు. అదద సమయములో, ఆయన దదవుడెైయునాిడు కాబటిర, ఏ
మానవ బలహీనతా కూడా మనలను విమోచంచు ఆయన సామర్ాామును తీస్టివయ
ే లేదనే సంప్ూర్ణ

నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు, మర్శయు ఆయన చదస్టన
ి వాగాేనములను, ప్రణాళికలను
నర్వేర్ముటకు ఆయన యొదే అమితమన
ై శకనత అధికార్ము ఉనాియి. యిేసు సంప్ూర్ణముగా

మానవుడు మర్శయు సంప్ూర్ణముగా దదవుడెైయునాిడు కాబటిర ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నాయకుడు,
విజఞాప్న చదయువాడు మర్శయు ర్క్షకుడెయ
ై ునాిడు.

ఆయన నర్ావతార్ము దృషారా యిేసు యొకు జననము మర్శయు స్టిదధపాటటను మనము

చూశాము కాబటిర, ఆయన బాపిత సుమును చూచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

బాప్ిు సుమ్మ
యిేసు బాపిత సుము ఆయనను ప్ర్శచర్యకు స్టిదధప్ర్చన మూడు మార్గ ములను ప్ర్రక్షించుట దావర్ా

యిేసు బాపిత సుమును మనము చూదాేము, అది ఆయనను కరీసత ు అని నిశుయప్ర్చంది అను
వాసత వమును చూచుటతో ఆర్ంభిదాేము.

క్రీసు ు అని నిశచయపరచబడుట
ఒక భావనలో, ఆయన నర్ావతార్ము దాల్వున సమయము నుండద యిేసు కరస
ీ త ు యొకు పాతరను

కల్వగశయునాిడు. ఆయన దావీదు స్టింహాసనమునకు వార్సునిగా జనిుంచాడు, మర్శయు దదవదూతలు
ఆయన కరీసత ు అని ప్రకటించార్మ. అయితద ఆయన నియామకము బాపిత సు సమయము వర్కు

ప్రకటించబడలేదు, బాపిత సుములో తిరతవములోని ఇతర్ సభుయలు లోకమునకు మొటర మొదటి సార్శగా
ప్రకటించార్మ. పావుర్ము ర్ూప్ములో ఆయన మీద వాలుట దావర్ా యిేస్టే కరీసతని ప్ర్శశుదాధతు

నిశుయప్ర్చాడు. ఆకాశము నుండి బిగగ ర్గా ప్లుకుట దావర్ా తండిరయిన
ై దదవుడు ఆయనను కరీసత ుగా
నిశుయప్ర్చాడు.

ప్ర్శశుదాధతు మర్శయు తండిర ఆ సమయములో “కరీసత ు” అను ప్దమును

ఉప్యోగశంచకపల యినప్పటికర, ఈ చహిములను ప ందుకొనువాడు కరస
ీ త ు అని దదవుడు అప్పటికే

బాపిత సుమిచుు యోహానునకు బయలుప్ర్చాడు. మనము ఈ వివర్ాలను లూకా 3:15-22, మర్శయు

యోహాను 1:19-36లో చూడవచుు. దదశమునకు మర్శయు లోకమునకు దదవుని కరస
ీ త ు తయదకు వచాుడని
ప్రకటించుట దావర్ా యిేసును ఈ బాధ్యత కొర్కు ఈ నిశుయత స్టిదధప్ర్చంది.

యిేసు బాపిత సుము యొకు ర్ండవ ప్ర్శణామము ఏమిటనగా అది ఆయనను కరస
ీ త ు యొకు

పాతరను పల షించుటకు అభిషేకంన చంది.
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పాతరను పో ష్ిెంచుటకు అభష్ేక్తెంచబడుట
మస్ట్ియతవమునకు యిేసు ఎనిడును నూన పల స్టి అభిషేకనంచబడలేదు అను విష్యము

యిేసును కరస
ీ త ు అని పిలచుటకు ఎకుువగా చూప్బడిన ఒక అభయంతర్మైయునిది. అయితద బాపిత సు
సమయములో యిేసు ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా అభిషేకనంచబడినాడని సువార్త నివేదికలు

తెల్వయజేసత ునాియి. ఈ అభిషేకము యిేసు కరీసతని అధికార్శకముగా ప్రకటించ ప్ర్శచర్య కొర్కు ఆయనకు
శకనతని ఇచుంది. నర్వతార్శయిన
ై దదవునిగా, యిేసు సర్వశకనతమంతయడు. అయితద కరస
ీ త ు అను పాతర ఒక

మానవ పాతర అయుయనిది. కాబటిర, తాను ర్క్షించుటకు వచున ప్రజల వల ఉండుటకు ఆయన తన శకనతని
మహమను మర్మగుప్ర్చుకునాిడు. అభిషేకనంచబడిన ఇతర్ మానవుల వల , తన ప్ర్శచర్య కొర్కు

యిేసు ప్ర్శశుదాధతు శకనత మీద ఆధార్ప్డా్డు. లూకా 4:1, 14 మర్శయు అప . 10:38 వంటి చపటో దీనిని
మనము చూసాతము.

ప్ర్శశుదాధతు నుండి యిేసు ప ందుకుని శకనతని గూర్శు యోహాను 3:34లో ఏమని

వారయబడియునిదో వినండి.
ఏలయనగా ద్ేవుడు తనను పెంప్ినవానిక్త క్ొలతలేకుెండ ఆతుననుగీహిెంచును
గనుక ఆయన ద్ేవుని మ్ాటలే పలుకును (యోహాను 3:34).

యిేసు బాపిత సుము యొకు మూడవ ప్ర్శణామము ఏమనగా నర్వేర్ుబడిన నీతి.

న్ెరవేరచబడషన నీత్ర
బాపిత సుమిచుు యోహాను యొదే బాపిత సుము ప ందుటకు యిేసు వచునప్ుపడు, యిేసు

అప్పటికే నీతిమంతయడు కాబటిర యోహాను నిర్ాకర్శంచాడు. యిేసు ఎనిడును పాప్ము చదస్టియుండలేదు
కాబటిర, ఆయనకు మార్మమనసుి ప ందవలస్టిన ప్ని లేదు. అయితద తాను వయకనతగతముగా

పాప్ర్హతముగా ఉండుట సర్శపల దు అని చెబుతూ యిేసు సపందించాడు; ఆయనకు నియమించబడిన
నీతి కనీయలనిిటిని కూడా ఆయన నర్వేర్ువలస్టియుండినది.

మతత యి 3:14-15లో వార్శ మధ్య జర్శగన
శ సంభాష్ణను వినండి:
అెంద్ుకు యోహాను న్ేను నీచేత బాప్ిు సుమ్మ ప ెంద్వలస్టినవాడన్ెై యమెండగా నీవు
న్నయొద్ా కు వచుచచున్నావా? అని ఆయనను నివారిెంపజూచెను గాని యేసు

ఇపపటటక్త క్ానిమ్ము; నీత్ర యావతు ఈలాగమ న్ెరవేరుచట మ్నకు తగియమనాద్ని
అతనిక్త ఉతు రమిచెచను గనుక అతడనలాగమ క్ానిచెచను (మ్తు య 3:14-15).

ఆ ర్పజులలో యోహాను మాతరమే ప్రజలకు బాపిత సుమియుయటలేదు అని అర్ాము చదసుకొనుట

దావర్ా యిేసు బాపిత సుము యొకు పారముఖ్యత సపష్ర మవుతయంది. యోహాను గుంప్ుతో సహా అనేక
యూదుల గుంప్ులు ఆ కాలములో యిర్ూష్లేములో ఉని భరష్రతవము నుండి తమను తాము

వేర్మప్ర్చుకొని, తమను తాము ఇశాీయిేలులో మిగశల్వయుని నీతిగల శేష్ముగా భావించుకునేవార్మ.
మర్శయు తమ గుంప్ులో సభుయలను చదర్ముకొనుటకు బాపిత సుము లేక శుదీధకర్ణ ఆచార్ములను
అనుసర్శంచదవార్మ. కాబటిర, యిేసు యోహాను దావర్ా బాపిత సుము ప ందినప్ుపడు, ఇశాీయిేలులో
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మిగశల్వయుండిన నముకమన
ై నిజమన
ై శేష్ముతో తనను తాను గుర్శతంచుకొనుటకు తగశన నీతి
కార్యమును ఆయన చదశాడు.

యిేసు జననము మర్శయు స్టిదధపాటటను నర్ావతార్ము మర్శయు బాపిత సుము దృషారా మనము

చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన దృషిరని శోధించబడుట వప్
ై ుకు మళిిదాేము.

శోధన
యిేసు శోధించబడిన సనిివేశము సుప్ర్శచతమైనది. మతత యి 4:1-11, మర్శయు లూకా 4:1-13

దీనిని గూర్శున వివర్ాలను నివేదస
ి త ుంది. కుోప్త ముగా, యిేసు ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా అర్ణయములోనికన

నడిపించబడి సాతానుచద శోధింప్బడుటకు ముందు నలుబది దినములు ఉప్వాసమునాిడు. అయితద
తన శార్రర్క బలహీన స్టిాతిలో కూడా, యిేసు ఆతీుయముగాను మానస్టికముగాను బలముగా ఉనాిడు.

తాను ఆకల్వగొనియునప్ుపడు కూడా, తన అవసర్తలను తీర్ముకొనుటకు దెైవిక శకనతని ఉప్యోగశంచుటకు
నిర్ాకర్శంచాడు. ఆయనకు అధికార్ము ఉండి కూడా, తన యోగయతను చూప్ుట దావర్ా తనను తాను
నిర్ూపించుకొనుటకు నిర్ాకర్శంచాడు. మర్శయు తండిర కొర్కు లోకమును జయించు లక్షయము

కల్వగశయుండి కూడా, దదవుని విర్పధిని స్టేవించు సులువన
ై మర్శయు పాప్భర్శతమన
ై మార్గ మును
ఎంచుకొనుటకు నిర్ాకర్శంచాడు.

సాతాను దావర్ా యిేసు అనుభవించన శోధ్నను అనేకమంది వేదాంతవేతతలు ఆదికాండము 3లో

ఏదెను వనములో ఆదాము హవవలు అనుభవించన శోధ్నతో పల లుుతార్మ. ర్పమా. 5:12-19లో పౌలు
చెబుతయనిటటర, ఆదాము వల న యిేసు కూడా తన ప్రజలకు ప్రతినిధిగా ఉనాిడు. అయితద ఆదాము

విఫలమై మానవ జఞతి అంతటి మీదికన శ్చక్షను తీసుకొనిర్ాగా, యిేసు శోధ్నను జయించ తన ప్రజలకు
ర్క్షణను కొనితెచాుడు.

యేసు శోధిెంచబడన్డు. మ్న వలె ఆయన అనిా విధనలుగా శోధనను

అనుభవిెంచనడు, అయనను ఆయన పాపమ్మ చేయలేద్ని బబి
ై లు స్టెలవిసుుెంద్ి.
అవును, ఒకరు అరణయమ్మలోని శోధన, లేక శోధనలను గూరిచ ఆలోచన

చేయవచుచ, ఇద్ి ఆయన బాప్ిు సుమ్మ తరువాత ఆయన బహిరెంగ పరిచరయను
ఆరెంభెంచుటకు మ్మెంద్ు సవయెంగా అపవాద్ిని ఎద్ురొకనపుపడు కల్చగిన

మ్ూడషెంతల శోధన. మ్నలో చనలామ్ెంద్ిమి అపవాద్ిని ఎద్ురోకమ్మ — వాడష

సహాయకుడు ఒకడు మ్నకు చనలు — క్ాని యేసు క్ొరకు స్ాతననుడు సవయెంగా
వచనచడు. అయతే యేసు జీవితమ్ెంతన ఒక శోధనయైయమనాద్ి. ఆయన క్ేవలెం

ఆ సమ్యమ్మలో మ్ాతరమే శోధిెంపబడషన్నడు అనుట ప రపాటు అవుత ెంద్ి అని

న్న అభపారయెం. ఆ శోధనలు చనలా ప్ెద్ావి అని మ్రియమ అవి పరతయే కమ్మగా ఆయన
గమరిుెంపు మ్రియమ పరిచరయ మీద్ ద్ృష్ిరప్ెటర ాయని న్న అభపారయమ్మ. తన

జీవితక్ాలమ్ెంతన యేసు శోధిెంపబడషన్నడని న్న అభపారయెం. యేసు మ్న పరత్రనిధి
అయమయన్నాడు అనునద్ి ఇకకడ మ్మఖ్య విషయెం. ఆయన మ్నకు

పరతనయమ్ాాయమైయమన్నాడు. ఆయన రెండవ ఆద్నమ్మ, అనగా రెండవ
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పురుష డెైయమన్నాడు. క్ాబటటర , ఆద్నమ్మ తోటలో శోధిెంపబడషనటు
ల , చివరి ఆద్నమ్మ
కూడన సరపమ్మ ద్నవరా శోధిెంపబడవలస్టియమనాద్ి. ఆయన మ్నకు పారత్రనిధయెం
వహిెంచనలెంటే, మ్నమ్మ శోధిెంపబడషనటు
ల అనిా విధనలుగా ఆయన కూడన

శోధిెంపబడనల్చ. లేకపో తే, ఆయన మ్నకు పరతనయమ్ాాయమ్మ క్ాలేడు. తన పరిచరయ
క్ాలమ్మలోని ఏ సమ్యమ్మలో కూడన యేసు పాపమ్మ చేయలేద్ని లేఖ్నమ్మ
సపషరమ్మగా చెబమత ెంద్ి. ఆయన పాపమ్మలేనివాడు. ఆయన ఆలోచనలోను,
మ్ాటలోను, క్ారయమ్మలోను పాపమ్మలేనివానిగా ఉెండెను. అయతే మ్న
పాపమ్మలను మోయమవానిగా, మ్న పరతనయమ్ాాయమ్మగా ఆయన
శోధిెంపబడవలస్టియమెండషనద్ి అని న్న అభపారయెం.

— డా. డెర్క్స డబుోా. హెచ్. థామస్
ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, యిేసు అనుభవించన శోధ్నలోని మూడు ముఖ్యమన
ై

విష్యములను మనము చూదాేము. మొదటిగా, ఆయన అనుభవించన శోధ్న ఆయనకు విధదయతను
నేర్పశ ంది.

విధేయత
హెబ్ర.ర 5:8-10 చెబుతయనిటట
ో :
[యేసు] తనను ప ెంద్ిన శీమ్లవలన విధేయతను న్ేరుచక్ొన్ెను. మ్రియమ ఆయన
సెంపూరణస్టద్
ి ధ ి ప ెంద్ినవాడెై . . . తనకు విధేయమలెైన వారికెంద్రిక్తని నితయ రక్షణకు
క్ారకుడనయను (హెబ్ర.ర 5:8-10).

యిేసు సంప్ూర్ణంగా పాప్ర్హతయడు; ఆయన ఎనిడును దదవునికన అవిధదయుడు కాలేదు. అయితద

ఆయన ప్ూర్శతగా మర్శయు నిజముగా మానవుడెయ
ై ునాిడు కూడా. కాబటిర, ఆయన దదవుని యొకు
నీతిగల అవసర్తలను నేర్ముకొని, తాను జీవితములో ఎదుర్ొును సవాళో ను మర్శయు శోధ్నలను

అధిగమించవలస్టియుండెను. ఆయన అనుభవించన శోధ్నలలో మనము చూచునటట
ో , ఆయన ధ్ర్ుశాసత ర
నియమములను అనుసర్శంచుట దావర్ా, మర్శయు ఆయన జీవితములో దదవుని ప్రణాళిక ప్టో విధదయత
చూప్ుట దావర్ా యిేసు దదవునికన విధదయుడెైయాయడు. మర్శయు ఈ విధదయత కరీసత ుగా ఆయనకు

ఇవవబడిన ప్ని కొర్కు ఆయనను స్టిదధప్ర్చంది, ఎందుకంటే హెబ్రర 5:9లో మనము చదువునటట
ో , ఇది
ఆయనను అర్ుమన
ై అర్పణగా చదస్టింది, తదావర్ా ఆయన నితయ ర్క్షణకు మార్గ మయాయడు.

మనము ప్రసత ావించు ర్ండవ ఆలోచన ఏమనగా, యిేసు అనుభవించన శోధ్న ఆయనలో ప్రజల

ప్టో కనికర్ము ప్ుటిరంచంది.

కనికరమ్మ
యిేసు శోధ్నకు లొంగశపల లేదు. కాని దాని బాధ్ను ఆయన అనుభవించాడు. సాతానుడు ఆయన

ముందుంచన విష్యములు ఆశ్చంచదగశనవని ఆయన గుర్శతంచాడు, మర్శయు ఉప్వాసము తర్మవాత
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: కరీసత ు

ఆయన బలహీన స్టిాతి వాటి మీద ఆశను మర్శంతగా బలప్ర్చయుంటటంది. మర్శయు మనము మన
జీవితములో ఇలాంటి శోధ్నలతో సంఘర్షణ చదసత ునప్ుపడు తాను సవయంగా ప ందిన అనుభవము
ఆధార్ంగా మనలను అర్ాం చదసుకొని మనపై కనికర్మును చూప్ుతాడు. హెబ్రర 4:15లో మనము
చదువునటట
ో :

మ్న పరధననయాజకుడు మ్న బలహీనతలయెంద్ు మ్నతో సహానుభవమ్మ

లేనివాడు క్ాడు గాని, సమ్సు విషయమ్మలలోను మ్నవలెన్ే శోధిెంపబడషనను,
ఆయన పాపమ్మ లేనివాడుగా ఉెండెను (హెబ్రర 4:15).
యేసు పాప శోధనను ఎద్ురొకన్నాడు మ్రియమ ఎద్ురిెంచనడు, మ్రియమ ఆయన
అనిా విధనలుగా సెంపూరణ ెంగా మ్ానవుడెైయమెండెను గనుక క్స
రై ు వులకు గొపప
ఆద్రణను కలుగజేశాడు. ఆయన శోధనను అనుభవిెంచనడుగాని ద్ననిక్త

ల ెంగిపో లేద్ు. యేసు శోధనను అధిగమిెంచుట క్స
రై ు వులు శోధనను జయెంచుటకు
ఒక మ్ాద్ిరిగా ఉనాద్ని అనిప్ిసు ుెంద్ి.

— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
యేసు పాప శోధనను ఎద్ురొకని ద్ననిని జయెంచనడని మ్నమ్మ

పరిగణెంచినపుపడు, హెబ్రర 4 ఈ విషయమ్మను గూరిచ విస్ాురమ్మగా

మ్ాటాలడుత ెంద్ి అని అగమపడుత ెంద్ి. మ్నమ్మ ఒెంటరిగా ఉన్నామ్మ, మ్రియమ
ఏద్ెైన్న తపుప లేక క్రడు చేయమనపుపడు మ్నమ్మ మ్ాతరమే చేసు ున్నామ్మ అన్ే

అనుభవమ్మ మ్నలను భయభారెంత లకు గమరి చేసు ుెంద్ి అని అద్ి చెబమత ెంద్ి.
వాసు వానిక్త, శోధిెంపబడుట అెంటే ఏమిటో యేసు తన భూలోక జీవితమ్మలో

అరా మ్మ చేసుకున్నాడు, మ్రియమ న్ేడు మ్న గొపప పరధనన యాజకునిగా పరలోక
సా లమ్మలలో ఉనపుపడు కూడన ఈ అవగాహన ఆయనకు ఉెంద్ి. క్ాబటటర మ్నమ్మ

ఒెంటరివారమ్మ క్ామ్మ అన్ే నిశచయతను మ్నమ్మ కల్చగియమెండవచుచ, మ్రియమ

యేసు సవయెంగా అనుభవిెంచి అరా మ్మ చేసుక్ోలేనిద్ి ఏద్ి లేద్ు మ్రియమ ఇపుపడు
ఈ పరిస్టా త్ర
ి లో ఆయన మ్నకు సహాయకునిగా ఉెండుటకు స్టిద్ధమ్మగా ఉన్నాడు
అన్ే నిశచయతను కూడన మ్నమ్మ కల్చగియమెండవచుచ.

— డా. జేమ్సి డి. స్టిుత్ III
యిేసు శోధ్నకు అనుబంధ్ముగా మనము ప్రసత ావించు మూడవ ఆలోచన ఆయన నిష్ుళంకత.

నిషకళెంకత
నిష్ుళంకత అనగా పాప్ము చదయుటకు అసమర్ాత అని చెప్పవచుు. యిేసు పాప్ము చదయు

సమర్ాత కల్వగశయుండలేదు అని కస
ై త వులు శతాబాేలుగా చెబుతయనాిర్మ. వేదాంతవేతతలు యిేసు యొకు
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: కరీసత ు

నిష్ుళంకతను ఆయన శోధ్నకు అనుబంధించ మాటాోడతార్మ ఎందుకంటే సాధ్యమన
ై టో యితద యిేసు తన
జీవితములోని ఈ కాలములో పాప్ము చదస్టయ
ి ుండదవాడు.

యిేసు ఎనిడును పాప్ము చదయలేదని కైసతవులంతా అర్ాము చదసుకుంటార్మ. ఆయన

ఎనిడును శోధ్నకు లొంగశపల లేదు, లేక దుష్ర ఆలోచన లేక తలంప్ు కల్వగశయుండలేదు, లేక పాప్ప్ు
మాటను ప్లుకలేదు. 2 కొర్శంథీ 5:21; హెబ్ర.ర 4:15 మర్శయు 7:26; 1 పేతయర్మ 2:22; మర్శయు 1
యోహాను 3:5 వంటి చపటో ఆయన పాప్ములేని గుణము ఉదాాటించబడింది.

అయితద ఆయన పాప్ము చదయు సామర్ాాము కల్వగశయుండలేదు అను మాట కూడా నిజమే.

మనము చూచనటట
ో గా, యిేసు తిరతవములో ర్ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత అయుయనాిడు. మర్శయు దదవుడు
పాప్ము చదయలేడు, ఎందుకంటే ఆయన సవభావమునకు భినిముగా ఉని మార్గ ములలో ఆయన

కార్యము చదయలేడు. తిరతవములోని ముగుగర్మ ప్ుర్మష్మూర్మతలు ఎలో ప్ుపడు నిష్ుళంకత కల్వగశయునాిర్మ
మర్శయు కల్వగశయుంటార్మ. హబ. 1:13; యాకోబు 1:13; 1 యోహాను 1:5; వంటి చపటో మర్శయు అనేక
ఇతర్ చపటో మనము దీనిని చూసాతము.

అయితద ఇది ఆయన అనుభవించన శోధ్నను తకుువగా చదయదు. మానవ సవభావములో

ఉనిందున యిేసు శోధ్నను మానవ దృకపథములో నుండి అనుభవించాడు. ఆయనకు

ప్రతిపాదించబడిన వసుతవుల యొకు విలువను ఆయన గుర్శతంచాడు మర్శయు అవి ఆయనకు ఇవవగల

లాభములను కూడా ఆయన అర్ాము చదసుకునాిడు. కాబటిర, ఆయన విధదయత మర్శయు కనికర్మును
మనము ఏ విధ్ముగా కూడా చనిబుచుకూడదు. వాసత వానికన, యిేసు నిష్ుళంకమైనవాడు కాబటిర,

ఆయన విధదయత మర్శయు కనికర్ము ఇంకా గొప్పవి అని మనము చెప్పవచుు, ఎందుకంటే ఆయన ఆ
అనుభవములో నుండి సంప్ూర్ణముగా నేర్ముకొని మన అవసర్తలకు అనుగుణంగా ఇప్ుపడు మనకు
సపందిసత ాడు.

యిేసు జననము మర్శయు స్టిదధపాటట కాలములు సువార్త లలో కుోప్త ముగా వివర్శంచబడినవి

కాబటిర, వాటిని కొనిిసార్మో నిర్ో క్షయపటేర అవకాశం ఉంటటంది. అయితద వాటిలో అనేక పారముఖ్యమైన

సతయములు ఉనాియి. మర్శయు వాగాేనము చదయబడిన దదవుని అభిషికత ుడు వచాుడు అనే నిశుయత

వీటిలో అతయంత పారముఖ్యమన
ై ది. కరస
ీ త ు అను పాతర కొర్కు యిేసు జననము మర్శయు స్టిదధపాటట దదవుని
గొప్ప పేరమ మర్శయు కర్మణను బయలుప్ర్మసాతయి, ఎందుకంటే ఆయన మనలను పాప్ము మర్శయు
మర్ణప్ు కోర్లలో విడిచపటర లేదుగాని, తన స ంత కుమార్మని మన కరస
ీ త ుగా ప్ంపి తన వాగాేనమును
నిలుప్ుకునాిడు.

ఆయన జననము మర్శయు స్టిదధపాటట వలుగులో కరీసత ుగా యిేసు యొకు పాతరను చూశాము

కాబటిర, ఆయన బహర్ంగ ప్ర్శచర్యను అనేవషించుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.
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బహిరెంగ పరిచరయ
ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, యిేసు బహర్ంగ ప్ర్శచర్యను ఆయన బహర్ంగముగా

బో ధించుట ఆర్ంభించనప్ుపడు ఆర్ంభమై, ఆయన అంతిమ యిర్ూష్లేము ప్రవేశములో ముగశస్టన
ి దిగా
నిర్వచదాేము. మర్ొక సార్శ, ఈ కాలములోని అనేక వివర్ములను చూచుటకు ముందు కొనిి
సనిివేశములను మనము కోీడీకర్శదే ాము.

యిేసు తన బహర్ంగ ప్ర్శచర్యను ఆర్ంభించనప్ుపడు ఆయన వయసుి సుమార్మగా ముపైప

సంవతిర్ములు అని లూకా 3:23 చెబుతయంది. మర్శయు నాలుగు సువార్త లలో, ముఖ్యముగా

యోహాను సువార్త లో, ఇవవబడిన ర్మజువుల ఆధార్ంగా యిేసు బహర్ంగ ప్ర్శచర్య మూడు సంవతిర్ాల
పాటట కొనసాగశంది అని అనేకమంది ప్ండితయలు నముుతార్మ. ప్రతయద కముగా, ఈ కాలములో యిేసు

మూడు లేక నాలుగు ప్సాు ప్ండుగలలో పాలుప్ంచుకునాిడని యోహాను చెబుతాడు, దీనిని మనము
యోహాను 2:23, 6:4, 11:55, మర్శయు 5:1లో చూడవచుు.

మతత యి 4:13-17 ప్రకార్ం, యిేసు తన బహర్ంగ ప్ర్శచర్యను గల్వలయ పారంతములో ఉని

గల్వలయ సముదరమునకు వాయువయ మూల ఉని కపర్ిహూము ప్టర ణములో ఆర్ంభించాడు. మతత యి
4:23-24లో మనము చూచునటట
ో , గల్వలయ పారంతములోను మర్శయు ఇశాీయిేలులోని ఇతర్

ప్టర ణములలోను ఆయన దదవుని ర్ాజయమును ప్రకటించ అదుుతములను చదశాడు. ఈ కాలములోనే,

ఆయన ప్ండెరండు మంది శ్చష్యయలను ఎంచుకొని దదవుని ర్ాజయ ప్రకటన ప్నిలో ఆయనతో చదర్మటకు వార్శని
స్టిదధప్ర్చాడు, ఇది మతత యి 10 మర్శయు 13లో నివేదించబడింది. తర్మవాత ఆయన తన ప్ర్శచర్యను
సమయర్ మర్శయు యూదయ పారంతములతో సహా ఇశాీయిేలు యొకు ఇతర్ భాగములకు
వాయపింప్జేశాడు.

ఆయన బహర్ంగ ప్ర్శచర్య యొకు ముగశంప్ులో, స్టిలువవేయబడుటకు యిేసు సవతహాగా

యిర్ూష్లేమునకు ప్రయాణంచాడు. మార్గ ములో, తాను ర్క్షించుటకు అభిషేకనంచబడిన ర్ాజయ ప్రజలే

ఆయనను చంప్ుతార్మ అను సతయమును ఆయన శ్చష్యయలకు తెలుప్ుట దావర్ా వార్శని స్టిదధప్ర్చాడు.

దదవుని ర్ాజయము సమీపించయునిది కాబటిర మార్మమనసుి మర్శయు విశావసమును గూర్శున

సువార్త ను ప్రకటించుట యిేసు యొకు ముఖ్యమన
ై ప్ర్శచర్య అయుయండినప్పటికర, ఆయన దీనిని అనేక
విధాలుగా చదయుటకు ఇష్ర ప్డా్డు. సాధార్ణ ఇశాీయిేలీయులను, మత నాయకులను, సామాజక

దళితయలను, అనుయలను, మర్శయు ప్రతి విధ్మైన ఇతర్ పాప్ులను ఎదుర్ొునుట దావర్ా ఆయన ప్లు

ర్కముల ప్రజలకు ప్ర్శచర్య చదశాడు. ఆయన ప్లు ప్ర్శమాణములు కల్వగశన గుంప్ులను ఎదుర్ొునాిడు,

వేల సంఖ్యలో ఉని జనసమూహముల నుండి, కుటటంబము, మర్శయు వయకుతల వర్కు. ఆయన ఇండుో,
సమాజమందిర్ములు, మర్శయు బహర్ంగ సా లముల వంటి అనేక చపటో బో ధించాడు. మర్శయు ఆయన
ఉప్మానములు, ప్రశిలు, ప్రవచనములు, ప్రసంగములు, మర్శయు అదుుతములు వంటి

అనేకర్కముల బో ధ్నా ప్రణాళికలను ఉప్యోగశంచాడు. ప్రతి సందర్ుములోను, ఆయన ఒక విశేష్మన
ై

అధికార్ముతో ప్ర్శచర్య చదసత ునాిడని ప్రజలు గమనించ, ఆయనకు బలముగా సపందించార్మ — కొందర్మ
నమిు మార్మమనసుి ప ందార్మ, మర్శకొందర్మ కోప్ప్డి తిర్సుర్శంచార్మ.
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యిేసు బహర్ంగ ప్ర్శచర్యను గూర్శు సువార్త లు ఎంతో సమాచార్మును తెల్వయజేసత ాయి కాబటిర

మనము మూడు ముఖ్యమన
ై విష్యములను మాతరమే చూదాేము: మొదటిద,ి యిేసు సువార్త ను

ప్రకటించుట; ర్ండవది, శకనతని కనుప్ర్చుట; మర్శయు మూడవది, కరస
ీ త ుగా ఆయన ప ందిన అభిషేకమును
గూర్శున ఉదాాటనలు. మొదటిగా యిేసు ప్రకటించన సువార్త ను చూదాేము.

సువారు
యిేసు సువార్త ను అనేక విధాలుగా అనేక ర్ూప్ములలో, కొనిిసార్మో సునిితముగా,

మర్శకొనిిసార్మో సూటిగా ప్రకటించాడు. ఆయన ఉప్మానములను, ప్రసంగములను, సంభాష్ణలను,

ఆశీర్ావదములను గూర్శున ప్రవచనములు మర్శయు తీర్మపను గూర్శున బెదర్
ి శంప్ులను, భవిష్యతయ
త ను
గూర్శున ప్రవచనములను, పారర్ానలను, మర్శయు అదుుతములను కూడా ఉప్యోగశంచాడు. అయితద
సువార్త ర్చయితలు ఆయన సందదశమును కోీడీకర్శంచనప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాక

వలుగులో దానిని పారథమికముగా మార్మమనసుి కొర్కు పిలుప్ుగా వర్శణంచుటకు ప్ుర్శకొలపబడా్ర్మ.
మతత యి 4:17లో యిేసు సువార్త ను కోీడీకర్శంచన విధానమును వినండి:

అపపటటనుెండష యేసు పరలోక రాజయమ్మ సమీప్ిెంచియమనాద్ి గనుక

మ్ారుమ్నసుీ ప ెంద్ుడని చెపుపచు పరకటటెంప మొద్లు ప్ెటన
టర ు (మ్తు య 4:17).
మార్ము 1:14-15లో యిేసు సందదశమును మార్ము ఇదద విధ్ముగా వర్శణంచాడు. మర్శయు మతత యి

3:2లో మతత యి ఇదద సువార్త ను బాపిత సుమిచుు యోహానుకు ఆపాదించాడు.

యిేసు సువార్త లోని ర్ండు అంశములను మనము చూదాేము: మొదటిగా, ర్ాజయము

వచుుచునిది అను ఆయన సందదశము; మర్శయు ర్ండవదిగా, తక్షణ మార్మమనసుి కొర్కు ఆయన
ఇచున పిలుప్ు. ర్ాజయమును గూర్శు యిేసు చదస్టిన బో ధ్లను మొదట చూదాేము.

రాజయెం
మ్నమ్మ సువారు లను తెరచి వాటటని చద్ువుచునపుపడు, ఒక విషయమ్మ
మ్నలను ఆశచరయపరచవచుచ మ్రియమ నిశచయమ్మగా మ్న ద్ృష్ిరని

ఆకరిషెంచవచుచ, అద్ి యేసు పరకటటెంచుచునాద్ి, బో ధిెంచుచునాద్ి మ్రియమ
స్టిద్ధపరచుచునాద్ి ద్ేవుని రాజయమ్మ క్ొరక్ే. యేసుకు మ్మెంద్ు నడచిన

బాప్ిు సుమిచుచ యోహాను బో ధ మొద్లుక్ొని యేసు పల్చక్తన మొద్టట మ్ాటల
వరకు నిసీెంద్ేహమ్మగా “ద్ేవుని రాజయమ్మ సమీప్ిెంచియమనాద్ి,” లేక

“సమీప్ిెంచుచునాద్ి,” లేక “పరలోక రాజయమ్మ సమీప్ిెంచియమనాద్ి” అని
బో ధిెంచబడషెంద్ి. తరువాత ఆయన బో ధలనిాటటలో, “ఆతు విషయమై

ధీనులెైనవారు ధనుయలు, పరలోక రాజయమ్మ వారిద్ి,” పరలోక రాజయమ్మను గూరిచన
ఉపమ్ానమ్మలనిాటటలో, బో ధ అెంతటటలో, యరూషలేమ్మలోనిక్త గాడషద్ ప్ిలల మీద్
సవారియై నిజమన
ై ద్నవీద్ు వెంశపు రాజుగా తనను తనను పరకటటెంచుకునా
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మ్ారగ మ్మలనిాటటలో, తన పరతయక్షతలనిాటటలో యేసు సెంద్ేశమ్మ, ఆయన పరిపూరణ
జీవితమ్మ ద్ేవుని పరిపాలనను లేక ద్ేవుని రాజయమ్మను పునరుద్ధ రిెంచుట క్ొరకు

మ్రియమ తెచుచట క్ొరకు అెంక్తతెం చేయబడషెంద్ి అని మ్నమ్మ సపషరమ్మగా అరా మ్మ
చేసుక్ోవాలని సువారు లు, సువారిుకులు, సువారు రచయతలు క్ోరారు.

— డా. జోనతాన్ పనిింగరన్
ఆయన దినములలోని యూదులందర్శ వల , దదవుడు ఆయన సృషిర అంతటి మీద నితయ

సార్వభౌమునిగా ఉనాిడని యిేసు యిర్శగయ
శ ుండెను. అయితద ఆయన నితయ ర్ాజయతవము ఆయన దృశయ
ర్ాజయమన
ై భూమి మీద ప్రదర్శించబడాలని దదవుడు ప్రణాళిక ర్ూపించాడని పాత నిబంధ్న

బయలుప్ర్మసుతంది. మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టినటట
ో , లోకమును సృషిరంచనప్ుపడు మర్శయు
ఆదాము హవవలను ఉప్-ర్ాజప్రతినిధ్ులుగా ఉంచనప్ుపడు ఆయన ఈ ప్రకనీయను ఆర్ంభించాడు.

అయితద లోకమును ప్ర్శప్ూర్ణప్ర్చుటకు వార్శకన ఇవవబడిన ప్నిలో వార్మ ఘోర్ంగా విఫలమయ
ై ాయర్మ.
ఇశాీయిేలు దదశము గొప్ప సామాాజయముగా ఎదిగన
శ ప్ుపడు దదవుని ర్ాజయము మర్ొకసార్శ ముందుకు

కొనసాగశంది. అయితద ఇశాీయిేలు యొకు పాప్ము మర్శయు చెర్ దావర్ా అది మర్ొకసార్శ ఘోర్ముగా
విఫలమయి
ై యంది. ఎజఞర మర్శయు నహెమాయ దినములలో దదవుడు దదశమును ప్ునర్మదధ ర్శంచాలని
కోర్శనప్పటికర, ప్రజల యొకు అప్నముకతవము కార్ణంగా చెర్ కాలము కొనిి శతాబాేల వర్కు

ప డిగశంచబడింది. యిేసు కాలము నాటికన, ఇశాీయిేలు కొనిి వందల సంవతిర్ాల చెర్ను అనుభవించ,
దదవుని ర్ాజయ ప్ూర్ణతను మర్శయు దాని ఆశీర్ావదములనిిటిని భూమి మీదకు తెచుుటకు కరస
ీ త ు కొర్కు

ఎదుర్మచూస్టింది. కాబటిర, దదవుని ర్ాజయము సమీపించయునిదని యిేసు సువార్త ను ప్రకటించనప్ుపడు,
ఇది గొప్ప నిర్రక్షణ కల్వగశన సందదశమైయియంది.

భూమి మీద దదవుని ర్ాజయము యొకు అంతిమ ఘటర ము తన దినములలో ఆర్ంభమైయియంది

అని యిేసు సువార్త ను ప్రకటించాడు. ప్ర్లోక ప్దధ తయలు లోకమంతటా కనిపిసత ాయి. మతత యి 5:3-

12లోని ధ్నయ వచనములలో మనము చూచునటట
ో , దదవుని ర్ాజయములో దదవునికన నముకమైన ప్రజలంతా
బహుగా దీవించబడతార్మ. వార్శ దుఃఖ్ములు సమాప్త మవుతాయి, మర్శయు వార్మ భూమి అంతటిని

నింప్ుతార్మ. అబదధ ఆర్ాధ్న చదయమని ఏ అనయ శకుతలు బలవంతము చదయలేవు. సమాధానము కొర్కు

ఏ భరష్రమన
ై మత నాయకులు కూడా ఇశాీయిేలు యొకు శతయరవులతో చదతయలు కలప్ర్మ. పాప్ము చదస్టన
ి
వార్మ క్షమించబడతార్మ. చెర్లో ఉనివార్మ విడిపించబడతార్మ. అనార్పగయము మర్శయు ర్పగము అను
శాప్ములో ఉనివార్మ సవసా ప్ర్చబడతార్మ. ప్రభువు సవయంగా ఇశాీయిేలు యొకు శతయరవులను
జయించ, ప్రజల పాప్ములను కడిగశ, సృషిర యావతయ
త ను ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడు.

ర్ాజయమును గూర్శున యిేసు సువార్త సందదశము ఎంత అదుుతముగా వినిపించనప్పటికర, దానిలో

ఒక ష్ర్తయ ఉనిది: మార్మమనసుి.

మ్ారుమ్నసుీ
దదవుని ర్ాజయము తవర్గా వచుుచునిదని, మర్శయు అది దదవునికన నముకమన
ై ప్రజల యొకు

ఆశీర్ావదములలో మాతరమే బయలుప్ర్చబడదుగాని, ఆయన శతయరవులకు కలుగు శాప్ములో కూడా
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బయలుప్ర్చబడుతయందని యిేసు హెచుర్శంచాడు కాబటిర, ఇశాీయిేలు వాగాేనము చదయబడిన
ఆశీర్ావదములను ప ందుకోవాలని ఆశప్డియుంటే, వార్మ మొదట తమ పాప్ములను
ఒప్ుపకొనవలస్టియునిది.

ల ట.
పాపమ్మ నుెండష మ్ారుమ్నసుీ ప ెంద్ుట అనగా పాపమ్మ నుెండష పరకకకు మ్ళళ
అయతే ఇవాెంజల్చకల్ మ్ారుమ్నసుీను మ్నెం పరిశీలన చేస్టేు, అద్ి క్ేవలమ్మ ఒక
ల ట మ్ాతరమే క్ాద్ు. అద్ే సమ్యమ్మలో మ్రొక
విషయమ్మ నుెండష పరకకకు మ్ళళ

ద్ననిని హతు క్ొనుట కూడన. ఆ మ్రొకటట మ్రొక వయక్తు. ఆయన్ే యేసు, మ్నమ్మ

విశావసమ్మతో ఆయన వెైపుకు త్రరుగమతనమ్మ. క్ాబటటర , న్న పాపమ్మను ఒపుపక్ొని

విశావసమ్మతో క్రస
ై ుకు త్రరుగమతనను. అద్ే సమ్యమ్మలో, ఆ పశాచతనుపమ్మ
ీ ు ు వెప
ఎలా ఉెంటుెంద్ో క్ొనిా వేరేవరు క్ోణమ్మలలో మ్నమ్మ పరిశీలన చేయవచుచ.
ద్ననిలో ఒకటట వివేకమ్మతో అభజఞాతుకమ్మగా న్న పాపమ్మను గూరిచన

అవగాహనను కల్చగియమెండుట. ననుా న్ేను పాప్ిగా గమరిుెంచలేనపుపడు మ్రియమ
న్ేను ఏద్ో ఒక విధమ్మగా ద్ేవుని నియమ్ాలను ఉలల ెంఘిెంచననని అరా మ్మ

చేసుక్ోలేనపుపడు న్ేను మ్ారుమ్నసుీ ప ెంద్లేని. క్ాబటటర , న్ేను పాప్ినని న్ేను

ద్ేవుని ద్ృష్ిరలో తపుప చేశానని ఒక అవగాహన, జఞానమ్మ, నిశచయత భావన న్నకు
కలగాల్చ. అయతే, అద్ే సమ్యమ్మలో క్ొెంద్రు న్ేను చేస్టన
ి ద్ి ద్ేవునిక్త

అయషరమన
ై ద్ని గమరిుెంచి కూడన ద్ననిని గూరిచ పటటర ెంచుక్ోకుెండన ఉెండవచుచ.

క్ాబటటర , రెండవ క్ోణమ్మ పశాచతనుప క్ోణమ్మ క్ావచుచ, అనగా న్ేను తపుప చేశానని
భావాతుకమ్మగా గమరిుెంచుట మ్ాతరమేగాక, ద్ననిని గూరిచ పశాచతనుపమ్మను

వయకుపరచుట. ద్ననిని బటటర న్ేను చిెంత్రెంచుచున్నాను. న్న పాపమ్మను గూరిచ
ద్ేవుడు కల్చగియమనా ద్ుుఃఖ్మ్మను న్ేను కూడన కల్చగియమన్నాను. ఈ రెండు

విషయమ్మలు కల్చస్టి మ్ూడవ విషయమన
ై చితు మ్మను ఉపయోగిెంచుట, లేక

సెంకలపశక్తుతో ఆ వాగాానమ్మ చేస్టినద్ననిని న్ెరవేరచలేని పాపమ్మ నుెండష పరకకకు

మ్ళిల , ఉనాతమన
ై వాగాానమన
ై మ్రియమ ఆనెంద్మన
ై క్రస
ై ు త్రరుగమటలోనిక్త
ీ ు ు వెప
నడషప్ిస్ు ాయ.

— డా. ర్పబ్ ల్వసర ర్డ
చాలా సార్మో మార్మమనసుిను గూర్శు ఒక నాణెమును తిరప్ుప విధ్ముగా ఆలోచన చదస్టేత

సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. ఒకు గమనములోనే, మనము పాప్ము నుండి తిర్శగశ నీతిని

హతయ
త కుంటాము. దదవుని నియమాలను ఉలో ంఘంచనిందుకు, మర్శయు మన ప ర్మగువార్శని
గాయప్ర్చనందుకు నిజమన
ై వాయకులతను కనుప్ర్మసూ
త మనము పాప్ము నుండి ప్రకుకు

మళుోతాము. మన అప్ర్ాధ్ భార్మును దదవుని ఎదుట ఒప్ుపకొని ఆయనను క్షమించమని కోర్శనప్ుపడు
పాప్ము నుండి మనము ప్ూర్శతగా ప్రకుకు మళుోతాము. మార్మమనసుిలోని ఈ అంశములు యిర్రుయా
31:19 మర్శయు అప . 2:37-38 వంటి లేఖ్నభాగములలో సపష్ర ముగా కనిపిసత ాయి.
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అయితద మార్మమనసుి అనగా దదవుని వప్
ై ు తిర్శగశ మనలను శుదిధచదస్టి ప్ునర్మదధ ర్శంచమని కోర్శ,

భవిష్యతయ
త లో ఆయనకు విధదయులమగుతామని నిశుయించుకొనుట కూడా అయుయనిది. మనము ఇక
ఎనిడు పాప్ము చదయమని దీని అర్ాము కాదు. కాని నిజమైన మార్మమనసుిలో ఆయన ఆజా లను
అంగరకర్శంచ దదవుని సంతోష్ప్ర్చాలనే ఆశ కూడా ఉంటటంది. యోవేలు 2:12-13 మర్శయు 2 కొర్శంథీ
7:10-11 వంటి చపటో దీనిని మనము చూడవచుు.
బైబిలులో మ్ారుమ్నసుీ అన్ేద్ి గొపప పద్మైయమనాద్ి. అద్ి “మటన్ోయయ.”
మ్రియమ మ్న పాపమ్మ నుెండష మ్నమ్మ మ్ారుమ్నసుీ ప ెంద్గోరితే, ఈ

మటన్ోయయ యొకక అరా మ్మ పూరిుగా మ్ారిపో త ెంద్ి. మ్నమ్మ మ్న పాపపు
మ్ారగ మ్మల నుెండష మ్ారచబడతనమ్మ. అనగా మ్నమ్మ ఆ మ్ారగ మ్మలో

వెళల ళచునపుపడు యేసు మ్న జీవితమ్మలను తనక్తతే, మ్నమ్మ ఈ మ్ారగ మ్మలో
పరయాణెంచుట ఆరెంభస్ాుమ్మ. మ్నమ్మ మ్ారుప చెెంద్ుతనమ్మ. మ్నమ్మ

మ్ారతనమ్మ, ఏద్ి ఏమైన్న మ్నమ్మ మ్ారాలని ఆయన ఆశెంచుచున్నాడు.
సతయమ్మ బో ధిెంచబడనల్చ, అద్ే సమ్సు మైయమయనద్ి. మ్నసుీమ్ారుట అన్ే ఈ

అవగాహన. ఇద్ి క్ేవలెం నీవు జఞానపూరవకమ్మగా నమ్మువాటటని మ్ారుచక్ొనుట
మ్ాతరమే క్ాద్ు. వాసు వానిక్త, “యరుగమట” అను పద్మ్మ యొకక పాత నిబెంధన
మ్ాట న్నకు చనలా ఇషరెం. అద్ి “యాద్,” అనగా అనుభవిెంచుట మ్రియమ

ఎద్ురొకనుట. క్ాబటటర క్ేవలెం మ్నసుీ ద్నవరా మ్ాతరమే మ్నమ్మ యరుగమ్మగాని,
మ్న చేత ల ద్నవరా, క్ాళు ద్నవరా, మ్న భావనల ద్నవరా, మ్న హృద్యమ్మ
ద్నవరా, మ్న సమ్సు మ్మ ద్నవరా మ్నమ్మ యరుగమద్ుమ్మ. మ్నసుీ

మ్ారుచక్ొనుట అెంటే సమ్సు మ్మను మ్ారుచక్ొనుట. మ్రియమ మ్నమ్మ

సమ్సు మ్మను మ్ారుస్ాుమ్మ అని న్ేను నమ్ముతనను, అనగా మ్నమ్మ చేయమ
పనులను మ్రియమ మ్నకు సెంబెంధిెంచిన విషయమ్మలను మ్నమ్మ

మ్ారుస్ాుమ్మ. మ్న పరవరు నను మ్ారుచకుెంటామ్మ. పరవరు నలో మ్ారుప లేకపో తే,
అసలు మ్ారుప లేనటేల . న్నకు బో ధిెంచిన ఒక పాత స్టెమినరీ బో ధకుడు ఇలా

అన్ేవాడు, “నీవు నమ్ముద్ననిని నీవు చేస్ు ావు మ్రియమ నీవు చేస్టద్
ే ననిని నీవు
నమ్ముతనవు.” ఇద్ి చనలా వరకు మ్నసుీలోని మ్ారుపనకు సెంబెంధిెంచినద్ి.

— డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
దదవుని ర్ాజయము భూమి మీదికన వసుతంది అని యిేసు చెపపి న సందదశం ఒక అదుుతమన
ై

వర్త మానము. అయితద మార్మమనసుి యొకు అవసర్త నుండి దీనిని ఎనిడును వేర్మచదయకూడదు.

తమ పాప్ము నుండి మార్మమనసుి ప ంది విశావసముతో తండిర వప్
ై ుకు తిర్మగువార్మ మాతరమే ఆయన
ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను అనుభవించుటకు అర్ములవుతార్మ.

సువార్త ప్రకటనలతో పాటటగా, యిేసు బహర్ంగ ప్ర్శచర్యలో ఆయన సందదశము యొకు

సతయమును గూర్శు సాక్షయమిచున అనేక శకనత ప్రదర్ినలు కూడా ఉనాియి.
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శక్తు
అప . 10:38లో, యిేసు యొకు ఆశుర్యకర్మన
ై శకనతని పేతయర్మ ఈ విధ్ముగా కోీడీకర్శంచాడు:
అద్ేద్నగా ద్ేవుడు నజరేయమడెన
ై యేసును పరిశుద్నధతుతోను శక్తుతోను

అభష్ేక్తెంచెనను నద్ియే. ద్ేవుడనయనకు తోడెయ
ై మెండెను గనుక ఆయన మేలు
చేయమచు, అపవాద్ిచేత ప్్డషెంపబడషన వారినెంద్రిని సవసా పరచుచు
సెంచరిెంచుచుెండెను (అప . 10:38).

ప్ర్శశుదాధతు శకనతని తెల్వయజప్ుప అనేక అదుుతములను యిేసు కనుప్ర్చాడు. యోహాను 2:1-

11లో నీటిని దారక్షర్సముగా మార్శునప్ుపడు ఆయన సృషిర మీద అధికార్మును చూపించాడు. మతత యి
12:22; మార్ము 1:23-26; మర్శయు లూకా 9:38-43 వంటి లేఖ్న భాగాలలో మనము చూచునటట
ో ,
ఆయన దుష్ర శకుతలు మర్శయు వాటి ప్రభావముల మీద గొప్ప అధికార్మును కనుప్ర్చాడు. మార్ము
10:46-52; లూకా 8:43-48; మర్శయు యోహాను 9 వంటి చపటో మనము చూచునటట
ో , ఆయన

ర్పగమును బలహీనతలను సవసా ప్ర్చాడు. మతత యి 9:18-26; లూకా 7:11-15; మర్శయు యోహాను

11:41-45 వంటి చపటో మనము చూచునటట
ో , యిేసు మృతయలను కూడా లేపాడు. వాసత వానికన, ఇశాీయిేలు
చర్శతల
ర ోని ప్రవకత లందర్శకంటే యిేసు ఎకుువ అదుుతములను చదశాడు. కొీతత నిబంధ్నలో కనీసం 35
విశేష్మన
ై ఆశుర్య కార్యములు నమోదు చదయబడా్యి, మర్శయు ఇవి కాకుండా ల కులేననిి

అదుుతములను ఆయన చదశాడని యోహాను సువార్త సూచసుతంది. యోహాను 21:25లో ఈ విధ్ంగా
చదువుతాము:
యేసు చేస్టన
ి క్ారయమ్మలు ఇెంకను అన్ేకమ్మలు కలవు. వాటటలో పరత్రద్ననిని

వివరిెంచి వారస్టినయడల అటు
ల వారయబడషన గీెంథమ్మలకు భూలోకమైనను చనలద్ని
న్నకు తోచుచునాద్ి (యోహాను 21:25).

యిేసు ఆశుర్యకర్మన
ై శకనతని కనుప్ర్చుటలో మనము ప్ర్శగణంచవలస్టిన కనీసం ర్ండు

ప్ర్శణామాలు ఉనాియి. మొదటిగా, అవి కరీసత ుగా ఆయన గుర్శతంప్ును నిర్ాార్శంచాయి. మర్శయు

ర్ండవదిగా, దదవుని ర్ాజయమును భువికన తెచుుటలో ఆయన సఫలమగునటట
ో అవి నిశుయప్ర్చాయి.
యిేసు చదస్టన
ి అదుుతములు ఆయన గుర్శతంప్ును ఏ విధ్ముగా నిర్ాార్శంచాయో మొదట చూదాేము.

గమరిుెంపును నిరాారిెంచుట
యిేసు చదస్టన
ి శకనతగల అదుుతములు దదవుని ర్ాజయము యొకు అంతిమ ఘటర మును తెచుుటకు

విశేష్ముగా అభిషేకనంచబడిన కరీసత ుగా ఆయన గుర్శతంప్ును నిర్ాార్శంచాయి. కరస
ీ త ుగా, యిేసు దదవుని యొకు

అధికార్శకమన
ై ర్ాయబార్శగా ఉనాిడు. మర్శయు ఆయన చదస్టన
ి అదుుతములు యిేసు చదస్టన
ి ప్రతి దానికన
దదవుని యొకు బలమన
ై ఆమోదమును తెల్వయప్ర్చాయి. దీనిని మనము లూకా 7:22; యోహాను
5:36, మర్శయు 10:31-38 వంటి చపటో మర్శయు అనేక ఇతర్ చపటో చూడవచుు.
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దీనిని మించ, లేఖ్నములోని అనేకమంది ప్రజలు యిేసు యొకు అదుుతములను కరీసత ు

పాతరలోని ప్లు అంశముల ైన అభిషేక బాధ్యతలతో అనుబంధ్ప్ర్చార్మ. ఉదాహర్ణకు, లూకా 7:16;

మర్శయు యోహాను 6:14, మర్శయు 7:40లో వాటిని వార్మ ప్రవకత గా ఆయన పాతర యొకు నర్వేర్మపగా
చూశార్మ. లూకా 17:12-19లో యిేసు సవయంగా తన అదుుత శకనతని యాజకుల బాధ్యతలతో
జతప్ర్చాడు. మర్శయు మతత యి 9:27, 12:23, 15:22, మర్శయు 20:30లో ఆయన చదస్టిన

అదుుతములు ర్ాజుగా ఆయన బాధ్యతకు అనుబంధ్ప్ర్చబడా్యి. యోహాను 10:37-38లో యిేసు
యిేమని స్టలవిసుతనాిడో వినండి:

న్ేను న్నతెండషర క్తీయలు చేయనియడల ననుా నమ్ుకుడష, చేస్టన
ి యడల ననుా
నమ్ుకునాను, తెండషర న్నయెంద్ును న్ేను తెండషరయెంద్ును ఉన్నామ్ని మీరు

గీహిెంచి తెల్చస్టిక్ొనునటు
ీ లను నమ్ముడని వారితో చెప్ెపను (యోహాను
ల ఆ క్తయ
10:37-38).

ఆయన ప్రకటించన సువార్త సందదశము సతయమని యిేసు చదస్టిన అదుుతములు ర్మజువు
ప్ర్చాయి. ఆయన నిజముగా కరీస్టయ
తత ునాిడు, మర్శయు ఆయన నిజముగా దదవుని ర్ాజయము యొకు
అంతిమ ఘటర మును భూమి మీదకు తెచుయునాిడు. లూకా 11:20లో ఆయన చెపిపనటట
ో :

అయతే న్ేను ద్ేవుని వేరల్చతో ద్యయమ్మలను వెళలగొటురచునాయడల నిశచయమ్మగా
ద్ేవుని రాజయమ్మ మీయొద్ా కు వచిచయమనాద్ి (లూక్ా 11:20).

యిేసు చదస్టన
ి అదుుత కార్యములు ఆయన కరస
ీ త ు — దదవుని ప్రజల మీద మర్శయు సృషిర మీద

సాతాను యొకు ఏలుబడిని సమాప్త ము చదయుటకు భూమి మీదికన దదవుని ర్ాజయమును తీసుకొని
వచున వయకనత — అని ర్మజువు చదశాయి.

యిేసు శకనతని కనుప్ర్చుట కరస
ీ త ుగా ఆయన గుర్శతంప్ును నిర్ాార్శంచంది అని చూశాము కాబటిర, అవి

ఆయన విజయమును ఎలా నిశుయప్ర్చాయో చూదాేము.

విజయమ్మను నిశచయపరచుట
ఆయన చదస్టన
ి దావాలను వాగాేనములను నర్వేర్ముటకు కావలస్టిన శకనత ఆయన యొదే

ఉనిదని యిేసు చదస్టన
ి అదుుతములు కనుప్ర్చాయి. భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును ప్ర్లోకమందు
ఆయన ర్ాజయముగా చదయుటకు కావలస్టిన శకనత అంతా ఆయన దగగ ర్ ఉండినది. వాసత వానికన, ఆయన
చదస్టన
ి ఆశీర్ావదమునకు సంబంధించన అనేక అదుుతములు ఆ ర్ాజయము యొకు ముందు ర్మచగా
ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, ర్పగులను సవసా ప్ర్చ మృతయలను లేపన
ి ప్ుపడు, ప్రకటన 21:4లో

వివర్శంచబడినటట
ో ర్పగము లేక మర్ణము లేని ఆ ర్ాజయమును ఆయన ముందుగానే ఊహంచాడు.
మర్శయు ఆయన కొనిి వేల మంది ఆకల్వగొనినవార్శకన ఆహార్ము పటిరనప్ుపడు, ఆయన నితయ

ర్ాజయములో ఉండబో వు సమృదిధని గూర్శు ఒక ఖ్చుతమైన ఉదాహర్ణను ఆయన ఇచాుడు, దీనిని
మనము నిర్గ మ. 23:25-26; యోవేలు 2:26; మర్శయు లూకా 12:14-24 వంటి చపటో మనము
చూసాతము.
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ర్ాజయ విర్పధ్ులను నాశనం చదయుటకు కావలస్టిన శకనత ఆయనలో ఉనిదని యిేసు కనుప్ర్చాడు.

ఉదాహర్ణకు, ఆయన దయయములను వళో గొటిరనప్ుపడు, ఒక కదలుబడలేని ర్ాజయమును —

బెదర్
ి శంప్బడలేని ర్ాజయము — సాాపించుటకు కావలస్టిన శకనత ఆయనలో ఉనిదని చూపాడు, దీనిని
మనము మతత యి 12:22-29లో చూసాతము.

యిేసు శకనత దానిని చూచన ప్రతి ఒకుర్శ ధాయసను ఆకర్శషంచంది. మర్శయు ఆయన శతయరవులు

ఆయన శకనతని దయయములు చదయు మోసము అని పిలచనప్పటికర, యిేసు శకనత దదవుని యొదే నుండి
వచునది అనిమాట నిజము. యిేసు కరీసత ు అని, మర్శయు ఆయన చదస్టన
ి ప్రతి ప్రతిపాదనను,

వాగాేనమును మర్శయు హెచుర్శకను నర్వేర్ముటకు ఆయనకు శకనత ఉండినది అని అది ర్మజువు చదస్టింది.
మర్శయు కైసతవులుగా మనకు, ఇది గొప్ప ఆదర్ణను మర్శయు సంతోష్ కార్ణమును అనుగీహంచాల్వ.
అనగా యిేసుయందు మన విశావసము స్టిార్ముగా ఉనిది. మనలో ఎలాంటి సందదహములు

ఉనిప్పటికర, మర్శయు యిేసులో తాను ఆర్ంభించన కార్యమును ముగశంచుటకు యిేసు ఎంత
సమయమును తీసుకునిప్పటికర, ఏది ఏమన
ై ా ఆయనను నముుటకు యిేసు కావలస్టినంత
కార్ణమును ఇచాుడు. ఆయన నిజముగా అభిషికత ుడెైన కరస
ీ త ు. మర్శయు మనము ఆయనకు
నముకముగా ఉంటే, ఆయన నితయ ర్ాజయములో మనకు ఘనమన
ై దీవనకర్మైన సా లము
సునిశ్చుతమైయుంటటంది.

యిేసు యొకు సువార్త ప్రకటనలు మర్శయు శకనత ప్రదర్ినలను ఇప్పటి వర్కు మనము

చూశాము కాబటిర, ఆయన బహర్ంగ ప్ర్శచర్యను కరస
ీ త ుగా ఆయన ప ందిన అభిషేకమును గూర్శున
ఉదాాటనల వలుగులో చూదాేము.

ఉద్నాటనలు
ఆయన బహర్ంగ ప్ర్శచర్య కాలములో కరీసత ుగా యిేసు ప ందిన అభిషేకము అనేక విధాలుగా
నిర్ాార్శంచబడింది. అయితద ఉదాహర్ణల కొర్కు, ర్ండు సుప్రస్టద
ి ధ మన
ై ఉదాాటనలను మనము చూదాేము:
యిేస్టే కరస
ీ త ని పేతయర్మ చదస్టిన అప సత లుల ఒప్ుపకోలు; మర్శయు యిేసు మహమలో ప ందిన
ర్ూపాంతర్ము. మొదటిగా పేతయర్మ యొకు అప సత లుల ఒప్ుపకోలును చూదాేము.

అప సు లుల ఒపుపక్ోలు
మతత యి 16:15-17లో పేతయర్మ ఒప్ుపకోలును మతత యి నివేదంి చన విధానమును చూడండి.
అెంద్ుక్ాయన మీరరతే న్ేను ఎవడనని చెపుపక్ొనుచున్నారని వారి నడషగను.

అెంద్ుకు స్ట్మోను ప్ేత రు నీవు సజీవుడగమ ద్ేవుని కుమ్ారుడవెన
ై క్రీసు ువని
చెప్పె ను. అెంద్ుకు యేసు స్ట్మోను బర్డ యోన్న, నీవు ధనుయడవు,

పరలోకమ్ెంద్ునా న్న తెండషర ఈ సెంగత్ర నీకు బయలుపరచెన్క్
ే ాని నరులు నీకు
బయలు పరచలేద్ు (మ్తు య 16:15-17).
ఇదద సనిివేశము మార్ము 8:27-30; మర్శయు లూకా 9:18-20లో కూడా నివేదించబడింది.
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ప్ేత రు ఒపుపక్ోలు సువారు లలో మ్మఖ్య భూమిక పో ష్ిసు ుెంద్ి, ఎెంద్ుకెంటే ఇద్ి

మ్తు య, మ్ారుక, మ్రియమ లూక్ా అను మ్ూడు సమ్ాెంతర సువారు లలో కూడన
కనిప్ిసు ుెంద్ి. మ్రియమ మ్ూడు సువారు ల యొకక మొద్టట భాగమ్మ నిజమ్మగా
యేసు యొకక ద్ెవి
ై క అధిక్ారమ్మ మీద్ ద్ృష్ిరప్ెడుత ెంద్ి; ఆయన చేస్టన
ి

అద్ుభతమ్మలు, ద్యయమ్మలను వెళలగొటురట, ఆయన చేస్టిన సవసా తలు, ఆయన
చేస్టన
ి పారకృత్రక అద్ుభతమ్మలు మ్రియమ ఆయన బో ధ ద్నవరా. ఈ విధెంగా,

ప్ేత రు ద్ీనిని గీహిెంచి, యేస్టే మస్ట్ీయ అని గమరిుెంచనడు. మ్రియమ ఆ తరువాత
నుెండష అద్ి మస్ట్ీయ యొకక పాతర అయన శీమ్న్ ెంద్ు పాతర మీద్

ద్ృష్ిరప్డ
ె ుత ెంద్ి. ఇద్ి ఇలా ఉెండగా, మ్తు య, లేక మ్ారుక మ్రియమ లూక్ా
ప్ేత రు యొకక ఒపుపక్ోలు మీద్ క్ొెంత భనామైన ఉద్నాటనను ప్ెటటరనటు
ల

అనిప్ిసు ుెంద్ి. మ్ారుక మ్రియమ లూక్ాలో, అపపటట వరకు జరిగిన అద్ుభతమ్మలు
యేసు నిజమ్మగా క్రీసు ు అని ప్ేత రుకు చూపాయ, మ్రియమ ప్ేత రుకు నిరాారణ
కల్చగిెంచనయ; ఆయన నిజమ్మగా మస్ట్ీయ. క్ాబటటర యేసు ద్నవరా ద్ేవుడు

క్ారయమ్మ చేయమచున్నాడు అని గమరిుెంచి ఆయన మ్ానవతవమ్మలో యేసు క్రస
ీ ు ని
గమరిుెంచనడు. మ్తు యలో, ఒపుపక్ోలు తరువాత, యేసు పల్చక్తన మొద్టట మ్ాట
ఏమ్నగా, “నీవు ధనుయడవు, పరలోకమ్ెంద్ునా న్న తెండషర ఈ సెంగత్ర నీకు

బయలుపరచెన్ేక్ాని నరులు నీకు బయలు పరచలేద్ు.” ఇద్ి యేసు చేస్టన
ి

క్ారయమ్మ ద్నవరా, నిసీెంద్ేహమ్మగా, ఆయన అధిక్ార చిహామ్మల ద్నవరా ద్ెైవిక

పరతయక్షత అని మ్తు య ఎకుకవగా ఉద్నాటటెంచి చెబమత న్నాడు, క్ాని ద్ేవుడు ద్ననిని
బయలుపరచనడు క్ాబటేర ప్ేత రు ద్ననిని గీహిెంచగల్చగాడు. క్ాబటటర మ్తు య

సువారు లో ఈ విధమైన ద్ెైవిక పరతయక్షత మ్రి ఎకుకవ పారమ్మఖ్యమ్మగా కనిప్ిసు ుెంద్ి.
— డా. మార్డు సారీస్
కరీసత ు సాానముకు యిేసు ప ందిన అభిషేకమును పేతయర్మ ఉదాాటించుట దదవుని యొదే నుండి

వచున సూటెైన ప్రతయక్షతయియ
ై ునిది. మనము చూస్టినటట
ో గా, ఆయన చదస్టన
ి అదుుతములు మాతరమే
చూచుట దావర్ా యిేసు కరస
ీ త ు అని ప్రజలు గీహంచయుండవలస్టినది. అయితద ఒక అప సత లులకు

ప్రతినిధిగా పేతయర్మ ఒప్ుపకోలు దీనిని మించనదిగా ఉనిది. అది దదవుని యొదే నుండి వచున అధికార్శక
ప్రవచానాతుక ప్రతయక్షతయియ
ై ునిది. అనగా, యిేసు నిజముగా కరస
ీ త ు అనే సతయము యొకు మార్మప
చెందని నిర్ాార్ణగా ఉనిది.

యేసు అడషగిన పరశాకు స్ట్మోను ప్ేత రు ఇచిచన పరత్రసపెంద్న, “మీరరతే న్ేను
ఎవడనని చెపుపక్ొనుచున్నారు?” “నీవు సజీవుడగమ ద్ేవుని కుమ్ారుడవెైన

క్రీసు ువు. నీవు మస్ట్ీయవు” సువారు లలో అతయెంత ఎనద్గిన క్షణమైయమనాద్ి. అద్ి
ఒక నిరణ యాతుకమైన క్షణమ్మ. ఇపుపడు, ద్ీనిలో అెంత విశేషత ఏమ్మనాద్ి?

యేసు తనన్ే సవయమ్మగా చెప్పి నటు
ల , ఇద్ి ఒక పరతయక్షత కల్చగిన క్షణమ్మ, స్ట్మోను
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ప్ేత రు సవయెంగా గీహిెంచలేని విషయమ్మను సవయెంగా ద్ేవుడే తనకు

బయలుపరచిన క్షణమ్మ. అెంతేగాక ఈ మస్ట్ీయ వస్ాుడని ఎెంతో క్ాలమ్మగా —

500 సెంవతీరమ్మలకు ప్ెైగా — పరజలు ఎద్ురుచూచు చుెండషరి క్ాబటటర కూడన ఇద్ి
విశేషమైన క్షణమ్మ. ఇపుపడు ప్ేత రు తన మ్మెంద్ు నిల్చచియమనా ఈ వయక్తుని,
“నీవు మస్ట్ీయవు” అని పరకటటసు ున్నాడు, క్ాబటటర ఈ ఆక్ాెంక్షను ఆత రతను
మీరు అరా మ్మ చేసుక్ోవచుచ, మ్రియమ ఇద్ి వెెంటన్ే ఒక విశేషమైన
క్షణమైపో త ెంద్ి.

— డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
పేతయర్మ చదస్టన
ి అప సత లుల ఒప్ుపకోలు యిేసును కరస
ీ త ు పాతర కొర్కు అభిషేకనంచనది అని

చూశాము కాబటిర, మహమలో యిేసు ప ందిన ర్ూపాంతర్మును ఇప్ుపడు చూదాేము.

రూపాెంతరమ్మ
యిేసు తన శ్చష్యయలకు మహమలో ప్రతయక్షమైన సనిివేశమునకు వేదాంతవేతతలు

“ర్ూపాంతర్ము” అని పేర్మపటారర్మ. ఆయన ర్ూప్ు ప్ూర్శతగా మార్శపల యి, ఆయన దెైవిక మహమలోని

కొంత భాగమును బయలుప్ర్చన సతయమును ఇది సంబో ధిసత ుంది. ఈ సనిివేశము మతత యి 17:1-8;
మార్ము 9:2-8; మర్శయు లూకా 9:28-36లలో నివేదించబడినది. ఇది 2 పేతయర్మ 1:16-18లో కూడా
సూచంచబడింది.

కుోప్త ంగా, యిేసు పేతయర్మ యోహాను యాకోబులను పారర్శాంచుట కొర్కు కొండ మీదకు

తీసుకొనివళాోడు. వార్మ అకుడ ఉండగా, యిేసు ర్ూప్ము మార్శపల యింది. ఆయన ముఖ్ము
వలుగుమయమై ఆయన వసత మ
ర ులు తెలోగా ప్రకాశ్చంచనవి. యిేసు ర్ూప్ము మార్శనప్ుపడు, ఆయనతో
మోషే ఏలీయాలు కనిపించార్మ, మర్శయు యిేసు ఆయన కుమార్మడని ఉదాాటిసత ూ దదవుని సవర్ము
ఆకాశము నుండి వినబడింది. శ్చష్యయలు యిేసు, మోషే మర్శయు ఏలీయాల కొర్కు గుడార్ములను
నిర్శుంచాలని పేతయర్మ సూచంచనప్ుపడు, యిేసు మహా ఘనతకు విధదయతకు అర్ముడని దదవుడు
స్టలవిచాుడు. ఇది పారముఖ్యమైనది ఎందుకంటే మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునిచు దదవుని ప్రజలను

విమోచంచాడు, మర్శయు ఏలీయా ఇశాీయిేలు దదశమును దెవ
ై దూష్ణలో నుండి వనుకకు మళిో ంచన
నముకమన
ై ప్రవకత . అనగా యిేసు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మర్శయు ప్రవకత లకు కొనసాగశంప్ుగా నిలబడా్డు,
మర్శయు ఇశాీయిేలు చర్శతరలోని గొప్ప నాయకులు సాాపించన ఆకాంక్షలను ఆయన నర్వేర్ాుడు.

అంతదగాక ఆయన అభిషికత ులందర్శలో గొప్పవాడని, దదవుని ర్ాజయమును భూమి మీదికన తెచుు దావీదు
యొకు అంతిమ వార్సుడని కూడా ఇది తెల్వయప్ర్చంది.

రూపాెంతరమ్మ యేసు తన శష యలతో కూడన, అనగా మ్మగమగరు శష యలతో కూడన

క్ొెండ మీద్ిక్త వెళిలన ఒక అద్ుభతమైన సనిావేశమ్మ. మ్రియమ అకకడ వారు క్రీసు ు
మ్హిమ్ యొకక పరద్రశనను చూశారు. క్ాబటటర , మొద్ట క్రస
ీ ు ులోని ఈ రెండు
సవభావమ్మల యొకక ఒక తళళకును మ్నమ్మ చూస్ాుమ్మ, అకకడ ఈ
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మ్నుష యడు రూపాెంతరమ్మ ప ెంద్నడు మ్రియమ ఒక క్తస
ీ ుస్ పాట చెబమత నాటుర

శరీరమ్మలో మ్రుగమచేయబడషన నితయమ్మనా ఆయన మ్హిమ్ను మ్రియమ త్రరయేక
ద్ేవుని మ్నమ్మ చూస్ాుమ్మ. కళళు చెద్రగొటుర ఆయన మ్హిమ్గల సనిాధి

యొకక పరద్రశనను మ్నమ్మ చూస్ాుమ్మ, ఆ సనిాధి ఎెంత మ్హిమ్కల్చగినద్ి అెంటే
క్ొెండ మీద్ నుెండష ద్ిగివచిచన శష యలు సవయెంగా మరిస్టిపో యారు. నిబెంధన

యొకక న్ెరవేరుపను గూరిచ మ్నమ్మ ఆలోచిెంచునపుపడు, ఇద్ి ఎెంతో శక్తు గలద్ి,
ఎెంద్ుకెంటే రూపాెంతరమ్మలో ఆయన ఎవరిని కలుసుక్ొనుచున్నాడు? ఆయన
ఏలీయాను మ్రియమ మోష్ేను కలుసుక్ొనుచున్నాడు. ఈ విధెంగా యేసును

మ్నమ్మ మోష్ే ధరుశాసు మ్
ర మ యొకక న్ెరవేరుపగాను, పరవకుల బాధయత యొకక
న్ెరవేరుపగాను, ఈ రోజులలో మస్ట్ీయ గమరిుెంపును న్ెరవేరుచవానిగాను

చూస్ాుమ్మ. క్ాబటటర ధరుశాసు మ్
ర మను ఇచిచన మోష్ేతో ఆయన కలుసుక్ొనుచుెండగా
మస్ట్ీయయన
ై యేసులో పాత నిబెంధన న్ెరవేరచబడుత ెంద్ి. తరువాత

ఏలీయాలో గొపప పరవకు ల పాతర యొకక న్ెరవేరుపను మ్నమ్మ చూస్ాుమ్మ, ఇకకడ
యేసు వచిచ, వారితో కలస్టి, ఆ అద్ుభతమన
ై రూపాెంతరమ్మలో తన మస్ట్ీయ
గమరిుెంపును స్ాాప్ిెంచనడు.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
యిేసు జననము మర్శయు కరస
ీ త ు పాతర కొర్కు ఆయన స్టిదధపాటటను, మర్శయు ఆయన బహర్ంగ

ప్ర్శచర్యను మనము చూశాము కాబటిర, ఆయన ప ందిన శీమలు మర్శయు మర్ణమును చూచుటకు
మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

శీమ్లు మ్రియమ మ్రణమ్మ
యిేసు స్టిలువ వేయబడుటకు ముందు వార్ములో ఎదుర్ొుని హంసలను సంబో ధించుట కొర్కు

మనము “శీమలు” అనే ప్దమును ఉప్యోగశంచుదాము. అనేక విధాలుగా ఇది యిేసు యొకు

జీవితములో ఒక విషాదమన
ై ఘటర ముగా ఉనిది, ఎందుకంటే ఈ వార్ములో మానవతవము యిేసును
తిర్సుర్శంచంది, ఆయన అనుచర్మలు ఆయనను తిర్సుర్శంచ మోసము చదశార్మ, మర్శయు ఆయన మీద
నప్ములు మోపినవార్మ ఆయనను సంహర్శంచార్మ. దీని కంటే ఘోర్ముగా, యిేసు యొకు ప్ర్లోకప్ు
తండిర దెవి
ై క ఉగీతను తీర్మపను మన సాానములో ఆయన మీద పల శాడు. కాని ఈ విషాదమన
ై కథలో

కూడా ఒక నిర్రక్షణ కనర్ణము ఉనిది. మనలను ర్క్షించుటకు తిరయిక
ే దదవుడు ఎంత దూర్ము వళుోటకు
ఇష్ర ప్డా్డో యిేసు శీమలు మర్శయు మర్ణము తెల్వయజేసత ాయి. మన కృతజా త, విధదయత మర్శయు
సుతతయలకు యోగయమన
ై దెైవిక పేరమకు మర్శయు తాయగమునకు అవి సాక్షయముగా ఉనాియి.
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ఈ పాఠంలో, యిేసు యొకు శీమలు మర్శయు మర్ణమును ఆయన యిర్ూష్లేములో

ప్రవశ్చ
ే ంచన నాటి నుండి స్టిలువవేయబడిన తర్మవాత ఆయన సమాధిలో పటర బడుటకు మధ్య ఉని

కాలముగా నిర్వచదాేము. యిేసు జీవితములోని ఈ భాగము కేవలం ఒక వార్ము ర్పజులు మాతరమే
ఉనిప్పటికర, దీనిలో ఎనోి పారముఖ్యమైన సనిివేశములు చపటట చదసుకునాియి. మర్ొకసార్శ, ఈ
కాలము యొకు కుోప్త సార్ాంశంతో ఆర్ంభించుదాము.

సుమార్మగా కరీ.శ. 30లో, యిేసు ప్సాు ప్ండుగ నిమితత ం యిర్ూష్లేమునకు వళాోడు. ఆయన

ఒక గాడిద పిలో మీద ఎకను ప్టర ణమునకు సమీపించనప్ుపడు, అనేక మంది ఆయనను గుర్శతంచ

ఆయనను ఇశాీయిేలు ర్ాజుగా కొనియాడార్మ. ఈ కార్ణము చదత, ఆయన ప్టర ణ ప్రవేశమును విజయ

ప్రవశ
ే ము అని పిలుసాతర్మ. దీనిని గూర్శు మనము మతత యి 21:1-11; మార్ము 11:1-11; లూకా 19:2844; మర్శయు యోహాను 12:12-19లో చదువుతాము.

యిర్ూష్లేములోనికన ప్రవేశ్చంచన తర్మవాత, అకుడ ఉని డబుు వాయపార్మలు యిేసుకు కోప్ం

తెపపి ంచార్మ. కాబటిర, ప్రవచన ఖ్ండింప్ుగాను ర్ాజర్శక తీర్మపగాను, వార్శ బలో లను చెదర్గొటిర వార్శని

దదవాలయములో నుండి బయటకు తోల్వవేశాడు. సువార్త లు ఈ దదవాలయ శుదీధకర్ణను గూర్శు మతత యి
21:12-17; మార్ము 11:15-18; మర్శయు లూకా 19:45-48లో నివేదిసత ాయి. తర్మవాత కొనిి ర్పజుల
వర్కు, యిేసు మత అధికార్మలతో వివాదిసత ూ ఆయన మాటలు వినుటకు వచున వార్శకన అందర్శకర
బో ధించాడు.

తర్మవాత, యూదుల ప్ండుగన
ై ప్సాు ప్ండుగకు ముందు ర్ాతిర, యిేసు తన శ్చష్యయలతో కూడి

వార్శతో చవర్శసార్శగా భోజనం చదశాడు, దీనినే ఆఖ్ర్శ భోజనము అని కూడా పిలువవచుు. ఈ భోజన

సమయములో, ఆయన తిర్మగశ వచుు వర్కు కొనసాగు వేడుకగా మర్శయు సహవాసముగా ఆయన
ప్రభుర్ాతిర భోజనమును సాాపించాడు. ఈ విష్యములు మతత యి 26:17-30; మార్ము 14:12-26;

మర్శయు లూకా 22:7-23లలో నివేదించబడినవి. ఆ ర్ాతదర, అంతిమ బో ధ్నల ర్ూప్ంలో ఆయన అనేక
హెచుర్శకలను వార్శకన ఇచాుడు, ఇవి యోహాను 13-16, మర్శయు యోహాను 17లోని ప్రధాన యాజక

పారర్ానలో నివేదించబడినవి. అదద ర్పజు సాయంతరం, లూకా 22:3-4 మర్శయు యోహాను 13:27-30లో
యూదుల మత నాయకులతో అతడు ప్రణాళిక ర్చంచన ప్రకార్ం యిేసును అప్పగశంచుటకు శ్చష్యయడెన
ై
యూదా వార్శని వదిల్వ వళాోడు. తర్మవాత, యిేసు మర్శయు ఇతర్ శ్చష్యయలు గతదిమనే తోటలోనికన

ప్రవశ్చ
ే ంచార్మ. యిేసు పారర్శాంచుచుండగా, యూదా యూదుల మత నాయకులను మర్శయు స్టైనికులను
తోటలోనికన తీసుకొని వళో గా వార్మ ఆయనను ప్టటరకునాిర్మ. యూదుల ప్రధాన యాజకుడెన
ై కయిప్

ముందు మర్శయు యూదుల నాయకుల ముందు ఆయన నిందించబడి, ర్పమా ప్రభుతవ అధిప్తియిైన

పిలాతయ మర్శయు యూదుల ర్ాజన
ై హేర్పదు అంతిప్ ఎదుట తీర్మపలో నిలువబడా్డు. ఆ ప్ర్శస్టా తి
ి యొకు
ఒతిత డి కార్ణంగా, యిేసు శ్చష్యయలు ఆయనను విడిచవళిో పల యార్మ, మర్శయు పేతయర్మ ఆయనను
ఎర్మగనని మూడుమార్మో బ ంకాడు. యిేసు సవయంగా కొటర బడి, దూషించబడి, మర్ణమునకు

అప్పగశంచబడా్డు. ఈ విష్యములు మతత యి 26:31–27:31; మార్ము 14:32–15:20; లూకా 22:39–
23:25; మర్శయు యోహాను 18:1–19:16లలో నివేదించబడినవి.

ఆయన ప్టర బడిన తర్మవాత ర్పజు మధాయహిమందు యిేసు స్టిలువవేయబడా్డు. ఆయన

స్టిలువకు మేకులతో కొటర బడి మర్ణంచునంత వర్కు బహర్ంగముగా దాని మీద వేరలాడదీయబడా్డు.
-29వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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ఘోర్మన
ై వేదన మర్శయు బాధ్ మధ్యలో, మార్మమనసుిప ందిన ద ంగకు ఆయన కర్మణను చూపాడు,

ఆయన తల్వో బాధ్యతను అప్పగశంచాడు, మర్శయు ఆయనను చంపినవార్శని క్షమించమని దదవుని కోర్ాడు.
సుమార్మగా 3 గంటల సమయములో, ఆయన దదవుని ఎదుట బిగగ ర్గా కేక వేస్టి మర్ణంచాడు. మతత యి
27:32-54; మార్ము 15:21-39; లూకా 23:26-47; మర్శయు యోహాను 19:16-30లలో ఈ
సనిివేశములు నమోదు చదయబడినవి.

ఆ సమయమందు, దదశములో భూకంప్ము కల్వగశంది మర్శయు దదవాలయములోని తెర్

మధ్యలోనికన చర్శగశపల యింది. ఆయన మర్ణంచాడని నిర్ాార్శంచుకొనుటకు ర్పమా స్టైనికుడు ఆయన

ప్రకులో బలో ముతో ప డిచన తర్మవాత, యిేసు శర్రర్ము స్టిలువ మీద నుండి కనీందికన తదబడినది. విశాీంతి
దినము ఆర్ంభమగుటకు సమయము ఆసనిమైనది కాబటిర, ఆయన అనుచర్మలలో కొందర్మ ఆయన
శర్రర్మును సమాధి కొర్కు తవర్తవర్గా స్టిదధప్ర్చ మర్ొకర్మ కొనుకొునిన సమాధిలో ఉంచార్మ. ఈ

ఘోర్మన
ై మధాయహిమును గూర్శున నివేదక
ి ను మనము మతత యి 27:51-61; మార్ము 15:38-47;
లూకా 23:44-56; మర్శయు యోహాను 19:34-42లలో కనుగొనవచుు.

ఈ కాలములోని మూడు సనిివేశముల మీద దృషిర పటటరట దావర్ా యిేసు శీమలు మర్శయు

మర్ణమును మనము చూదాేము. యిర్ూష్లేములోనికన యిేసు యొకు విజయ ప్రవశ
ే ము, ప్రభుర్ాతిర
భోజనమును ఆయన ఆర్ంభించుట, మర్శయు స్టిలువవేయబడుట. విజయ ప్రవశ
ే మును మొదట
చూదాేము.

విజయ పరవేశమ్మ
జకర్ాయ 9లో ఉని ప్రవచనమును నర్వేర్ముటకు యిేసు యిర్ూష్లేములోనికన గాడిద పిలో మీద

సవార్రయిై ప్రవశ్చ
ే ంచాడు. ఇకుడ గాడిద చాలా పారముఖ్యమన
ై ది ఎందుకంటే ర్ాజులు సమాధాన
కాలములలో, మర్శయు వార్శకన అపాయము ఏమియు లేదు అనే నిశుయత కల్వగశయుండిన

సమయములో దాని మీద ప్రయాణంచదవార్మ. ఈ చహాితుక కార్యము ఇశాీయిేలు యొకు అర్ుమన
ై

ర్ాజుగా యిేసు యొకు నిశుయతను కనుప్ర్మసుతంది; ఆయన ర్ాజయ సందదశమునకు నముకముగా

ఉనివార్శకన నిశుయతను కల్వగశంచుటకు; నముకముగా లేనివార్శని గదిేంచుటకు చహిముగా ఉనిది.
యిేసు ప్టర ణములోనికన ప్రవశ్చ
ే ంచుచుండగా, ప్రజలు ఆయనను గుర్శతంచ ఆయనను

ఆహావనించార్మ. ఆయనను సతుర్శంచుటకు, అనేకమంది ఖ్ర్ూ
జ ర్ ఆకులను తమ వసత మ
ర ులను ప్ర్చ,
ఆయనను బిగగ ర్గా సుతతించార్మ. మార్ము 11:9-10లో మనము చదువుతయనిటట
ో :

మ్రియమ మ్మెంద్ు వెళల ళచుెండషనవారును వెనుక వచుచచుెండషన వారును జయమ్మ
పరభమవు ప్ేరట వచుచవాడు సుుత్రెంపబడుగాక వచుచచునా మ్న తెండషరయన
ై

ద్నవీద్ు రాజయమ్మ సుుత్రెంపబడుగాక సరోవనాతమన
ై సా లమ్మలలో జయమ్మ అని
క్ేకలు వేయమచుెండషరి (మ్ారుక 11:9-10).

అయితద అందర్మ యిేసును ఆహావనించలేదు. యూదుల నాయకుల న
ై యాజకులు మర్శయు

ధ్ర్ుశాసత ర బో ధ్కులు — ఆయన ర్ాకతో అందర్శ కంటే ఎకుువగా ఆనందించవలస్టినవార్మ — ఆయనను
-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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సందర్శించండి.
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తిర్సుర్శంచ వయతిర్ేకనంచార్మ. దదవుని అభిషికత ుని తిర్సుర్శంచుట దావర్ా, తమ స ంత ప్ర్శచర్యలు దదవునికన
ఆయన కార్యమునకు వయతిర్ేకముగా ఉనాియని ర్మజువు అవుతయంది. ప్టర ణములోనికన ప్రవేశ్చంచన
తర్మవాత యిేసు యిర్ూష్లేముతో అనిన మాటలను వినండి, దీనిని గూర్శు లూకా 19:42-44లో
నివేదించబడింది.

నీవును ఈ నీ ద్ినమ్ెంద్ెన
ై ను సమ్ాధననసెంబెంధమన
ై సెంగత లను

తెల్చస్టిక్ొనినయడల నీక్ెంతో మేలు; గాని యపుపడవి నీ కనుాలకు మ్రుగమ
చేయబడషయమనావి. (పరభమవు) నినుా ద్రిశెంచిన క్ాలమ్మ నీవు ఎరుగకుెంటటవి
గనుక నీ శతర వులు నీ చుటుర గటుర కటటర మ్మటర డషవేస్టి, అనిా పరకకలను నినుా

అరికటటర , నీలోనునా నీ ప్ిలలలతో కూడ నినుా న్ేల కల్చప్ి నీలో రాత్రమీద్ రాయ
నిల్చచియమెండ నియయని ద్ినమ్మలు వచుచనవని చెప్ెపను (లూక్ా 19:42-44).
యిేసు యొకు చవర్శ వార్ములోని మొదటి భాగములో ప్రజల ఎదుట ఆయనను

తప్ుపప్టటరటకు అనిి ర్కముల ప్రశిలను అడుగుతూ మత నాయకులు తిర్సుర్ణను కొనసాగశంచార్మ.
ఆయనను వయతిర్ేకనంచునటట
ో ర్పమా అధికార్మలను ప్ుర్శకొలుపటకు కూడా వార్మ ప్రయతిించార్మ,

మర్శయు మర్లా మర్లా కరస
ీ త ుగా యిేసు గుర్శతంప్ును మర్శయు అధికార్మును వార్మ సవాలు చదశార్మ.
ఆయన విజయ పరవశ
ే మ్మలో మ్రియమ తరువాత క్ొనిా ద్ినమ్మల పాటు, పరజలు
యేసును సుుత్రెంచి ఆహావనిెంచగా మ్త న్నయకులు ఆయనను త్రరసకరిెంచనరు.
పరజలు ఆయనకు అెంత భనామ్మగా ఎెంద్ుకు సపెంద్ిెంచనరు? ద్ీనిని మ్నమ్మ

పలు స్ాాయలలో అరా మ్మ చేసుక్ోవచుచ. మొద్టటగా, అధిక్ారమ్మలో ఉనావారు
ఎకుకవగా క్ోలోపయే అవక్ాశెం ఉెంద్ి. బలమ్మ మ్రియమ అధిక్ారమ్మ వెైపుకు
పరజలు స్ాధనరణమ్మగా మొగమగ చూపుట మ్నమ్మ చూస్ాుమ్మ. ఇద్ి మ్ానవ
సవభావమ్మ, మ్రియమ యూద్ుల న్నయకులు ఇతర మ్ానవుల కెంటే

భనామన
ై వారు క్ాద్ు. అధిక్ారమ్మలో ఉనావారు ద్ననిని నిలబటురక్ోవాలని

అనుకుెంటారు, మ్రియమ యేసు వారి అధిక్ారమ్మనకు ఆటెంకమ్మగా వచనచడు.
వారు ద్ేవుని రాజయమ్మను చనలా చినా చూపుతో, ద్ేశపు ద్ృష్ిరలో, జఞతీయ

ద్ృష్ిరలో, గోతర ద్ృష్ిరలో చూశారు క్ాబటటర యేసు వలన వారిక్త ఎకుకవ నషరమ్మ కల్చగే
పరిస్టా త్ర
ి ఉెండెను. మ్రియమ లూక్ా సువారు లో మ్రియకు చెపపబడషనటు
ల ,ఈ
బాలుడు ఇశాీయేలులో అన్ేకమ్ెంద్ి పడషపో వుటకు మ్రియమ లేచుటకు

క్ారణమ్వుతనడు మ్రియమ ఆయన గొపప వయత్రరేకతను ఎద్ురొకెంటాడు. ఈయన
లోకమ్మలోనిక్త వచిచన వెలుగమగా ఉన్నాడుగాని చీకటట ఆయనను “గీహిెంపలేద్ు”
అని యోహాను సువారు ఆరెంభమ్మలోని ఈ మ్ాటలను క్ొనిా అనువాద్మ్మలు
అనువద్ిస్ు ాయ, క్ాని న్న ఆలోచన పరక్ారెంగా “అధిగమిెంపలేకపో యెంద్ి” అని
ద్ీనిని మ్నెం అరా మ్మ చేసుక్ోవాల్చ. యేసు లోకమ్మనకు వెలుగమగా వచనచడు

క్ాబటటర , చీకటటక్త ఘోరమైన అపాయమ్మ సెంభవిెంచినద్ి. క్ాబటటర మ్త న్నయకులు
ద్ననిని వయకుపరచనరు. అయతే చనలా తవరగా పవితరమైన వారమ్మనకు చివరిలో,
-31వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ండవ పాఠము: కరీసత ు

యేసును వెెంబడషెంచిన పరజలతో సహా అెంద్రు యేసుకు బద్ులుగా బరబాాను
విడషచిప్ెటరమ్ని క్ోరారని కూడన మ్నమ్మ జఞాపకమ్మెంచుక్ోవాల్చ. యేసు ద్ేవుని

యొద్ా నుెండష పరజలు ఆశెంచిన ఆప్ేక్షలను న్ెరవేరుచటకు రాలేద్ు. బద్ులుగా,

ద్ేవుడు నిరాారిెంచినవాటటని బయలుపరచుటకు ఆయన వచనచడు, అనగా మ్న
స్ ెంత స్ావతెంతరయమ్మ మ్రియమ మ్న స్ ెంత నిరణ యాధిక్ారమ్మనకు అపాయమ్మ

ఏరపడషెంద్ి. మ్రియమ మ్నమ్మ సవయమ్మను చెంపుక్ొనుటకు ఇషరపడమ్మ, క్ాబటటర
యేసు మ్న మ్ానవ చితు మ్మలను త్రరగవారయమటకు వచనచడు, క్ాబటటర మ్ానవ
స్ాాయలో త ద్కు ఆయన త్రరసకరిెంచబడన్డు.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే గపోడో
విజయ ప్రవేశమును చూశాము కాబటిర, యిేసు శీమలు మర్శయు మర్ణ వార్ములోని ర్ండవ
పారముఖ్యమన
ై సనిివేశమును మనము చూదాేము: ప్రభుర్ాతిర భోజనమును ఆయన ఆర్ంభించుట.

పరభమరాత్రర భోజనమ్మ
ఇంతకు ముందు మనము ప్రసత ావించనటట
ో , యిేసు శీమలు మర్శయు మర్ణము ప్సాు

వార్ములో జర్శగాయి. కాబటిర, ఈ వార్ములో యిేసు తన శ్చష్యయలతో కూడా కలస్టి ప్సాు భోజనమును
భుజంచాడు. ఆయన దీనిని ఆయన ప్టర బడుటకు మర్శయు స్టిలువవేయబడుటకు ముందు చదశాడు,

మర్శయు దీనిని సాధార్ణంగా ఆఖ్ర్మ భోజనము అని కూడా పిలుసాతర్మ. ఈ ఆఖ్ర్శ భోజనములో, యిేసు
ఒక విశేష్మైన కార్యమును చదశాడు మర్శయు కస
ై త వులు అప్పటి నుండి దానిని జర్మప్ుకొనుచునాిర్మ:
ఆయన కైసతవ సంసాుర్ముగా లేక నియమముగా ప్రభుర్ాతిర భోజనమును ఆర్ంభించాడు.

మనము ఇంతకు ముందు చెపిపనటట
ో , ఆఖ్ర్మ భోజనము ప్సాు భోజనమైయునిది. ఇదిఐగుప్ుత

బానిసతవము నుండి దదవుడు ఇశాీయిేలును విమోచంచన కార్యమును జఞాప్కము చదసుకుంటటంది.

అయితద ఈ భోజనము యొకు చవర్లో, కరస
ీ త ుగా ఆయన స ంత కార్యము వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచుటకు

యిేసు ప్సాు ర్ూప్కమును ఉప్యోగశంచాడు. ముఖ్యముగా, ఆయన ఆ ర్ాతిర భోజనములో నుండి ర్ండు
ప్దార్ాములను — ప్ుల్వయని ర్ొటెర మర్శయు దారక్ష ర్సము — తీసుకొని వాటికన కొీతత అర్ామును ఇచాుడు.
లూకా 22:17-20 ప్రకార్ం, యిేసు ర్ొటెరను తన శర్రర్ముతో, అనగా పాప్మునకు అర్పణగా ఆయన

దదవునికన అర్శపంచబో వు శర్రర్ముతో పల లాుడు. మర్శయు ఆయన దారక్షర్సప్ు గశనిను ఆయన ర్కత ముతో,
అనగా పాప్మునకు అదద అర్పణలో భాగముగా ఉండు ర్కత ముతో పల లాుడు. అంతదగాక, మతత యి 26:29
మర్శయు మార్ము 14:25లోని ఆయన బో ధ్లను లూకా 22:19లో ఆయన ఇచున హెచుర్శకలతో

పల ల్వునప్ుపడు, ఆయన తిర్శగవ
శ చు తాను ఆర్ంభించన కార్యమును ముగశంచు వర్కు ఈ ప్దార్ాములను
ఆయనకు జఞాప్కార్ాముగా ఉప్యోగశంచుమని యిేసు శ్చష్యయలకు బో ధించాడు.

క్రైసువ పరెంపరలోని పరభమరాత్రర భోజనమ్మ చనలా స్ారుల క్రీసు ు యొకక ద్ృశయమైన
మ్ాటలుగా వరిణెంచబడషెంద్ి ఎెంద్ుకెంటే అద్ి స్టిలువలో జరిగిన ద్ననిక్త ద్ృశయ
-32వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: కరీసత ు

పరద్రశనను ఇసుుెంద్ి. క్ాబటటర విరచబడషన రొటటర , చిెంద్ిెంచబడషన రకు ెం, మ్న క్ొరకు
స్టిలువలో తన శరీరమ్మ మేకులతో బెంధిెంచబడషన, రకు మ్మను చిెంద్ిెంచిన క్రీసు ు

వెైపు చూపుత ెంద్ి, మ్రియమ రూపకమ్మలు లేక సెంస్ాకరమ్మలు పని చేయమ తీరు
క్రీసు ు వెైపుకు, మ్న ద్ృష్ిరని మ్ళిల స్ు ాయ, మ్రియమ ఆయన మ్న క్ొరకు చేస్టినద్నని
జఞాపక్ారా మ్మగా త్రనుట మ్రియమ తనరగమట ద్నవరా ఆయన మ్రణమ్మలోని

లాభమ్మలలో పాలుపెంచుక్ొనుటకు మ్నకు సహాయెం చేస్ు ాయ. మ్నమ్మ త్రని
తనరగమనపుపడు గొపప ఆతీుయ బలమ్మ ప ెంద్ుకుెంటామ్ని విశావసులు

నమ్ముతనరు, మ్రియమ ఆ సమ్యమ్మలో క్రస
ీ ు ు మ్న క్ొరకు చేస్టిన క్ారయమ్మ
యొకక లాభమ్మలనిాటటలో మ్నమ్మ పాలుపెంచుకుెంటామ్మ.

— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
ప్రభుర్ాతిర భోజనము యొకు అర్ాములోని ర్ండు అంశములను మనము ఇకుడ విశేష్ముగా

ప్రసత ావించాల్వ, వాటిలో మొదటిది కరీసత ు చదస్టన
ి పారయశ్చుతత మును గూర్శున సంబో ధ్న.

పారయశచతు మ్మ
ప్రభుర్ాతిర భోజనములోని సామానయ ర్ూప్కమును అర్ాము చదసుకొనుట చాలా సులభం. ర్ొటెర

యిేసు శర్రర్మునకు చహిముగా ఉంది, మర్శయు దారక్షర్సము ఆయన ర్కత మునకు చహిముగా ఉంది.

అయితద ఇవి ఎందుకు పారముఖ్యమన
ై వి? ఎందుకంటే లూకా 22:19 ప్రకార్ం ఆయన శర్రర్ము మన కొర్కు
ఇవవబడినది, మర్శయు మతత యి 26:28లో మనము చదువునటట
ో ఆయన ర్కత ము అనేకుల పాప్ముల
క్షమాప్ణ నిమితత ం చందించబడినది. మర్ొక మాటలో, ఆయన శర్రర్ము మర్శయు ర్కత ము

పారముఖ్యమన
ై వి ఎందుకంటే మన పాప్మునకు పారయశ్చుతత మును చెల్వోంచుటకు దదవుడు స్టిలువ మీద

వాటిని అర్శపంచాడు. స్టిలువ వేయబడుటను గూర్శు మనము చర్శుంచునప్ుపడు ఈ అంశమును మనము
చూదాేము.

మనము ప్రసత ావించు ప్రభుర్ాతిర భోజనము యొకు అర్ాములోని ర్ండవ అంశము ఏమనగా అది

నూతన నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభమును సూచసుతంది.

నూతన నిబెంధన
లూకా 22:20లో యిేసు యిేమని స్టలవిసుతనాిడో వినండి:
ఈ గిన్ెా మీ క్ొరకు చిెంద్ిెంపబడుచునా న్న రకుమ్మ వలనన్ెైన క్ొీతు నిబెంధన
(లూక్ా 22:20).

ఇకుడ, యిర్రుయా 31:31-34లో ప్రవకత యిన
ై యిర్రుయా ప్రవచంచన నిబంధ్న నూతనీకర్ణను

యిేసు సూచంచుచునాిడు.

కొీతత నిబంధ్న ఆదాము, నోవహు, అబారహాము, మోషే మర్శయు దావీదు కాలములలో దదవుడు

ఇంతకు ముందద చదస్టిన నిబంధ్నా వాగాేనముల యొకు సంచకర్వుగాను నూతనీకర్ణగాను ఉనిది.
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దదవుని నిబంధ్నను గూర్శున ఈ మునుప్టి నిర్వహణలు ఆయన ప్రజల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని

దాతృతవమును వయకత ప్ర్చాయి, కాని అదద సమయములో వార్శ నుండి నముకమన
ై విధదయతను ఆశ్చంచ,
దదవునికన విధదయుల న
ై వార్శకన ఆశీర్ావదములను మర్శయు అవిధదయుల ైనవార్శకన శాప్ములను వాగాేనము
చదశాయి. మర్శయు కరస
ీ త ుగా, ఆయన ప్రజలతో దదవుని నిబంధ్న యొకు ఆఖ్ర్శ సాాయిని

నిర్వహంచువానిగా యిేసు ఉనాిడు — ఈ సాాయిలో ఆయన ర్కత ము చందించుట దావర్ా నిబంధ్న
“సర్శచదయబడినది” లేక “ముదింర చబడింది.” హెబ్రర 9:15లో ఇలా వారయబడియునిది:

ఈ హేత వుచేత మొద్టట నిబెంధన క్ాలమ్మలో జరిగిన అపరాధమ్మలనుెండష

విమోచనమ్మ కలుగమటక్ర ఆయన మ్రణమ్మ ప ెంద్ినెంద్ున, ప్ిలువబడషన వారు
నితయమైన స్ావసా యమ్మను గూరిచన వాగాానమ్మను ప ెంద్ు నిమితు మ్మ ఆయన
క్ొీతు నిబెంధనకు మ్ధయవరిుయై యమన్నాడు (హెబ్రర 9:15).

యిేసు యొకు విజయ ప్రవేశమును మర్శయు ప్రభుర్ాతిర భోజనమును ఆయన ఆర్ంభించుటను

మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఆయన స్టిలువ వేయబడుటను మనము చూదాేము.

స్టిలువ వేయబడుట
స్టిలువవేయుట అనునది ప్ుర్ాతన ర్పమా సామాాజయములో ఒక విధ్మైన మర్ణ

శ్చక్షయియ
ై ుండినది. దాని క్షతగాతయరలు స్టిలువకు కటర బడదవార్మ, లేక యిేసుకు వల మేకులతో

బంధించబడదవార్మ, తర్మవాత ఊపిర్ాడక చనిపల వు వర్కు స్టిలువ మీద వేరలాడదీయబడదవార్మ. అవును,
యిేసు యొకు స్టిలువ విశేష్మైనది, ఎందుకంటే అది పాప్మునకు పారయశ్చుతత అర్పణగా కూడా

ఉండినది. హెబ్రర 9:11-28లో మనము చదువునటట
ో కరస
ీ త ుగా ఆయన ప్రజల కొర్కు మర్ణంచవలస్టిన
బాధ్యత ఆయనకు ఉనిది.

స్టిలువవేయబడుటను గూర్శు అనేక స్టిదధ ాంతములు ఉనాియి, మర్శయు వాటనిిటిని

ప్రసత ావించుటకు సాధ్యప్డదు కాబటిర, మనము ర్ంటిని మాతరమే చూదాేము: మన పాప్ములు యిేసు
మీద మోప్బడుట; మర్శయు పాప్మునకు దదవుడిచున తీర్మప కార్ణంగా ఆయన మర్ణంచాడు అనే
వాసత వము. మోప్బడుట అను ఆలోచనతో ఆర్ంభిదాేము.

మోపబడుట
మోప్బడుట అనగా ప్ుర్మాయించుట లేక ఇవవబడుట. అయితద స్టిలువ మీద మన పాప్ములు

యిేసు మీద మోప్బడుటకు గూర్శు మనము మాటాోడునప్ుపడు, పాప్ుల యొకు అప్ర్ాధ్మును
దదవుడు యిేసుకు ప్ుర్మాయించన కార్యమును మనము సంబో ధించుచునాిము. కాబటిర, మన

పాప్ములు యిేసు మీద మోప్బడినవి అని మనము చెప్ుపనప్ుపడు, మన పాప్ముల నిందను దదవుడు
ఆయన మీద వేశాడని మన అర్ాము. యిేసు ఎనిడును పాప్ము చదయలేదు, మర్శయు ఆయన

వయకనతతవము ఎనిడును పాప్ము దావర్ా కలుషితము కాలేదు. అయితద చటర ప్ర్ముగా మనము ప్ర్శశీల్వస్టేత ,
ఆయన మీద మోప్బడిన ప్రతి పాప్మును యిేసు సవయంగా చదస్టినటట
ో దదవుడు ఎంచాడు.
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పాత నిబంధ్న పాప్ప్ర్శహార్ార్ా బలుల కోవలో, ఆయన ప్రజలకు ప్రతాయమాియముగా యిేసు

స్టిలువ మీద తనను తాను అర్శపంచుకునాిడు. హెబ్రర ప్తిరక 9-10 అధాయయములు దీనిని గూర్శు చాలా
సపష్ర ముగా మాటాోడతాయి. మన ప్రతాయమాియముగా కరస
ీ త ు పాతర బెైబిలు ఆయనను మన అర్పణగా

సంబో ధించన సతయములో ప్రతిబింబించబడుతయంది, దీనిని మనము ర్పమా. 3:25; ఎఫస్ట్. 5:2; మర్శయు
1 యోహాను 2:2లో చూడవచుు. అందుకే మతత యి 20:28; 1 తిమోతి 2:6; మర్శయు హెబ్రర. 9:15లో
ఆయన మన కీయధ్నము అని పిలువబడా్డు.

మన పాప్ము ఆయన మీద మోప్బడక ముందు, యిేసు నిష్ుళంకముగాను ప్ర్శప్ూర్ణముగాను

ఉండెను. కాని ఇది ఎంత వింతగా అనిపించనప్పటికర, మన పాప్ము ఆయన ఖ్ాతాలో వేయబడిన
తర్మవాత, ఆయనకు అప్పగశంచబడిన పాప్ములనిిటికన అప్ర్ాధ్ము ఆయనదద అనిటటర దదవుడు
ఆయనను చూశాడు. 2 కొర్శంథీ. 5:21లో పౌలు దీనిని గూర్శుయిే మాటాోడుచునాిడు:

పాపమరుగని ఆయనను మ్నక్ోసమ్మ పాపమ్మగాచేస్టన
ె ు (2 క్ొరిెంథీ. 5:21).
క్ాబటటర మ్నమ్మ ఇలాెంటట పరశాలను అడుగమట ఆరెంభెంచినపుపడు: “ఇద్ి
న్నయయమ్మ, ఇద్ి సరన
ర పన్ేన్న, మ్న పాపమ్మను క్రీసు ు మీద్ మోపుట ద్ేవుడు

చేస్టన
ి నీత్రగల పన్ేన్న?” సరే, మ్నమ్మ ఒక మ్ానవ క్ోరురకు వెళిల, “ఒకడు చేస్టిన
హతయ యొకక న్ెపమ్మను హతయ చేయని మ్రొకని మీద్ వేయగలమ్ా?” ద్ీనిక్త

జవాబమ, “వేయలేమ్మ.” మ్ానవ న్నయయ ఆలోచనలో ఇద్ి తపుప. క్ాని ద్ేవుని
న్నయయమ్మను గూరిచ మ్నకు తెల్చస్టిన మొద్టట విషయమ్మ ఏమ్నగా అద్ి

పరిపూరణ మన
ై ద్ి, మ్రియమ ఆయన పరిపూరుణడు క్ాబటటర ఆయన చేయమ పరత్రద్ి
సరరనద్వుత ెంద్ి. క్ాని, మీకు తెలుస్ా, ఇద్ి ఎెంద్ుకు సరరనద్ో బైబిలు మ్నకు
చెబమత ెంద్ి. ఇపుపడు, ఉద్నహరణకు, ఒకవేళ ద్ేవుడు ఎవరిన్న్
ెై న ఒకరిని

ఎనుాక్ొని, న్న అపరాధమ్మను అతని మీద్ మోప్ినటల యతే, అద్ి సరన
ర పని క్ాద్ు,
అద్ి న్నయయమైన పని క్ాద్ు. అద్ి ద్ేవుని నీత్ర స్ాాయలకు కూడన సరిపడనిద్ి.

అయతే మ్ానవాళి సృష్ిరెంచబడుటకు మ్మెంద్ు పాపమ్మతో నిెండషన మ్ానవాళిని

తన కుమ్ారుని ద్నవరా, అనగా తన పూరణ నీత్ర మ్రియమ విధేయత ద్నవరా మ్న

పాపమ్మలను మోస్టి పారయశచతు మ్మ చెల్చలెంచగల ఏక్రక వయక్తుయన
ై కుమ్ారుని ద్నవరా
విమోచిెంచుటకు ద్ేవుడు నిరాారిెంచియమెంటే? మ్రియమ ఒకవేళ ఇద్ి ఒక సవతెంతర
బాధయతగా గాక, అయషరమ్మగా ఒకరిక్త అపపగిెంచి, “నీవు పాపమ్మను మోయాల్చ”

అని చెబితే. యేసు సువారు లలో, “న్న జీవితమ్మను ఎవరు తీసుక్ొనలేరు, క్ాని న్న
గొరీల క్ొరకు న్న జీవితమ్మను న్ేను సవతెంతరమ్మగా అరిపస్ాును” అని చెబితే?

అపుపడు ఆయన కుమ్ారుని ద్నవరా, అనగా మ్నమ్మ ద్ేవునితో సమ్ాధననమ్మ
కల్చగియమెండునటు
ల మ్న పాపమ్మలను భరిెంచి తన పారణమ్మను ప్ెటర ుటకు

ఇషరపడు కుమ్ారుని ద్నవరా, పాపభరితమైన మ్ానవాళిని విమోచిెంచుటకు

ద్ేవుడు రూప్ిెంచిన పరిపూరణ పరణనళికలో కెంటే పరిపూరణ మ్మగా ద్ేవుని న్నయయమ్మ

ఎనాడు బయలుపరచబడలేద్ు అని మ్నకు అరా మ్వుత ెంద్ి. ద్ేవుని న్నయయమ్మ
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పరిపూరణ మన
ై ద్ి. స్టిలువ మీద్ జరిగిన సనిావేశ ద్ృశయమ్మ కెంటే ఎకుకవ
పరిపూరణ మన
ై ద్ి ఏద్ి లేద్ు.

— డా. ఆర్డ. ఆలుర్డర మొహోర్డ, జూ.
మన పాప్ము కరస
ీ త ు మీద మోప్బడుటను మనము చూశాము కాబటిర, స్టిలువవేయబడుటలోని
ర్ండవ అంశమును ఇప్ుపడు మనము చూదాేము: దెైవిక తీర్మప.

తీరుప
మానవ మర్ణము ఎలో ప్ుపడు పాప్మునకు దెైవిక తీర్ైపయునిది. దీనిని మనము ఆది. 3:17-

19; యిహే. 18:4; మర్శయు ర్పమా. 5:12-21 వంటి చపటో చూసాతము. ఆదికాండము 3లో ఆదాము

పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు మర్ణము లోకములోనికన ప్రవశ్చ
ే ంచంది. మర్శయు ఆదాము పాప్ము మన మీద
మోప్బడినది కాబటిర అది అప్పటి నుండి కొనసాగుతూ వసుతంది.

యిేసు మర్ణము కూడా పాప్మునకు దెైవిక తీర్పై యునిది. దదవుడు మన అప్ర్ాధ్మును

యిేసు మీద మోప్కముందు, ఆయనకు మర్ణము లేదు. అయితద మన పాప్ము స్టిలువలో ఆయన
మీద మోప్బడినప్ుపడు, ఆయన మర్ణము సాధ్యము మాతరమేగాక ఒక అవసర్మైపల యింది. అటిర
ఘోర్మన
ై అప్ర్ాధ్మునకు దదవుడు ఇవవగల్వగశన ఏకక
ై సపందన అదద.

ఈ తీర్మపలో భాగంగా, ఆయన ప్ునర్మతాానమునకు ముందు యిేసు కూడా మూడు ర్పజుల పాటట

మర్ణప్ు అధికార్ము కనీంద ఉండెను. అయితద శుభవార్త ఏమిటంటే, మన పాప్ము మీద దదవుని సంప్ూర్ణ
ఉగీతను ఆయన భర్శంచాడు, కాబటిర మనలను బెదిర్శంచుటకు దెైవిక తీర్మప ఇక లేకుండా పల యింది.
యోహాను 5:24లో యిేసు స్టలవిచునటట
ో :

న్న మ్ాట విని ననుా పెంప్ినవానియెంద్ు విశావసమ్మెంచువాడు నితయ జీవమ్మ
గలవాడు; వాడు తీరుపలోనిక్త రాక మ్రణమ్మల నుెండష జీవమ్మలోనిక్త

ద్నటటయమన్నాడని మీతో నిశచయమ్మగా చెపుపచున్నాను (యోహాను 5:24).
ఒకవేళ న్ేను పాపమ్మను నిరవచిెంచవలస్టియమెంటే, న్ేను ద్ననిని గూరిచ ఒక

అసెంపూరణ మన
ై ఆలోచనను కల్చగియమెంటాను. క్ాని పాపమ్మను గూరిచ ద్ేవుడు

కల్చగియమనా అవగాహన మ్రియమ ద్నని యొకక ఆయన తీరుప యొకక అవసరత
ఉనా ద్నని తీవరత న్ేను ప ెంద్ద్గిన ఉతు మైన వారు అయమయనాద్ి. అవును, న్న

పాపమ్మను చూచుట న్నకు ఇషరెం లేద్ు. న్న జీవితమ్మ మీద్ లేక ఈ లోకమ్మ మీద్
పాపమ్మ యొకక పరభావమ్మలు న్నకు ఇషరెం లేద్ు. అయతే ద్ేవుడు ద్ననిక్త తీరుప

తీరచకపో తే, ద్ననిక్త పరిషాకరెం లేద్ు. పాపమ్మ యొకక సవభావమ్మను తపుపద్నరి
పటటర ెంచుటకు న్ేను మ్ారగ మ్మలను కనుగొనుటకు పరయత్రాస్ాును. అయతే ద్ేవుని
తీరుప అనగా పాపమ్మ అెంటే ఏమిటో, న్ేను ఏమి చేశాన్ో మ్ాతరమే గాక, పాపమ్మ

న్న చుటుర న్నకు ఏమి చేసు ుెంద్ో కూడన ఆయనకు తెలుసు. క్ాబటటర ఆ అవసరతలను
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మ్రియమ ఆ ఇబాెంద్ులను తీరుచటకు పరభమవు బలయరపణ మ్రణమ్మను ప ెంద్ుట
న్న పాప సమ్సయకు పరిషాకరమైయమనాద్ి. ఆ తీరుప లేకుెండన, పాపమ్ను ఆ

ఘోరమైన ద్ననిని గూరిచ అవగాహన కల్చగి అెంత నీత్రగా ద్ననిని పరిషకరిెంచకపో తే,
విమోచన ఉెండద్ు. క్ాబటటర క్రస
ీ ు ు ఇచిచన పారయశచతు మే ఏక్రక శుభవారు .

పరపెంచమ్మలోని పరత్ర ఇతర మ్తమ్మ పాపమ్మతో, లేక పాపపు ద్ృష్ిరతో వయవహరిెంచి
ద్నని నుెండష ఉపశమ్నమ్మను ప ెంద్ుటకు, ద్ననిని అణచివేయమటకు, అద్ి

జరుగమటలేద్ు అని చెపుపటకు, శరీరమ్మను విసరిజెంచుటకు పరయత్రాెంచనయ. క్ాని
యేసు తన పరిపూరణ నీత్రగల తీరుపతో వచిచ, పాపమ్మ అెంటే ఏమిటో మ్నకు

తెల్చయజేశాడు. మ్రియమ ఆయన ద్ననిని చేయమచుెండగా, ద్ననినెంతటటని స్టిలువ
మీద్ తనప్ెై వేసుకున్నాడు. క్ాబటటర క్రైసువులకు, మ్రియమ ఇతరులకు ఎవరిక్రన్న,
ఇద్ి అనిాటట కెంటే ఉతు మన
ై వరు మ్ానమ్మ.

— డా. బిల్ ఉర్శ
యేసు శారీరధనరియైన ద్ేవుని వాకయమ్మగా ఉన్నాడు. ఆయన శరీరమ్మ ద్నల్చచన
వాకయమ్మ. ద్ేవునితో ఉనా వాకయమ్మ, మ్రియమ ద్ేవుడెైయమనా

వాకయమైయమన్నాడు. ఆయన తెండషరని తెల్చయపరచుటకు తెండషర హృద్యమ్మ

నుెండష వచిచన కుమ్ారుడెయ
ై మన్నాడు. ద్ీనిని మ్నమ్మ జఞాపకమ్మెంచుక్ొనుట
చనలా అవసరమ్మ, ఎెంద్ుకెంటే అపుపడు, మ్న తీరుపను, మ్న పాపమ్మలకు

ద్ేవుడషచిచన తీరుపను మ్రియమ మ్న స్ ెంత తీరుపను తన జీవితమ్మలో స్ట్వకరిెంచి
ఆయన మీద్ వేసుక్ొని స్టిలువ మీద్ ఆయన వేరలాడుట మ్నమ్మ చూస్టినపుపడు,
ద్ేవుడు సవయెంగా కుమ్ారునిలో ఆయన స్ ెంత పాపమ్మ క్ొరకు ఆయన స్ ెంత

తీరుపను ద్ేవుని పటల మ్నమ్మ చేస్టన
ి త్రరుగమబాటు మ్రియమ మోసమ్మ మ్ధయలో
ఆయన అనుభవిసుున్నాడు. శుభవారు ఏమిటట? ద్ేవుడు మ్నలను ఎెంతో

ప్ేరమిసుున్నాడు క్ాబటటర ఆయనను మ్నమ్మ తెలుసుక్ొనుటకు మ్న పాపమ్మల

వెలను మ్నమ్మ చెల్చలెంచు వరకు ఆయన వేచిచూడడు. ఆయన నుెండష మ్నలను
వేరు చేయమ ద్ూరమ్మను మ్నమ్మ తగిగెంచుట క్ొరకు ఆయన వేచిచూడడు. క్ాని
ఆయన మ్న యొద్ా కు వచిచ మ్న పాపమ్మ యొకక కురుపతవమ్మను,

భరషరతవమ్మను, ద్ుషరతవమ్మను మ్రియమ చెడును ఆయన మీద్ వేసుక్ొని, ఆయన
క్షమ్ాపణను మ్ాతరమేగాక ఆయన ద్ెవి
ై క సనిాధిని, ఆయన ద్ెైవిక జీవితమ్మను

మ్రియమ ఆయన ద్ెైవిక ప్ేరమ్ను మ్న జీవితమ్మలలోనిక్త ధనరపో స్ాుడు. ఇద్ి గొపప
శుభవారు .

— డా. స్ట్రఫన్ బాోక్స మోర్డ
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మన పాఠంలో ఇప్పటి వర్కు, యిేసుకు ఇవవబడిన కరస
ీ త ు లేక మస్ట్ియ బాధ్యతను మూడు

కాలములలో ప్ర్శగణంచాము: ఆయన జననము మర్శయు స్టిదధపాటట, ఆయన బహర్ంగ ప్ర్శచర్య,

ఆయన శీమలు మర్శయు మర్ణము. కాబటిర, ఇప్ుపడు మన చవర్శ అంశమును చూచుటకు మనము
స్టిదధముగా ఉనాిము: కరస
ీ త ుగా యిేసు హెచుంప్బడిన కాలము.

హెచిచెంపబడుట
యిేసు హెచుంప్బడిన కాలమును ఆయన ప్ునర్మతాానము నుండి భవిష్యతయ
త లో ఆయన ర్ండవ

ర్ాకడ మధ్య ఉని కాలముగా వర్శణదే ాము. ఈ కాలములోని సనిివేశముల యొకు కుోప్త సార్ంశముతో
మనము ఆర్ంభించ, తర్మవాత వాటిలో కొనిింటిని వివర్శదే ాము.

యిేసు స్టిలువవేయబడి పాతిపటర బడిన తర్మవాత వార్ములోని మొదటి ర్పజున యిేసు

మృతయలలో నుండి తిర్శగశ లేచాడు. నలుబది ర్పజుల పాటట ఆయన తన శ్చష్యయలలో అనేకమందికన

ప్రతయక్షమయాయడు. వార్శకన దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు బో ధించ, లేఖ్న నర్వేర్మపలో ఆయన బాధ్యతను
వివర్శంచ, అప సత లుల దావర్ా ఆయన సంఘము యొకు నాయకతవమును సాాపించాడు. ఈ

సనిివేశములు మతత యి 28, మార్ము 16, లూకా 24, యోహాను 20–21, మర్శయు అప . 1:1-11లలో
నమోదు చదయబడా్యి.

ఈ నలుబది దినముల ముగశంప్ులో, యిేసు తన ప్రజలను దీవించ అందర్మ చూసుతండగా

ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమయ
ై ాయడు, మర్శయు దదవదూతలు ఆయన తిర్శగశ వసాతడని ప్రకటించార్మ. ఈ
సతయములు లూకా 24:36-53, మర్శయు అప . 1:1-11లలో నమోదు చదయబడినవి.

ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమన
ై తర్మవాత, యిేసు తన మర్ణమును దదవునికన పారయశ్చుతత బల్వగా

అర్శపంచ దదవుని కుడిపార్ివమందు కూర్మునాిడు. ఇది ఆయన ప్రజల మీద ఆయన ప్ర్శపాలనను లేక

“శాసనము”ను ఆర్ంభించంది, మర్శయు ఇది ఆయన శతయరవుల మీద తీర్మపను ప్రకటించుటకు మర్శయు
ఆయన ప్రజలను కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భూమితో దీవించుటకు మహమలో మర్లా ఆయన

తిర్శగశ వచుునంత వర్కు కొనసాగుతయంది. ఈ వివర్ాలను మనము ఎఫస్ట్. 1:20-22; 2 థెసి. 1:7-10;
మర్శయు ప్రకటన 20:11–22:7 వంటి చపటో కనుగొంటాము.

యిేసు యొకు హెచుంప్ులో నాలుగు అంశములను మనము చూదాేము. మొదటిగా, మనము

ప్ునర్మతాానమును చూదాేము. ర్ండవదిగా, మనము ఆర్పహణమును ప్ర్శశీల్వదాేము. మూడవదిగా,
ఆయన ప్ర్లోక శాసనమును చూదాేము. మర్శయు నాలగ వదిగా, ఆయన దృశయ ర్ాకడ మీద

దృషిరపడదాము. మర్ణములో నుండి ఆయన ప ందిన ప్ునర్మతాానముతో ఆర్ంభించుదాము.

పునరుతనానమ్మ
మర్ణము మానవులు ఎదుర్ొును అతయంత ఘోర్మన
ై విషాదమయ
ై ునిది, మర్శయు ఈ

లోకములో పాప్ము యొకు దార్మణమన
ై వయకరతకర్ణగా ఉనిది. అయితద శుభవార్త ఏమిటంటే, దదవునిచద
-38వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అభిషేకనంచబడిన మస్ట్ియ మనందర్శ కొర్కు మర్ణమును జయించాడు. ఆతు శకనత దావర్ా ఆయన

సమాధిలో నుండి తిర్శగశలేచనప్ుపడు, ఆయన నిజముగా దదవునికన ఇష్ర మైన కుమార్మడని మర్శయు

ఆయన ర్ాజయమునకు వార్సుడని సర్వ సృషిరకన ర్మజువు చదశాడు. దీని కంటే అదుుతముగా, ఆయనను
నముకముగా వంబడించువార్శకన భవిష్యత్ ప్ునర్మతాానమును మర్శయు ఆశీర్ావదమును ఆయన
వాగాేనం చదశాడు.

యిేసు ప్ునర్మతాానములో ఎనోి పారముఖ్యమైన అంశములు ఉనాియి మర్శయు వాటనిిటిని

మనము ప్రసత ావించలేము. కాబటిర, మనము కేవలం ర్ంటి మీద మాతరమే దృషిరపడదాము, మర్శయు ఇది
దదవుని విమోచనా ప్రణాళికను ఎలా కొనసాగశంచనదో మొదట చూదాేము.

విమోచన్న పరణనళిక
మానవాళిని మర్శయు మిగశల్వన సృషిర అంతటిని విమోచంచాలను దదవుని ప్రణాళిక కరస
ీ త ు అని

పిలువబడు దావీదు వార్సుని యొకు ర్ాజతవములో భూమి మీద తన ర్ాజయమును సాాపిసత ానని ఆయన
చదస్టన
ి నిబంధ్నా వాగాేనముల యొకు నర్వేర్మప మీద ఆధార్ప్డియుంటటంది. కాని యిేసు

మర్ణంచయుంటే ఆయన దీనిని చదయలేడు. ఈ భావనలో, దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నా వాగాేనములను
నర్వేర్ముటలో యిేసు ప్ునర్మతాానము ఒక కరలకమన
ై మటెర యి
ల యంది. ఇందు మూలముగానే

ప్ునర్మతాానము కరీసత ుగా యిేసు యొకు గుర్శతంప్ును ఉదాాటించుటకు ఒక కార్ణమైయునిదని కొీతత
నిబంధ్న తెల్వయజేసత ుంది, దీనిని మనము లూకా 24:45-46; యోహాను 2:17-22; అప . 17:3;
మర్శయు ర్పమా. 1:1-4లలో చూడవచుు.

యిేసు ప్ునర్మతాానములో మనము ప్రసత ావించు ర్ండవ అంశము ఏమనగా, అది విశావసులకు

అనేక ర్క్షణ ఆశీర్ావదములను అనుగీహసుతంది.

రక్షణ ఆశీరావద్మ్మలు
కొీతత నిబంధ్న యిేసు ప్ునర్మతాానమును మన ర్క్షణలో భాగముగా మనము ప ందుకొను అనేక

ర్కముల న
ై ఆశీర్ావదములతో అనుసంధానప్ర్మసుతంది. ర్పమా. 4:25లో, అది మనలను నీతిమంతయలుగా
తీర్ముతయంది, అనగా పాప్ క్షమాప్ణను ఇసుతంది. అది మన ఆతుల ప్ునర్మజీజ వనమునకు మూలముగా
ఉనిది, మర్శయు 1 పేతయర్మ 1:3-5లో మన నితయ సావసా ామునకు అది దావర్మును తెర్మసుతంది. 2
కొర్శంథీ. 4:10-18లో మనము చదువునటట
ో , మన శర్రర్ములు మర్శయు జీవితాలలో సతిియలను

మర్శయు కరీసత ు కొర్కు నిజమన
ై సాక్షయమును కల్వగశసత ుంది. ర్పమా. 6:4-5 మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 15:4253లో మనము చదువునటట
ో , యిేసు కల్వగశయునిదానిని పల ల్వన మహమ శర్రర్ములు మనము

కల్వగశయుండుటకు, అది విశావసుల యొకు శర్రర్ ప్ునర్మతాానమునకు మూలముగా ఉనిది. కస
ై త వులు
దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా చాలా తకుువగా ఆలోచన చదసత ార్మ, కాని ఇప్ుపడు మనము అనుభవిసుతని
మర్శయు భవిష్యతయ
త లో అనుభవించబో తయని ర్క్షణ ఆశీర్ావదములనిిటికర యిేసు ప్ునర్మతాానము
మూలమయ
ై ునిది.

మ్రణమ్మ నుెండష యేసు క్రస
ీ ు ు యొకక పునరుతనానమ్మ క్ొీతు నిబెంధనలో క్ేెంద్ర

బిెంద్ువెైయమనాద్ి. మ్రియమ ద్ననిలో నుెండష అన్ేక ఆశీరావద్మ్మలు పరవహిస్ు ాయ.
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మొద్టటగా, యేసు ఎవరో పునరుతనానమ్మ బో ధిసు ుెంద్ి. అద్ి ఆయనను మస్ట్ీయ
అని, పరభమవని, ద్ేవుని కుమ్ారుడని రుజువు చేసు ుెంద్ి. క్ాబటటర యేసును గూరిచ
అద్ి మ్నకు గొపప విషయమ్మలను బో ధిసు ుెంద్ి, మ్రియమ ద్ననిలో గొపప
ఆశీరావద్మ్మలు ఉన్నాయ. అెంతేగాక, యేసు క్రస
ీ ు ు న్ేడు కూడన

సజీవుడెైయమన్నాడు అనునద్ి క్రైసువులకు మ్మఖ్య విషయమైయమనాద్ి. ఆయన
మ్రణమ్మ నుెండష త్రరిగిలేచనడు, అనగా ఆయనను మ్నమ్మ తెలుసుక్ోవచుచ

మ్రియమ కలవవచుచ. అెంతేగాక, ద్ీని అరా మ్మ యేసు యొకక శక్తు, పునరుతనాన శక్తు
మ్నకు అెంద్ుబాటులో ఉనాద్ి. మ్రియమ పరిశుద్నధతు ద్నవరా నూతన జీవితమ్మ
మ్నలో నివస్టిసు ుెంద్ని మ్నమ్మ నమ్ముతనమ్మ. అనగా క్స
రై ు వునిగా జీవిెంచుట
అనగా మ్న స్ ెంత శక్తుతో యేసును అనుసరిెంచుటకు పరయత్రాెంచుట క్ాద్ు.

ఆయన పునరుతనాన శక్తు మ్నలో ఉనాద్ని ద్ీని అరా మ్మ. అయతే ద్ీనిలో మ్రినిా

విషయమ్మలు ఉన్నాయ. అనగా, పునరుతనానమ్మ భవిషయతు క్ొరకు అమోఘమన
ై
నిరీక్షణను అనుగీహిసు ుెంద్ి, మ్రియమ పునరుతనానమ్మ మ్నమ్మ

మ్రణెంచినపుపడు మ్నకు సెంభవిెంచు విషయమ్మల యొకక కీమ్మైయమనాద్ి.

మ్రణమ్మ మ్మగిెంపు క్ాద్ు, సమ్ాధి తరువాత నూతన జీవెం, పునరుతనాన — శరీర
జీవితమ్మ ఉన్నాయని యేసు పునరుతనానమ్మలో ద్ేవుడు వాగాానమ్మ చేశాడు.

మ్రియమ అవును, మ్నమ్మ మ్ానవ మ్రణమ్మను ఎద్ురొకనుచుెండగా ఇద్ి అనిా
తరమ్మలలోని క్స
రై ు వులెంద్రిక్ర అమోఘమైన నిరీక్షణను అనుగీహిసు ుెంద్ి. ఆయన
మ్రణమ్మలో నుెండష ఆయన జీవమ్మలోనిక్త మ్నలను నడషప్ిస్ు ాడని యేసు మీద్
మ్నకు నమ్ుకమ్మ ఉెంద్ి. మ్రియమ న్ేను మ్రొక మ్ాట చెపాపలని

అనుకుెంటున్నాను పునరుతనానమ్మ కూడన ఆయన సృష్ిరని నూతనపరచుటకు

ద్ేవుడు చేస్టన
ి వాగాానమైయమనాద్ి. యేసు శరీరమ్మ భౌత్రక శరీరమ్మ, మ్రియమ
ఆయన ఆతీుయ జీవిగా మ్ాతరమే పరతయక్షమ్వవడు గాని, ఆయనకు భౌత్రక

శరీరమ్మ ఉెంటుెంద్ి. మ్రియమ ద్ేవుడు మ్ానవ వసుువులను తీసుక్ొని వాటటని

విమోచిెంచి, వాటటని నూతనపరుస్ాుడనుటకు ఇద్ి చిహామ్మగా ఉెంద్ి. సృష్ిర చెడ్ద్ి
క్ాద్ు; అద్ి నూతనపరచబడబో త ెంద్ి. మ్రియమ సృష్ిరయావతు

నూతనపరచబడబో త ెంద్ి అని రోమ్ా 8లో పౌలు ద్ీనిని గూరిచ సపషరమ్మగా
బో ధిెంచుచున్నాడు. పునరుతనానమ్మ మ్నకు ఆ సూచనను మ్రియమ
నిశచయతను ఇసుుెంద్ి.

— డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
యిేసు ప్ునర్మతాానమును మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన ప్ర్లోక ఆర్పహణమును చూదాేము.
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ఆరోహణమ్మ
యిేసు అదుుతముగా దదవుని యొకు విశేష్ సనిిధియిన
ై ప్ర్లోకమునకు కొనిపల బడినప్ుపడు
ఆయన ఆర్పహణము సంభవించంది. అవును, తన దెవి
ై క సవభావములో దదవుని కుమార్మడు అనిి

సా లములలో అనిి వేళల ఉనాిడు. కాని ఆయన మానవ సవభావము ప్రకార్ం, ఆర్పహణము యిేసు
శర్రర్మును మర్శయు పారణమును భూలోకము నుండి దదవదూతలు మర్శయు ముందుగా వళిో న

విశావసుల ఆతులు ఉని ప్ర్లోక సా లములలోనికన కొనిపల యింది. లేఖ్నము ఈ సనిివేశమును లూకా
24:50-53 మర్శయు అప . 1:9-11లో మర్శయు అనేక ఇతర్ చపటో నమోదు చదసత ుంది.

ఆయన ఆర్పహణముతో అనుబంధ్ప్ర్చగల కరీసత ుగా యిేసు యొకు పాతరలోని ర్ండు

విష్యములను మనము చూదాేము: తన అప సత లులకు యిేసు ఇచున అప సత లుల అధికార్ము

మర్శయు దదవుని కుడిపార్ివమందు తాను సవయంగా స్టింహాసనాస్ట్నుడగుట. మొదటిగా అప సత లుల
అధికార్ము అను విష్యమును చూదాేము.

అప సు లుల అధిక్ారమ్మ
పాప్మునకు పారయశ్చుతత ము చెల్వోంచుటలో ఆయన సాధించన విశేష్మన
ై విజయముల

కార్ణంగా, దదవుడు యిేసుకు సర్వసృషిర మీద ఎనలేని అధికార్మును బలమును ఇచాుడు. మతత యి
28:18లో యిేసు శ్చష్యయలకు చెపిపనటట
ో :

ఆక్ాశమ్ెంద్ును భూమిమీద్ను సరావధిక్ారమ్మ న్నక్తయయబడషనద్ి (మ్తు య
28:18).

అంతదగాక, తాను ఆర్పహణమన
ై ప్ుపడు యిేసు ఈ అధికార్ములో కొంత భాగమును భూమి మీద

ఉని తన శ్చష్యయలకు ఇచాుడు, తదావర్ా వార్మ సంఘమును నిర్శుంచ దానిని సాాపించుటకు ఆయన

తర్మప్ున ఎనలేని అధికర్ముతో మాటాోడు అవకాశమును ఇచాుడు. ఈ అధికార్మును ప ందుకుని

అప సత లులు ఎవర్నగా, ప్దకొండు మంది నముకమన
ై వాసత విక అప సత లులు, అప . 1:26లో మోసగాడెన
ై
యూదా సాానములో ఎనుికొనబడిన మతీత య, మర్శయు విశేష్మైన దర్ినము దావర్ా అధికార్మును
ప ందుకుని పౌలు.

ఈ ఇవవబడిన అధికార్ము కార్ణంగా, ఈ అప సత లులు నూతన లేఖ్నమును వారయుటకు

మర్శయు అనుమతించుటకు, మర్శయు స్టిదధ ాంత విష్యములో తప్ుపలు లేకుండా మాటాోడుటకు శకనతని
ప ందుకునాిర్మ. అప . 1:24-26లో మనము చూచునటట
ో , ఈ అధికార్ము కరీసత ు నుండి సూటిగా

ప ందుకుని అప సత లులకు ప్రతదయకముగా ఇవవబడినది, మర్శయు మానవ మాధ్యమాల దావర్ా ఇది

ఇతర్మలకు అందించబడలేదు. తతీల్వతంగా, ఇంత గొప్ప అధికార్మును ప ందుకుని అప సత లులు వార్శ
తర్మవాత ఎవర్మను లేకపల యార్మ.

అప సత లుడెన
ై పౌలు సార్వతిరక సంఘమును గూర్శు మాటాోడుతూ, ఎఫస్ట్. 2:19-20లో ఈ

సతయమును తెల్వయజేశాడు:
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క్రీసు ుయేస్టే మ్మఖ్యమన
ై మ్ూలరాయయై యమెండగా అప సు లులును పరవకు లును
వేస్టన
ి పున్నద్ిమీద్ మీరు కటర బడషయమన్నారు (ఎఫెస్ట్. 2:19-20).

అధికార్ము కల్వగశన అప సత లులు సంఘ అధికార్మలలో విశేష్మైన కోవకు చెందినవార్మ, అనగా

వార్మ సార్వతిరక సంఘము యొకు ప్ునాది కాలమునకు మాతరమే చెందినవార్మ.

అప సత లుల అధికార్మును గూర్శున ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, యిేసు ప్ర్లోక

ఆర్పహణములోని ర్ండవ విశేష్మును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: ఆయన
స్టింహాసనాస్ట్నుడగుట.

స్టిెంహాసన్నస్ట్నుడగమట
ఇపుపడు, పరలోకమ్మలో ఉనా ద్ేవునితో క్రస
ీ ు ు కూరొచనుట అనగా క్రీసు ు ద్ేవునిక్త
మ్రియమ ఆయన పరజలకు విరోధులెైన వారెంద్రి మీద్ జయమ్మ

ప ెంద్ియమన్నాడు. మ్రి విశేషమ్మగా ఎఫెస్ట్ పత్రరక రెండవ అధనయయమ్మలో పౌలు,

ఈ లోకమ్మలోని ఇహలోక శతర వులను గూరిచ, అనగా యమగ సెంబెంధమైన చీకటట

శకుులు, ద్నని పరధననులు మ్రియమ అధిక్ారులను గూరిచ మ్ాటాలడుత న్నాడు. క్రీసు ు
మ్రణమ్మ నుెండష పునరుతనానుడగమటలో ఈ శకుులు జయెంచబడషనవి, మ్రియమ

క్రీసు ు ద్ేవుని కుడషపారశవమ్ెంద్ు కూరొచనియమన్నాడు. మ్రొక అద్ుభతమన
ై శుభ
సెంద్ేశమ్మ ఏమ్నగా, మ్నమ్మ కూడన ద్ేవుని కుడషపారశవమ్ెంద్ు

కూరొచనియమన్నామ్మ. క్ాబటటర , క్రైసువులుగా మ్నమ్మ కూడన ఈ లోక బెంధమైన

ద్యయమ్మలు మ్రియమ ద్ుషర శకుుల మీద్ జయమ్మను ప ెంద్ియమన్నామ్మ. మ్నప్ెై
అధిక్ారమ్మ కల్చగియమనావని క్ొెంద్రు చెపుప అద్ృశయ శకుులను గూరిచ మ్నమ్మ
భయపడనవసరమ్మ లేద్ు. క్రస
ీ ు ు వాటటని జయెంచనడు క్ాబటటర , వాటటని బటటర

మ్నమ్మ భయపడకూడద్ు, మ్రియమ ఆయనలో మ్నమ్మ కలస్టి జయమ్మ
ప ెంద్ియమన్నామ్మ.

— డా. ఫారంక్స థియలున్
యిేసు ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమన
ై ప్ుపడు, ఆయన తన అర్పణను ప్ర్లోక దదవాలయములో

అర్శపంచాడు, తర్మవాత దదవుని కుడి పార్ివమందు కూర్మునాిడు. ఈ సనిివేశముల కీమము హెబ్ర.ర
1:3, 9:11-14, మర్శయు 10:12-14లలో ప్రసత ావించబడింది.

దదవుని కుడిపార్ివమందు కూర్ొును కార్యములో తండియి
ర న
ై దదవుని యొకు సామంత లేక స్టేవక

ర్ాజుగా ప్ర్లోకములో యిేసు స్టింహాసనాస్ట్నుడగుట ఉంది. ఈ మస్ట్ియ ఘనతా సా లమును గూర్శు
110వ కరర్తనలో ర్ాజన
ై దావీదు మొదటిగా ప్రవచంచాడు. మర్శయు అది ఇప్ుపడు యిేసునకు

చెందియునిదని కొీతత నిబంధ్న చాలా సార్మో ప్రసత ావిసుతంది. ఉదాహర్ణకు, దీనిని మనము మార్ము
16:19; లూకా 22:69; ఎఫస్ట్. 1:20-21; మర్శయు 1 పేతయర్మ 3:22 వంటి చపటో చూసాతము.
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స్టింహాసనాస్ట్నుడగుట కరస
ీ త ు పాతరను యిేసు సావధీనప్ర్చుకొను ప్రకయ
నీ ను ప్ూర్శత చదసత ుంది.

ఆయన తాను శర్రర్ధార్శయగుట ముందు ఎనుికొనబడి ఆయన బాపిత సు సమయములో

అభిషేకనంచబడెను. కాని ఆయన ఆర్పహణమగునంత వర్కు ఆయన స్టింహాసనమును అధికార్శకముగా
సావధీనప్ర్చుకొని యిేలుట ఆర్ంభించలేదు.

మ్రియమ పరభమవు యొకక క్తయ
ీ లలోని పరత్ర భాగమ్మ మ్రియమ ఆయన

కద్ల్చకలనీా, మ్న క్ాలమ్మలోని విషయమ్మలతో ఆయన కల్చగియమనా వయక్తుగత
అనుబెంధమ్మలు విమోచన క్ారయమ్మలో చనలా పారమ్మఖ్యమన
ై వి. ఆతీుయమ్మగా
మ్ాటాలడషతే, స్టిెంహాసనమ్మ మీద్ ఆయన తెండషర కుడషపారశవమ్ెంద్ు ఉన్నాడను

సతయమ్మ మ్ానవ చరితర యొకక మ్మగిెంపులో విజయమ్మ ఉనాద్ని మ్నకు గొపప
నిశచయతను కల్చగిసు ుెంద్ి. ఆయన పరత్ర యమద్ధ మ్మను గలచిన రాజు. ఇపుపడు

మ్నకు అరా మ్మ క్ాద్ుగాని, ఆయన నిజమ్మగా గల్చచనడు. ఇద్ి స్ారవత్రరక అెంశమ్మ.

విశవమ్ెంతటట యొకక మ్ారుప, ఆయన సెంపూరణ పరభమతవమ్మ, స్టిెంహాసనమ్మ మీద్
ఆయన పరభమతవమ్మనకు చిహామ్మగా మ్న క్ొరకు చితీరకరిెంచబడషెంద్ి. యేసు

ఎవరు అనుద్ననిని గూరిచ మ్నమ్మ జఞాపకమ్మ చేసుక్ొనద్గిన గొపప విషయమ్మ
ఏమిటెంటే, పాల్చెంచుచునావాడు మ్హిమ్ను ప ెంద్ినవాడు. మ్నుషయ

కుమ్ారుడెన
ై ద్ేవుని కుమ్ారుడు. ఆయన నరావతనరమ్మ ఎనాడును సు ెంభెంచద్ు.
ఆయన ఏద్ో ఒక ఆతు మ్ాతరమే క్ాలేద్ు. ఆయన మ్ానవాళిని పరలోకమ్మనకు

తీసుక్ొని వెళ్ల లడు, మ్రియమ తెండషరయన
ై ద్ేవుని కుడషపారశవమ్ెంద్ునావాడు ద్ేవుని
కుమ్ారుడెన
ై యూద్న గోతరమ్మనకు చెెంద్ిన వడర ెంగి. మ్న క్ొరకు విజఞాపన
చేయమటకు ఆయన నివస్టిసు ున్ే ఉన్నాడు. జరిగన
ి పరత్రద్ననిలో ఆయన

పరభమతవమ్మ, ఆయన స్ారవభౌమ్తవమ్మ, ఆయన అధిక్ారమ్మ, మ్రియమ ఆయన
సెంపూరణ విజయమ్మ మిళితమయ
ై మనావి. అెంతేగాక ఈ అమోఘమైన

స్ానిాహితయమ్మ, ఆయనలోనిక్త మ్నలను తీసుక్ొనుట, ఆయన పారరా న్న జీవితమ్మ,
ఈ బలమైన పారరాన మ్రియమ మ్న పటల కల్చగియమనా చిెంత క్ొనస్ాగమత ెంటాయ.
క్ాబటటర ఈ పరిపూరణ మన
ై రక్షకుడు స్టిెంహాసనమ్మ మీద్ మ్న క్ొరకు మ్ాద్ిరిగా
ఉన్నాడు. అవును, ఆయన ఆరాధనకు ఘనతకు యోగమయడు, క్ాని ఆయన

యోగయత, మీరు క్ోరుకునాటల యతే, మ్న ద్ృష్ిరక్ోణమ్మలో తన అద్ుభతమన
ై
సవయెం-సమ్రపణ అను అద్ుభతమైన క్ారయమ్మ ద్నవరా సమ్త లయమ్మ

చేయబడషెంద్ి. ఆయన రకు మ్మ క్ారుచునా గాయమ్మలను గూరిచ సెంవతీరాల
తరబడష వారయబడషన పాటలనీా ఆశచరయకరమ్మగా వరు మ్ాన క్ాలమ్మలో

వారయబడషనవని న్ేను ఆలోచన చేస్ు ాను. మొద్ట, ఆయన రకుమ్మ క్ారిచ

చనిపో యాడు అని అనుకున్ేవాడషని. క్ాని ఆయన సతయమ్మను గూరిచ, రకు మ్మ

క్ారుచునా కలవరిలో ప ెంద్ిన ఐద్ు గాయమ్మలను గూరిచ వారు పాడుట న్ేను
వినియమన్నాను. ఆయన నరావతనరమ్మను మ్రచిపో వద్ుా, మ్రియమ ఆయన

పరలోకమ్మలో కూడన భూమ్ాయక్ాశమ్మలకు పరభమవుగా మ్ాతరమేగాక నీ అనుద్ిన
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అవసరతలకు కూడన పరభమవెన
ై నరావతనరియన
ై క్రస
ీ ు ుగా ఉన్నాడని వారు

చెపుపటకు పరయత్రాసుున్నారని న్న ఆలోచన. క్ాబటటర స్టిెంహాసనమ్మ మీద్ ఆయన
చేసు ునా క్ారయమ్మలను గూరిచ నీవు ఆలోచన చేయమచుెండగా న్ేటట క్రైసువులకు
న్ేరుచక్ొనవలస్టినవి అన్ేక విషయమ్మలు ఉన్నాయ.

— డా. బిల్ ఉర్శ
ఆయన ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము యొకు వలుగులో యిేసు యొకు హెచుంప్ును

చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ప్ర్లోకములో కొనసాగుచుని ఆయన శాసనమును చూదాేము.

శాసనమ్మ
“శాసనము” లేక స్టష్న్ అను ప్దము, ప్ర్లోకములోని శకనతగల ఘనమన
ై సాానము నుండి

యిేసు యిేలుచుని మర్శయు ప్ర్శపాలన చదయుచుని ప్రకయ
నీ కు వేదాంతశాసత ర ప్దమైయునిది. ఇది
దదవుని యొకు సామంత ర్ాజుగా యిేసు ప్రసత ుత ప్ర్శపాలనలో చదయుచుని విష్యములనిిటిని
సంబో ధిసత ుంది.

ఇప్ుపడు యిేసు చదయుచునివాటిని గూర్శు లేఖ్నములు వివర్శంచునప్ుపడు, ఆయన

తండియి
ర న
ై దదవుని యొకు కుడిపార్ివమందు కూర్ొునియునాిడని సూచసాతయి. ఈ భాష్ కొంతమంది
ఆధ్ునిక పాఠకులకు అపార్ాము కావచుు. యిేసు తండిర ప్రకున ఊర్కనే కూర్ొుని ఆయన ర్ాకడ

సమయము కొర్కు ఎదుర్మచూచుట లేదు; ఆయన స్టింహాసనము మీద కూర్ొునియునాిడు. అనగా
ఆయన తన ర్ాజయమును పాల్వంచుచునాిడు. ఆయన దదవుని కుడిపార్ివమున కూర్ొునియుని

సామంత ర్ాజు. ఆయన తిర్శగశ వచుునంత వర్కు మనలను పాల్వసాతడు మర్శయు మన కొర్కు విజఞాప్న
చదసత ుంటాడు. యిేసు శాసనము ఆయన పాప్ము మర్శయు మర్ణము మీద జయమును ప ందాడని
ర్మజువు చదసత ుంది, మర్శయు మనము జీవితములో ఎదుర్ొును ప్రతి సమసయకు కొనసాగు ఆదర్ణను
ఇచుుటకు ఆయనకు అధికార్మును అనుగీహసుతంది.
క్రస
ీ ు ు ద్ేవుని యొకక కుడషపారశవమ్మన కూరొచనియమన్నాడని లేఖ్నమ్మ

స్టెలవిసుుెంద్ి. ఇద్ి ఒక మ్ానవ పరిభాషలో చేయబడషన వయక్రుకరణ మ్రియమ క్రీసు ు
సెంఘమ్మను లోకమ్మను పాల్చెంచు అధిక్ారమ్మను ప ెంద్ుకున్నాడని

తెల్చయజేసు ుెంద్ి. ఆయన ఆరోహణలో, ద్ీని ద్నవరా మ్హిమ్లో పాలుపెంచుక్ొను

అవక్ాశెం ఆయనకు ఇవవబడషెంద్ి. క్ానీ కూరొచనియమెండుట అను ఈ మ్ాట యేసు
విశాీెంత్ర తీసుక్ొనుచున్నాడు అని మ్ాతరెం సూచిెంచద్ు. మ్న రాజుగా, పరవకు గా
మ్రియమ యాజకునిగా ఆయన తన క్ారయమ్మను క్ొనస్ాగిెంచుచున్నాడు.

— ర్వ. జమ్స మాపపల్ి
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ఆయన ప్ర్లోక శాసనములో హెచుంప్బడిన కరీసత ుగా ఆయన పాతరను మూడు చని

కోణములలో చూదాేము: మొదటిగా, ఆయన ప్రవచన వాకయము మర్శయు ఆతు. ర్ండవదిగా, తండిర

యిదుట ఆయన చదయు యాజక విజఞాప్న. మర్శయు మూడవదిగా, ఆయన ప్రజల మీద ఆయన ర్ాజర్శక
ప్ర్శపాలన. మొదటిగా యిేసు యొకు ప్రవచన వాకయము మర్శయు ఆతును మనము చూదాేము.

వాకయమ్మ మ్రియమ ఆతు
అప . 2:33లో మనము చూచునటట
ో , సంఘమునకు బహుమానముగా ప్ర్శశుదాధతును ప్ంప్ుట

యిేసు తన ప్రవచన ప్ర్శచర్యను చదయుట ఆర్ంభించన ప్రప్రధ్మ మార్గ ములలో ఒకటి. ఆతు మొదటి సార్శ
దిగవ
శ చునప్ుపడు, అగశిజఞవలల వంటి నాలుకలు, గొప్ప గాల్వ శబే ము, మర్శయు చెదర్శపల యిన
యూదుల యొకు భాష్లలో దదవుని మహమప్ర్చుట జర్శగంశ ది అని అప . 2వ అధాయయము

నివేదిసత ుంది. యిేసు యొకు ప్రవచన సాక్షిగా ఉండుటకు ప్ర్శశుదాధతు సంఘమును బలప్ర్చాడు కాబటిర
ఇది ఒక ప్రవచన కార్యమయ
ై ునిది. అంతయ దినములయందు ఆయనకు నముకముగా ఉని
ప్రజలందర్శనీ ప్ర్శచర్య కొర్కు ఆతు బలప్ర్మసాతడని యోవేలు 2వ అధాయయములో చదయబడిన
ప్రవచనమునకు ఈ చహిములు నర్వేర్మపగా ఉనాియని పేతయర్మ వివర్శంచాడు.

పంతెకొసుత మొదలుకొని, పంతెకొసుత కాలములో సంభవించన అసామానయమన
ై వయకరతకర్ణములు

ప్ూర్శతగా కనిపించకపల యినప్పటికర, సంఘమునకు ప్రవచన మార్గ ములలో ప్ర్శచర్య చదయుటకు యిేసు

ఆతును ప్ంప్ుతూనే ఉనాిడు. మనము లేఖ్నములను చదువునప్ుపడు మళకువలను జఞానమును

కలుగజేయుటకు ఆయన తన ఆతును ప్ంప్ుతాడు అనేది అతయంత సామానయమైన ఉదాహర్ణగా ఉనిది.
లేఖ్నముల పేరర్ణ కూడా ఆయన శాసనములో యిేసు యొకు ప్రవచన ప్ర్శచర్య దావర్ానే

కల్వగశంది. మనము 2 తిమోతి 3:16-17, మర్శయు 2 పేతయర్మ 3:15-16లో చదువునటట
ో , కరస
ీ త ు యొకు
మార్మపలేని వాకయములను ఆయన ప్రజల కొర్కు వారయునటట
ో అప సత లులను పేరర్ప
ే ించుటకు ఆయన

ఆతును ప్ంపాడు. మనము ఫిల్వప్ప. 1:14, 1 థెసి. 2:13, మర్శయు హెబ్ర.ర 13:7 వంటి చపటో చూచునటట
ో ,
లేఖ్నములను భదరప్ర్చుట దావర్ా, తమ సంఘములకు బో ధించుటకు మర్శయు నశ్చంచనవార్శకన

సువార్త ను ప్రకటించుటకు కావలస్టిన వర్ములను స్టేవకులకు ఇచుుటకు ఆతును ప్ంప్ుట దావర్ా యిేసు
సంఘమునకు ప్ర్శచర్య చదయుచునేయునాిడు.

ఆయన ప్రవచన వాకయము మర్శయు ఆతుతో పాటట, యిేసు శాసనములో యాజక విజఞాప్న

కూడా ఉనిది.

విజఞాపన
ఆయన ఆర్పహణమన
ై ప్ుపడు, ఆయన ప్రజల పాప్ములకు పారయశ్చుతత ము చెల్వోంచుటకు తండిరకన

ఆయన తన సవర్కత మును అర్శపంచాడు. ఇది ప్ునర్ావృతము కాలేని కార్యము. కాని దాని లాభములను
— క్షమాప్ణ, శుదీధకర్ణ, మర్శయు సవసా త వంటివి — తర్చుగా మన జీవితములకు

అనవయించుకోవాల్వ. తయదకు, నూతన ఆకాశములు మర్శయు నూతన భూమిలో అంతయలేని ప్వితరతను,
ఆర్పగయమును మర్శయు ఐశవర్యమును మనము అనుభవిసాతము. కాని అప్పటి వర్కు, యిేసు మన

ప్క్షమున తండిర ఎదుట విజఞాప్న చదసత ూ, మన భూలోక జీవితములకు ఈ ఆశీర్ావదములలో కొనిింటిని
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అనవయించమని ఆయనను కోర్తాడు. హెబ్ర.ర 7:25-26, 9:11-26, మర్శయు 10:19-22; 1 యోహాను
2:2 వంటి లేఖ్న భాగములలో ఆయన చదయు విజఞాప్నను గూర్శు ప్రసత ావించబడింది.

మ్న యాజకునిగా క్రస
ీ ు ు తన సెంపూరణ క్ారయమ్మను పరసు ుత్రెంచుటలో రెండు

అెంశమ్మలు ఉన్నాయ. ద్ననిలో మ్న క్ొరకు ఆయన తన పారణమ్మను అరిపెంచుట
ఉనాద్ి, ద్ీనిని మ్నమ్మ స్టిలువ ద్ృషారయ ఆలోచిస్ాుమ్మ — ఆయన మ్న
పరతనయమ్ాాయమ్మగా స్టిలువలోనిక్త వెళ్ల లడు; ఆయన మ్న స్ాానమ్మను

తీసుకున్నాడు. ఆయన మ్న పాపమ్మను తన మీద్ వేసుక్ొని, ద్నని వెలను

సెంపూరణ ెంగా చెల్చలెంచనడు. యాజకుడు పరజల క్ొరకు విజఞాపన కూడన చేయమవాడు,
ఆయన మ్ధయవరిు, మ్ధయలో ఉనావాడు, ద్ేవునిక్త పరజలకు మ్ధయ ఉనావాడు,

వారి క్ొరకు పారరిాెంచువాడు, మ్రియమ వారిక్త పారత్రనిధయెం వహిెంచువాడు. క్రస
ీ ుు ఈ
రెండు క్ారయమ్మలను చేస్ు ాడు. ఆయన స్టిలువ మీద్ చేయవలస్టిన క్ారయమ్మ

పూరు య
త యెంద్ి మ్రియమ యాజక క్ారయమైన విజఞాపన జరుగమటలేద్ని క్ాద్ు. లేద్ు.
ఆయన స్టిలువ మీద్ చేయవలస్టిన క్ారయమ్మ పూరు య
త యెంద్ి. ఆయన మ్నకు
పరతనయమ్ాాయమ్మ, మ్న పరత్రనిధి, అయనను ఆయన మ్న క్ొరకు పారరిాసు ూ

ఉెంటాడు, మ్న క్ొరకు విజఞాపన చేస్ు ాడు. ఆయన అలా ఎెంద్ుకు చేసు ున్నాడు?
స్టిలువ పరభావవెంతమన
ై ద్ి క్ాద్ు అని ద్ీని అరా మ్మ క్ాద్ు, క్ాని ఆయన ఈ

క్ారయమ్మను మ్నకు ఒక పరక్య
తీ రూపమ్మలో అనవయసుున్నాడు. మ్నమ్మ

పాపమ్మ చేసు ుెంటామ్మ; మ్నమ్మ ఇెంకను మ్హిమ్ స్ాాయలోనిక్త చేరలేద్ు. ఆయన
మ్న పక్షమ్మన తెండషర ఎద్ుట పారధేయపడుతూ ఉెంటాడు. మ్నకు పారరా న చేయమట
తెల్చయని మ్ారగ మ్మలలో కూడన ఆయన ఆతు ద్నవరా పారరిాెంచుచు ఉెంటాడు.
మ్రియమ ద్ీనిని ఆయన మ్న మ్ధయ ఉనావానిగా, మ్న మ్ధయవరిుగా, మ్న
జీవితమ్మలోని పరత్ర క్ోణమ్మలో మ్న పరత్రనిధిగా చేస్ు ాడు మ్రియమ మ్న
అరపణగాను మ్రియమ మ్ధయవరిుగాను ఆయన ద్ీనిని చేస్ు ాడు.

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్స
పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు తమ వఫ
ై లాయలకు జవాబు లేని విధ్ంగా తమకు తాముగా దదవుని ఎదుట

నిసిహాయముగా ఒంటర్శగా నిలువబడాలనే ఒక తప్ుపడు భావన అనేకమంది కస
ై త వులలో ఉండుట

దుఃఖ్కర్ము. అయితద అదుుతమైన సతయమేమిటంటే, ఏ విధ్ముగా అయితద కరస
ీ త ు స్టిలువ మీద మన
పాప్ముల కొర్కు వల చెల్వోంచాడో , అదద విధ్ముగా ప్ర్లోకమందుని మన తండిర ఎదుట ఇప్ుపడు
ఆయన మన కొర్కు విజఞాప్న చదయుచునాిడు, మర్శయు తండిర మనలను క్షమిసూ
త మనలను

దీవించునటట
ో చూచుచునాిడు. దదవుని ప్ర్లోక పారంగణములలో మనము ఎనిడు ఒంటర్శవార్ము
కాము, ఎందుకంటే యిేసు మన ప్క్షమున నిర్ంతర్ము పారర్శాంచుచునాిడు.

మ్న న్నయయవాద్ిగా, మ్న మ్ధయవరిుగా, మ్న పరత్రనిధిగా యేసు ఒక

క్ొనస్ాగమచునా, వయక్తుగతమైన, అనుబెంధ పాతరను మ్న జీవితమ్మలలో
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పో ష్ిెంచుచున్ే ఉన్నాడు. గొపప న్నయయాధిపత్ర ఎద్ుటకు అనుద్ినమ్మ తరచుగా వెళిల
మ్న పక్షమ్మన వాయజయమ్ాడు మ్న న్నయయవాద్ి ఆయన. ఆయన పారయశచతు
క్ారయమ్మ వలన ఆయన ఎనాడును వాయజయమ్మను ఓడషపో డు అనునద్ి గొపప

శుభవారు . మ్న గొపప పరధనన యాజకునిగా విజఞాపకుని పాతరలో మ్న పక్షమ్మన
తన పూరణ మన
ై , పూరిు చేయబడషన క్ారయమ్మను ఆయన ఎలల పుపడు

పరస్ు ావిసుున్నాడు, మ్రియమ అద్ి ఎలల పుపడు సఫలమ్వుత ెంద్ి, ఎలల పుపడు
పరభావవెంతమైనద్ి.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
యిేసు వాకుు మర్శయు ఆతును మర్శయు విజఞాప్నను మనసుిలో ఉంచుకొని, ర్ాజుగా ఆయన

ప్ర్శపాలనను ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

పరిపాలన
యిేసు యొకు కొనసాగుచుని ప్ర్శపాలనలో సంఘమును ప్ర్శపాల్వంచుట భాగమైయునిది,

సంఘమును బెైబిలు ఎఫస్ట్. 5:23-29 వంటి చపటో వధ్ువు అని వర్శణసత ుంది, మర్శయు 1 కొర్శంథీ.
12:27లో ఆయన శర్రర్ము అని వర్శణసత ుంది.

దావీదు కుమార్మనిగా మర్శయు వార్సునిగా, యిేసు దదశములను పాల్వంచుచునాిడు, మర్శయు

వాటిని తన నీతిగల ప్ర్శపాలనలోను ప్రభుతవప్ు ఆధీనములోను ఉంచుకొనుచునాిడు. ఈ ఆలోచన

మతత యి 28:19-20; 1 కొర్శంథీ. 15:24-28; మర్శయు ప్రకటన 22:16లో అభివృదిధ చెందుట మనము
చూడవచుు.

అంతదగాక, దదవుని యొకు ఖ్చుతమైన ప్రతినిధిగా ప్ునర్మదధ ర్ంశ చబడిన మానవాళి యొకు

నిజమన
ై ర్ూప్ముగా, సర్వ సృషిరకన ప్రభువుగా యిేసు పాల్వంచుచునాిడు, దీనిని మనము హెబ్ర.ర 2:78లో చూడవచుు.

ఇది మాతరమే గాక, యిేసు ఎంత ఘనముగా హెచుంచబడినాడంటే దదవదూతలు మర్శయు

దయయముల వంటి ఇతర్ శకుతలు మర్శయు అధికార్మలనిిటి మీద ఆయనకు సర్ావధికార్ము

ఇయయబడెను. దీనిని మనము ర్పమా. 8:38-39; కొలస్ట్ి. 1:16, మర్శయు 2:15లో చూడవచుు. యిేసు
యొకు ర్ాజర్శక ప్ర్శపాలనను ఫిల్వప్ప 2:9-11లో పౌలు కోీడీకర్శంచన విధానమును వినండి:
అెంద్ుచేతను పరలోకమ్ెంద్ునావారిలో గాని, భూమిమీద్ ఉనావారిలో గాని,
భూమి క్తీెంద్ ఉనావారిలో గాని, పరత్రవాని మోక్ాలును యేసున్నమ్మ్మన

వెంగమనటు
ై ద్ేవుని మ్హిమ్ారా మై యేసుక్రస
ీ ుు
ల ను, పరత్రవాని న్నలుకయమ తెండషరయన
పరభమవని ఒపుపక్ొనునటు
ల ను, ద్ేవుడు ఆయనను అధికమ్మగా హెచిచెంచి, పరత్ర
న్నమ్మ్మనకు ప్ెైన్నమ్మ్మను ఆయనకు అనుగీహిెంచెను (ఫిల్చప్్ప. 2:9-11).

-47వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: కరీసత ు

యిేసు సమసత మును — సంఘమును, దదశములను, సృషిరని, మర్శయు దదవదూతలు మర్శయు

దయయములు ఉని ఆతీుయ లోకమును — పాల్వంచుచునాిడు. ఆయన ప్ర్శపాలన ఎలో ప్ుపడు

మనము ఊహంచన విధ్ముగా ఉండదు. అయితద, ఆయన దదవుని మర్మగుచదయబడిన ప్రణాళికకు

అనుగుణంగా పాల్వసాతడు. కరస
ీ త ు సమసత మును పాల్వంచుచునాిడు కాబటిర ఆయన అనుచర్మలు దదనిని
గూర్శు చంతించకూడదని బెైబిలు బో ధిసత ుంది. మన అంతిమ విజయము సునిశ్చుతమైయునిది. ఆయన
అధికార్మునకు, ఆధీనమునకు బయట ఉని ఏదియు మనకు సంభవించదు. ఉనికనలో ఉని ప్రతిది —

సర్వలోకములోని కార్యముల నుండి సూక్షు కణముల వర్కు — ఆయన శకనత మర్శయు అధికార్ము కనీంద
ఉనాియి. తయదకు, భూమి మీద ఉని ర్ాజులు మర్శయు ప్రజలందర్మ, మర్శయు ఆతీుయ జీవులనీి,
ఆయన ఔనితయమును గుర్శతంచ ఆయన ఎదుట సాషారంగప్డతార్మ.

యిేసు ప్ునర్మతాానము, ఆర్పహణము మర్శయు శాసనమును చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు

కరీసత ుగా యిేసు భవిష్యతయ
త లో చదయబో వు కార్యమును ప్ర్శశీల్వంచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: ఆయన
యొకు దృశయమైన ర్ాకడ.

రాకడ
యిేసు కరస
ీ త ు కాబటిర, భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును ప్ర్శప్ూర్ణము చదయుటకు మహమ
శర్రర్ము కల్వగశ ఆయన దృశయమైన ర్రతిలో తిర్శగశ ర్ాబో వుచునాిడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. కరస
ీ తు

ర్ాకడ అనునది కస
ై త వ విశావసములో కరలకమైన ఉదాాటనయియ
ై ునిది, మర్శయు ఇది అప . 1:11; 1

థెసి. 4:13-18; 2 థెసి. 1:5-10, మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 15:23 వంటి వాకయ భాగములలో బో ధించబడింది.
యిేసు యొకు అంతిమ ర్ాకడను గూర్శున మన చర్ును ఆయన చదయబో వు ర్ండు

విష్యములను చూచుట దావర్ా మాతరమే నిర్శుదాేము: ఆతులు మర్శయు మానవాళి అంతటి యొకు

తీర్మప; మర్శయు సృషిర నూతనప్ర్చబడుట. మొదటిగా ఆతులు మర్శయు మానవాళి యొకు తీర్మపను
చూదాేము.

తీరుప
కరీసత ుగా మర్శయు ర్ాజుగా, అంతయ దినమందు నాయయాధిప్తిగా దదవదూతలకు, దయయములకు

మర్శయు మానవులకు వార్శ వార్శ కనీయల చొప్ుపన తీర్మప చెప్ుపట యిేసు చదయు ఒక ప్నియిైయునిది.
మతత యి 25:31-46లో యిేసు సవయంగా చెపిపనటట
ో , మర్ణంచన ప్రతి మానవుడు తిర్శగల
శ ేసత ాడు,
మర్శయు మానవాళి అంతటికన కనీయల చొప్ుపన తీర్మప తీర్ుబడుతయంది. సతిియలు చదస్టన
ి వార్శకన

నితయమైన ఆశీర్ావద జీవితము ఇవవబడుతయంది. దుష్ర కనయ
ీ లు చదస్టన
ి వార్శకన నితయ శ్చక్ష మర్శయు ర్పదన
కలుగుతయంది. యోహాను 5:22-30; అప . 10:42, 17:31; మర్శయు 2 కొర్శంథీ. 5:10 వంటి చపటో కూడా
తీర్మపను గూర్శు ప్రసత ావించబడింది.

ఇప్ుపడు, ప్ర్శశుదాధతు శకనతని అనుగీహస్టేత నే ప్రజలు సతిియలు చదయగలర్ని కూడా బెైబిలు

బో ధిసత ుంది. మర్శయు విశావసులు కరస
ీ త ులో నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడా్ర్మ కాబటేర, వీటికన
ై ా విలువ

ఉంటటంది. విశావసులను అవిశావసుల కంటే ఉనితమన
ై వార్శగా చదయునది మర్శ ఏదియు లేదు. ఎఫస్ట్.
2:8-10లో పౌలు ఈ విధ్ంగా వారసుతనాిడు:
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మీర్మ విశావసముదావర్ా కృప్చదతనే ర్క్షింప్బడియునాిర్మ; ఇది మీవలన కల్వగశనది కాదు, దదవుని

వర్మే. అది కనీయలవలన కల్వగశనదికాదు గనుక ఎవడును అతిశయప్డ వీలులేదు. మర్శయు

వాటియందు మనము నడుచుకొనవల నని దదవుడు ముందుగా స్టిదధప్ర్చన సత్కనీయలు చదయుటకై,

మనము కరీసత ుయిేసునందు సృషిఠ ంప్బడినవార్మై ఆయన చదస్టిన ప్నియియ
ై ునాిము (ఎఫస్ట్. 2:8-10).
మన స ంత శకనతతో, మానవాళి అంతా దదవుని ఎదుట అప్ర్ాధ్ుల ైయునాిర్మ. అయితద అంతిమ

తీర్మపలో, కరస
ీ త ుయందు విశావసముంచు మనము కరస
ీ త ు మర్ణము దావర్ా మన పాప్ముల నిమితత ము
చచునవార్శగా ఎంచబడతాము. కాబటిర, శ్చక్షింప్బడుటకు బదులుగా, దదవుడు మన దావర్ా చదస్టిన
సతిియల నిమితత ము ప్రతిఫలములను ప ందుతాము.

మన ఆశీర్ావద స్టిాతిలో, మనము పాప్ భయము నుండి ప్ూర్శతగా విముకనతని ప ందుతాము. మన

మహమ శర్రర్ములు యిేసు అప్పటికే కల్వగశయుని శర్రర్మును పల ల్వయుంటాయి. మనము ఇక

నిర్ంతర్ము సమాధానముతోను ఐశవర్యముతోను, అప్ర్ాధ్ భార్ము, భరష్రతవము మర్శయు పాప్ము

లేకుండా జీవిసాతము. అనిిటికంటే పైగా, మన దదవుని మర్శయు ర్క్షకుని ముఖ్ాముఖగా చూస్టి, ఆయన
దయలో విశాీంతిని ప ందుతాము.

మన ప్రతిఫలములో భాగంగా, కరీసత ుతో కూడా పాల్వంచుటకు కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత

భూమిలో మనకు కూడా అధికార్ము ఇవవబడుతయంది. దీనిని మనము ర్పమా. 8:17; మర్శయు 2

తిమోతి 2:12లో చూసాతము. దదవదూతలకు మర్శయు దయయములకు తీర్మప తీర్ముటకు యిేసుతో కూడా
కూర్ొునుట మనము మన అధికార్మును ఉప్యోగశంచు మొదటి మార్గ ములలో ఒకటెయ
ై ునిది, దీనిని
1 కొర్శంథీ. 6:3లో పౌలు బో ధించాడు. దాని ఫల్వతములు మానవాళి యొకు తీర్మపను పల ల్వయుంటాయి.
మతత యి 25:41లో మనము చదువునటట
ో , నీతిగల దదవదూతలకు ప్రతిఫలమివవబడుతయంది మర్శయు
దుష్ర దయయములు శ్చక్షించబడతాయి.

ఆతులు మర్శయు మానవాళి యొకు తీర్మపను గూర్శున ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని,

యిేసు ర్ాకడలో జర్మగు సృషిర నూతనప్ర్చబడుటను చూదాేము.

నూతనపరచబడుట
ర్పమా. 8:19-22లో పౌలు బో ధించనటట
ో , ఆదాము చదస్టన
ి పాప్ము కార్ణంగా దదవుడు నేలను
శపించనప్ుపడు, అది సృషిర యావతయ
త మీద ప్రభావము చూపింది. ఫల్వతంగా, సర్వలోకము

భరష్రమైపల యింది. అయితద ర్పమా. 8:21, మర్శయు ప్రకటన 22:3లో మనము చదువునటట
ో , యిేసు తిర్శగశ
వచుునప్ుపడు సృషిరలో నుండి పాప్ము మర్శయు మర్ణమను బంధ్కమును ఆయన తొలగశసత ాడు.
తర్మవాత మొదటి సృషిర కంటే కూడా ఉతత మమన
ై మంచ, ప్ర్శప్ూర్ణమైన భూమిని మనము

సవతంతిరంచుకొని దానిని పాల్వసాతము. పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు ఈ ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందిన సృషిరని

ప్ుష్ులమన
ై ఆహార్ము, ప్రజలు మర్శయు జంతయవుల మధ్య సమాధానము, సంతోష్కర్మైన ఆర్ాధ్న
మర్శయు దదవుని స్టేవించుటతో చతీరకర్శంచార్మ. దీనిని మనము యిష్యా, యిర్రుయా, మర్శయు జకర్ాయ
గీంథములలో చూసాతము. 2 పేతయర్మ 3:10-13లో అప సత లుడెన
ై పేతయర్మ బయలుప్ర్చనటట
ో , సృషిర

నూతనప్ర్చబడుటకు ముందు లోకము అగశితో శుదిధచదయబడాల్వ. అయితద దాని ఫల్వతము మాతరం
అదుుతముగా ఉంటటంది. 2 పేతయర్మ 3:13లో పేతయర్మ చెపిపనటట
ో :
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అయనను మ్నమ్ాయన వాగాానమ్మనుబటటర క్ొీతు ఆక్ాశమ్మలక్ొరకును క్ొీతు

భూమిక్ొరకును కనిప్ెటర ుచున్నామ్మ; వాటటయెంద్ు నీత్ర నివస్టిెంచును (2 ప్ేత రు
3:13).

ఉద్నహరణకు పరకటన గీెంథమ్మలో మ్నకు కనిప్ిెంచు క్ొీతు ఆక్ాశమ్మలు మ్రియమ

క్ొీతు భూమి యొకక ద్ృశయమ్మ అద్ి తోట మ్రియమ పటర ణమ్మ కూడన అయమయెంటుెంద్ి
అని సూచిసుుెంద్ి. మ్ెంచి చెడ్ల తెల్చవినిచుచ వృక్షమ్మ మ్రియమ జీవ వృక్షమ్మను
జఞాపకమ్మ చేయమ చెటల రకమ్మలు అకకడ ఉెంటాయ. అయతే అకకడ గొపప
పటర ణమ్మ కూడన ఉెంద్ి. గొపప నూతన యరూషలేమ్మ ఆక్ాశమ్మ నుెండష

ద్ిగివసుుెంద్ి మ్రియమ ద్నని మ్ధయలో నుెండష నద్ి పరవహిసు ుెంద్ి, ఇద్ి కూడన మ్నకు
తోటను జఞాపకమ్మ చేసు ుెంద్ి. క్ాబటటర ద్ననిలో ఒక తోట యొకక అద్ుభతమ్మలు
మ్రియమ ఆకరషణలు అనిా ఉెంటాయ, మ్రియమ ఒక పటర ణమ్మలో మ్నమ్మ

ఆశెంచు న్నకరికతలు కూడన ద్ననిలోఉెంటాయ. మ్రియమ ద్నని క్ొరకు మ్నమ్మ

ఎద్ురుచూసుున్నామ్మ. అకకడ అపాయమ్మలు ఉెండవు. ఇపుపడు, ద్ేవుని గూరిచ
పరకృత్ర అతయెంత పరభావవెంతమ్మగా బయలుపరుసుుెంద్ి మ్రియమ ఆక్ాశమ్మలోను
భూమి మీద్ ద్ేవుని శక్తుని కనుపరచు గొపప ఆకరషణీయమన
ై క్ారయమ్మలు

జరుగమతనయ, క్ాని అవి విపతు లు క్ావు ఎెంద్ుకెంటే అకకడ ద్ుుఃఖ్మ్మెండద్ు,

వాయకులమ్మ ఉెండద్ు మ్రియమ ద్ేవుడు తన పరజలను వాటనిాటట నుెండష రక్షస్ు ాడు.
క్ాబటటర ఆచరణనతుకమ్మగా మ్ాటాలడషతే, నీత్ర నివస్టిెంచు క్ొీతు ఆక్ాశమ్మలు మ్రియమ
క్ొీతు భూమి క్ొరకు మ్నమ్మ ఎద్ురుచూచుచున్నామ్మ అని ప్ేత రు అెంటాడు. అద్ి
పరిపూరణ మన
ై నీత్ర, పరిపూరణమైన న్నయయమ్మ కల్చగియమెండు సమ్ాజమ్మ. అద్ి

మ్నెంద్రిక్ర మేలెైనద్ి. ఈ భూమి మీద్ మ్నమ్మ కల్చగియమనా ద్ుుఃఖ్మ్మలు, ఈ

రోజు మ్నమ్మ విలప్ిెంచు విపతు లు, మ్నమ్మ మ్హిమ్లోనిక్త పరవశ
ే ెంచినపుపడు
మ్రలా కలుగవు, మ్రియమ సమ్సు మ్మ సరిగా చేయబడుత ెంద్ి. ద్ేవుని నీత్ర
అెంతన పరబలుత ెంద్ి, మ్రియమ ద్ేవుని కరుణను బటటర మ్నమ్మ
కృతజుా లెైయమెంటామ్మ.

— డా. జఞన్ ఫేమ్స
ర
దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచండి. సృషిర అంతా అదుుతమైన సా లము కాగలదని

మనందర్శకర తెలుసు. సృషిర పాప్మను శాప్ము కనీంద ఉనిప్పటికర, కొనిిసార్మో దానిలోని అందము

మనలను ఆశుర్యప్ర్మసుతంది; దానిలోని సంకనోష్రతలు మనలను ఆశుర్యమునకు గుర్శ చదసత ాయి; అది మన
జీవితములో కల్వగశంచు అందములు మనలను అతిశయింప్జేసత ాయి. ఇప్ుపడు, పాప్మను శాప్ము

లేకుండా, బాధ్ లేకుండా, ర్పగము లేకుండా, యుదధ ము లేకుండా, మర్శయు మర్ణము కూడా లేకుండా

సృషిర ఇంకా ఎంత అదుుతముగా ఉంటటందో ఊహంచుకోండి. యిేసు తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు నూతన సృషిరలో
నివస్టించు అదుుతమును — దాని అందము, సంకనోష్రత, మర్శయు ఆనందములను — ఒకసార్శ
-50వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

ర్ండవ పాఠము: కరీసత ు

ఊహంచండి. యిేసు సర్వమును యిేలుచుని కరీసత ు కాబటిర, మన కొర్కు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై లోకమును

స్టిదధప్ర్చు అధికార్ము శకనత ఆయనకు ఉనాియి, అకుడ మనము దదవుని మహమప్ర్చ నితయము
ఆయనను ఆసావదిసత ాము.

కరీసత ుయిన
ై యిేసు యొకు అనుచర్మలుగా, ఆయన తిర్శగవ
శ చు ఆయన ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను

మనకు అనుగీహసాతడు అనునది మనము కల్వగశయుని గొప్ప నిర్రక్షణ. భవిష్యతయ
త దర్ినము నశ్చంచన
వార్శకన ఆయన సువార్త ను మనము ప్రకటించుచుండగా దదవుని ఆతయర్తతో స్టేవించునటట
ో మనలను
ప్ుర్శకోలాపల్వ. మనము కరీసత ులో భదరప్ర్చబడినందున పాప్ము నిమితత ము ఇకననిడు

శ్చక్షించబడకపల యినా, ఒక ప్వితర జీవితము జీవించునటట
ో అది మనలను ప్ుర్శకోలాపల్వ. మర్శయు ఆయన
మనకు వాగాేనము చదస్టన
ి గొప్ప ఆశీర్ావదముల కొర్కు ఆయనను పేరమించ ఆయనకు కృతజా తలు
చెల్వోంచుటకు అది మనలను పల ర తిహంచాల్వ.

మ్మగిెంపు
కరీసత ుయిన
ై యిేసును గూర్శున ఈ పాఠంలో, యిేసు యొకు జననము మర్శయు స్టిదధపాటట,

ఆయన బహర్ంగ ప్ర్శచర్య, ఆయన శీమలు మర్శయు మర్ణము, మర్శయు చవర్శకన ఆయన

హెచుంచబడిన కాలములను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా యిేసు భూలోక జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యలోని
సతయములను మర్శయు పారముఖ్యతను మనము అనేవషించాము. యిేసు జీవితములోని ఈ

భాగములనిియు దదవుని యొకు కరస
ీ త ుగా యిేసు పాతరను గూర్శు అనేక మళకువలను మనకు
అందిసత ాయి.

యిేసు కరస
ీ త ు చర్శతయ
ర ంతటిలో అతయంత శకనతవంతమన
ై , ఉతాిహకర్మైన వయకనతగా ఉనాిడు.

మర్శంత ఉతాిహమును కల్వగశంచు విష్యము ఏమిటంటే ఆయన నేటక
ి ర సజీవుడు, మర్శయు

ప్ర్లోకమందుని ఆయన స్టింహాసనము నుండి మన ప్రవకత గా, యాజకునిగా, మర్శయు ర్ాజుగా ప్ర్శచర్య
చదయుచునాిడు. ఆయనను మనము నముకముగా స్టేవిస్టేత , ర్ానుని లోకములో మనము ప ందు

ఆశీర్ావదములు మన ఉనితమైన ఆకాంక్షల కంటే ఉనితమైనావిగా ఉంటాయని ఆయన వాకయము

నిశుయతను ఇసుతంది. ఈ పాఠయకీమములో ర్ానుని పాఠములలో, ప్రవకత , యాజకుడు మర్శయు ర్ాజుగా
యిేసు యొకు పాతరలను మర్శంత వివర్ముగా ప్ర్శశీలన చదదే ాము. కాని ఇప్పటికే, కరస
ీ త ు యొకు
అదుుతమును మర్శయు గొప్పతనమును చూస్టి తర్శంచపల యి మన జీవితములు ఆయనకు
సమర్శపంచుకొనుటకు కావలస్టిననిి కార్ణములను మనము చూస్టియునాిము.
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